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'De dogmatiek vindt zijn doel niet in zich zelf. Op zijn minst heeft
zij tendoel te bewerken, dat inwezen gelijksoortige rechtsverhou-
dingen ondanks verschillende benaderingen en origine aan gelijk-
soortige normen zijn onderworpen. Aldus legitimeen zij tot analoge
toepassing van normen, die gelden voor de ene rechtsfiguur,  op
andere figuren, die daaraan in wezen gelijk of verwant zijn.  En
dusdoende dient zij de essentiiile regel van rechtvaardigheid, dat
gelijk  behandeld  dient  te  worden.   (...)  Het  gaat  niet  in de  eerste
plaats om het ontwikkelen van de dogmatiek van het rechtsperso-
nenrecht.  Het gaat om het ontwikkelen van het rechtspersonenrecht
zelfals een integrerend deel van het privaatrecht.  (...) Deze  inte-
gratie wordt gediend door het herkennen van verschijnselen van
rechtspersonenrecht als identiek met of als verbijzondering  van
figuren uit die algemene dogmatiek.  Als  'sui  generis'  dient slechts
te worden bestempeld, wat in hiervoor bedoelde zin inderdaad
niet  herleidbaar is.'

F.J.W. LOwensteyn
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Voorwoord

'Rekenplicht enaansprakelijkheid', drie woordendie het resultaat vanjaren
werk aanduiden. Het is de titel van het voor u liggende boek dat gaat over
rekeningenverantwoording, over administratieplichtenaansprakelijkheid,
centrale thema's inhet vennootschapsrecht. Eenprachtig dissertatie-onder-
werp, omdat het mij af en toe onverwacht zicht bood op de innerlijke samen-
hang van het recht. Nu, alles overziend, is het voor mij dit laatste dat de
eenzame arbeid aan dit boek het meest de moeite waard maakte.

Alleen zou ik zover niet zijn gekomen. Het voorwoord op dit boek is daar-
om de aangewezen plaats om een aantal personen te bedanken die mij tijdens
die arbeid tot buitengewone steun zijn geweest. Allereerst dank ik prof.
mr M.J.G.C. Raaijmakers voor het vertrouwen dat hij mij de afgelopen
jaren schonk. Op dat vertrouwen en op het enthousiasme dat hij al in 1987
tijdens colleges bij mij losmaakte, is dit proefschrift gebouwd. Ik hoop dat
dit werk slechts het begin is van een lange wetenschappelijke 'samenwer-
king' die door mij als zeer inspirerend werd en wordt ervaren.

Ook dank ik prof. mr H.C.F. Schoordijk, prof. mr J.M. Barendrecht,
mr C.R. Huiskes en mr H.M.M. Prinsen voor hun steun in de laatste weken
en hun kritische opmerkingenbij het manuscript. Tevens laat ik de gelegen-
heid niet voorbij gaan om te wijzen op de buitengewone collegialiteit en
vriendschapvaneenaantal oud-medewerkersvande sectie Handelsrecht B,
te weten Bart Joosen, Sandra van den Braak en Cecile Smid, van wie ik
veel heb geleerd en die er met hun enthousiasme in slaagden het werk op
kamer B 1113 de nodige glans te verlenen. Dank ook aan de opeenvolgende
student-assistenten van de afgelopen jaren, die met hun inzet en aanwezig-
heid het werk zoveel lichter maakten. Ik noem Erik Vannisselroy, Mark
Sluyters en Lieke van Stiphout.

Voorts dank ik mijn vrienden voor hun belangstelling en steun, in het bij-
zonder Christian Huiskes en zijn vrouw Rianne, voor alles wat zij de afge-
lopen jaren voor mij betekenden. Dat geldt evenzeer Thil van Kempen en
Joop Louer, Arjan en Jeanne Thomassen en Chris Jansen en zijn vrouw
Melanie vanwege hun gastvrijheid en al die gezellige etentjes. Ook dank
ik meneer en mevrouw den Ridder voor de open armen waarmee zij mij
de afgelopen maanden steeds hebben ontvangen, en mijn collega's en vrien-
den van de vakgroep privaatrecht, die zich het afgelopen jaar van hun beste
zijde hebben laten zien. Speciaal noem ik Marcella Franssen en Thil van
Kempen, die me de laatste tijd het nodige uithanden namen (en Jos en Joop,
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grote mannen op de achtergrond, die dat goed vonden) en Edith van den
Akker, Frank Verstijlen, Manon Cordewener en Chris Jansen, die precies
op het goede moment aanvoelden dat ze me konden helpen bij de afronding
van dit boek. En natuurlijk Hans Peters ('doe maar koffie, ja, met suiker')
voor zijn hulp bij het camera-proof maken van de tekst, ook toen er nog
helemaal geen tekst was, en we ons daarom maar onledig hielden met de
bespreking van het grote en kleine wereldgebeuren.

Bovenal gaan mijn gedachten uit naar mijn zusje Janneke, die veel te vroeg
van ons wegging en al veel te lang van ons weg is. Het is haar beeld dat
zich tijdens het schrijven vaak sterk aan mij opdrong en het is mede
geinspireerd door haar werkkracht, dat ik dit boek heb kunnen afmaken.
Ik dank mijn broer Harm, mijn zusje Liesbeth en haar man David voor
hun grote vriendschap, en mijn vader en moeder, aan wie ik het boek op-
draag.

En ik dank Jiske, die er met haar fantastische hulp en aanwezigheid voor
zorgde dat dat van die laatste loodjes niet klopte.

Tilburg, augustus 1995

Bart
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INLEIDING

Administratie-, reken- en verantwoordingsplichten
in privaatrechtelijke verhoudingen

1        Inleiding

Dat een persoon verplicht is tot het doen van rekening en verantwoording
aan anderen, is een verschijnsel dat zich zowel in het publiek- als in het
privaatrecht in vele vormen voordoet. Het gaat om al die gevallen waarin
iemand heeft gehandeld voor en in het belang van anderen, soms in opdracht
of krachtens uitdrukkelijke overeenkomst, soms zonder dat daarvan sprake
is. Het gaat hierbij niet slechts om een recht van belanghebbende(n), maar
ook om een recht van de rekenplichtige. In deze studie wordt dit verschijnsel
onderzocht voor het vennootschapsrecht. Aanknopingspunten voor de vragen
die zich daarbij voordoen, worden gezocht vanuit het algemene privaatrecht.
Vragen zijn er te over.

Is een bestuurder van een nv of bv onder omstandigheden gehouden
ook aan individuele aandeelhouders rekening en verantwoording af te leg-
gen? Welke rol speelt de administratieplicht? Welke betekenis hebben de

administratie, rekening en verantwoording voor een mogelijke interne of
externe aansprakelijkheid van bestuurders? Welke eisen mogen of moeten

inhoudelijk aan de administratie, rekening en verantwoording worden ge-
steld? Welke functie heeft hetjaarverslag tenopzichte vande jaarrekening?
In hoeverre moeten aan aandeelhouders toelichtende gegevens worden ver-
strekt? Welke betekenis heeft de te verstrekken informatie voor de toereke-

ning van risico's in twee- en driepartijen-verhoudingen? Welke betekenis
hebben de administratie-, reken- en verantwoordingsplicht in het algemeen
daarbij? Welke betekenis heeft verzuim van de administratieplicht voor
derden?

Deze studie richt zich op het vinden van antwoorden op deze vragen
vanuit een nadere analyse van de drie-partijenverhouding tussen rekenplichti-
ge, belanghebbende en derden. De vragen die zich in dit verband ten aanzien

van de rekening en verantwoording in het vennootschaps- en rechtspersonen-
recht voordoen, kunnen slechts worden beantwoord na een analyse van

basispatronen en regels die aan de rekening en verantwoording in het alge-
mene verbintenissenrecht ten grondslag liggen. Omdatzich inhet algemene
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verbintenissenrecht en in het vennootschapsrecht wezenlijk dezelfde vragen
voordoen is een interne rechtsvergelijking gerechtvaardigd en geboden.

2        Kernvragen

Om gevraagd of op eigen initiatief rekening en verantwoording te kunnen
afleggen is het noodzakelijk dat de rekenplichtige alle daartoe strekkende
financiele en andere gegevens en bescheiden omtrent het door hem gevoerde
beheer administreert. Daardoor is hij in staat deze te overleggen, ofdaarvan
een begrijpelijke samenvatting te geven die de belanghebbende (het vereiste)
inzicht verschaft. Daden van beheer en bestuur hebben echter ook betrekking
op rechtshandelingen met derden. Voor de verhouding met die derden kan
de administratieplicht een belangrijke rol spelen wanneer degene voor of
namens wie werd gehandeld in verzuim blijft zijn verplichtingen na te ko-
men. Ook kunnen gegevens die strekken tot rekening en verantwoording
jegens belanghebbende(n) worden verstrekt aan de derde met wie wordt
gehandeld, opdat deze in staat is zich een oordeel te vormen omtrent de
gegoedheid van zijn debiteur. Bij de naamloze en besloten vennootschap
(verder: nv's en bv's) is dit, zoals wij zullen zien, duidelijk het geval. Wij
zien dan dat'interne' rekening en verantwoording jegens de belanghebben-
de(n) 66k een rol kan gaan spelen in de verhouding met derden met wie
wordt of werd gehandeld. Aldus kunnen de volgende vragen worden gesteld.

Op welke rechtsgrond is de administratie-, reken- en verantwoordings-
plicht gebaseerd? Op basis van welke criteria dient een persoon aan (een)
belanghebbende(n) rekening en verantwoording af te leggen over door hem
gedane ontvangsten en uitgaven? Welke functie vervult de administratie
daarbij? Hoe en wanneer wordt de rekenplichtige gekweten en welke rechts-
gevolgen heeft die kwijting jegens belanghebbenden en derden? Wanneer,
onder welke omstandigheden en op welke rechtsgrond kan tekortkoming
in de 'interne' (jegens belanghebbenden verschuldigde) administratie-, reken-
en verantwoordingsplicht, leiden tot aanspraken van derden met wie werd
gehandeld jegens de belanghebbenden? Bestaat er een zorgplicht van de
belanghebbende(n) jegens die derden?

In wezen gaat het mij hierbij om 66n en dezelfde vraag: welke relatie
bestaat tussen de financiele informatieverwerking en -verstrekking in de
bedoelde verhouding en een door de rekenplichtige en/of de belanghebbende
gewenste beperking of regulering van aansprakelijkheid. Dit vraagt om
nadere toelichting.
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Administratie-, reken- en verantwoordingsplichten

2.1 De relatie rekenplichtige - belanghebbende

Beheer is het doen van ontvangsten en uitgaven, maar ook het behoren te
doen van ontvangsten en uitgaven. Het betekent meer in het algemeen het
uitoefenen van zeggenschap over gelden en goederen. De toekenning van

beheersbevoegdheid aan een persoon over gelden en goederen die aan een
ander toebehoren, betekent in het algemeen dat die persoon daarbij een
zekere vrijheid van handelen krijgt om het vermogen van de belanghebbende
te verbinden. Die bevoegdheid kan op de wet (bijvoorbeeld zaakwaarnerning)
of op een rechtshandeling (bijvoorbeeld een overeenkomst van opdracht)
berusten. Over de wijze waarop hij van die vrijheid gebruik maakt dient
de beheerder aan de belanghebbende rekening en verantwoording af te
leggen. Blijft de beheerder binnen de toegekende marges (binnen zijn
bevoegdheid), dan is hij bij een deugdelijke verantwoording in het algemeen
van aansprakelijkheid jegens de belanghebbende gevrijwaard (dit is een
vorm van interne aansprakelijkheid). De administratie  die de beheerder

bijhoudt, vervult een noodzakelijke functie in het kader van die vrijwaring.

2.2 De relatie belanghebbende (achterman) - derde

De rekenplichtige doet ontvangsten en uitgaven tegenover derden. Hij doet
dit ten behoeve of ten laste van het door hem voor de belanghebbende

beheerde vermogen (direct), of ten laste van vermogen dat de belanghebben-
de  zelf nog onder zich heeft (indirect).  Soms  zal de belanghebbende  (als
achterman) een zeker toezicht dienen uit te oefenen op de ontvangsten en

uitgaven door de rekenplichtige om te voorkomen dat hij zelfjegens derden

gebonden wordt. Niet-ingrijpen door de achterman kan er dan mogelijk
toe leiden dat hij bij niet-nakoming door de rekenplichtige (tussenpersoon)
de door derden geleden schade (mede) moet vergoeden.

Zo kan hij als hij in een driepartijenverhouding onvoldoende toezicht

houdt op de doorgeleiding van gelden door de rekenplichtige (tussenpersoon)
aan zijn wederpartij, aansprakelijk worden voor de schulden van de tussen-

persoon', in het bijzonder indien hij als resultaat van de transacties tussen
de beheerder en zijn wederpartij ongerechtvaardigd is verrijkt (deze aanspra-
kelijkheid is een vorm van 'externe' aansprakelijkheid). Van belang  is te

onderkennen dat de derde niet rechtens belanghebbend is bij de rekening
en verantwoording door de rekenplichtige aan de belanghebbende.

1    Vgl. HR 29 jan. 1993, NJ '94, 172 (Vermobo/Van Rijswijk), dat inhoofdstuk 1, §4,3
uitgebreid zal worden behandeld.
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De term 'toezicht' kan duiden op een gehoudenheid van de belangheb-
bende achterman jegens de wederpartij van de tussenpersoon. 'Rekening
en verantwoording' daarentegen duidt steeds op een gehoudenheid van de
rekenplichtige jegens de belanghebbende.

2.3 Verhaalsrechten van derden

De beheerder van een vermogen dient een deugdelijke administratie bij
te houden waar goed beheer en deugdelijke verantwoording dat verlangen.
Welke betekenis heeft nu het gegeven dat de beheerder zich van deze
verplichting op al dan niet deugdelijke wijze kwijt, voor de verhaalspositie
van priv6- en zaaksschuldeisers van de beheerder ten opzichte van het door
de laatste beheerde vermogen? Welke functie heeft de administratie in relatie
tot die verhaalsrechten?

In het volgende zal ik de samenhang tussen 'inteme' administratie-, reken-
en verantwoordingsplicht en de interne en de externe aansprakelijkheid van
de rekenplichtige, respectievelijk de aansprakelijkheid van het afgezonderde
vermogen als zodanig onderzoeken. De positie van de belanghebbende ten
opzichte van wederpartij van de rekenplichtige is vergelijkbaar met die van
de achterman (principaal), maar moet daarvan, om hierna in hoofdstuk 1,
§ 4 e.v. nog uiteen te zetten redenen, niettemin worden onderscheiden.

3        Verbijzonderingen in het vennootschapsrecht

Relaties tussen rekenplichtige, belanghebbende en derden (in de zin van
artikel 771 Rv) bestaan in het recht in vele verschillende vormen.2 Wat
het rechtspersonen- en vennootschapsrecht daaraan toevoegt, is dat het door
de belanghebbende (vaak tevens beheerder) afgezonderde vermogen onder
omstandigheden exclusief aansprakelijk is voor de schulden die door de
beheerder jegens derden zijn aangegaan. Bij de nv en bv is dit - zie artikel
2:64 (175) BW - de hoofdregel. Daarmee dringt zich de vraag op of de
criteria voor rekening en verantwoording die in het gemene recht in de
geschetste driepartijen-verhouding kunnen worden aangelegd, ook in het
vennootschapsrecht gelding behouden.

Van groot belang op dit punt is dat de betekenis van het begrip beheer
(het doen van ontvangsten en/of uitgaven)  en de daarmee verbonden admini-

2      Vgl. concl. Asser bij HR 8 feb.  1991, NJ '91,338 (Schurer). Zie ook hoofdstuk 1, § 2.2.
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stratie-, reken- en verantwoordingplichten slechts kan worden begrepen
binnen de eigen dwingende systematiek van het vennootschapsrecht. Zo
kan de vraag of ook in het vennootschapsrecht omtrent beheershandelingen
aan een belanghebbende verantwoording moet worden afgelegd, slechts
worden beantwoord indien daarbij ook de wettelijke, statutaire en contractue-
le regels ten aanzien de verdeling van bevoegdheden, de toepasselijke regels

van besluitvorming en mogelijk andere toepasselijke regels worden betrok-
ken.

Hierbij komt - dit betreft de hierboven onder l aangeduide verhou-
ding - dat het vennootschapsrecht van Boek 2 BW juist op het terein van
de inrichting, vaststelling en publikatie van de jaarrekening van kapitaal-
vennootschappen van dwingende aard is. Dit betekent zeker niet dat het
vennootschapsrecht geen ruimte zou laten voor of niet zou nopen tot tus-
sentijdse en minder geformaliseerde rekening en verantwoording of het
geven van nadere toelichting op de jaarrekening en het bestuursverslag.
Hierover zou ik bij wijze van inleiding op hoofdstuk 1 het volgende willen
opmerken.

1.    Het bestuur dient als regel jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van
het boekjaar een jaarrekening op te maken en deze aan de ava over te
leggen. Wettelijke hoofdregel is dat de aandeelhoudersvergadering (ver-
der:  ava) als zodanig de jaarrekening vaststelt.  De wet geeft daarnaast
aan de ava de belangrijke bevoegdheid tot het vragen van inlichtingen.
Het bestuur dient die inlichtingen te verstrekken, tenzij een zwaarwichtig
belang zich daartegen verzet (zie artikel  2: 107  (217)  lid  2  BW).   De
vraag rijst of, en zo ja, in hoeverre (al dan niet tussentijds) tegenover
(individuele) aandeelhouders rechtens een gehoudenheid tot nadere ver-
antwoording kan bestaan en op welke wijze die kan worden afgedwon-
gen.

2.     Gewezen kan worden op de centrale betekenis van artikel 2:8 BW. Aan-
gezien ons systeem van verbintenissenrecht min of meer open is3 en
althans via artikel 8 ook algemeen verbintenisrechtelijke criteria binnen
het vennootschapsrecht een rol kunnen spelen, kan de vraag worden
gesteld in hoeverre de hierboven bedoelde algemene patronen via arti-
kel  8 in de bijzondere systematiek van het vennootschapsrecht hun gel-
ding behouden. Dit is een vraag die in zijn algemeenheid moeilijk is

3      Schoordijk, De redelijkheid en bilijkheid aan de vooravond van een nieuw millennium (entree-

rede Amsterdam, 1995).
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te beantwoorden en waarvoor een nadere analyse van de rechtsverhou-
ding tussen betrokkenen noodzakelijk is.

3.     Het jaarrekeningenrecht is op een groot aantal punten zeer gedetailleerd,
maar is dat niet op het gebied van de toelichtende verantwoording in
het bestuursverslag jegens belanghebbenden (hier: aandeelhouders).
Moeten onder omstandigheden aan belanghebbenden aanvullende inlich-
tingen worden verstrekt om een verantwoord inzicht mogelijk te ma-
ken?4 Men vergelijke in dit verband artikel 2:391 lid 1 BW dat ten
aanzien van de gang van zaken tijdens het boekjaar bepaalt dat het jaar-
verslag daarvan een getrouw beeld dient te geven, lid 2 dat bepaalt dat
vermeld dient te worden hoe bijzondere gebeurtenissen waarmee in de
jaarrekening geen rekening behoeft te worden gehouden, de verwach-
tingen hebben beYnvloed en artike12:3921id 1 sub g BW dat voorschrijft
dat in de overige gegevens wordt opgenomen een opgave van de gebeur-
tenissen na de balansdatum met belangrijke financiele gevolgen voor
de rechtspersoon en de in zijn geconsolideerde jaarrekening betrokken
maatschappijen tezamen, onder mededeling van de omvang van die ge-
volgen.

4. Aldus voorziet de wet in de plicht tot nadere actualisering wanneer die
op evenbedoelde gronden geboden is. De actualiteit van het door de
jaarrekening (als voor de nv/bv wettelijk geregelde rekenplicht) te
verschaffen inzicht is immers hoofdzakelijk historisch en daardoor in
intern en extern opzicht beperkt:  het kan volgens de wet tot 13 maanden
na afloop van het boekjaar duren voor de jaarrekening dient te worden
gepubliceerd.

5.     Ook moet worden gewezen op de invloed van het effectenrecht op  het
vennootschapsrecht en op de positie van de belegger ter beurze: Ook
artikel 28h Fondsenreglement voorziet in een wat men zou kunnen
noemen 'actualiseringsplicht' door te bepalen dat een effecten uitgevende
instelling terstond een publikatie dient te doen uitgaan omtrent elk feit
of elke gebeurtenis betreffende de instelling waarvan moet worden
aangenomen dat hiervan een aanmerkelijke invloed op de koers zal uit-
gaan. Aangetekend dient te worden dat het hier echter niet zozeer over
rekening en verantwoording gaat, doch om een zelfstandige mededelings-
plicht ter bescherming van de belegger ter beurze.

4     Vgl. in bevestigende zin, Beckman, Ontwikkelingen in het jaarrekeningenrecht, p. 54.
5 Raaijmakers, Harmonisatie van vennootschaps-, beurzen- en effectenrecht, p. 15 en De

toekomst van de fusiegedragsregels, p. 24 e.v.
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Het moge duidelijk zijn dat om de hierboven gestelde vragen te kunnen
beantwoorden het noodzakelijk is de verbinding tussen het begrip beheer
(het doen van ontvangsten en/of uitgaven), de daarmee verbonden reken-
en verantwoordingsplichten, de toepasselijke en toepasbare rechtsfiguren
en het materiele vennootschapsrecht nader in kaart te brengen.

4       Methode van onderzoek

Gekozen wordt voor een benadering vanuit een drietal invalshoeken. Ten
eerste zullen de beginselen worden geanalyseerd die aan de verouderde
en nauwelijks nog gebruikte procedure tot het afleggen van rekening en
verantwoording (geregeld inde artikelen771 e.v. Rv) ten grondslag liggen.
Het gaat daarbij om de privaatrechtelijke grondslagen op basis waarvan
in rechtspraak en literatuur wordt vastgesteld wie als rekenplichtig zijn aan
te merken en om de betekenis van het begrip beheer. De rekenprocedure
is weliswaar verouderd, maar de eraan ten grondslag liggende idee8n hebben
hun geldigheid voor het onderwerp behouden. De gevonden criteria zullen
door middel van gevalsvergelijking tegen de vennootschapsrechtelijke eigen-
heden, zoals deze hiervoor in § 3 reeds kort aan de orde kwamen, worden
afgezet.6 Ingegaan wordt op de bijzondere kenmerken van de rekenplicht
als informatieplicht, op de betekenis van het begrip belanghebbende en op
bijzondere figuren als de overeenkomst van opdracht en lastgeving, die
ook binnen het vennootschapsrecht betekenis hebben.

Ten tweede zullen de betekenis van het doen van ontvangsten en uitgaven
voor een ander, de administratie van die ontvangsten en uitgaven, het toe-
zicht daarop door de belanghebbende (achterman) en de rekening en verant-
woording daarover binnen het algemene verbintenissenrecht in een breder
verband worden geplaatst. Nagegaan wordt hoe rekening en verantwoording
in de verhouding tussen rekenplichtige en belanghebbende zich verhouden
tot het toezicht daarop, zulks mede aan de hand van een analyse van de
betreffende driepartijenverhoudingen. Ook wordt de plaats van de rechtsper-
soon en de door het bestuur te voeren administratie binnen deze systematiek
behandeld.

Tenderde zal de bijzondere rechtsverhouding tussenbeheerder, belang-
hebbende en derden binnen het vennootschapsrecht worden geanalyseerd.
Daarbij gaat het om de vraag of, en zoja, in hoeverre de algemene gedach-

6        Zie voordeze methode Wiarda, Drie typen van rechtsvinding, en Schoordijk, Typologiseren
en moduleren in de rechtsvinding.
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ten die aan de rekenplicht ten grondslag liggen en de in het algemene verbin-
tenissenrecht geldende figuren ook binnen het vennootschapsrecht gelding
behouden.

Het onderzoek beperkt zich tot interne rechtsvergelijking. Externe rechtsver-
gelijking zou binnen het kader vandit onderzoek hebben geleid tot een frag-
mentarische behandeling van allerlei deelonderwerpen die slechts vanuit
hun eigen, verschillende systemen kunnen worden begrepen. De hierdoor
vereiste uitvoerige rechtsvergelijking zou de opzet van deze studie ver te
buiten zijn gaan.

Het manuscript is bijgewerkt tot 1 mei 1995.
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Administratie, rekening en verantwoording

1        Inleiding

De rekenplicht is de plicht tot het afteggen of doen van rekening en verant-
woording. De wet kent inde artikelen 771 e.v. Rv een algemeneprocedure-
regeling metbetrekking tot het doen van rekening en verantwoording, maar
deze regeling is ingewikkeld en wordt, omdat vergelijkbare resultaten ook
op andere wijze te verkrijgen zijn, nauwelijks nog toegepast.' In de rege-
ling, die stamt uit de vorige eeuw en is opgezet als een procedureregeling,
wordt niet aangegeven wie rekenplichtig zijn2, noch ook wie als belangheb-
benden zijn te beschouwen: Hoewel het daardoor lijkt alsof we met een
open regeling te maken hebben, heeft zij slechts een beperkt toepassings-
bereik.

Uit de jurisprudentie blijkt dat rekenplichtig zijn personen die - in
de woorden van de Hoge Raad - voor of ten behoeve van anderen beheer
voeren krachtens een rechtsverhouding welke tot de rechtvaardiging van
vermogensrechtelijk beleid verplicht. Beheer voeren betekent in deze ver-
houding voor of ten behoeve van de ander ontvangsten en/of uitgaven doen
of hebben te doen.4 Uit een recent arrest van de Hoge Raad blijkt dat de
inhoud van hetgeen als rekening en verantwoording mag worden verlangd,

1 Hugenholz-Heemskerk, Hoofdlijnen van het Nederlands burgerlijk procesrecht, p. 254, p. 255
en Sterk, Van het doen van rekening en verantwoording, p III-203.

2        Vgl.  Valckenier Kips, De beteekenis van het woord "rekenplichtigen",  p.  13-16 en 31,  Van
Rossem-Cleveringa, Het WvBRv verklaard, p.  1560 en Hugenholz-Heemskerk, t.a.p., p. 254

3    Vgl. concl. Tak, HR 31 ola. 1924, NJ '24, 1202 (loterij 's-I.ands Weerbaarheid).
4      Vgl. art. 774 Rv en HR 7 feb. 1851, W. 1200 (A en Zoon/B en Comp), HR 17 nov. 1876,

W. 4057 (Swinkels/Izhmans), HR 23 jaIl.  1891, W. 5989 (Hendrix/Van Liemt), HR 18
nov. 1897, W. 7044 (Conijn/Schilthuis & Co.), Hof Den Haag 4 maart 1918, W. 10283
(Bruckman/De Vries), Hof Amsterdam 11 jan.  1924, W. 11193 (Lef6bure/Steenstra),  HR
7 jan.  1927, NJ '27, 621 (Mulder/NV Amsterdamsche Bank), HR 16 jan.  1930, NJ '30,
466 (Looyen/Hooykaas), Rb. Utrecht5 april 1944, NJ '44/45,728 (VanRijn/DenBoesterd),
HR 3 dec. 1971, NJ '72, 338 (X/Y), HR 25 maart 1977, NJ '77, 448 (Hoogewerf/Van
der Poel) en voorts de overwegingen van het Hof onder 33 en 34 bij HR 20 sept.  1991,
NJ '92, 552 (Tripels/Masson), HR 8 feb. 1991, NJ '91, 338 (Gebroeders Schurer), HR
2 dec. 1994, RvdW '94, 262 (Elisabeth J./Johannes J.), Maris, Het toepassingsgebied der
rekenprocedure, p. 19, Pitlo-Wolffensperger, De benoemde overeenkomsten, deel 33, p. 364,
Van  Rossem-Cleveringa,  t.a.p.,  p. 1561, Asser-Kortmann, Bijzondere overeenkomsten,
p. 51, Sterk, t.a.p., p. 203 en Hugenholz-Heemskerk, t.a.p., p. 254.
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telkens wordt bepaald door de aard van de rechtsverhouding welke verplicht
zich omtrent de behoorlijkheid van enig vermogensrechtelijk beleid te recht-
vaardigen. Incasubracht debijzondere verhouding tussenpartijenals broer
en zus met zich mee dat, hoewel de artikelen 774 en 779 Rv voorschrijven
dat de rekening de werkelijke ontvangsten en uitgaven dient te bevatten,
ook zonder dat een saldo kan worden bepaald, voldoende rekening en ver-
antwoording was afgelegd.5

Dat de rekenprocedure een beperkt toepassingsbereik heeft, betekent niet
dat de grondslagen daarvan in de niet direct bestreken gevallen hun gelding
verliezen. Aangezien die algemene uitgangspunten binnen het vennootschaps-
recht bij de invulling van open normen een rol zouden kunnen spelen, zullen
die uitganspunten door middel van een analyse van de rekenplichtjurispru-
dentie en de literatuur worden onderzocht. Vooronderstelling daarbij is
dat de materiele samenhang tussen de begrippen beheer, rekening en verant-
woording, zoals die uit verschillende rechtsverhoudingen in het gemene
recht blijkt, zich - ondanks het voor een deel dwingende karakter van
het vennootschapsrecht en haar afwijkende systematiek - ook binnen het
vennootschapsrecht voordoet. In dat verband zal worden nagegaan in
hoeverre de rechter in geval hij met vennootschapsrechtelijke open normen
oflacunes wordt geconfronteerd, terug kan grijpenop de samenhang tussen
bedoelde begrippen in het gemene recht.

Daarnaast wordt de plaats van de rekening en verantwoording onderzocht
ten opzichte van figuren waarmee vergelijkbare resultaten zouden kunnen
worden verkregen. In § 3 zal daarom worden ingegaan op de rekening en
verantwoording in de bijzondere figuren opdracht en lastgeving.

In § 4 zal worden ingegaan op de betekenis van het al dan niet ontbreken
van toezicht op de ontvangsten en uitgaven in het kader van de toerekening
van de betrokken risico's in driepartijenverhoudingen.

5     HR 2 december 1994, RvdW '94, 262 (Elisabeth A.J./Johannes P.J.). Artikel 779 Rv dat
bepaalt dat bij vonnis het bedrag van de ontvangsten en uitgaven en het satdo zullen worden
bepaald, is niet vandwingend recht, maar geeft slechts een regel voorhet meest voorkomende
geval. Vranken zegt hierover in zijn conclusie bij het arrest dat stwds in concrete gedingen
zal moeten blijken of de regel van artikel 779 Rv toepassing kan vinden. Vgl. ook HR 21
maart 1958, NJ '61, 167 (Pets/De Kempenaer): 'De omvang van de verantwoordingsplicht
en daarmee de inhoud van de rekening tot het doen waarvan de rekenplichtige wordt
veroordeeld, hangen af van de rechtsverhouding waaruit de rekenplicht voortvloeit en van
de omstandigheden. De rechtsverhouding en de omstandigheden brengen niet altijd mee,
dat een slotsom van ge(lane ontvangsten en uitgaven moet worden bepaald.'
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Rekening en verantwoording

2       Rekening en verantwoording intern

2.1 Inleiding

De hierboven bedoeldejurisprudentie van de Hoge Raad steunde indeperi-
ode tot 1924 op de strekking van de artikelen 771, 774, 777 en 779 Rv:
rekenplicht bestond enkel in het geval dat werkelijke ontvangsten en/of
uitgaven waren gedaan ('beheer was gevoerd') voor en ten behoeve van
een ander teneinde het door of aan hem verschuldigde saldo te kunnen bepa-
len.

Maris laat in 1929 in zijn dissertatie 'Het toepassingsgebied der reken-
procedure' zien dat een ruimere opvatting om meerdere redenen wenselijk
is. Zijn belangrijkste argument is dat de term 'beheer voor een ander' meer
inhoudt dan alleen het doen van ontvangsten en uitgaven.6 Ten eerste stelt
hij daartoe dat de enge opvatting berust op de te beperkte gedachte dat
degene die het beheer opdraagt ook een saldo verschuldigd of daartoe ge-
rechtigd is.7 Ten tweede legt Maris er de nadruk op dat de rekening of
boekhouding alleen niet verklaart. Ze geeft slechts vermogensveranderingen
weer. Rekening en verantwoording daarentegen is volgens Maris hetzelfde
als verantwoordende rekening: een rekening die niet alleen een opgave van
posten bevat, maar tevens met redenen is omkleed. Hoofddoel van de reken-
plicht is volgens Maris dan ook de controle op de behoorlijkheid van gelde-
lijk beleid, reden waarom hij van mening is dat rekening en verantwoording
ook tussentijds kan worden gevraagd. De verantwoording looptdaarbij ook
over hetgeen de rekenplichtige had behoren te verrichten.8

6    Zie pp. 33-48, 51, 53, 57, 59, 62 en 65.
7     De term 'beheer voor een ander' kan immers ook inhouden dat niet degene die het beheer

heeft opgedragen tot het saldo gerechtigd is, maar een derde. Maris baseert dit op het arrest
van de Hoge Raad inzake de Loterij 's-Lands Weerbaarheid (31 okt. 1924, NJ '24, 1202):
de lasthebber is ondanks het feit dat het saldo aan een derde toekomt volgens de Hoge Raad
jegens de lastgever rekenplichtig op grond van artikel  1839 BW (oud) j °  771  Rv.

8 Maris signaleert daarbij een ontwikkeling van rekenplichtigheid uit vermogensbeheer naar
rekenplichtigheiduitandererechtsbetrekkingen. Hij concludeertonderanderenaaraanleiding
van het arrest van de Hoge Raad d.d. 7 jan. 1927, NJ '27, 621 (Mulder/NV Amsterdamsche
Bank) dat de rekenplicht moet worden uitgebreid tot die gevallen waarin een partij zich
omtrent de behoorlijkheid van een geldelijk beleid moet verantwoorden. In zijn onderschrift
bij het arrest bevestigt Meijers deze conclusie van Maris, maar niet volledig. Volgens hem
is vaste regel dat de vordering tot rekening en verantwoording daar kan worden ingesteld
waar verantwoordelijkheid bestaat voor een gevoerd beleid, maar hij beperkt dit beleid niet
tot slechts het geldelijk beheer, aangezien volgens hem ook het enkele inwisselen van goederen
tot rekenplichtigheid aanleiding zou moeten geven.
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Clavareau amendeert in zijn dissertatie 'Dtcharge van rekenplichtigen'
(1932) de opvattingen van Maris door rekenplichtigheid steeds aan te nemen
indien een partij zich jegens een ander omtrent 'de behoorlijkheid van
vermogensrechtelijk, waaronder ook geldelijk, beleid moet verantwoorden'.9
Hij verwijst daarbij naar het onderschrift van Meijers bij het arrest van
de Hoge Raad inzake Looyen/Hooykaas  (16 jan.  1930,  NJ  '30, 466), waarin
Meijers de wat cryptische formuleringen van de Hoge Raad ruim uitlegt.
Die opmerkingen van Meijers moeten, mede bezien in het licht van het
door het Hof en de Hoge Raad overwogene, als volgt worden verstaan.

Rekening en verantwoording kan slechts betreffen ontvangsten en uit-
gaven, waaronder ontvangsten welke de rendant (degene die beheer voert)
voor belanghebbende had moeten doen. Een vordering tot rekening en
verantwoording kan alleen worden ingesteld, indien zij posten betreft die
op de rekening kunnen voorkomen. Meijers vat dit, in aansluiting op de
formulering van de Hoge Raad, ruim op. Volgens Meijers dient bij wanbe-
leid door de rendant door deze een schadepost op de rekening te worden
opgenomen; hetzelfde geldt voor de niet geinde geldsom, die geind had
moeten worden. Uit het arrest Looyen/Hooykaas kan daarom worden afge-
leid dat de Hoge Raad debat over schadevergoeding in de rekenprocedure
in beginsel mogelijk acht, maar niet als geen beheer is gevoerd. In die
gevallen, bijvoorbeeld bij lastgeving die niet is gericht op het doen van
ontvangsten en uitgaven of het voeren van een beleid, of bij lastgeving
gericht op enkele koop en verkoop, biedt de rekenprocedure geen soelaas.

Ook de Hoge Raad spreekt in de meer recente arresten van rekenplicht
'krachtens een rechtsverhouding welke tot de rechtvaardiging van
vermogensrechtelijk beleid verplicht'.10 Zoals echter Heemskerk  in  zijn
onderschrift in de NJ bij het arrest van de Hoge Raad inzake Hooge-
werf/Van der Poel aangeeft is 'enige vermogensrechtelijk beleid' (in de
meer recente terminologie) ruimer dan 'beheer voor een ander' (de oude
omschrijving). Beheer van gelden of goederen omvat wel het voeren van
beleid, maar een vermogensrechtelijk beleid kan ook worden gevoerd zonder
dat vanbeheer voor een ander sprake is. De Hoge Raad spreekt waarschijn-
lijk daarom tn omdat daarmee ook de constante lijn sinds Looyen/Hooykaas

9     Zie p. 3; vgl. concl. Berger en nt. Heemskerk bij HR 25 maart 1977, NJ '77,448 (Hooge-
werf/Van der Poel).

10   HR 3 dec. 1971, NJ '72, 338 (X/Y), HR 25 maart 1977, NJ '77, 448 (Hoogewerf/van der
Poel), HR 8 feb. 1991, NJ '91, 338 (Schurer), HR 2 dec. 1994, RvdW '94, 262 (Elisabeth
J./Johannes J).  Vgl. nt. Heemskerk en concl. Berger bij HR Hoogewerf/Van der  Poel  en
concl. Asser bij HR Schurer.
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behouden bleef, in het arrest inzake de gebroeders Schurer (HR 8 feb.  1991,
NJ '91, 338) van rekenplichtigheid 'wegens het voeren van beheer krachtens
een rechtsverhouding welke tot rechtvaardiging van vermogensrechtelijk
beleid verplicht', waarover de volgende paragraaf.

2.2 De plicht tot rechtvaardiging van vermogensrechtelijk beleid

Rechtsverhoudingen die tot de rechtvaardiging van vermogensrechtelijk
beleid verplichten, zijn er vele. Genoemd kunnen worden zaakwaarneming,
mede-eigendom, voogdij, curatele, lastgeving, rentmeesterschap, ouderlijke
machten bewind. Voorts kanworden gedacht aanbijzondere rechtsverhou-

dingen waarbij een beleid te verantwoorden valt zoals pand, alsmede aan
vele rechtsverhoudingen waarbij rekening en verantwoording uitdrukkelijk
of stilzwijgend kan worden bedongen (huur, vervoersovereenkomst, expedi-
tieovereenkomst, bevrachting, erfpacht, opstal, beklemming, gebruik, bewo-
ning, bruiklening, verzekering) en participatiecontracten. En tevens, van
oudsher, de maatschap en de vennootschap onder firma (verder: vof).11
In al die rechtsverhoudingen is de rekenplicht gekoppeld aan het begrip
beheer: het doen of hebben te doen van ontvangsten en uitgaven voor de
ander. Dat in deze verhoudingen rekening en verantwoording over gedane
ontvangsten en uitgaven moet worden afgelegd, behoeft naar de huidige
rechtsopvattingen nauwelijks nadere onderbouwing.

De toepasselijkheid van de rekenprocedure in deze rechtsverhoudingen impli-
ceert, zoals in de inleiding werd opgemerkt, voor degene die het beheer
voert een meerdere of mindere mate van vrijheid tot het doen van ontvang-
sten en uitgaven waarbij een eventueel resultaat Chet saldo) niet van tevoren
vaststaat. Relevant is het arrest van de Hoge Raad inzake de gebroeders
Schurer.

Johannes en Frans Schurer ondersteunden hun broer Klaas op basis van
een samenwerkingsovereenkomst vanaf 1961 tot 1981 in de bedrijfsvoering.
Tot 1978 verliep de samenwerking harmonieus en stond vast wat de broers

bij wijze van vergoeding krachtens de overeenkomst hadden genoten en

11 Vgl concl. Asser bij HR 8 feb. 1991, NJ '91, 338 (Schurer), voorts Sterk, t.a.p., p. 202,
Hugenholz-Heemskerk, t.a.p., p. 254, Van Rossem-Cleveringa, t.a.p., p. 1560, Coops-
Zonderland, Grondtrekken van het Nederlandse burgerlijk procesrecht, p. 345, Clavareau,
D6charge van rekenplichtigen, p. 3 e.v. en 30, Valckenier Kips, t.a.p., p. 28, Maris, t.a.p.,

p. 21 en 72 e.v. en Jolles, De kenmerken van de overeenkomst van maatschap, p. 5-6. Vgl.
ook nt. Cahen bij HR 27 maart 1992, NJ '92, 377 (Van Meurs/Ciba-Geigy), AA 1992,
p. 605.
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kon Klaas tegen zijn broers geen recht doen gelden op de opbrengsten van
het bedrijf. Van rekenplichtigheid was daarom geen sprake. Klaas had in
die periode eventueel andere acties moeten benutten om de gevolgen van
de samenwerkingsovereenkomst te verzachten (bijvoorbeeld ontbinding en
schadevergoeding wegens misbruik van omstandigheden).

Rekenplichtigheid ontstond voor de broers pas na  1978,  toen de aard
van de onderlinge rechtsverhouding voor partijen niet langer duidelijk was
en deze kenmerken ging vertonen van geldlening, maatschap en arbeidsover-
eenkomst. Pas vanaf dat moment bracht die onderlinge rechtsverhouding,
zoals het Hof later overwoog, met zich mee dat Johannes en Frans zich
voor de vermogensrechtelijke consequenties van het voor Klaas gevoerde
beheer dienden te verantwoorden, nu die consequenties voor Klaas niet
langer vast stonden en Klaas recht kon doen gelden op de eventuele saldi. 12

Deze casus is hiermee een voorbeeld van een overgang van een samenwer-
kingsovereenkomst, waarin de rekenprocedure niet van toepassing is, naar
een vorm van samenwerking (een bijzondere rechtsverhouding) waarin deze
procedure juist wel toepasselijk is: vanaf 1978 was in wezen sprake van
een samenwerkingsbetrekking ter fine van vereffening.

Analyse en nadere duiding van de onderlinge (rechts)verhouding is, zo blijkt
ook uit de Schurer-casus, voor het antwoord op de vraag of krachtens de
rekenprocedure rekening en verantwoording moet worden afgelegd, van
groot belang. Zo is de eigenaar van een door hem geexploiteerd benzinesta-
tion die zich heeft verbonden aan een ander een aandeel inde met het bedrijf
te behalen winst af te staan, volgens de Hoge Raad niet rekenplichtig in
de zin van de artikelen 771 e.v. Rv.13 De reden is dat niet sprake is van
een rechtsverhouding waarin de exploitant zich wegens voor een ander
gevoerd beleid heeft te verantwoorden. De vrijheid van de exploitant is
door d6ze overeenkomst niet zover ingeperkt dat hij zich jegens zijn
wederpartij voor het door hem gevoerde beleid heeft te rechlvaardigen.
Hij heeft zich slechts te verantwoorden voor het afstaan van het overeenge-
komen winstdeel. In dat verband bestaat voor de exploitant slechts de plicht
tot het geven van inlichtingen en bewijsstukken die de wederpartij nodig
heeft om zich een oordeel over de omvang van de gemaakte winst te vor-
men. Deze uitspraak sluit niet uit dat onder omstandigheden w81 rekening
en verantwoording moet worden afgelegd ter bepaling van gemaakte winst.

12  HR 8 febr. 1991, NJ '91, 338 (Gebroeders Schurer), nt. Raaijmakers AA 1992, p. 163.
13     HR 25 maart  1977,  NJ  '77, 448 (Hoogewerf/Van der Poel), nt. Heemskerk, anders concl.

Berger.
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Men denke slechts aan de jaarlijkse verantwoording door de besturende
vennoten van een vof.

2.3           De  betekenis  van  het  begrip  beheer

Het begrip beheer kan naar zowel het juridische, als het dagelijkse spraakge-
bruik een ruimere betekenis hebben dan alleen het doen van ontvangsten
en uitgaven. 14 Beheer voeren betekent immers meer in het algemeen het
uitoefenen van zeggenschap over gelden of goederen die aan een ander
toebehoren. Niet echter ieder uitoefenen van zeggenschap over gelden of

goederen die aan een ander toebehoren leidt tot rekenplichtigheid. Zoals
hiervoor werd opgemerkt, is noodzakelijk dat de onderliggende rechtsver-
houding tot de rechtvaardiging van vermogensrechtelijk beleid verplicht
en dat krachtens die rechtsverhouding voor de ander ontvangsten en uitgaven
zijn gedaan.

Voor de ontvankelijkheid van een vordering tot rekening en verantwoor-

ding is in beginsel voldoende dat wordt gesteld en aannemelijk gemaakt
dat krachtens die rechtsverhouding beheer is gevoerd en datde rekenplichti-
ge in het doen van rekening en verantwoording nalatig is.15 De belangheb-
bende dient dan aan te geven waarover beheer is gevoerd, dan wel terzake
waarvan rekening en verantwoording dient te worden afgelegd.16 Een eer-

14      Illustratief is HR 16jan.  1930, NJ '30,466 (Looyen/Hooykaas), nt. Meijers.  De Hoge Raad
besliste, zoals gezien, dat bcheer ook het voor en ten behoeve van anderen hebben te doen

van ontvangsten en/of uitgaven inhoudt. Vgl. concl. Tak,  HR 29 okt.  1925,  NJ '25,  1265
(Ziekman/Jonkers).

15      Verburg, De vrijwillige zaakwaarneming,  p.   159 en Sterk,  t.a.p.,  p. 206. Illustratief  is
hetgeen Valckenier Kips ten aanzien van de rekenplicht opmerkt: 'Het eigenaardige van
de rekenplichtigheid bestaat hierin, dat de rekenplichtige desgevorderd gehouden is rekening
te doen en daartoe kan worden gedwongen, ofschoon het niet beweerd noch bewezen wordt,
dat hij iets aan de gerendeerde schuldig zou zijn en zelfs al is hij diens crediteur.' Valckenier
Kips, t.a.p., p. 76. Vgl. ook HR 8 mei 1918, NJ '18, 1004 (Lion/Stouten) en HR 31 ola.
1924, NJ '24, 1202 (loterij 's-Lands Weerbaarheid).

16    Rb.  Maastricht  11  nov.   1920,  NJ  '21, 1143 (Groot/NV Nederlandschen Sigaretten  en
Tabaksfabriek)('Een vordering van een saldo van rekening is niet ontvankelijk wanneer bij
dagvaarding de posten niet zijn gesteld waaruit het saldo is voortgesproten') en Rb. Den
Haag 16 nov. 1920, NJ '21 , 138 (Lnoyen/Bakker)('Nu eiser, van gedaagde rekening en
verantwoording vorderend ter zake van hem ter incassering gegeven vorderingen niet heeft
gesteld welke vorderingen en tot welk bedrag hij aan gedaagde ter incassering zou hebben

opgedragen, staat niet vast waaromtrent gedaagde rekening en verantwoording zal hebben

af te leggen. De vordering is derhalve niet-ontvankelijk.').  Vgl.  ook Hof Den Haag 5 juni
1959, NJ '59, 523 (Kleekamp/Kleekamp).
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der overgelegde rekening kan dienen tot bewijs dat de rekenplichtige voor
de belanghebbende ontvangsten en uitgaven heeft gedaan.17

Dat beheer meer in het algemeen ook het uitoefenen van zeggenschap
betekent, geldtook binnen het vennootschapsrecht. 18 Zo geeft Van Campen
in zijn boek 'Onderneming en rechtsvorm' als een binnen het vennootschaps-
recht gebruikelijke interpretatie van het begrip beheer:

'het drijven van de zaak, de vennootschap, het verzorgen van de vermogens-
positie, het vervreemden, verpanden en bezwaren van de goederen der
vennootschap.

'19

In het vennootschapsrecht heeft het 'drijven van de zaak' - het onder-
nemen - de nadruk. Beheer is daar onderdeel van de bestuurstaak. Doordat
'de zaak' in de meeste gevallen over rechtspersoonlijkheid beschikt, schuiven
eventuele belanghebbenden naar de achtergrond en is het de rechtspersoon
waarvoor de bestuurder ontvangsten en uitgaven doet. Het bestuur voert
conform zijn wettelijke plicht (zie artikel 2:129 (239) BW) beheer over
gelden en goederen die aan de rechtspersoon toebehoren. Artikel 2:9 BW
bepaalt dat het bestuur dit behoorlijk dient te doen. De wetgever geeft voor
de rekening en verantwoording in die verhouding gedetailleerde regels en
bij overeenkomst, bijvoorbeeld bij arbeidsovereenkomst of overeenkomst
van opdracht, kan aan die rechtsverhouding, voor zover de wet of de statu-
ten het toelaten, nadere invulling worden gegeven. Dit betekent echter
bepaald niet dat alleen de rechtspersoon als belanghebbende bij rekening
en verantwoording door bestuurders moet worden aangemerkt, noch in de
open-beursgenoteerde vennootschappen, nog minder in de over het algemeen
wat meer kleinschalige besloten verhoudingen.

Relevant is dat de wet in artikel 2: 101  (210) BW bepaalt dat het bestuur
jaarlijks binnen vij f maanden na afloop van het boekjaar een jaarrekening

17   Hof Den Haag 29 december 1921, NJ '22, 707 (Rotman/Dicke)('Door een door hem die
tot het doen van rekening en verantwoording wordt aangesproken, overgelegde rekening,
wordt de grondslag van eisers vordering tot rekening en verantwoording, nl. dat hij in ve*and
met een tussen partijen gesloten overeenkomst, van eiser gelden heeft ontvangen en voor
hem uitgaven heeft gedaan, bewezen').

18   Vgl. Van Campen, Onderneming en rechtsvorm, p. 77-78, Meijer, De accountant gebalan-
ceerd,  p. 8, Maris,  t.a.p.,  p.  2  e.v.,  Kist,  lets over het begrip van vennootschap,  p.  222,
Opzoomer, Het Burgerlijk Wetboek verklaard, p. 99 en 112, Van Schilfgaarde, De openbare
maatschap iseen vennootschaponder firma, p. 252, LOwensteyn, De rechtsverhoudingtussen
de vennoten onderling, p. 81-82 en Asser-Maeijer V, p. 107 en 109.

19 P. 78.
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enjaarverslagopmaaktendeze voor aandeelhouders ter inzage legt. Tevens

bepaalt de wet in artikel 2:107 (217) lid 2 BW dat het bestuur aan de alge-
mene vergadering van aandeelhouders (verder: ava) alle verlangde inlichtin-

gen dient te verschaffen. Hoewel de ontvangsten en uitgaven voor de rechts-

persoon worden gedaan, past daarom een omschrijving van de verhouding
tussen bestuur en ava als een verhouding die tot de rechtvaardiging van

vermogensrechtelijk beleid verplicht, mits men maar ziet dat de bijzondere
regels uit het jaarrekeningenrecht en de dwingende systematiek van het
vennootschapsrecht aan het algemene basispatroon nadere invulling geven.
Zo geeft de wet in Titel 9 een geformaliseerde en gedetailleerde dwingende
regeling voor de rekening en verantwoording bij kapitaalvennootschappen.
Ook geldt dat de wet, de jurisprudentie en de literatuur aan de bestuurders

in de verhouding met aandeelhouders dwingend een zekere zelfstandigheid
toekennen.20

Rijst daarom de vraag welke betekenis de duiding van de verhouding
tussen bestuur en ava als een die tot de rechtvaardiging van vermogens-

rechtelijk beleid verplicht, heeft. Op deze vraag zal in hoofdstuk 3 nader
worden ingegaan. Hieronder worden eerst de verschillende elementen van

de rekening en verantwoording in meer algemeen en vergelijkend perspectief
beschouwd.

2.4 Verantwoordende rekening

Duidelijk moge zijn dat de administratie in het kader van het beheer een

belangrijke controle- en bewijsfunctie vervult, zowel voor de beheerder
zelf als voor de belanghebbende.21 Zo blijkt uit de artikelen 774 en 779  Rv
dat rekening en verantwoording dient te worden gedaan aan de hand van

een staat (de rekening) van ontvangsten en uitgaven vergezeld van bewijs-
stukken.22 Slechts de geldelijke ontvangsten en uitgaven horen daarbij

20    Zie art. 2:129 (239) BW, en o.a. HR 21 jan. 1955, NJ '59,43 (Forumbank) en HR 4 dec.
1992, NJ '93, 271 (Meijers/Mast Holding BV).

21      Rekening en administratie hebben een tweeledig karakter: beide kunnen duiden op het proces
(het geheel van procedures en technieken, dat gericht is op het verkrijgen, vastleggen,

verwerken en verstrekken van informatie) en op het produkt (de informatie over de afzonder-
lijke transacties). Proces en produkt zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. TK 1988-1989,

21 287, nr. 3, p. 12.
22   Vgl. art. 775 Rv, Hof Amsterdam 20 april 1923, W. 11128 (Dros Kaan (2) ('niet alleen

de uitgaven, maar ook de ontvangsten dienen bewezen te worden') en Wessels, De rechtsver-
houding tussen client en notaris, p. 583. Tot bewijs kunnen strekken de boekhouding en

bescheiden als rekeningen en kwitanties, (getuige)verklaringen, schuldbekentenissen, rekening-

afschriften, de kladboekhouding, kassarollen, nota's, akten, brieven, notulen, microfilms,

17



Hoofdstuk 1

op de rekening thuis, waaronder ook de geldelijke ontvangsten en uitgaven
die gedaan hadden moeten worden.23 Dit betekent dat degene die beheer
voert, gehouden is van die ontvangsten en uitgaven rekening te houden,
althans indien en voor zover zonder een dergelijke rekening aan het einde
van het beheer geen verantwoording kan worden afgelegd. Een dergelijke
gehoudenheid kan ook uit andere wettelijke bepalingen worden afgeleid.
Zo geeft artikel 7:403 lid 2 BW als regel dat de opdrachtnemer over de
wijze waarop hij zich vanzijn opdrachtkwijt, verantwoording verschuldigd
is aan de opdrachtgever en dat hij rekening dient te doen van de door hem
ontvangen en uitgegeven gelden.

Artikel 6: 199 lid 2 BW geeft een vergelijkbare regel voor de zaakwaar-
neming. Beide wettelijke bepalingen impliceren dat degene die voor een
ander ontvangsten en uitgaven doet, gehouden kan zijn die ontvangsten
en uitgaven deugdelijk te administreren.24 Dit is in het bijzonder het geval
indien de eis van goed beheer en/of de eis van deugdelijke verantwoording
met zich meebrengen dat van gedane ontvangsten en uitgaven rekening wordt
gehouden. De eis van goed beheer veronderstelt een deugdelijke admini-
stratie en verantwoording. In eenvoudige gevallen acht ik het mogelijk dat
door de rekenplichtige kan worden volstaan met de enkele overlegging van
bewijsstukken, zonder dat door hem een aparte rekening van ontvangsten
en uitgaven wordt opgemaakt. De verstrekte gegevens moeten dan zodanig
zijn dat zij voldoen aan hun functie: rekening te doen van de gedane ont-
vangsten en uitgaven. 25

Dat de overgelegde rekening juist is, betekent bepaald niet dat goed
zou zijn beheerd.26 Deugdelijke verantwoording gaat dan ook verder dan
de enkele rekening. Ook volgens Ter Spill heeft de verplichting tot het doen
van rekening en verantwoording haar zwaartepunt in de verantwoording. 27

microfiches, magneetbanden, enz.; zie TK 1988-1989, 21 287, nr. 3, p. 5 en 8 en Rutgers,
Openlegging en overlegging van boekhouding, p. 220.

23  Sterk, t.a.p., p. 211.
24  Vgl. ook de artt. 7.13.1.5 en 7.13.1.9 ONBW.
25     Hof Den Haag 21 juni  1920, W. 10592 (Van Rompu/Belgische Staat):  'dat een behoorlijke

rekening het degene aan wie zij wordt gedaan, mogelijk moet maken, de juistheid der daarop
voorkomende posten te kunnen onderzoeken'. Bij gebreke  van een behoorlijke rekening
en verantwoording in het kader van de rekenprocedure kunnen op grond van artikel 772
lid 3 en 4 Rv dwangmiddelen tegen de rekenplichtige worden aangewend: beslaglegging
en verkoop van zijn goederentot eenbedragdatdoorde rechter wordt bepaald, en lijfsdwang
De belanghebbende waaraan een gespecificeerde rekening wordt gepresenteerd, zal echter
nauwkeurig moeten opgeven welke debiteringen hij betwist en op welke crediteringen hij
aanspraak maakt. Veegens-Wiersma, Het nieuwe bewijsrecht, dl. 1, p. 37.

26 Asser-Kortmann, Bijzondere overeenkomsten, p. 49-50.
27 Het rechtskarakter der rekenplichtigheid, p.  27-50.  Vgl. ook Maris,  t.a.p.,  p.  24 e.v.
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Volgens hem kan de rechtsgrond van de plicht om rekening en verantwoor-
ding af te leggen alleendeze zijn datde rekenplichtige een post van vertrou-
wen bekleedde, in de zin dat hij de bevoegdheid had om vermogensbeschik-
kingen te treffen die niet voor hem en zijn eigen vermogen, maar voor dat
van anderen bedoeld waren bindend te zijn. Volgens Ter Spill moet reken-
plichtigheid dan ook worden beargumenteerd vanuit het beginsel van de
vertegenwoordiging,  mits  in de , ruimste zin genomen.28 Het lijkt echter
beter de nadruk te leggen op het beginsel van belangenbehartiging: aan
de beheerder wordt door de belanghebbende of door de wet een zekere
vrijheid gegeven vermogensrechtelijke gevolgen voor de belanghebbende
in het leven te roepen op gelijke wijze als de belanghebbende dit zelf zou
hebben kunnen doen.29 Het betekent dat de beheerder zich afhankelijk
van de rechtsverhouding tot de behartiging van dat belang heeft in te zetten
en het is daarover dat hij verantwoording aflegt. Juist doordat het begrip
beheer een ruimere betekenis heeft dan alleen het feitelijk doen van ontvang-
sten en uitgaven, kan daarmee in de bijzondere rechtsverhouding de nadruk
komen te liggen op de verantwoording, ofwel de rechtvaardiging van het
beleid. 30

28   'Een dergelijk bevoegdheid brengt altijd mee een handelen naar eigen oordeel en inzicht:
het brengt tevens mede het bestaan van zekere limieten (...) Wie deze limieten overschreed,
't zij door andere of meerdere vermogensbeschikkingen te treffen dan waartoe hij bevoegd

was, 't zij door na te laten datgene wat hij krachtens de aard der rechtsbetrekking had moeten
doen, heeft daardoor in zoverre niet voor anderen,  maar voor eigen rekening gehandeld.'
T.a.p., p. 35. Vgl. ook Maris, t.a.p., p. 24 e.v.

29 Bregstein, Onherroepelijke volmacht, p. 8. De zaakwaarneming levert een duidelijk voorbeeld
van de toepasselijkheid van het beginsel van de vertegenwoordiging indien het gaat om
rekening en verantwoording door de zaakwaarnemer: sprake is van de behartiging van de
belangen van de waargenomene voor diens rekening en risico. Zodra de wil van de tussen-
persoon gericht op de binding van de achterman ontbreekt, is het niet meer de zaakwaarne-
ming die een actie van de tussenpersoon rechtvaardigt, maar een eventuele verrijking. Zie
Bregstein, Ongegronde vermogensvermeerdering, p. 53, Schoordijk, Ongegronde vermogens-
vermeerdering, p. 20 en 21, en Verburg, De vrijwillige zaakwaarneming, p. 56.

30   Verduidelijkend is ook hetgeen Lubbers en Wachter over de rekening en verantwoording
stellen. Lubbers stelt ten aanzien van de eindafrekening door de voogd dat deze niet alleen

de ontvangsten en uitgaven dient te bevatten en wat de voogd realiter heeft verricht, maar
ook wat hij had behoren te verrichten en had behoren te ontvangen. Deze integrale rekening
en verantwoording moet aldus een preciese beantwoording mogelijk maken van de vraag
of de voogd op enig punt is tekort geschoten. Lubbers, Aspecten van behoorlijk bestuur,
p. 82/83. Lubbers verwijst daarbij naar artikel 1:337 lid 2 BW en HR 17 dec. 1841, W.
253 (Bos/lanszoon)('de voogd kan niet volstaan met alleen te verantwoorden wat hij verrigt
had, of wat hij mogt hebben on[vangen en uitgegeven, maar dat zijne verantwoording

ontwijfelbaar ook moet lopen over dat, wat hij had behooren te verrigten en te ontvangen,
zoo dat daarmee zijne rekening moet worden aangevuld'), Hof Arnhem 4 mei 1955, NJ
'55, 611 (Schutte/Hammink) ('niet beslissend is of apI)ellanten in hun qualiteit van voogdes
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De vraag rijst of eenzelfde redenering kan worden gevolgd ten aanzien
van de jaarrekening en het jaarverslag. Als de jaarrekening kan worden
beschouwd als een weergave van de financiele cijfers met betrekking tot
vermogen en resultaat, alsmede de solvabiliteit en liquiditeit van de
rechtspersoon (artikel 2:362 BW) en het jaarverslag een getrouw beeld moet
geven van de gang van zaken gedurende het boekjaar (artikel 2:391 BW),
dan doet dit de vraag rijzen hoever de eis van het te verschaffen inzicht
en getrouwe beeld zich (daarnaast) uitstrekt. Onder andere echter door het
feit dat een bestuurder ontvangsten en uitgaven doet voor de rechtspersoon
en een aandeelhouder als verschaffer van risicodragend kaI)itaal ten opzichte
van de vennootschap in open en besloten verhoudingen heel verschillende
posities inneemt, zijn omtrent de verantwoording in de verhouding tussen
bestuurder en (individuele) aandeelhouders moeilijk algemeen geldende
regels te geven. Open en besloten verhoudingen en de rol en betekenis van
de rekening en verantwoording zullen daarom in hoofdstuk 3 nader moeten
worden geanalyseerd.

In het algemeen kan ten aanzien van de rekening en verantwoording worden
opgemerkt dat de rekening voldoende gespecificeerd dient te zijn31 en dat
de rekenplichtige moet verantwoorden waarom posten die mochten worden
verwacht, niet in de rekening zijn opgenomen.32 Voorts geldt dat in de
verhouding tussen rekenplichtige en de belanghebbende de normen van rede-
lijkheid en billijkheid toepasselijk zijn, waardoor de rekening in sommige

en medevoogd inkomsten hebben gehad en uitgaven hebben gedaan, doch bij de rekening
en verantwoording onder meer moet blijken ofhet kapitaal van de minderjarige nog aanwezig
is en, zo zij in het hun overblijvend beheer (...) tekort zijn geschoten, zoals geTntimeerden
kennelijk vermoeden, de alsdan vast te stellen schade bij het actief zal moeten worden
gevoegd') en HR 20 nov. 1959, NJ '60, 80 (Verduijn/Verduijn) ('anikel 774 Rv. sluit niet
uit dat ten aanzien van bepaalde posten, welke ook zonder specificatie voor beoordeling
en bestrijding vatbaar zijn, een raming plaats vindt'). Onder verwijzing naar Asser-de Ruiter
I, p. 250, merkt hij op: 'de schade door slecht bewind teweeg gebracht moet bij het actief
worden gevoegd. Er is mitsdien bij die rekening en verantwoording geen sprake van een
slechts marginale toetsing, doch van een integraal onderzoek. Daarbij dient echter met de
bijzondere verhouding rekening te worden gehouden: niet altijd is de ouder, curator ofvoogd
verplicht een optimaal resultaat te garanderen.' Lubbers acht daarbij een onderscheid tussen
strikte rekening en verantwoording en toetsing van beleid in algemene zin onjuist, zie p.
92. Wachter merkt op: 'Niemand zal - ook zonder de gedetailleerde regeling in WvBRv,
in het bijzonder artikel 774 - in gemoede vol willen houden dat degeen die rekenplichtig
is kan volstaan met te vermelden hoe groot het saldo van de uitgaven en de inkomsten  is.'
Wachter, Concernrecht en bewijs (on)mogelijkheden, p. 385.

31 Hof Amsterdam  2  nov.   1923,  NJ  '24, 1096 (Smedes/Van  der  Lip).
32  HR 11 jan. 1901, W. 7551 (KOhler/Vredenburg) en HR 28 feb. 1924, NJ '24, 579 (NV

Nederlandse Ontginningsmaatschappij)
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gevallen mag of zelfs moet afwijken van het normale patroon.33 Hier is
van belang dat juist de toepasselijkheid van de normen van redelijkheid
en billijkheid met zich mee kunnen brengen dat de nadruk op de verantwoor-
ding kan komen te liggen. Hetzelfde kan in principe op basis van artikel
2:8  BW  voor de verhouding tussen bestuur en belanghebbenden worden
volgehouden, maar alleen voor zover Boek 2 BW niet een dwingende rege-
ling geeft. De toepasselijkheid van de normen van redelijkheid en billijkheid
dientte wordenbeargumenteerd. Probleem is dat, zoals gesteld, belangheb-
benden binnen het vennootschapsrecht een zeer verschillende positie kunnen
innemen: men denke alleen maar aan hetonderscheid naar open enbesloten
verhoudingen. Het is onder andere juist daarom dat dit onderzoek de in
het algemene verbintenissen- en vennootschapsrecht toepasselijke patronen
en criteria probeert te ontwaren (zie de Inleiding, § 3). Enig houvast biedt
althans artikel 2:362 lid 4 BW dat bepaalt dat voor zover vereist voor het
te verschaffen inzicht, van de voorschriften van Titel 9 kan en zelfs dient
te worden afgeweken.

De rekenplichtige dient ook de juistheid van de ontvangsten en/of uit-
gaven aan te tonen, waarbij hij van alle mogelijke middelen, waaronder
ook de door hem gevoerde boekhouding, gebruik kan maken.34 (In het
jaarrekeningenrecht wordt wat dit betreft een belangrijke controlerende rol
gespeeld door de accountant en door de eis van een mint'nale administratieve
organisatie, waarzonder een goedkeurende verklaring niet kan worden
gegeven.35) Ik meen dat anderzijds overlegging van de boekhouding in
de rekenprocedure door belanghebbenden niet kan worden gevorderd. Voor
aandeelhouders geeft artikel 2:107 (217) lid 2 BW een bijzondere aanvullen-
de regeling: het bestuur en de raad van commissarissen dienen de ava alle
verlangde inlichtingen te verschaffen. Het eigen verzelfstandigde belang
van de rechtspersoon blijkt daaruit dat een 'zwaarwichtig belang der ven-
nootschap' zich tegen het geven van inlichtingen kan verzetten.

2.5 Boekhoud-, over- en openleggingsplichten

De administratie die met het oog op een af te leggen rekening en verant-
woording wordt bijgehouden, is nauw gelieerd aan de voor ondernemers

33   HR 27 maart 1924, NJ '24, 656 (Van der Nat/Stout) en Rb. Zwolle 29 mei 1968, NJ '69,
205 (Bakker/J.K.).

34   Rutgers, t.a.p., p. 220 en Hof Amsterdam 20 april 1923, W. 11128 (Dros/ Kaan (2))('niet
alleen de als uitgaven maar ook als ontvangsten in rekening gebrachte posten moeten door
bescheiden of andere middelen worden bewezen').

35 Baas, Boekhoudplicht en accountansverklaring,  p.  441.
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en ondernemingen geldende boekhoud- en administratieplichten van de oude
artikelen 6 K en 2: 14  BW en de recent daarvoor in de plaats gekomen arti-
kelen 2:10, respectievelijk 3:15a BW, en kan hiermee binnen rechtspersonen
tot op zekere hoogte samenvallen.36 De kring van personen waarop deze
laatste verplichtingen rusten en het doel ervan is echter ruimer: men denke
aan de eisen die de fiscus stelt. Bezien we deze artikelen nader.

Artikel 6 K (oud) legde de plicht tot het bijhouden van een boekhouding
op ieder die een bedrijf uitoefent en artikel 2: 14 BW (oud) deed hetzelfde
ten aanzien van bestuurders van rechtspersonen.37 Deze boekhoudplicht
was van een beperktere strekking dan de administratieplicht van de huidige
artikelen 3: 15a BW, geldend voor zelfstandige beroeps- en bedrijfsbeoefe-
naars, en 2: 10 BW, geldend voor bestuurders van rechtspersonen. De term
boekhouding duidde slechts op het strikt financiBle gedeelte van de admini-
stratie (boekhouden is rekening houden,   een  vorm van rekenen38).   Het
begrip administratie omvat volgens de toelichting op de wijziging van de
Algemene Wet inzake rijksbelastingen ook de vastlegging en toetsing van
bestuurs- en beheersdaden, de interne organisatie in het algemeen en het
interne berichtenverkeer.39 Die ruimere betekenis blijkt ook uit artikel

36  V66r de wijzigiging van de Algemene Wet inzake rijksbelastingen tot aanpassing van de
administratieve verplichtingen ten dienste van de belastingheffing (TK 21 287, 1988-1989)
werd er impliciet van uitgegaan dat ook zonder dat een uitdrukkelijke bepaling in de Algemene
Wet was opgenomen, de ondernemer (of degene die zelfstandig een beroep uitoefent) verplicht
was tot het bijhouden van een boekhouding of het houden van aantekeningen (zie TK 1988-
1989, 21 287, nr. 3, p. 2). Bovendien verplichten de artikelen 34 e.v. van de Wet op de
ommtbelasting 1968 daartoe. Inmiddels is een boekhoudverplichting ook opgenomen in arikel
52 van de Algemene wet (aanvankelijk artikel 532 (1986/1987)).

37   'In art. 6 K, zoowel sinds de wet van 1922 als sinds die van 1934, is al evenmin als in het
Wetboek van Koophandel van 1838 een omschrijving te vinden, waarin het boekhouden
nueigenlijkbestaat. (...) De wetgeverheeft geen begripsomschrijvingvanboekhouden willen
geven. Toch bevat art. 6 K voldoende aanwijzingen om te kunnen zeggen, dat in de wet
boekhouden blijkbaar is: aantekening houden van iemands vermogenstoestand en van alles,
wat zijn bedrij f betreft naar de eischen van zijn bedrij f, op zoodanige wijze dat te allen tijde
zijn rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.' Rutgers,  t.a.p.,  p.  33  en 73.  Vgl.
Molenaar, Bepalingen over boekhouding, verantwoording en accountantscontrole, p. 18.

38  Molenaar, De intre(le van de 'gegevensdrager' in de wet, p. 296. Volgens Mannoury is
boekhouden net als rekenen 'niet anders dan een instrument, een hulpmiddel, waardoor men
in staat is, feitenkennis te rangschikken, te overzien en te verwerken, teneinde er nieuwe
besluiten omtrent de werkelijkheid uit af te leiden'. In zoverre acht hij boekhouden niet een
wetenschap, zoals in de vorige eeuw wet werd gedacht. Mannoury, Methodologische aanteeke-

ningen over het dubbelboekhouden, p. 8 en Rutgers, t.a.p., p. 7.
39  Zie de toelichting op de wijzigiging van de Algemene Wet inzake rijksbelastingen tot

aanpassing van de administratieve verplichtingen ten dienste van de belastingheffing (TK
21 287, 1988-1989, nr. 3, p. 4/5). De term boekhouding sluit als zodanig niet goed aan
bij de moderne, electronische verwerking van administratievegegevenstoteenadministratie.
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2: 10 BW dat bepaalt dat administratie dient te worden gevoerd van de ver-
mogenstoestand van de rechtspersoon en van alles betreffende de werk am-
heden van de rechtspersoon, naar de eisen die voortvloeien uit deze werk-
zaarnheden.

Artikel  3: 153 BW bepaalt dat op zodanige wijze administratie dient te
worden gevoerd en dat boeken, bescheiden en andere gegevensdragers zo-
danig dienen te worden bewaard dat te allen tijde de rechten en verplich-
tingen van degene die het beroep of bedrijf uitoefent, kunnen worden
gekend. Artike12: 10 en 3: 15a BW zeggen niets over de voorwaarden waar-
onder en de personen waaraan die administratie zou moeten worden over-
gelegd,  dan wel opengelegd.  Dat doen wel de artikelen 8 e n l l K e n 843a
Rv.  Artikel 8 K geeft de rechter de bevoegdheid openlegging van de boek-
houding te bevelen in de loop van een rechtsgeding.w Hij is daartoe niet
verplicht. De openlegging moet worden onderscheiden van de overlegging
van artikel 11 Kdataanbepaalde belanghebbenden het recht geeft opafgifte
van en inzage in de gehele door een ander gehouden boekhouding.41 Van

belang is voorts artikel 843a Rv dat aan degene die daarbij een rechtmatig
belang heeft, het recht geeft op zijn kosten inzage, afschrift of uittreksel
te vorderen van een onderhandse akte aangaande een rechtsbetrekking waarin
hij of zijn rechtsvoorgangers partij zijn, van degene die deze akte te zijner
beschikking of onder zijn berusting heeft.42 Van belang is ook artikel

Het voeren van een administratie omvat meer dan het te boek stellen van de financiele
resultaten van het reilen en zeilen van de administratieplichtige.

40   Vgl. Van der Kolk, Bedrijfsdocumentatie. Wie bewaart die heeft wat!?, p. 292.
41   De rechter moet beoordelen of de vorderende partij een rechtstreeks belang heeft bij de

overlegging. Vgl Rutgers,  t.a.p.,  p. 138. Artikel  11  K  is een uitzonderingsbepaling.  De

gedaagde kan ter afwering een beroep doen op de redelijkheid en billijkheid. Vgl. Van Oven,
Handelsrecht, p. 24 en Clavareau, Dkharge van rekenplichtigen, p. 37 en 38. Artikel  11  K
noemt 5 categorieen gerechtigden. Zie Ligtenberg, De exhibitieplicht, p. 76. Vgl. Hof Den
Haag 3 maart 1961, NJ '62, 41 (De Haan/Hessel).('Het recht om van de wederpartij het
overleggen van haar boeken te vorderen komt niet toe aan ieder, die bij de overlegging een

regelrecht belang heeft, doch uitsluitend aan de in art.  11 K opgesomde belanghebbenden.')
Het artikel vult in twee opzichten de algemeneexhibitieregel van 1922 BW (oud) aan, aange-
zien noch bij aanstellers van factoors, noch bij bewindvoerders, noch bij faillissement sprake
is van gemene stukken in de zin van 1922 (oud) BW. Bovendien moet volgens de exhibitie-
plicht van 1922 BW de eisereerst agerentot het aanstellen vaneen bewaarnemer. Vgl. echter

Hof Leeuwarden 20 juni 1956, NJ '56, 602 (Oosting/Oosting) ('Een vennoot (onder firma)
kan van zijn mede-vennoot niet zonder meer vorderen overlegging aan hem (eiser) persoonlijk,
van de boekhouding der vennootschap: ook op de belangen van die mede-vennoot moet gelet
worden. Wel kan de vennoot vorderen overleggingvan die boekhouding aan een onpartijdige
derde.')

42  Artikel 8433 Rv is een van de bepalingen van het nieuwe bewijsrecht. Het artikel is de
opvolger van artikel 1922 (oud) BW en heeft als zodanig ook betrekking op geschriften niet-
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2:351 BW dat aan onderzoekers in een enqudteprocedure recht geeft op
inzage van boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de rechtsper-
soon en verbonden rechtspersonen.

In het kader van van de rekening en verantwoording heeft de wetgever niet
gekozen voor een expliciete, moeilijk te handhaven voor alle gevallen
geldende wettelijke continue administratieplicht.  Of, en zo ja, in hoeverre
geadministreerd moet worden, hangt af van de eis van deugdelijk beheer.
Het initiatief ligt bij de beheerder en de belanghebbende zelf. Dat de
wetgever in het geval van de artikelen 2:10 en 3:15a BW voor een ander
systeem heeft gekozen, is begrijpelijk in verband met de ruime kring van
belanghebbenden, de eisen van modern ondernemerschap en belastinghef-
fing, de publikatie van jaarcijfers, de aansprakelijkheid van de rechtspersoon
voor de eigen schulden en de positie van de curator in faillissement. 43
In wezen is de administratieplicht voor bestuurders van rechtspersonen hier-
door, net als de rekening en verantwoording door middel van de jaarreke-
ning, een door de wetgever geobjectiveerde verplichting. Wat in concreto
van eenjustitiabele kan worden gevergd, hangt daarbij mede afvan de aard
en omvang van het bedrij f, het beroep of de werkzaamheid van de betrok-
kene.44 Mede daardoor, het zij hier reeds opgemerkt, moet het niet onmo-
gelijk worden geacht dat de accountant een goedkeurende verklaring hecht
aan de jaarrekening, zonder dat gedurende het gehele boekjaar een admini-

akten. Vgl. Veegens-Wiersma, t.a.p., dl. 2, p. 15, 115 en 116.
43   'De plicht tot boekhouden rust bij de zgn. eenmanszaak op de eigenaar-ondememer. Bij

de VOF op elk der vennoten, niet in deze zin, dat elk zijn gedeelte zou moeten doen, maar
ieder van hen moet verantwoordelijk worden geacht voor het houden van de aantekeningen.
(...) Tot de boekhoudplicht behoort ook het privdvermogen.  (...)  Nu de schuldeisers van
het bedrij f verhaal hebben op het gehele vermogen (bedrij f en priv6) heeft de wetgever met
het oog op de belangen van schuldeisers de verplichting tot boekhouden tot het gehele
vermogen uitgestrekt. In het geval van faillissement kunnen die aantekeningen omtrent het
gehele vermogen van belang zijn; daaruit moet de achteruitgang blijken en vooral die
oorzaken,  die tot het faillissement hebben geleid.' Rutgers,  t.a.p.,  p.  86.

44   Artikel 52 van de Algemene Wet inzake rijksbelastingen is intussen voor het onderhavige
onderzoek in zoverre relevant dat bij de omschrijving van bedoelde verplichtingen in deze
wet is aangesloten bij actuele en voorzienbare toekomstige ontwikkelingen in de techniek
van de administratie, alsmede bij hetgeen in het maatschappelijk leven - ook uit over-we-
gingen van interne controle en van doelmatig ondernemingsbeleid - reeds gebeurt (zie TK
1988-1989, 21 287, nr. 3, p. 3). Het wetsvoorstel waarbij artikel 52 werd ingevoerd (TK
21 287, 1988-1989) beoogt niet tot andere administratieve handelingen te verplichten dan
die welke in het algemeen reeds moeten worden verricht. De administratieplichtige blijft
daarbij - aldus het wetsvoorstel - in beginsel vrij om te kiezen op welke wijze hij de
administratie wenst in te richten en te voeren, vooropgesteld dat aan de algemene eisen van
juistheid, volledigheid en controleerbaarheid van de administratie is voldaan.
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stratie is gevoerd waaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van
de vennootschap kunnen worden gekend.45 Die administratie is dus niet
conditio sine quanon voor het opmaken enpubliceren van eenjaarrekening
die aan de wettelijke eisen voldoet.46 Anderzijds betekent een verklaring
van oordeelonthouding niet dat zodanige administratie is gehouden dat de
administratieplichtige zijn rechten en verplichtingen te allen tijde kende.

De hiervoor genoemde open- en overleggingsplichten zijn voor het on-
derwerp vooral van belang in verband met de positie van derden. Op hun
bijzondere betekenis wordt hieronder teruggekomen, als de positie van der-
den nader wordt belicht.

2.6 De rekenplicht als informatieplicht: praktische betekenis

De rekenactie draagt er toe bij dat bij de belanghebbende inzicht kan
ontstaan in de vermogensrechtelijke en financiale consequenties van het
voor hem gevoerde beheer. Dit betekent, afhankelijk van de rechtsverhou-
ding, dat de beheerder bij het einde van het beheer, en soms ook tussentijds
als bijzondere handelingen daartoe aanleiding geven47, aan de hand van
een rekening van gedane ontvangsten en uitgaven, aan de belanghebbende
uiteen dient te zetten hoe en waarom hij bepaalde beheershandelingen heeft
verricht, dan wel waarom hij deze heeft nagelaten.48 De rekening is daarbij
het document waarop de rekenplichtige gedurende of na afloop van het
beheer naar debet en credit aantekent wat de belanghebbende aan hem
schuldig is of wat deze van hem tegoed heeft. Het doen van rekening en
verantwoording is daarmee niets anders daneen financi8le verantwoording,
waarbij  op de verstrekte cijfers  (of het ontbreken er van) door de rekenplich-
tige zo nodig een toelichting wordt gegeven.

45  Baas, t.a.p., p. 443.
46   Vgl. HR 11 juni 1993, NJ '93, 713 (Kempers en Sarper BV).
47   Bestaat in een bepaalde rechtsverhouding de plicht tot rekening en verantwoording, dan bestaat

mijns inziens ook de plicht tot het mindere indien daartoe gerede aanleiding bestaat, ook
als de wet noch een contract in een bijzonder regeling voorzien: een plicht tot het geven
van inlichtingen omtrent de feitelijke ende verwachte stand van zaken indiende omstandighe-
den daartoe gerede aanleiding geven. Een weigering tot het geven van die informatie kan
dan de aanleiding vormen voor het instellen van een vordering tot tussentijdse rekening en

verantwoording, speciaal indien sprake is van een bijzonder afgerond project dat deel uitmaakt
van een groter geheel. Zodanige informatieplicht kan ook voortvloeien uit de wettelijke en
statutaire goedkeuringsprocedures, zoals die van artikel 2:164 (274) BW bij de structuur-
vennootschap.

48      Vgl.  HR  16 jan.  1930,  NJ  '30, 466 (Looyen/Hooykaas), nt. Meijers en concl.  Tak bij  HR
29 oktober 1925, NJ '25, 1265 (Ziekman/Jonkers).
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Opmerkelijk is dat de rekening en verantwoording kan voorkomen als
een recht van de rekenplichtige tot het doen van rekening en verantwoording
aan de ander (zie artikel 782 Rv). Het is immers mogelijk dat de rekenplich-
tige na afloop van het beheer nog over gelden beschikt, maar dat degene
voor wie is gehandeld, weigert aan de sluiting van de rekening mee te
werken. Alsdan kan deze laatste door de rekenplichtige op gewone wijze
worden gedagvaard en is het de rechter-commissaris voor wie door hem
tot sluiting van de rekening kan worden geprocedeerd (zie de artikelen 782
en 783 Rv). In wezen is de rekenplichtige dan zelf belanghebbende bij de
rekening en verantwoording. Aangezien sluiting decharge impliceert, heeft
de rekenplichtige ook om die reden belang bij rekening en verantwoording.
Daarom ook is het niet steeds als er voor rekening en verantwoording
rechtens aanleiding bestaat, geheel zuiver om te spreken van rekening en
verantwoording als informatieplicht.

Gezien echter het gegeven dat in de meeste gevallen de nadruk ligt op
de plicht tot de rechtvaardiging van vermogensrechtelijk beleid, is de
verplichting tot het afleggen van rekening en verantwoording te beschouwen
als een bijzonder type informatieplicht (een mededelingsplicht).49 Daarom,
en ook omdat er geen wezenlijk bezwaar is ook de administratieplicht als
een bijzonder type informatieplicht te beschouwen, kan in beginsel, net
als bij informatieplichten, wordenonderscheiden naar administratie, reken-
en verantwoordingsplichten als hoofd- en als nevenplicht50, als spontane51
en als zorgplicht52, en als Obliegenheit.53 Deze categorieen zijn niet

49 Vgl. Vranken, Mededelings-, informatie- en onderzoeksplichten, Hartkamp, Een nieuwe
kijk op het verbintenissenrecht, p. 657 en Freriks, Onderzoeks- en mededelingsplichten in
het  contractenrecht,  p.   1193.

50 Vgl. Hartkamp, t.a.p., p. 657, VonMohrenfels, Abgeleitete Informationsleistungspflichten,
p. 19 en Vranken, t.a.p., p. 197 e.v.

51 Het kenmerk van 'spontane' informatieplichten is dat deze uit eigener beweging moeten
worden nageleefd. Arendsen de Wolff, De informatieplicht van de onderneming, p. 58 en
166.

52      'Schutzpflicht'. Von Mohrenfels, t.a.p., p. 22. Een voorbeeld van een zorgplicht is de plicht
van een bank haar client aan te raden onafhankelijk advies in te winnen, indien de bank
zich er van bewust is of behoort te zijn dat de client op grond van zijn vertrouwensrelatie
met de bank op haar advies af gaat, terwijl de client er niet van op de hoogte is dat de bank
haar eigen risico op de schouders van de client legt. Van Ravenhorst, Over spreek-, zwijg-
en adviesplichten in de verhouding bank-client, p. 141 en Tjittes, De hoedanigheid van
contractspartijen, p. 52. De zorgplicht dient steeds uit eigener beweging te worden vervuld
en een vordering tot nakoming is uit de aard der Verplichting niet mogelijk. Vranken, t.a.p.,
p.  198, Von Mohrenfels,  t.a.p.,  p.  22 en Vletter-van Dort, Het recht van aandeelhouders
op koersgevoelige informatie, p. 74.

53 Ook zogenaamde Obliegenheiten zijn plichten waarbij de afdwingbaarheid van de plicht 'als
zodanig' ontbreekt. Vranken,  t.a.p.,  p. 198, Drion, Precontractuele verhoudingen  naar

26



Rekening en verantwoording

zonder belang, omdat zij een indicatie geven omtrent de mogelijke plaats
van administratie-, reken- en verantwoordingsplichten binnen de systematiek
van het vennootschapsrecht. Zo kan een voorbeeld van een verantwoordings-
plicht als nevenverplichting gevonden worden in de voor de maten uit de
maatschapsovereenkomst af te leiden plicht elkaar omtrent nevenwerk-
zaamheden te informeren.54 Als nevenverplichting kan de administratie-
plicht verbonden worden geacht aan de wettelijke beheersbevoegdheid van
de afzonderlijke maten (zie artikel  7A: 1676  j °   7:403   lid  2  BW).   Een
voorbeeld van een spontane informatieplicht is artikel 7:403 lid 1 BW: de
opdrachtnemer moet de opdrachtgever onverwijld in kennis stellen van de
voltooiing vande opdracht. Deopdrachtgeverbehoeft daartoe dus niet eerst
zelf actie te ondernemen. Dit kan een rol spelen in het kader van de
verantwoording achteraf die op vordering van de belanghebbende wordt
afgelegd. Hetzelfde geldt voor de verplichting van artikel 7:403 lid 2 BW
(de reken- en verantwoordingsplicht bij opdracht).  Ook de informatieplicht
van het bestuur van de nv of bv jegens aandeelhouders bij de overdracht
van de onderneming aan een onafhankelijke derde (de zogenaamde Koren-
schoof-casus) kan als een spontane verplichting worden beschouwd.55 Bij
een administratieplicht als Obliegenheit denke men aan de situatie waarin
de opdracht- of zaakwaarnemer verzuimt rekening te houden van kosten
die hij maakt. Het kan betekenen dat hij de nadelige consequenties daarvan
zelf heeft te dragen.

De verplichting tot het afteggen van rekening en verantwoording kan
berusten op of voortvloeien uit de wet, de overeenkomst en soms - zie
de  artikelen  6: 1  en  2  BW  - het ongeschreven recht.56 In zoverre  is  de
plicht tot rekening en verantwoording een open norm. In aanvullende zin
heeft het ongeschreven recht, wat betreft de inhoud van de rekening en
verantwoording, een functie door de betekenis die de rechtspraak- zoals

Nederlan(is recht, p. 58 en Van Erp, Contract als rechtsbetrekking, p. 33. Obliegenheiten
worden ook wel opgevat als gevallen van rechtsdrang. Kenmerkend voor Obliegenheiten
is het niet-afdwingbaar zijn in rechte en het ontbreken van de aanspraak op schadevergoe(ling
bij verzuim. Von Mohrenfels, t.a.p., p. 26. Verzuim van de Obliegenheit brengt een verzwak-
king van de rechten van degene op wie deze plicht zich richt, met zich mee.

54   HR 19 ola. 1990, NJ '91, 21 (Koghee/Akkoca), nt. Raaijmakers AA 1991, p. 425 e.v.
55   Zie Van der Grinten, De regels van het spel, nt. Raaijmakers, HR 13 dec. 1991, NJ '92,

279 (UVO-Lnpik), AA 1993, p . 54 en artikel 9 Fusiecode over de informatie doorhet bestuur
van de over te nemen nv aan de eigen aandeelhouders in geval van een openbaar bod.

56    Maris, Het toepassingsgebied der rekenprocedure, p. 59, Sterk, Van het doen van rekening
en verantwoording, p. 202, Van Rossem-Cleveringa, Verklaring van her Nederlands WvBR,
p. 1560 e.v. en HR 28 mei 1971, NJ '71, 346 (Carre/De Haas).
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hiervoor werd besproken toekent aan de bijzondere rechtsverhouding
tussen beheerder en belanghebbende. 57

Relevant voor de positie van belanghebbenden in het vennootschapsrecht
is dat de procedureregeling van de artikelen 771 e.v. Rv (Titel 5) een
beperkt toepassingsbereik heeft.58 Hiervoor bestaan zes redenen. Zoals
gezien in § 2.1 zijn slechts degenendie zich in bepaalde rechtsverhoudingen
voor ontvangsten en uitgaven ten behoeve van een ander hebben te verant-
woorden rekenplichtig in de zin van Tite15. Ten tweede kanbij contractueel
beding van Titel 5 worden afgeweken: het staat partijen vrij overeen te
komen dat Titel 5 in hun onderlinge verhouding niet van toepassing is.

59

Men denke bijvoorbeeld aan rekening-courant overeenkomsten.60 Ten derde
geeft ook de wet in veel gevallen expliciet of impliciet een bijzondere rege-
ling.  Gedacht kan worden aan de artikelen 2: 101 (210) (opmaken en vast-
stellen van de jaarrekening) en 2:107 (217) lid 2 BW (geven van inlichtingen
door het bestuur) (expliciet), aan de rekening en verantwoording bij opdracht
of lastgeving (impliciet) en aan de betekenis van artikel 2:8 BW (redelijkheid
en billijkheid)(impliciet).

Ten vierde kan degene die primair schadevergoeding vordert wegens
niet-nakoming van contractuele verplichtingen, niet subsidiair bij ongegrond-
verklaring een vordering tot rekening en verantwoording instellen. Het staat
dan naar de opvatting van de Hoge Raad aan de eiser niet vrij die vordering
andermaal langs de weg van de rekenprocedure bij de rechter aanhangig
te maken.61 Dit is uit een oogpunt van doelmatigheid begrijpelijk. Bij een

57    HR 2 december 1994, RvdW'94,262 (Elisabeth A.J./Johannes P.J.). Vgl. ook HR 21 maart
1958, NJ '61, 167 (Pels/De Kempenaer). Vgl. ook HR 20 nov. 1959, NJ '60, 80
(Verduijn/Verduijn) ('artikel 774 Rv sluit niet uit dat ten aanzien van bepaalde posten, welke
ook zonderspecificatie voorbeoordeling en bestrijding vatbaar zijn, een ramingplaatsvindt')
Zie  voorts  HR 27 maart  1924,  NJ  '24,  656  (Van der Nat/Stout).

58      Sterk,  t.a.p.,   202  en Van Brakel,   Leerboek  van het Nederlandse verbintenissenrecht,  p.
354/355.

59 Vgl. Hooggerechtshof Nederlandsch-Indie 22 nov.  1860, T. 871, 321 (Chimlan/Moegies)
('dat partijen, door in de overeenkomst van lastgeving de voorwaarde op te nemen dat de
lasthebber nimmer eenige verantwoording of uitkeering zoude behoeven te doen of deze
van hem zoude kunnen gevorderd worden, slechts gebruik hebben gemaakt van de door
de wet verleende bevoegdheid (...)  mits niet strijdig  met de goede zeden') en HR 28  mei
1971, NJ '71,346 (Carr6/De Haas) ('Aan partijen, wier contractuele verhouding medebrengt
dat de een jegens de ander rekenplichtig is, staat het vrij overeen te komen, dat op een
bepaalde wijze rekening en verantwoording zal worden afgelegd, met het gevolg dat de partij
die deze verplichting nakomt niet 'nalatig is in het doen van rekening' i.d.z.v. art. 771 Rv
en daartoe ook niet op de wijze voorzien in artt. 771 Rv e.v. kan worden genoodzaakt.').

60  Sterk, t.a.p., p. 205.
61  HR 29 okt. 1925, NJ '25, 1265 (Ziekman/Jonkers).
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vordering tot schadevergoeding wegens niet-nakoming van contractuele

verplichtingen strekt de rechterlijke toetsing zich ook uit over de gronden
op basis waarvan in de rekenprocedure de geleden schade zou dienen te
worden vergoed. Tegelijk geldt dat als contractuele verplichtingen de gehou-
denheid tot rekening en verantwoording inhouden, dan wel deze gehouden-
heid uit de strekking van het contract kan worden afgeleid, een vordering
tot nakoming ter verkrijging van rekening en verantwoording meer voor
de hand ligt.

Ten vijfde kan de aard van de bijzondere rechtsverhouding anders met
zich mee brengen. Om deze reden - zo oordeelde de Rechtbank Rotterdam
naar oud recht - is de vrouw die van haar man, met wie zij in gemeen-
schap van goederen is gehuwd, geldenontvangt om daarmee huishoudelijke
uitgaven te bekostigen, niet rekenplichtig en kan de man hoogstens verlangen
dat zij in grove trekken rekenschap geeft van de wijze waarop zij het geld
besteedt.62 De Rechtbank motiveerde dit oordeel niet nader, maar aanneme-

lijk is dat de vrijheid van de vrouw om door haar man ter beschikking
gestelde gelden zelfstandig te besteden, bij een andersluidende uitspraak
te veel zou worden ingeperkt. 63

De zesde reden is een overweging van doelmatigheid. De rekenprocedure
is omslachtig en tijdrovend. Als eenandere procedure op eenvoudiger wijze
tot vergelijkbare resultaten leidt, dan dient die te worden verkozen.64 Zo
kunnen de schadestaatprocedure en de zwarighedenprocedure ter verkrijging

62   Rb. Rotterdam 27 okt.  1919, NJ '20, 693 (Van V./G.). Vgl. in gelijke zin HR 3 dec. 1971,
NJ '72, 338 (X/Y), nt. Luijten. Men dient hierbij te bedenken dat de gehuwde vrouw tot

1957  handelingsonbekwaam was. Klaassens-Eggens, Huwelijksgoederen en erfrecht,  dl.
1, bewerkt door E.A.A. Luijten (llde druk, Tjeenk Willink, 1994), p. 126.

63 Indien echtgenoten over dit soort zaken in het geheel niet tot overeenstemming kunnen komen,
biedt alleen een echtscheidingsprocedure gevolgd door ontbinding van de huwelijksgemeen-
schap uitkomst om tot (finale) rekening en verantwoording te komen.  Vgl. de artikelen 1:99

e.v. j° 3:178 e.v. BW. Relevant in dit verband is het arrest van de Hoge Raad 3 dec. 1971,
NJ '72,338 (X, Y), nt. Luijten. De Hoge Raad overweegt hierin dat de echtgenoten na
ontbinding van de gemeenschap verplicht zijn mee te werken aan het tot stand komen van

een boedelbeschrijving door het doen van opgaven voor zover dit binnen hun vermogen
ligt en voor de ontbinding van belang is, waartoe ook kan behoren het geven van inlichtingen
met betrekking tot het verleden. Naast een zo uitgebreide mededelingsplicht bestaat, zoals

Luijten in zijnnoot onderhet arrest stelt, aande rekenprocedure als formeel informatiemiddel

geen behoefte (dit is een overweging van doelmatigheid). Intussen legt naar het huidige recht
artikel 1:98 BW op echtgenoten de verplichting elkaar desgevraagd over gevoerd bestUUr

en over de stand der goederen en schulden van de gemeenschap inlichtingen te verstrekken.

64  Sterk, t.a.p., 205.
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van een boedelscheiding leiden tot vergelijkbare resultaten en dienen deze
om die reden in voorkomende gevallen te worden gebruikt. 65

Het voorgaande maakt duidelijk dat de rekenplicht als bijzondere informatie-
plicht een eigen plaats inneemt, maar tegelijk, als gebaseerd op een open
norm, een moeilijk grijpbaar fenomeen is. Zij moet worden onderscheiden
van processuele informatieplichten die tot een vergelijkbaar resultaat kunnen
leiden, maar waarvan het bestaan wordt bepaald door de regels omtrent
de stelplicht en bewijslastverdeling en waarvoor de bijzondere tot de recht-
vaardiging van vermogensrechtelijk beleid verplichtende rechtsverhouding
vanzelfsprekend geen voorwaarde is.66 Voorts moet zij worden onderschei-
den van mededelingsplichten die kunnen worden afgeleid uit de billijkheid
naar de aard van de overeenkomst en uit hetgeen de goede trouw bij de
uitvoering van de overeenkomst eist.67 Bij verzuim van zo'n mededelings-

65 Vegter, Opmerkingen over juridische gebondenheid, p.  158. De schadestaatprocedure is
een vervolgprocedure op het hoofdgeding om de grootte van de geleden schade te kunnen
vaststellen. Van Rossem-Cleveringa,  t.a.p.,  p.   1281  e.v.

66 Vgl. daarover Hidma/Rutgers, Bewijs,  p. 9, Veegens-Wiersma, Het nieuwe bewijsrecht,
dl. 1, p. 23, 35 e.v. en 57, dl. 2, p. 116, Star Busman, Hoofdstukken burgerlijke
rechtsvordering, p. 181, Van Rossem-Cleveringa, Burgerlijke rechtsvordering, artikel 141,
aant. 2 en 3, Vranken, t.a.p., p. 198 en Aansprakelijkhedenenbewijsrecht, p. 225, Wachter,
Concernrecht enbewijs(on)mogelijkheden, p. 387, Schoordijk, Debewijslastverdelingonder
het nieuwe bewijsrecht, p. 580, Tonkens-Gerkema, De mededelingsplicht van de gedaagde,
p    129,  Tjittes,  t.a.p.,  p. 17, Verpaalen,  Hart en nieren van de Nederlandse burgerlijke
rechter,  p.  11  en 28 e.v., Van Dunn6,  Nemo  dat quod non habet,  p.  79,  Van den Reek,
De plichten en bevoegdheden van partijen in een civiele procedure, p. 165.

67 Met betrekking tot het onderscheid naar mededelings- en rekenplichten merkt Ter Spill op
dat de plicht om mededelingen  te doen:' strekt  tot het verschaffen van zuiver feitelijke
gegevens, waarvan hij die ze krijgt hetzij tegen de mededeler, hetzij tegen derden gebruik
kan maken: de plicht om rekening en verantwoording te doen, sluit in het geven van rechtens
afdoende antwoorden.' Het rechtskarakter der rekenplichtigheid,  p.  47.  Vgl. ook Maris,
t.a.p., p. 25. Deze opvatting kan wellicht Valluit het door Ter Spill gegeven perspectief
worden onderschreven, maar men bedenke wel dat het geen zin heeft over verplichtingen
te spreken, als niet tegelijk wordt aangenomen dat dem ook rechtsplicht - dus rechtens
vereist - zijn. Eigen aan informatieplichten is steeds dat rechtens afdoende mededelingen
moeten worden gedaan, of dat rechtens afdoend onderzoek moet worden verricht. In zoverre
sluit iedere mededelingsplicht het geven van rechtens afdoende antwoorden of informatie
in, zelfs indien het gaat om Obliegenheiten. lets anders is dat er niet altijd objectieve
rechtseisen (zoals bijvoorbeeld Titel 9) voorhanden zijndie bepalen of informatie in concreto
rechtens voldoende relevant is, en als deze relevantie afwezig is, welke juridische
consequenties aan het ontbreken er van verbonden zijn. Zijn die objectieve rechtseisen er
niet, dan zou - als uitgangspunt - mogen worden Volstaan met het geven van inlichtingen
of het doen van onderzoek waartoe men te goeder trouw gehouden is.  En het is juist deze
goede trouw die bij het doen van ontvangsten en uitgaven voor een ander een bijzondere
rol speelt: juist omdat uiteindelijk de ander, de belanghebbende, in zijn vermogen verbonden
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plicht kan tot nakoming op straffe van een dwangsom worden veroordeeld
en/of tot vergoeding van schade.68 Ook moet de rekenplicht, zoals reeds

opgemerkt, worden onderscheiden van de verschillende open- en overleg-
gingsplichten. Dit geldt ook ten opzichte van de plicht die op een debiteur
kan rusten om aan zijn crediteur inlichtingen te verstrekken omtrent zijn
inkomens- en vermogenspositie, hoewel ook deze plicht tot vergelijkbare
resultaten zou kunnen leiden.

Bij een vordering tot het geven van dergelijke inlichtingen stelt de
rechter zich, ook als daar oppervlakkig beschouwd wellicht geen aanleiding
voor zou lijken te zijn, in het algemeen terughoudend op.69 Daar zijn goede
redenen voor. Ten eerste is het de faillissementswet die in combinatie met
de artikelen 3:276-282 BW de onderlinge verhouding enpositie van schuld-
eisers regelt o en het is in faillissement de curator jegens wie ten overstaan

wordt, kan een verplichting tot informatie (zowel rekening houden als rekening doen) sneller

wordenaangenomenenkunnenaandeteverstrekkeninformatiehogereeisenwordengesteld.
Het vermogensbelang Stelt met andere woorden via de goede trouw hoge eisen aan de wijze

waarop het vermogensrechtelijke beleid wordt gerechtvaardigd.  Vgl. ook Nieskens,  Het
fait accompli in het vermogensrecht, p. 35 e.v. Anderzijds kan de bijzondere betrekking
met zich meebrengen  dat de beheerder een zekere vrijheid heeft. Bij correct gebruik  van
die vrijheid ligt het accent op rechtvaardiging achteraf en zal de belanghebbende de
consequenties tegen zich hebben te laten gelden.

68 Aldus Heemskerk in zijn onderschrift bij HR 25 maart 1977, NJ '77,448 (Hoogewerf/van
der Poel). Vgl. ook HR 8 februari 1991, NJ '91, 338 (Schurer).

69 Vgl. overweging 35 bij HR 20 sept. 1991, NJ '92, 552 (Tripels/Masson).
70  Vgl. HR 20 september 1991, NJ '92, 552 (Tripels/Masson): 'Een schuldenaar is weI in

beginsel verplicht een schuldeiser die een veroordeling tot betaling van een geldsom jegens
hem verkreeg iIllichtingen omtrent zijn inkomens- en vermogenspositie en omtrent voor
verhaal vatbare goederen te verschaffen. Zulks is aanvaard bij de parlementaire behandeling
van het eerste gedeelte van de Invoeringswet van de Boeken 3,5 en 6 NBW (Memorie van
Antwoord, Bijl. Hand. II 1981-1982, 16593, nr. 5, p. 11-12). Het is thans ook tot uitdrukking
gebracht in art. 475g Rv (ingevoegd bij de Wet van 13 dec. 1990, Stb. 605, in werking
getreden op 1 april  1991). Maar het strookt niet met het wettelijk stelsel aan deze verplichting
een praktische uitwerking te geven als door het middel voorgestaan. Zulks zou immers niet

te verenigen zijn met de beperkte kring van personen die van een schuldenaar rekening en
verantwoording, onderscheidenlijk overlegging van de boekhouding kunnen vergen, terwijl
ook event)edoelde parlementaire behandeling geen steun biedt aan de opvatting van het middel

(ibidem). Een en ander brengt mee dat in een situatie alshier aan de orde een vordering
tot afgifte van een groot aantal justificatoire bescheiden aan een individuele schuldeiser niet
toelaatbaar is. Het moet worden overgelaten aan de curator, nadat de schuldenaar in staat

van faillissement is verklaard, om desgewenst zulk een afgifte te bewerkstelligen, hetgeen
dan plaats vindt ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers en onder toezicht van de
rechter-commissaris, zoals ook wenselijk moet worden geacht met het oog op de vraag of
het afdwingen vandieafgifte in redelijke verhouding staat tothetbeoogde doel.' Justificatoire
bescheiden zijn rekeningen, bank- en giro-afschriften, die aanleiding vormen om aantekeningen
in de cijfermatige boekhouding te maken. Zie Molenaar, Bepalingen over boekhouding,
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van de rechter-commissaris het afleggen van rekening en verantwoording
plaatsvindt.71 Ten tweede is het buiten faillissement het overige executie-
en beslagrecht dat primaire toepassing heeft. De mogelijkheden voor een
schuldeiser om zicllzelf door middel van nadere informatie inzicht te ver-
schaffen in de inkomens- en vermogenspositie van zijn debiteur en eventueel
een sterkere positie te verkrijgen, zijn daarmee beperkt en worden voor
het overige bepaald door de afspraken die partijen zelf maken (contracts-
vrijheid), de bijzondere rechtsverhouding (denk aan de verhouding bank-
client en de tot de rechtvaardiging van vermogensrechtelijk beleid verplich-
tende rechtsverhoudingen) en bijzondere wettelijke regelingen (de jaarreken-
plicht).72 Rekening en verantwoording, boekhoudplichten, publikatieplich-
ten, open- en overleggingsplichten, contractuele (pre- enpostcontractuele),
delictuele en andere processuele mededelingsplichten moeten daarom duide-
lijk worden onderscheiden.

2.7 Decharge, rekening en verantwoording

Decharge is een verklaring of (onbenoemde) overeenkomst, waarbij ver-
klaard of overeengekomen wordt, dat de dechargeant niets meer van de
gedechargeerde te vorderen heeft naar aanleiding van een bepaalde rechts-
verhouding.73 Decharge in het vennootschaps- en rechtspersonenrecht is
de rechtshandeling waarbij de rechtspersoon of vennootschap aan zijn be-
stuurders (en/of commissarissen) kwijting verleent terzake van de vervulling
door die functionarissen  van  de aan dezen toebedeelde  taak of taken. 74

Decharge is daarmee een rechtsfiguur die ligt op de denkbeeldige lijn tussen

verantwoording en accountantscontrole, p. 19. Zij kunnen dienen als bewijs.
71   Pres. Rb. Utrecht 6 juli 1993, KG '93, 386 (Salcare Nederland BV/Salomons).
72      Vgl.  Pres. Rb. Groningen 6 sept.  1994,  KG  '94, 369 (Eldoro BV/JPW). De president geeft

in dit kort geding vonnis onder verwijzing naar HR Tripels/Masson aan dat de rechter steeds
de belangen van schuldeiseren schuldenaartegen elkaar zal moeten afwegen endatde vrijheid
van de rechter om een vordering tot informatie toe te wijzen groter is naarmate de verzochte
inlichtingen resp. opgevraagde justificatoire bescheiden nauwkeuriger zijn gespecificeerd.
Daarbij geldt dat de vorderingen de pogingen van de eiser tot verhaal moeten kunnen dienen
en dat de belangen van gedaagde bij toewijzing niet op onaanvaardbare wijze worden
geschaad. Rekening en verantwoording over de wijze waarop de gedaagde zijn inkomsten
besteedt, achtte de president  in  casu  te ver gaan.  Vgl. ook Brandsma, Derdenverrijking,
p. 258.

73   Clavareau, t.a.p., p  l en 17. Vgl. Wessels, Beroep, bedrijf en onderneming, p. 21 en
Raaijmakers, Rekening en verantwoording binnen onbenoemde 'samenwerking',  AA  41
(1992) 3, p. 163 e.v.

74   Nt. Raaijmakers bij HR 20 ola. 1989, NJ '90, 308 (Ellem Beheer), AA 1990, p. 328 e.v.
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informatie(plicht) en interne aansprakelijkheid. Decharge kanuitdrukkelijk
of stilzwijgend geschieden.

Clavareau meent dat de eigenaardigheid van de verhouding tussen reken-

plichtige en belanghebbende met zich meebrengt dat de rekenplichtige tegen-
over de door hem afgelegde rekening en verantwoording gedechargeerd
moet worden.75 Hij baseert deze opvatting op artikel 782 Rv, er van uit-
gaande dat de rekenplichtige door rekening en verantwoording af te leggen
voldoende te kennen geeft gedechargeerd te willen worden. Verdedigbaar
is inderdaad dat het oogmerk waarmee rekening en verantwoording wordt
afgelegd, niet alleen is de vaststelling van het saldo waarop de rekenplichtige
of de belanghebbende aanspraak kan maken,  maar ook de verkrijging van
een waardering voor het beleid zoals dat door de rekenplichtige is gevoerd,
zeker indien en voor zover de wijze waarop ditbeleid is gevoerd, kan leiden
tot mogelijke aanspraken van de zijde van de belanghebbende of'negatieve'
reacties van derden.

Men bedenke hierbij dat ook de verhouding tussen de rekenplichtige
en de belanghebbende, zoals reeds opgemerkt, beheerst wordt door de
normen van redelijkheid en bilijkheid. Een rekening en verantwoording
zonder nadere duiding door de rekenplichtige moet in beginsel dan ook
worden verondersteld te zijn afgelegd met de opzet dat deze juist en volledig
is en met als oogmerk de verkrijging van een decharge.76 Om dezelfde
redenen moet de dechargeant worden geacht finale kwijting te geven als
hij deze juiste en volledige rekening zonder voorbehoud goedkeurt.77 De
voorbehoudloze goedkeuringbestrijktde rechtsverhouding waarop de reke-
ning en verantwoording betrekking heeft en wel volledig, tenzij de reken-
plichtige zaken verzwegen heeft die hij had moeten meedelen.78 De gedach-

te hierachter is dat als de rekenplichtige informatie aan de belanghebbende

had moeten geven, hij er zich later niet op beroepen kan dat de belangheb-

bende op basis van die informatie geen vordering meer mag instellen. 79

Het voorgaande betekent dat de ava van een nv of bv met de vaststelling
of goedkeuring van de jaarrekening het bestuur dechargeert voor zover de

jaarrekening eencorrecte weergave is van het gevoerde beleid. Vaststelling
en goedkeuring van de jaarrekening zijn daarom in beginsel gekoppeldso,

75  Clavareau, t.a.p., p. 9. Vgl. Hugenholz-Heemskerk, t.a.p., p. 256.

76  De rekenplichtige kan daarbij gebruik kan maken van de artikelen 782 e.v. Rv.
77 Vgl Maris, t.a.p., p. 59. Anders Beckman, De mythe van de decharge, p. 113.

78    Zie HR 20 juni 1924, NJ '24, 1107 (Truffino).
79   HR 13 feb. 1925, NJ '25, 257 (Deen/Perlak), HR 15 nov. 1957, NJ '58, 67 (Baris/Riezen-

kamp), nt. Rutten, en HR 21 jan. 1966, NJ '66, 183 (Booij/Wisman), nt. Scholten.

80 Vgl. Glasz, De commissaris en het structuurregime, p. 119, die naar aanleiding van de
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maar daarvan kan bij statutaire bepaling of bij besluit van de ava worden
afgeweken.81 Finale kwijting betekent dat de dechargeant de rekenplichtige
niet meer kan aanspreken. 82

Niet kan de rekenplichtige van de belanghebbende verlangen dat hij
volledige kwijting geeft op basis van de indruk dat de aan hem door de
rekenplichtige verstrekte informatie volledig is. Onthoudt de belanghebbende
zijn goedkeuring, of geeft hij deze slechts gedeeltelijk (waaronder de
uitdrukkelijke goedkeuring voor slechts uit de cijfers blijkende gedragingen,
waartoe de belanghebbende vrij moet worden geacht), dan blijft bij de
rekenplichtige onduidelijkheid bestaan omtrent de vraag of hij door de belan-
ghebbende inhoudelijk nog zal worden aangesproken. De redelijkheid en
billijkheid brengen dan met zich mee dat de belanghebbende de rekenplichti-ge binnen een redelijke termijn op zijn handelen of nalaten dient aan te
spreken.83 De rekenplichtige kan daarom op zijn beurt aan de belangheb-
bende een redelijke termijn stellen of hem eventueel een gewijzigde rekening
ter goedkeuring aanbieden. Wordt de rekenplichtige binnen deze termijn
niet door de belanghebbende aangesproken, dan moet hij ervan uit kunnen
gaan dat de belanghebbende van het instellen van een vordering heeft afge-
zien.84 Ik meen dat de rekenplichtige het feit dat de belanghebbende deze
termijnheeft laten verstrijken, bij wijze vanexceptiefverweer aande belan-
ghebbende kan tegenwerpen indien deze de rekenplichtige alsnog aan-
spreekt.85 Dit laatste verweer kan niet worden gevoerd indien de reken-

Nedlloyd-zaak juist voor ontkoppeling pleit. M.i. pleiten de 'onzuivere effecten' (Glasz)
van de Nedlloyd zaak niet voor ontkoppeling, maar voor een eventuele verbetering van de
medezeggenschapsrechten van de ava in een structuurvennootschap.

81   Timmerman, De aandeelhoudersvergadering van VHS, p. 267.
82 Reehuis stelt dat het afleggen van eenjuiste rekening niet inhoudt dat de opdrachmemer

bij de volvoering van zijn opdracht geen wanprestatie heeft gepleegd. Durop behoeft de
decharge dan ook niet zondermeer betrekking te hebben. Reehuis-Slob, Invoering Boek 7,
p. 327.

83 Bijvoorbeeld analoog aan artikel  2: 15  lid 5  BW.
84 Vgl. Clavareau, t.a.p., p. 9/10. Mogelijk staat een beroep op rechtsverwerking wegens

contrair gedrag open. Schoordijk, Het teerstuk van de opgewekte schijn van volmacht, p.
203.

85   HR 7 juni 1991, NJ '91, 708 (Bankmanager): 'In het algemeen is voor het slagen van een
beroep op rechtsverwerking niet voldoende dat de schuldeiser gedurende een zekere periode
nalaat de schuldenaar in gebreke te stellen. Van rechtsverwerking kan slechts sprake zijn
indien de schuldeiser zich heeft gedragen op een wijze die naar maatstaven van redelijkheid
en billijkheid onverenigbaar is met het vervolgens geldend maken van het betrokken recht;
het enkele nalaten van een uitdrukkelijke ingebrekestelling levert naar die maatstaven niet
een zodanige onverenigbaarheid  op.'  In het bovenstaande geval  is door de rekenplichtige
een redelijke termijn gesteld. Zie ook HR 8 dec. 1989, NJ '90,474 (Oosterbroek/Nekami),
nt. Stein.
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plichtige essentiele informatie voor belanghebbende heeft achtergehouden,
of indien de rekening misleidend was. Men bedenke hierbij dat een reken-

plichtige in sommige gevallen slechts door de belanghebbende kan worden
aangesproken, indienhemeenernstig verwijtkan wordengemaakt, hetgeen
tot gevolg heeft dat hij zich bij een redelijk normale gang van zaken over
het ontbreken van een decharge niet al te veel zorgen behoeft te maken.

De rekenplichtige heeft recht op decharge voor feiten en gedragingen
die binnen zijn bevoegdheid vielen en waaromtrent hij voldoende duidelijk
verantwoording heeft afgelegd.86 De opvatting van Maeijer dat de bestuur-
ders van een nv of bv geen recht zouden hebben op decharge, omdat de
vennootschap, vertegenwoordigd door de ava, vrijelijk over haar vermogens-
rechten zou kunnen disponeren, acht ik minder juist, aangezien ook de ver-
houding tussen bestuur en ava wordt beheerst door artikel 2:8 BW en de
normen van redelijkheid en billijkheid mede de verhouding tussen reken-
plichtige en belanghebbende beheersen.87 Daarbij acht ik het redelijk dat
de bestuurders onder omstandigheden weten waar zij aan toe zijn. Dat zij
belang hebben (hadden) bij decharge, blijkt op het moment dat zij alsnog
dooreen (opvolgend) belanghebbende (lees: aandeelhouder) wordenaange-
sproken. Ook Van Schilfgaarde is van mening dat bestuurders geen recht
hebben op decharge. Hij vraagt zich af waarom iemand die onbehoorlijk
heeft bestuurd het recht zou hebben uit de aansprakelijkheid daarvoor te
worden ontslagen.88 Deze vraag is echter niet zuiver. Het gaat er in mijn
opvatting om of de bestuurders,  net als eenieder die beheer heeft gevoerd,
er recht op hebben te weten waar ze aan toe zijn. Nakoming van de

' rechts-
plicht tot decharge',  in  de  zin van artikel  3:296  BW  (voor  de  bv  en  nv
artike12:8 BW), vooruit de cijfers blijkende gedragingen kanmijns inziens
steeds worden gevorderd, aangezien daarbij voldoende belang bestaat. 89

Het betekent dat de belanghebbende op die manier gedwongen kan worden
zich over de wijze waarop het beheer is gevoerd uit te spreken.90

86  Nt. Raaijmakers, HR 20 okt 1989, NJ '90, 308 (Ellem Beheer), AA 1990, p. 328 en
Lowensteyn, Rechtspersonenrecht,  p.  287.

87 Zie Asser-Maeijer, II, 3, p. 421.
88 Van Schilfgaarde, Vergeving,  p.  5.
89  Vgl. art. 3:303 BW.
90 Dit betekent mijns inziens dat indien de ava van een structuurvennootschap weigert de

jaarrekening goed te keuren, dan wel een decharge te verlenen, het bestuur een algemene

vergadering kan beleggen en van de ava kan vragen zich over het door hem gevoerde beleid
uit te spreken. Blijft een nadere beargumentering van die weigering uit, dan kan dit bij wijze
van exceptief verweer door het bestuur tegen een eventuele vordering op basis van artikel
2:9 BW worden tegengeworpen, tenzij het bestuurde ava niet deugdelijk heeft geInformeerd.
Men bedenke dat de overgelegde jaarcijfers aan de eisen van Titel 9 Boek 2 BW dienen
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Volgens Clavareau bestaat er geen verschil tussen goedkeuring of sluiting
van de rekening en decharge.91 Goedkeuring wil volgens Clavareau zeggen
dat de overgelegde rekening juist en volledig is.92 Het betekent dat de
belanghebbende niet wenst te amenderen en aangeeft daar ook niet op terug
te willen komen. Sluiting wil zeggen dat daarmee het saldo komt vast te
staan. Anders dan Clavareau wil, en afhankelijk van de omvang van het
rekengeding, moet het echter gezien het voorgaande mogelijk worden geacht
dat goedkeuring slechts betrekking heeft op een gedeelte van de in de
rekening voorkomende posten, of slechts op de wijze waarop het beleid
uit de cijfers blijkt.

Het is mogelijk dat de belanghebbende door de overgelegde rekening
in zijn vermoedens wordt gesterkt dat de rekenplichtige zijn belangen onvol-
doende heeft waargenomen. Resultaat kan zijn dat de rekenplichtige de
belanghebbende daarop aanspreekt, bijvoorbeeld al tijdens het debat voor
de rechter-commissaris en in die zin dat posten op de rekening gewijzigd
dienen te wordenM, waaruit dan kan blijken dat sprake is van door de
belanghebbende geleden schade. Of, als het gaat om een overeenkomst van
opdracht, bij wijze van een vordering tot nakoming van die overeenkomst.
Het is ook mogelijk dat tussen hen een vaststellingsovereenkomst wordt
gesloten waarin de wederzijdse rechten en plichten voor de toekomst worden
gefixeerd.94 Tenslotte - vooruitlopend op hetgeen komen gaat - is het
van belang dat de wet in artikel 999 Rv aan belanghebbenden bij de jaarre-
kening de mogelijkheid geeft de jaarrekening te doen inrichten overeenkom-
stig bij rechterlijk bevel te geven aanwijzingen. Het bijzondere is dat het
hier alleen aanpassing van de jaarrekening aan de voorschriften van Titel  9
kan betreffen. Personen die op grond van een overgelegde ofgepubliceerde
jaarrekening menen op ander wijze in hun belangen te zijn geschaad, zullen
andere wegen moeten bewandelen.

te voldoen en dat daaraan de verklaring van een accountant moet zijn toegevoegd (zie artikel
2:393 lid 6 BW). Vgl. over de verhouding tussen bestuur, rvc en ava Langman, De struc-
tuurvennootschap na de overval, p. 121, Van der Grinten, De Nedlloyd affaire, p. 197 en
Grol, De Nedlloyd affaire nader belicht, p. 13-14.

91  Clavareau, t.a.p., p. 19-22.
92  Clavareau, t.a.p., p. 20.
93  Vgl. art. 777 lid 1 Rv.
94     Veegens-Wiersma, t.a.p.,  p.  72 e.v.  Vgl.  voor een dergelijke overeenkomst Hof Den Bosch

15 juni 1992, NJ '93, 41 (Clecon International BV).
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3       Rekening en verantwoording bij opdracht en lastgeving

3.1 De overeenkomst van opdracht

Zoals opgemerkt heeft de rekenprocedure een beperkt toepassingsbereik.
Dit vindt onder andere zijn oorzaak in het feit dat bijzondere in de wet
geregelde rechtsfiguren als de overeenkomsten van opdracht en lastgeving
de rekenprocedure in de verhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer
overbodig maken. Op de criteria voor rekening en verantwoording in het
kader van deze overeenkomsten zal hieronder worden ingegaan. Deze wor-
den in het onderzoek betrokken, aangezien in het vennootschapsrecht de
overeenkomsten van opdracht en lastgeving zowel feitelijk gebruikt kunnen
worden voor een nadere duiding van de bestuurstaak, als behulpzaam zijn
bij de analyse van de in het kader van die taak te verrichten werkzaamheden
(zie hierover Hoofdstuk  3,   §  3.2).

De regel van artikel 7:403 lid 2 BW - de opdrachtnemer doet rekening
van de gelden die hij ten laste van de opdrachtgever heeft uitgegeven of
te diens behoeve heeft ontvangen - geeft een indicatie omtrent hetgeen
waaraan de rekening in de verhouding tussen de opdrachtgever en de
opdrachtnemer inhoudelijk moet voldoen.95 De wet stelt daarnaast eisen
aan de verantwoording door de opdrachtnemer gedurende de uitvoering
van de opdracht. Zo verplicht artikel 7:401 BW de opdrachtnemer de zorg
van een goed opdrachtnemer in acht te nemen.96 Deze algemene norm
kan betekenen dat de opdrachtnemer gehouden is de opdrachtgever te waar-
schuwen of bij hem bij twijfel navraag te doen.M Daarbij dient volgens
artikel 7:402 lid 1 BW de opdrachtnemer gevolg te geven aan tijdig ver-
leende en verantwoorde aanwijzingen omtrent de uitvoering van de op-
dracht.98 Artikel 7:403 lid 1 BW dat betrekking heeft op andere informatie-

95      Vgl. ook artikel  7:406  BW.
96    De opdrachtnemer zal dienen te handelen als een persoon met gezond inzicht en begrip voor

de situatie. In bepaalde situaties zal de opdrachtnemer naar eigen inzicht dienen te bepalen
hoe het beste het door de opdrachtgever gewenste resultaat kan worden bereikt. Dit betekent
dat de opdrachmemer naar de aard van de opdracht over een zekere vrijheid beschikt zelf
te bepalen hoe hij zijn opdracht uitvoert. Het streven van de opdrachtnemer dient er daarbij
op gericht te zijn dat hij een verrichting tot stand brengt welke de instemming van de
opdrachtgever heeft. Asser-Kortmann, Bijzondere overeenkomsten, p. 43 e.v. en 53, vergelijk
Rb. Maastricht 22 nov. 1979, NJ '80, 655 (X,Y).

97 Vgl. Wessels, De rechtsverhouding tussen cliant en notaris, p. 582 en HR 25 nov. 1994,
NJ '95, 154 (Bouwbedrijf Stokkers BV/Vegt Vloeren BV).

98     Brunner, De opdracht,  p.  786 en Asser-Kortmann,  t.a.p.,  p.  43  e.v.
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plichtenvande opdrachtnemer, gebiedt hem de opdrachtgever opdehoogte
te houden van de werkzaamheden ter uitvoering van de opdracht en hem
onverwijld in kennis stellen van de voltooiing van de opdracht.e Deze
bepalingen hebben niet alleen betekenis tijdens de uitvoering van de
opdracht, maar ook na afloop, bij de beantwoording van de vraag waarvoor
de opdrachtnemer zich heeft te verantwoorden. Daarbij bepaalt artikel 7:407
lid 2 BW dat indien twee of meer personen tezamen een opdracht hebben
ontvangen, ieder van hen voor het geheel aansprakelijk is terzake van een
tekortkoming in de nakoming, tenzij de tekortkoming niet aan hem kan
worden toegerekend.100 Ook in dit verband kan het deugdelijk aantekening
houden van gedane ontvangsten en uitgaven betekenis hebben.

In de Toelichting op het Ontwerp stelt Meijers dat een beheerder als
opdrachtnemer zijn opdrachtgever regelmatig op de hoogte zal moeten
houden van de gang van zaken. Daarbij hangen de omvang en inhoud van
de informatieplicht af van de inhoud van de gegeven opdracht. De opdracht-
nemer is verantwoording schuldig aan de opdrachtgever. Het gaat daarbij
in de gedachte van Meijers niet alleen om een financiele verantwoording,
maar om rekening en verantwoording over al hetgeen hij heeft verricht. 101

Meijers wijst er op dat in de literatuur een uitgebreide verplichting tot
rekening en verantwoording wordt aangenomen, maar dat men in de recht-
spraak slechts geneigd is aan te nemen dat de opdrachtgever de procedure
van 771 Rv ten dienste staat. Ten aanzien van deze problematiek moet
worden onderscheiden naar de rekening en verantwoording op basis van
de overeenkomst van opdracht in het huidige recht en naar die op basis
van de overeenkomst van lastgeving, welke ook naar het oude recht bestond.
Over de rekening en verantwoording uit lastgeving, als bijzondere overeen-
komst van opdracht, handelt de volgende paragraaf (§ 3.2).

Het huidige artikel 7:403  lid 2 BW geeft met zoveel woorden aan de op-
drachtnemer de verplichting aan de opdrachtgever verantwoording te doen
van de wijze waarop hij zich van de opdracht heeft gekweten. Heeft hij

99 Brunner stelt naar aanleiding van de artikelen 7:402 en 403 BW: 'Dat de opdrachtnemer
informatie- en rekenplichtig is tegenover de opdrachtgever en verantwoording schuldig is
voor de wijze waarop hij de opdracht heeft uitgevoerd, lijkt me onomstotelijk juist. (...)
Het niet verstrekken van de gevraagde informatie of het niet afleggen van de gevraagde
verantwoording is aan te merken als een dringende, en in ieder geval een gewichtige reden
voor de opdrachtgever tot onmiddellijke beeindiging van de opdracht.' Brunner,  t.a.p., p.
786.

100 Vgl. Kortmann, Beperking van de (verhaals-)aansprakelijkheid van de vrije beroepsbeoefenaar,
p. 15.

101 Vgl. ook Wessels, t.a.p., p. 583.
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bij de uitvoering van de opdracht ten laste van de opdrachtgever gelden
uitgegeven of te diens behoeve gelden ontvangen, dan dient hij daarvan
rekening te doen.102 De vraag rijst of rekening en verantwoording  in deze
gevallen uitsluitend via de rekenprocedure kan worden gevorderd. Ik meen
dat de opdrachtgever onder verwijzing naar artikel 7:403 BW ook gewoon
nakoming van de overeenkomst kan eisen en daarmee verantwoording over
de uitvoering van de opdracht, eventueel onder dreiging van de verbeurte
van een dwangsom, en dat hij daarmee bereikt dat verantwoording wordt
afgelegd en rekening gedaan.103 Ook moet een eenvoudig vast te stellen
saldo door de opdrachtgever rauwelijks kunnen worden opgevorderd. 104

Steun hiervoor kan ook worden gevonden in de regeling van artikel
3:296 BW. Voor een eventuele derde staat een beroep op artikel 771 Rv
open.

De aard van de opdracht kan met zich meebrengen dat een nadere
verantwoording  niet  op haar plaats is.105  Zo  mag een vraag om rekening
en verantwoording niet onredelijk (te frequent of te belastend) of zonder
belang (bij een opdracht aan een kunstenaar tot het maken van een portret)
zijn. Het afleggen van eenjuiste rekening sluit ook niet in dat de opdracht-
nemer bij de uitvoering van zijn opdracht geen wanprestatie heeft ge-
pleegd.106 Wensen partijen meer duidelijkheid omtrent de onderlinge
rekening en verantwoording en hetgeen waarop zij elkaar in dat verband
kunnen aanspreken, dan zullen zij de door hen te sluiten overeenkomst daar-
op moeten afstemmen. Zoals opgemerkt zal de opdrachtnemer zich bij de
uitvoering hebben te richten naar de aanwijzingen van de opdrachtgever107

en kan de opdrachtgever hem daarop aanspreken. Nadere criteria kunnen
in de overeenkomst worden opgenomen. Daarbij kan worden onderscheiden
naar de vormlos (schriftellijk ofmondeling) en de inhoud van de informatie
(fmancitle  dan wel anderszins).109 Onder de vorm kunnen worden begre-

102 De rekenplicht van artikel 7:403 lid 2 BW strekt zich ook uit tot gelden in naam van de
opdrachtgever ontvangen, welke onverschuldigd zijn betaald. Vgl. Reehuis-Slob, Invoering
Boek  7,   p.   327.

103 Vgl. anders Asser-Kortmann, t.a.p.,  pp. 48-51,  waar op p. 51 verdedigd wordt dat indien
werkelijk beheer c.q. vermogensrechtelijk beleid is gevoerd, de weg van artikel 771 Rv.
zal moeten worden gevolgd.

104 Sterk, t.a.p., p. 204b, Asser-Kortmann, t.a.p., p. 50 en 51 en Maris, t.a.p., p. 99 e.v.
105 Vgl. Reehuis-Slob,  t.a.p.,  p.  326.
106 Vgl. Reehuis-Slob,  t.a.p.,  p.  327 en Asser-Kortmann,  t.a.p.,  p.  54.
107 Zie artikel 7:402 lid 1 BW.
108   Vgl. Van Leeuwen, Beginselen van behoorlijk ondernemerschap,  p.  94.
109 Chao-Duivis, Informatie en mededelingsplichten, p. 85 en Van der Grinten, Openheid en

openbaarheid in de particuliere sector, p. 219: 'informatie omtrent beleidsvoornemens heeft
een andere dimensie dan informatie omtrent gevoerd beleid, omtrent bereikte resultaten.'

39



Hoofdstuk 1

pen de omvang, de inrichting (een balans of jaarrekening)110, het tijdstip
(de frequentie waarin)111 en de wijze waarop de informatie wordt verkre-
gen (uit eigener beweging dan wel gevraagd).112 Qua vorm en qua inhoud
kan door de opdrachtgever de eis worden gesteld dat informatie relevant
is, met andere woorden:

'zodanige inhoud heeft en op een dergelijk tijdstip verstrekt wordt, dat er
nog invloed kan uitgaan op beslissingen van de gebruiker van de informa-
tie.

,113

Hierbij geldt dat de balansvorm alsmede een deugdelijke en overzichtelijke
administratie, eventueel gecontroleerd door een accountant, tot de conclusie
kunnen bijdragen dat de overgelegde informatie betrouwbaar is. 114

Stellen betrokkenen aan bestuurders of beherende vennoten nadere eisen
met betrekking tot de rekening en verantwoording dan mogen deze eisen
niet in strijd zijn met wettelijke bepalingen of de dwingende systematiek
van het recht. Dit levertbij personenvennootschappen de minste problemen
op, maar bij kapitaalvennootschappen rijst de vraag in hoeverre een en ander
met het jaarrekeningenrecht en het dwingende systeem te combineren valt.
Van belang is dat de gedetailleerde eisen van Titel  9 ook betrekking hebben
op de jaarrekening zoals deze door het bestuur dient te worden opgemaakt.
Voor het overige keren in de interne verhouding tussen het bestuur en de
ava alle genoemde elementen in het jaarrekeningenrecht terug, zoals de
boekhoudplicht, die een doorlopend karakter heeft, en de ruimere toelichten-
de verantwoording die in het jaarverslag en ook overigens kan worden ver-
langd (zie artikel  2:107  (217)  lid  2  BW).

110 Zo mag ook aan informatie Bn aan het recht daarop in het belang van de rechtszekerheid
de eis gesteld worden dat zij overzichtelijk zijn. Vgl Wachter, Ontwikkelingen op het gebied
van de medezeggenschap mede in Europees verband, p. 14.

111 Vgl. Koelewijn, De economische verantwoordelijkheid van de lead manager bij beursintro-
ducties, p. 68.

112 Vgl. Arendsen de Wolff,  t.a.p.,  p.  2 en Nabbe, De informatiebehoefte van werknemers
en hun representanten, p. 293 e.v.

113 Bindenga, Controle van maatschappelijke informatie - social audit -, p. 248, en: De
betekenis van de jaarrekening voor de belegger, p. 83. Vgl. ook Kist, De maatschap of
vennootschap, p. 80.

114 Vgl. Rutgers,  t.a.p.,  p.  15 en 62, Bindenga,  t.a.p.,  p.  248 en Houwing, De onwaarheid
en het privaatrecht, p. 216 en 217. Houwing maakt hierbij onderscheid naar de (subjectieve
ofbewuste) onwaarheid en de (objectieve) onjuistheid van informatie. Wanneer een medede-
ling met de eigen voorstelling overeenstemt, is de medeling subjectief waar. Daarmee is
niets gezegd over haar objectieve juistheid. Juist is zij als de eigen voorstelling met de
werkelijkheid overeenkomt.
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Van Titel 7 kan volgens lid 2 van artikel 7:400 BW steeds worden
afgeweken indien uit de wet, de inhoud of de aard van de overeenkomst
of van een andere rechtshandeling of uit de gewoonte anders voortvloeit.

3.2 De overeenkomst van lastgeving

Artikel 1833 BW (oud) bepaalde dat lastgeving zich alleen kon uitstrekken
tot daden van beheerl 15, hetgeen betekende dat de hoofdverplichting van
de lasthebber alleen het verrichten van rechtshandelingen kon betreffen. 116

Artikel 7:414 BW bepaalt naar huidig recht expliciet dat lastgeving de
overeenkomst van opdracht is waarbij de ene partij, de lasthebber, zich
jegens de andere partij, de lastgever, verbindt voor rekening van de last-
gever een of meer rechtshandelingen te verrichten. In de Toelichting van
Meijers bij de ontwerptitel heet het dat de prestatie in een verrichting moet
bestaan (het positieve element, later in de Memorie van Toelichting gewij-
zigd in 'werkzaamheden verrichten') en dat daarbij niet sprake kan zijn
van ondergeschiktheid (het negatieve element, bedoeld ter onderscheiding
van de arbeidsovereenkomst).

Meijers wijst er op dat de overeenkomst van lastgeving zeer verschillend
van aard en omvang kan zijn: beperkt tot een ofmeer nauwkeurig omschre-
ven rechtshandelingen of globaal bepaalde en zeer ruime rechtshandelingen
betreffend. Te denken valt hier, opnieuw, aan het beheer van een vermogen,
maar dan uitsluitend bestaande uit het verrichten van rechtshandelingen.
De bevoegdheid van de lasthebber om voor rekening van de lastgever te
handelen wordt bepaald door de overeenkomst en eventuele nadere aanwij-
zingen van de lastgever. De vraag wat de grenzen van de last zijn, is daarbij
een vraag van uitlegging. 117

De verplichting van de lasthebber om rekenschap te geven die hem in artikel
1839 (oud) BW werd opgelegd, diende naar het oude recht te worden be-
schouwd in samenhang met de rekenprocedure van de artikelen 771 e.v.
Rv.118  Dit  doet de vraag rijzen  hoe deze artikelen  zich tot elkaar verhiel-

115 Vgl. Van Campen, t.a.p., p. 81 en 82.
116 HR 31 mei 1974, NJ '76, 309 (Dieleman/ACB), nt. Wachter. Vgl. hierover Van Neer-van

den Broek, Lastgeving en directe actie.  Vgl. over historische aspecten  van de verhouding
tussen lastgeving en volmacht Van Oven, De volmacht in het geldende recht, p. 399.

117 Reehuis-Slob, t.a.p., p. 318 e.v.
118 HR 11 jan. 1901, W. 7551 (K6hler/Vredenburg), Hof Amsterdam 2 januari 1923, NJ '23,

665 (Hoornstra/NV Chemische Fabriek Gembo) en Pitlo-Wolffensperger, De benoemde

overeenkomsten, deel 3a, p. 364.
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den en wat hieruit kan worden afgeleid omtrent de betekenis van het huidige
artikel 7:403 lid 2 BW, dat aan de opdrachmemer zowel een gehoudenheid
tot verantwoording als een gehoudenheid tot het doen van rekening van
uitgegeven en ontvangen gelden oplegt.

De lasthebber was onder de oude wettelijke regeling niet zondermeer
rekenplichtig in de zin van de artikelen 771 e.v. Rv wanneer hij beheer
had gevoerd. Zo blijkt uit het arrest Mulder/NV Amsterdamsche Bank dat
de Hoge Raad van opvatting was dat de opdracht om bepaalde goederen
in te wisselen niet zonder meer tot rekenplichtigheid aanleiding geeft, omdat
geen  ontvangsten en uitgaven zijn gedaan.119 De betekenis  van dit arrest
ligt volgens Maris onder meer in het feit dat niet alle verantwoording kan
worden afgedwongen door middel van de rekenprocedure, maar slechts
die, waarbij ontvangsten en uitgaven verantwoord moeten worden. Met
andere woorden: er moet een financieel beleid te verantwoorden zijn. 120

Meijers had, zo blijkt uit de noot onder het arrest, met deze opvatting
moeite. Volgens hem vergat de Hoge Raad in het arrest twee dingen.

In de eerste plaats dat een rekening en verantwoording niet alleen loopt
over voor een ander ontvangen of uitgegeven geldsommen,  maar ook over
voor deze ander ontvangen of uitgegeven andere goederen. In de tweede
plaats dat voor de vordering al voldoende is, dat krachtens de rechtsbe-
trekking de mogelijkheid bestaat dat ontvangsten of uitgaven - ook
voorschotten - zijn gedaan; de vordering strekt er juist toe om daaromtrent
zekerheid te krijgen. Bovendien dienden volgens Meijers in de gangbare
opvattingen ook die ontvangsten en uitgaven in de rekening en verantwoor-
ding te worden betrokken die, al zijn ze niet feitelijk ontvangen, bij goed
beleid feitelijk ontvangen zouden zijn.121 De zorgen van Meijers lijken
gegrond enworden door de Hoge Raad in een later arrest gedeeld. Immers,
zo werd reeds geconstateerd, is de rendant (degene die het beheer voert)
volgens het arrest van de Hoge Raad d.d. 16 januari 1930, NJ '30, 466
(Looyen/Hooykaas) rekenplichtig over uitgaven en ontvangsten die de

119  HR 7 jan.  1927, W. 11622 (Mulder/NV Amsterdamsche Bank)('De vordering tot het doen
opnemen van rekening is alleen gegeven voor het geval iemand voor een ander beheer heeft
gevoerd, d.w.z. ontvangsten en uitgaven of een van beide heeft gedaan, en niet om een
lasthebbber te noodzaken of in de gelegenheid te stellen zich te verantwoorden omtrent hetgeen
hij ter uitvoering  van  zijn last heeft verricht.')

120 Maris, t.a.p., p. 19 e.v. Voorts ook HR 11 maart 1921, NJ '21, 505 (De Castilho
Salomons/Van Aardenne). Vgl. concl. Tak, HR 29 oktober 1925, NJ '25, 1265 (Zielanan/Jon-
kers), HR 28 feb. 1924, NJ '24, 579 (NV Nederlandse Ontginningsmaatschappij) en Hof
Amsterdam  11 jan.  1924, W. 11193 (Leftbure/Steenstra).

121  In deze zin had de Hoge Raad eerder beslist (HR 11 jan. 1901, W. 7551 (Kdhler/Vreden-
burg)).
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rendant voor de belanghebbende heeft gedaan, dan wel die hij naar hun
onderlinge rechtsverhouding voor hem had moeten doen. 122

In het algemeen zal het aan de lastgever duidelijk zijn wat hij van de
lasthebber verwacht en waarop hij hem kan aanspreken. Artikel 1839
(oud) BW verplichtte de lasthebber tot het geven van rekenschap over
hetgeen hij ter uitvoering van de last verrichtte. Primair hierover had en
heeft de lasthebber verantwoording af te leggen.123 Zou de last betrekking
hebben gehad op het doen van ontvangsten en uitgaven in het kader van
te voeren beheer, dan kon de lastgever gebruik maken van de procedure
van artikel 771 Rv. In andere gevallen stonden hem ook de vorderingen
van de artikelen  1837,   1838  en  1839  (oud)  BW ter beschikking.124  Coe-
horst schrijft in dit verband het volgende:

'De strekking van art. 1839 is, dat de lasthebber de lastgever omtrent zijn
doen en laten zodanig moet onderrichten en zodanige bewijzen moet
overleggen dat deze in staat is zich een oordeel te vormen over wat de
lasthebber precies gedaan heeft. Het artikel is een uitbreiding, of in ieder
geval een toepassing,  van de  art.  1837  en  1838  (...) De lasthebber moet
'rekenschap geven van hetgeen hij verricht heeft' enhij moet verantwoording
doen van al hetgeen hij... ontvangen heeft', maar dit zijn twee afzonderlijke
bepalingen en over de rekenprocedure van art. 771 Rv rept de bepaling in
het geheel niet. Naar onze mening geeft art. 1839 de lastgever het recht van
de lasthebber rekening en verantwoording te vragen van alles wat deze terzake
van de last verricht desnoods met bewijzen gestaafd. Is er werkelijk
vermogensrechtelijk beleid gevoerd dan zal de weg van art. 771 Rv moeten
worden gevolgd, maaranders vraagtde lastgevereenvoudig verantwoording.
De dwangsom kan aan een eventuele veroordeling kracht bijzetten. Heeft

122 Anders Pitlo-Wolffensperger,  t.a.p.,  p.  364.
123 De lasthebber is volgens de wat oudere jurisprudentie slechts bevoegd rauwelijks het saldo

van de lastgever op te vorderen als tussen hen een rekening-courant verhouding bestaat.

Vgl. Rb. Amsterdam 13 december 1918, NJ '19,410 (Dane/Citroen). De lastgever verplicht
zich door de rekening-courant verhouding slechts het saldo van wederzijdse afspraken en
verplichtingen te vorderen en ziet daarmee af van zijn recht op vereffening op de wijze als
geregeld in de artikelen 771 Rv e.v. Vgl. Rb. Amsterdam 12 feb. 1923, NJ '23, 709 (Firma
P. Boeken Junior/Brands). Derhalve staat aan degene die een bedrijfsleider aanstelt en met
geldelijk beheer belast alleen de vorderingen tot rekening en verantwoording van artikel
7:403 BW ter beschikking. Vgl. Rb. Dordrecht 24 september 1919, NJ '20, 63 (NV
Sliedrechtse Handelsmaatschappij/Raas).

124 Van Brakel, Leerboek van het Nederlandse verbintenissenrecht, p. 354/355 en Pitlo-
Wolffensperger,  t.a.p.,  p.  364.

43



Hoofdstuk 1

hij op die wijze de nodige gegevens verkregen, dan kan hij daarna nakoming,
ontbinding en/of schadevergoeding vragen. ,125

Deze opvatting komt er op neer dat de lastgever voor rekening en verant-
woording over het door hem opgedragen beheer naar het oude recht gebruik
moest maken van de rekenprocedure van de artikelen 771 e.v. Rv. Het
aanknopingspunt hiervoor werd gevormd door het arrest van de Hoge Raad
inzake de Loterij 's-Lands Weerbaarheid,26, waaruit blijkt dat als beheer
van gelden voor derden (dus niet de lastgeverl ) geschiedt, hieruit voor
degene  die het beheer voert op grond  van   1839  (oud)  BW j °  771   Rv  de
verplichting ontstaat om aan de lastgever inlichtingen te verstrekken over
de wijze waarop het beheer is gevoerd, en op grond van artikel 771 Rv
de verplichting om rekening en verantwoording af te leggen aan degenen
voor wie de gelden worden beheerd. Voor het huidige recht geldt,
voornamelijk uit overwegingen van doelmatigheid, hetzelfde als in de vorige
paragraaf omtrent het doen van rekening en verantwoording in het kader
van de overeenkomst van opdracht werd gesteld. Ter verkrijging van
rekening en verantwoording is een vordering tot nakoming van de
overeenkomst voldoende.

Tenslotte is in dit verband voor het huidige recht nog een opmerking van
Maris het overwegen waard. Maris merkt naar aanleiding van de hierboven-
bedoelde annotatie van Meijers op dat lastgeving zonder dat daaraan enige
rekening te pas komt, heel wel denkbaar is en dat het daarom alleen al niet
ten onrechte is dat de Hoge Raad bij lastgeving niet steeds rekenplicht
aanneemt.128   Dit   nu is verdedigbaar ten aanzien   van de overeenkomst
van opdracht naar huidig recht, bijvoorbeeld indien de overeenkomst van
opdracht betrekking heeft op het schilderen van een portret. Niet echter

125   Asser-Coehorst, t.a.p., (zesde druk) p. 56/57, anders Asser-Kortmann pp. 48-51 (zevende
druk).  Vgl.  ook Ras, Zaakwaarneming naar Nederlands recht,  p.  43 en Verburg,  t.a.p.,
p. 112.

126 Rb. Utrecht 30 juni 1920, NJ '20, 1155 en HR 31 okt. 1924, NJ '24, 1202 ('de rekenplicht
van eiser tot cassatie vloeit voort uit de verhouding van lastgeving - opdracht tot beheer
door ava en zaakwaarneming t.b.v. niet-aanwezige aandeelhouders, welke opdracht door
eiser is aanvaard - in welk geval (art. 1839 BW) rekenplicht ook dan bestaat indien een
mogelijk batig saldo door de rekenplichtige niet aan de lastgever zelf maar aan een ander
zou moeten worden uitgekeerd. (...) Wanneer door een opdracht tot beheer een verhouding
van lastgeving medebrengende beheer is ontstaan, heeft deze krachtens 1839 BW rekenplich-
tigheid voor de lasthebber ten gevolge, ook al zou een mogelijk batig saldo voor hem niet
aan de lastgever zelf,  maar  aan een derde moeten worden uitgekeerd.')

127  Maris,  t.a.p.,  p.  33-41.  Vgl. ook Lubbers, Aspecten van behoorlijk bestuur,  p.  95.
128 Maris, t.a.p., p. 32.
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ten aanzien van de lastgeving als bijzondere overeenkomst van opdracht.
Neemt men met artikel 7:414 BW aan dat het bij lastgeving in de huidige
betekenis steeds gaat om het verrichten van rechtshandelingen voor rekening
van de lastgever, dan impliceert dat op zichzelf reeds - ook zonder artikel
7:403  lid  2  - dat de lasthebber daarmee gehouden is rekening te houden
en, naar de hier verdedigde opvatting, ook te doen.

4 Ontvangsten, uitgaven en toezicht

4.1 Inleiding

In het volgende zal worden ingegaan op de vraag, welke betekenis kan
worden gehecht aan een tekort aan toezicht door de achterman op de
ontvangsten en uitgaven door de tussenpersoon gedaan. In dat verband komt
tevens de vraag aan de orde hoe de rekening en verantwoording door de
tussenpersoon zich tot het door de achterman te houden toezicht verhoudt.
Van belang is dat in het kader van de toerekening van risico's in drie-
partijenverhoudingen niet alleen de rekening en verantwoording aan de
belanghebbende een rol kan spelen, maar alle mogelijke informatieuitwisse-
ling, zonder dat de achterman ook rechtens steeds als belanghebbende bij
rekening en verantwoording kan worden aangemerkt. Slechts immers in
de rechtsverhouding die tot de rechtvaardiging van vermogensrechtelijk
beleid verplicht, kan het doen van ontvangsten en uitgaven tot rekenplich-
tigheid in de zin van artikel 771 e.v. Rv aanleiding geven.

4.2 Verantwoording in driepanijen-verhoudingen

Drie verhoudingen moeten worden onderscheiden die voor een deel door
elkaar heen lopen en waarin verschillende gehoudenheden zijn te onderschei-
den:

1.    De verhouding tussen de rekenplichtige en de belanghebbende,  een op
de wet of bijzondere rechtshandeling berustende relatie waarin de
rekenplichtige tot de rechtvaardiging van vermogensrechtelijk beleid

is gehouden.
2.    De verhouding tussen de rekenplichtige en zijn wederpartij (de derde),

een contractuele relatie waarin ontvangsten en uitgaven worden gedaan
en waarop alle in het algemeen uit het contract voortvloeiende (ne-
ven-)verplichtingen van toepassing zijn.
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3.     De verhouding tussen de wederpartij (de derde) en de belanghebbende
achterman, die in driepartijen-verhoudingen niet steeds als rechtens
belanghebbende bij rekening en verantwoording door de tussenpersoon
kan worden aangemerkt, en waarin een contractuele of andere gehouden-
heid van de achterman jegens de derde naar het in de inleiding omschre-
ven uitgangspunt in beginsel ontbreekt.

Illustratief voor de verschillende gehoudenhe(len in deze verhoudingen is
artikel 3:296 BW, zij het dat de uitwerking van dit artikel niet steeds
dezelfde is. Het bepaalt dat tenzij uit de wet, uit de aard der verplichting
of uit een rechtshandeling anders voortvloeit, hij die jegens een ander
verplicht is iets te geven, te doen of na te laten, daartoe door de rechter,
op vordering van de gerechtigde, wordt veroordeeld. De bepaling kan
worden beschouwd als de codificatie van de gedachte dat:

'het rechtssubject niet maar zijn gang mag gaan als hij de schade vergoedt
die hij aanricht, maar dat op het rechtssubject steeds vaker onder omstandighe-
den de rechtsplicht rust bepaalde schade, juist door de nakoming van een
nader bepaalde rechtsnorm, te voorkomen. ,129

Deze strekking heeft artikel 3:296 BW zondermeer in de verhouding tussen
rekenplichtige en belanghebbende en in de verhouding tussen rekenplichtige
en derde. In het eerste geval bestaat er een rechtsverhouding die tot de
rechtvaardiging van vermogensrechtelijk beleid verplicht, welke uit haar
aard met zich meebrengt dat de rekenplichtige op deze wijze met de belan-

129 Vegter stelt dat artikel  3:296  BW de bevestiging  is  van een rechtsontwikkeling  die  haar
aanvang neemt in het HR 21 dec. 1956, NJ '57, 126 (Meegdes/Meeg(les), bevestigd in HR
28 juni  1985,  NJ  '86, 356 (Claas/Van Tongeren),  en dat daarin het belang van de crediteur
bij primaire nakoming wordt erkend. Hij stelt dat schadevergoeding resteert als surrogaat
indien nakoming niet meer mogelijk is en ook niet meer kan worden afgedwongen. Vegter,
Opmerkingen over juridische gebondenheid, p. 154-156, Van Nispen, Sancties in het
vermogensrecht, p. 14, Asser-Hartkamp, p. 292 en Drion, Rechterlijk bevel en verbod,
p.  205  e.v.   Vgl. ook Cohen Henriquez, Spreken is zilver, zwijgen  fout, p. 627-628  en
Vranken, Afdeling  6.1.7.: het verzuim  van de schuldeiser,  p.  419. Men bedenke  dat  de
praktische betekenis van de door Vegter bedoelde rechtsontwikkeling groter wordt naar mate
meer precies kan worden aangegeven welke normen moeten worden nageleefd en wie daarop
kunnen worden aangesproken. Dit geldt ook in de verhouding tussen derde, tussenpersoon
en achterman. In de formulering van de onderscheiden criteria ligt dan een belangrijke taak
voor de wetgever, de rechter en de wetenschap, waarbij kan worden aangetekend dat de
bedoelde criteria ruimte dienen te laten voor nieuwe ontwikkelingen. Vgl Vegter,  t.a.p.,
p. 158, Van den Reek, De plichten en bevoegdheden van partijen in een civiele procedure,
p. 168, Verpaalen, t.a.p. en Clavareau, t.a.p., p. 72/73.
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gen van de 'belang'-hebbende rekening dient te houden. Het onderstreept
de betekenis van tussentijdse en spontane informatieplichten. Hetzelfde geldt
voor de verhouding tussen de rekenplichtige en derden. De rekenplichtige
doet jegens derden ontvangsten en uitgaven, in beginsel normale contractuele
relaties waarop artikel 2:396 BW van toepassing is.

Moeilijkheden treden pas op als we de verhouding tussen de derde en
de belanghebbende (achterman) nader beschouwen. Twee complicaties doen
zich dan voor:

1.  Als de rekenplichtige tekort schiet in de nakoming van een op hem
rustende verbintenis, is als hoofdregel alleen de rekenplichtige daarvoor
aansprakelijk. Op die regel bestaan echter uitzonderingen, waardoor aan
de zijde van de derde de vraag kan rijzen of hij de belanghebbende (achter-
man) kan aanpreken. Duidelijkheidbestaatdaarover zondermeerbij onmid-
dellijke vertegenwoordiging of indien de (hoofdelijke of subsidiaire) verbon-
denheid van de belanghebbende met zoveel woorden uit de wet of een
rechtshandeling blijkt, maar het wordt moeilijker in gevallen waarin sprake
is van bedekte of onbevoegde vertegenwoordiging of in gevallen waarin
de gelaedeerde om andere redenen meent dat verklaringen of gedragingen
van de rekenplichtige voor rekening van de achterman dienen te komen. 130

2.  De rekenplichtige kan als formeel bestuurder van een rechtspersoon
optreden. Niet de rekenplichtige is dan jegens de wederpartij gebonden,
maar de rechtspersoon. De vraag rijst welke betekenis de rekening en
verantwoording door de rekenplichtige dan heeft voor de aansprakelijkheid
van de belanghebbende (achterman) jegens derden.

Bij de beantwoording van deze vragen kunnen twee benaderingswijzen wor-
den onderscheiden, die- zoals nog zal blijken - niet geheel van elkaar
kunnen worden gescheiden, maar toch ieder een eigen licht werpen op de
relatie tussen de derde en de belanghebbende. De eerste gaat uit van de
situatie waarin de rekenplichtige op eigen naam handelt (§ 4.3-4.6). De
tweede gaat uit van de situatie waarin de rekenplichtige op naam van de
belanghebbende (achterman) optreedt (§ 4.7). Beide benaderingswijzen
zullen in het volgende ook een nader licht werpen op de betekenis van de
administratie- en jaarrekenplichten bij de rechtspersoon.

Illustratief voor het eerste type van gevallen zijn de arresten van de
Hoge Raad d.d. 29 januari 1993, NJ '94, 172 (Vermobo/Van Rijswijk),
met conclusie van Hartkamp en onderschrift in de NJ van Van Schilfgaarde,

130 HR 6 april 1979, NJ '80, 34 (Kleuterschool Babbel), nt. Brunner, nt. Van Schilfgaarde,
AA 1980, p. 250.
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en 3 december 1971, NJ '72, 117 (Hotel Jan Luycken). Illustratief voor
het tweede type van gevallen is de Anglo-Amerikaanse idee van de 'apparent
authority'.

Het arrest Vermobo-Van Rijswijk leent zich in het bijzonder voor een nadere
uitwerking van onderhavige materie, omdat het zowel qua feiten (onder
andere wat betreft de afbakening van de posities van de achterman in het
algemeen, en de belanghebbende bij rekening en verantwoording in het
bijzonder),  als qua juridische betekenis (een recent verrijkingsarrest)  een
goed hulpmiddel is om te laten zien waartoe een belanghebbende (achterman)
onder omstandigheden gehouden kan worden geacht. Het arrest Jan Luijcken
is illustratief, omdat het zowel een algemene betekenis heeft, als een
bijzondere vennootschapsrechtelijke. Beide arresten zullen hieronder in
§§ 4.3 en 4.4 nader worden beschouwd, waarna hun betekenis voor het
onderwerp in §§ 4.5 en 4.6 in onderlinge samenhang wordt besproken.

4.3 Het arrest 'Vermobo/Van Rijswijk'

Vanuit het perspectief van dit onderzoek is de casus van dit arrest in het
bijzonder van belang vanwege de vraag waarvoor de achterman en de tussen-
persoon zich meer in het algemeen zowel wederzijds als in de verhouding
tot een derde rechtens hebben te verantwoorden en vanwege de vraag welke
rol de mogelijkheid van toezicht op de door de tussenpersoon gedane ont-
vangsten en uitgaven hierbij speelt. Om op deze vragen antwoord te krijgen
zal hieronder op de feiten die aan het arrest ten grondslag lagen, worden
gevarieerd en zullen deze vervolgens van verschillende zijden worden
belicht. De feiten luidden als volgt.

In de verhouding achterman (A) - tussenpersoon (T) - derde (D) waarop
het arrest Vermobo/Van Rijswijk betrekking had, had aannemer Vermo-
bo  (D) in opdracht van Van Rijswijk jr. (T) werkzaamheden verricht ten
behoeve van de bouw van een varkensstal op grond die in eigendom
toebehoorde aan Van Rijswijk sr. (A). Deze laatste werd door natrekking
eigenaar van de stal. Van Rijswijk sr. was niet alleen aanwezig geweest
bij de voorbesprekingen die leidden tot het sluiten van de aannemingsover-
eenkomst, maar ook bij het ondertekenen van de opdrachtbevestiging door
Van Rijswijk jr. en Vermobo. Voorts kwam Van Rijswijk sr. tijdens het
bouwen van de varkensstal geregeld op de bouwplaats voor het verlenen
van hand- en spandiensten.  Toen Van Rijswijk jr. zijn verplichtingen niet
nakwam, sprak Vermobo Van Rijswijk sr. aan op grond van ongerecht-
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vaardigde verrijking, c.q. onrechtmatige daad. Van Rijswijk sr. bracht
daartegen in dat hij de investeringen van zijn zoon had overgenomen. In
dat verband had hij aan zijn zoonf 93.000 betaald, waarvan dezef 68.000
aan Vermobo zou doorgeleiden, hetgeen hij had nagelaten. Daarmee was
volgens Van Rijswijk sr. geen sprake van ongerechtvaardigde verrijking.
Bovendien stelde hij niet geweten te hebben dat zijn zoon niet aan zijn
verplichtingenjegens Vermobo zou kunnenvoldoen, waarmee volgens hem
ook niet sprake was van onrechtmatig handelen zijnerzijds.

Uit de gegeven feiten blijkt niet dat Van Rijswijk sr. aan zijn zoon
uitdrukkelijk opdracht tot de bouw heeft gegeven. Wel was hij van de
bouwopdracht aan Vermobo en de uitvoering ervan op de hoogte, zonder
dat hij tegen de bouw ervan enige actie ondernam. Van Rijswijk jr. heeft
de bouwopdracht op eigen naam aan Vermobo gegeven. Doordat de stal
op grond van de vader werd gebouwd, kwam deze door natrekking als ac-
tiefpost op de balans van Van Rijswijk sr. terecht. De natrekkingsregel
heeft aldus rechtens tot gevolg dat de zoon door het houden van de voorbe-
sprekingen en het sluiten van het contract met Vermobo ten behoeve van
zijn vader ontvangsten heeft gedaan. De bijbehorende uitgaven deed Van
Rijswijkjr. voor zichzelf, zonder echter de bijbehorende betalingsverplich-
tingen na te komen.

Niet kan worden gesteld dat de zoon rekenplichtig  is.  Er is immers
tussen vader en zoon niet sprake van een rechtsverhouding welke tot de
rechtvaardiging van vermogensrechtelijk beleid verplicht. De zoon maakt
(hooguit) inbreuk op de eigendomsrechten van de vader en de vader kan
de zoon daarmee doen stoppen. Ook het feit dat de vader de zoon tot de
bewuste handelingen toelaat, leidt niet tot die conclusie. Die rechtsverhou-
ding is wel aanwezig indien de zoon als zaakwaarnemer voor zijn vader
tegenover de aannemer optreedt, of als de vader aan de zoon de opdracht
tot de bewuste handelingen heeft gegeven. Van opdracht of lastgeving is
in de casus van het arrest pas sprake op het moment dat Van Rijswijk sr.
aan zijn zoon geld ter beschikking stelt om dit aan Vermobo door te gelei-
den. De zoon is dan, naar huidig recht, gehouden tot rekening en verant-
woording op grond van artikel 7:403 lid 2 BW.

Vast staat dat Van Rijswijk sr. niet uitdrukkelijk tot het contract met Vermo-
bo is toegetreden. Het Hof zegt hierover dat het antwoord op de vraag of
Van Rijswijk sr. naast Van Rijswijk jr. is opgetreden bij het sluiten van
de overeenkomst, afhangt van hetgeen hij en Vermobo jegens elkander
hebben verklaard en over en weer uit elkaars verklaringen en gedragingen
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hebben afgeleid en mochten afleiden.131 Vast staat volgens het Hof ook
dat Van Rijswijk jr. de onderhandelingen heeft gevoerd en de opdracht
aan Vermobo heeft verstrekt, dat Vermobo die opdracht schriftelijk aan
Van Rijswijk jr. heeft bevestigd, dat Van Rijswijk jr. die opdrachtbe-
vestiging heeft ondertekend en dat Vermobo in eerste instantie getracht
heeft betaling te verkrijgen van Van Rijswijk jr. De verdere omstandighe-
den, zoals de vader-zoon relatie, het tezamen wonen, het op de hoogte zijn
van Van Rijswijk sr. met de transactie, de aanwezigheid van Van Rijswijk
sr. bij de besprekingen, het verrichten van hand en spandiensten, en het
feit dat op grond van Van Rijswijk sr. is gebouwd, maken dit volgens het
Hof niet anders.

4.4 Het arrest  'Hotel Jan Luycken'

In een ander arrest voor de onderhavige problematiek relevant arrest (HR
3 dec. 1971, NJ '72, 117 (Hotel Jan Luycken)) achtte de Hoge Raad in
een qua resultaat (wat betreft de gebondenheid van de achterman) met het
Vermobo-arrest te vergelijken geval de aanwezigheid van de achterman
wel doorslaggevend voor (directe) gebondenheid vande achterman. Incasu
betrof het twee echtelieden, Van Schaik en Vermeesch, buiten gemeenschap
van goederen gehuwd, die tezamen een hotel dreven in de rechtsvorm van
een vof. Van Werven verrichtte verbouwingswerkzaamheden aan de panden
waarin het hotel gevestigd was, op basis van een contract met Van Schaik
die de opdracht tot verbouwing aan Van Werven verstrekte. Van Werven
ontving geen betaling van Van Schaik voor zijn vordering tot een bedrag
vanf  385.000 en sprak Van Schaik en Vermeesch als hoofdelijkverbonden
vennoten aan. Deze laatste verweerde zich door te stellen dat uitsluitend
Van Schaik de opdrachten tot verbouwing had verstrekt en wel op eigen
naam en dat de vennootschap en mitsdien Vermeesch ten onrechte in de
zaak werden betrokken.

Het Hof - en later de Hoge Raad - zijn van opvatting dat ook wanneer
de vennoot bij zijn handelen niet uitdrukkelijk de firmanaam heeft gebezigd,
de vennootschap en de overige vennoten gebonden kunnen worden. Het
Hof argumenteerde daarbij als volgt:

'dat de vennootschap gebonden moet kunnen worden geacht indien de
transactie is verricht onder zodanige omstandigdheden dat de wederpartij
er op mocht vertrouwen dat de handelende vennoot de transactie voor rekening

131 Vgl. Van Schilfgaarde, Volmachtverlening, p. 315.
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van de vennootschap en niet voor eigen rekening aanging; dat naar het
aanvankelijk oordeel van het Hof zodanige omstandigheden in het onderhavige
geval aanwezig waren; dat toch vooreerst tussen pp. vaststaat dat de
verbouwing van het hotel in onmiddellijk verband stond met de exploitatie
ervan endeze exploitatieblijkenshet overgelegde uittreksel uithet Handelsre-
gister  het doel  van de vennootschap  is; dat voorts als erkend tussen  pp.
vaststaat, dat Vermeesch heeft deel genomen aan de besprekingen welke
hebben geleid tot het aangaan van de onderhavige aannemingsovereenkomst;
dat op grond van het feit dat Van Schaik zijn medevennote Vermeesch bij
deze besprekingen heeft betrokken, Van Werven erop mocht vertrouwen dat
Van Schaik niet in prive doch als vennoot handelde; dat in dit verband nog
opmerking verdient dat Vermeesch mede in haar hoedanigheid van vennote
ter gelegenheid van de eerste verbouwing het haar toebehorende onroerend
goed hypothecair heeft verbonden voor de betaling van de aannemingssom;
dat hieruit volgt dat Van Werven- behoudens duidelijke aanwijzingen van
het tegendeel, waarvan te dezen niet is gebleken  - erop mocht vertrouwen
dat ook de onderhavige (derde) verbouwing mede voor rekening van Ver-
meesch plaatsvond; dat het ten slotte in overeenstemming met de gebonden-
heid vande vennootschap is, dat Vermeesch- gelijkerkend -weekrappor-
ten voor accoord tekende en dat- gelijk evenzeer erkend - betalingen aan
de aannemer ten name van de vennootschap plaatsvonden; dat uit al het
vorenstaande volgt dat Van Werven erop mocht vertrouwen dat Van Schaik
bij het aangaan van de onderhavige aannemings-overeenkomst handelde als
beherend vennoot,  dit is voor rekening van de vennootschap.'

Vermeesch noch Van Schaik konden, zo mag worden aangenomen, ter ont-
koming van hun persoonlijke aansprakelijkheid een beroep doen op de
inschrijving in het Handelsregister van een beperking in beider vertegen-
woordigingsbevoegdheid. 132 Gesproken kan worden van contrair gedrag
van de beide vennoten dat aan een beroep op de inschrijving in de weg
staat.133 Bovendien zou Van Werven zich kunnen beroepen op artikel
3:69 BW (stilzwijgende bekrachtiging), dan wel artikel 61 lid 2 BW (gewek-
te  schijn).

De verschillende rechterlijke oordelen in de beide arresten Vermobo en
Jan Luijcken enerzijds, en hun overeenstemming qua resultaat (de gebon-
denheid van de achterman) anderzijds, doen de vraag rijzen hoe de beide

132  Schoordijk, Het leerstzik van de opgewekte schijn van volmacht, p. 202-203. Vgl. voor de
betekenis van de inschrijving in het handelsregister HR 26 juni  1981,  NJ  '82,  1  (Vof Van
den Broek) en HR 3 feb. 1984, NJ '84, 386 (Damen/Geho).

133 Schoordijk, t.a.p., p. 203.
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arresten zich tot elkaar verhouden en welke rol een eventueel te houden
toezicht door de achterman daarbij speelt. Op deze vraag zal hieronder in
de §§ 4.5 en 4.6 worden ingegaan.

4.5 Verrijking van de achterman

Het Hof wijst de vorderingen van Vermobo op basis van ongerechtvaardigde
verrijking en onrechtmatige daad af. De Hoge Raad casseert echter, omdat
wanneer Van Rijswijk sr. reeds tevoren wist dat zijn zoon wanprestatie
zou plegen en desniettemin nalaat zich de belangen van Vermobo aan te
trekken, hij jegens deze onzorgvuldig handelde. Het Hof had volgens de
Hoge Raad in ieder geval moeten motiveren waarom een zodanige onzorg-
vuldigheid ontbrak. De Hoge Raad acht de vordering gebaseerd op onge-
rechtvaardigde verrijking, gezien de anticiperende werking van artikel
6:212 BW voor het v66r 1992 geldende recht, in beginsel toewijsbaar. 134

Brandsma spreekt in dit verband van derdenverrijking, aangezien drie
partijen zijn betrokken: twee contracterenden en een derde (hier: A) aan
wie de prestatie van 66n (hier: D) van de contracterende partijen blijkt te
zijn  verricht. 135 Hier wordt  in dit verband gesproken van verrijking  van
de achterman.

Wat betekent het indien Van Rijswijk sr. in het geheel niet op de hoogte
zou zijn geweest van de activiteiten van zijn zoon? Moet van Rijswijk sr.
dan gehouden worden geacht de schade te vergoeden, c.q. de verrijking
ongedaan te maken? De eerste vraag dient ontkennend te worden beantwoord
als daardoor de onrechtmatigheid ontbreekt. Gesteld kan worden dat dan
niet sprake van een willens en wetens profiteren van een door de zoon
gepleegde wanprestatie. In het geval van een actie uit ongerechtvaardigde
verrijking moet de vraag ontkennend worden beantwoord indien daarmee
voorkomen wordt dat Van Rijswijk sr. zonder redelijke grond een opgedron-
gen verrijking dient te vergoeden.136 In beide gevallen is verdeling van
de bewijslast in de zin dat Van Rijswijk sr. aannemelijk zou moeten maken
dat hij van de bouwactiviteiten niet op de hoogte was, verdedigbaar, gezien
de absolute rechten waarover hij als eigenaar beschikt. Deze regel kan
worden toegepast in een situatie zoals in de casus, waar Van Rijswijk sr.
op voor Vermobo duidelijk kenbare wijze aanwezig is geweest in de
verschillende stadia van zijn contact met Van Rijswijk jr - dus zowel bij

134 Vgl. Brandsma, t.a.p., p.  251 en Bregstein, Ongegronde vermogensvermeerdering, p.  287.
135  Brandsma, t.a.p., p. 252; vgl. Schoordijk, Ongegronde vermogensvermeerdering, p. 4 e.v.
136 Zie artikel 6:212 lid 1 BW. Vgl. ook Schoordijk, t.a.p., p. 8.
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de planning als bij de uitvoering van de bouwactiviteiten -, als in de
situatie dat de positie van Van Rijswijk sr. pas achteraf aan Vermobo
duidelijk wordt.

Dat het (bewijs)risico onder deze omstandigheden (dus in deze feitencon-
stellatie) bij Van Rijswijk sr. wordt gelegd, kan worden gerechtvaardigd
vanuit de mogelijkheden die hij heeft om zich tegen een door hem niet
gewenste bouwactiviteit op zijn eigen grond te verzetten. Dus vanuit het
inzicht en de zeggenschap waarover hij als eigenaar beschikt. Als eigenaar
is hij in staat zowel de goederen die zich in zijn bezit bevinden, als de
personen die hij met beheer belast, te controleren. Daarop zou hij in rechte,
indien ongerechtvaardigde verrijking aannemelijk is gemaakt, mogen worden
aangesproken, zij het in eerste instantie slechts in de vorm van een door
de rechter opgelegd bewijsrisico. 137 Uitgangspunt daarbij is te voorkomen
dat een wetende achterman door passief te blijven wordt verrijkt: uit het
ongerechtvaardigde van die verrijking is het, naar mijn mening, dat de
rechtsplicht tot een zeker ingrijpen, waaronder het doen van mededelingen
aan de derde en het houden van toezicht op door de tussenpersoon gedane

ontvangsten en uitgaven, voortvloeit.

Welke rol spelen nu het inzicht en zeggenschap van de achterman op de
tussenpersoon in meer algemene zin bij de toerekening van de betrokken
risico's? Voor een genuanceerde beantwoording dienen de posities van de
achterman en de derde nader te worden geanalyseerd. Brandsma zegt hier-
over het volgende. Ten eerste herhaalt hij de vereisten voor een actie uit
ongerechtvaardigde verrijking ex artikel 6:212 lid 1 BW. Er moet zijn:
a. een verrijking van de 66n en b. een verarming van de ander, c. een
verband tussen de verrijking en de verarming (ten koste van de ander) en
d. de verrijking moet ongerechtvaardigd zijn. Ten slotte dient door de
rechter te worden getoetst of toewijzing van de actie uit ongerechtvaardigde
verrijking redelijk is. 138

137 Een argument- Hartkamp wijst daarop in de conclusie bij het Vermobo-arrest onder v.  -
om in een vader-zoon relatie als de onderhavige niet een ill te soepele maatstaf voor on-
rechtmatig handelen van de vader te hanteren, is dat als men het gedrag van de vader niet
onrechtmatig acht, Vermobo is aangewezen op de actie uit contract jegens de zoon die waar-
schijnlijk ook in de toekomst geen verhaal biedt. 'Neemt men wel onrechtmatigheid aan,
dan zal de vader na Vermobo betaald te hebben, waarschijnlijk een regresactie tegen de
zoon hebben, die gelet op hun - in deze procedure gebleken - wederzijdse zakelijke
contacten als hun familierelatie aanzienlijk meer kans op succes zal hebben, met als - het
rechtsgevoel bevredigende - consequentie dat de zoon uiteindelijk de schuld zal moeten
dragen.'

138 Brandsma, t.a.p., p. 254, Bregstein, t.a.p., p. 198 en Schoordijk, t.a.p., p. 25. Zie ook
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Vervolgens stelt Brandsma in relatie tot het arrest Quint/te Poe1139

de vraag waarom de Hoge Raad zich destijds van het geven van een algeme-
ne verrijkingsactie heeft onthouden, waarna hij ingaat op het door de Hoge
Raad gegeven argument dat het ongewenst is dat langs de weg van de onge-
rechtvaardigde verrijking een schuldeiser zich boven andere schuldeisers
zou kunnen verhalen.140 De daarop volgende opmerkingen van Brandsma
zijn belangwekkend genoeg om deze hier weer te geven:

'Quint dan heeft met broer Hubertus een aannemingscontract gesloten, zodat
hij in ruil voor wat hij bouwt een vordering verkrijgt op Hubertus ter waarde
van de aanneemsom. Tot zover heeft er dus geen enkele verarming van Quint
plaats gehad. Wordt dit anders als blijkt dat er is gebouwd op grond
toebehorend aan broer Heinrich, zodat deze eigenaar wordt van het gebouwde?
Me dunkt neen. Quint heeft voor het gebouwde, ook al is dat eigendom
geworden van Heinrich, nog altijd een vordering op Hubertus. Dat Heinrich
hier verrijkt is staat vast, maar hij is niet verrijkt ten koste van Quint, doch
van zijn broer Hubertus. Hui)ertus moet immers op grond van het aannemings-
contract betalen voor de bouw van een huis dat niet zijn eigendom wordt. ,141

Zou er derhalve aan iemand een verrijkingsactie moeten toekomen, dan
aan Hubertus, en niet aan Quint. Waarom heeft Quint dan een verrijkingsac-
tie ingesteld tegen Heinrich?

'Quint kreeg geen betaling van de aanneemsom van Hubertus en dacht toen
aan betaling te kunnen komen door genoemde vordering in te stellen tegen
Heinrich, die immers met het gebouwde was verrijkt. Kortom de oorzaak
van de vermeende verarming van Quint was niet het bouwen op de grond
van Heinrich- daarvoor had hij zoals gezegd, een vordering op Hubertus -,
maar op de vermeende insolventie van Hubertus. ,142

Moleniu, Ordeop zaken, p. 17 naaraanleiding van HR 4 juni 1954, NJ '54, 385 (Bakkerij):
'Steffens wist dat hij bij het einde van de overeenkomst de zaak aan Bos moest teruggeven
en hij kon daarmede tijdens de duur van de overeenkomst rekening houden. Een verbetering
van de zaak in een mate die zijn beheersplicht te boven ging, zou Bos weliswaar hebben
verrijkt doch zulks geenszins ongerechtvaardigd. Mocht Bos Steffens evenwel in de waan
gebracht hebben, dat hij bij het einde van het beheer, de zaak voor een langdurige periode
voor eigen rekening mocht gaan drijven en Steffens had zijn gedragingen daaraan aangepast,
dan zou er bij een terugverlangen door Bos van de zaak wel van ongerechtvaardigde verrijking
sprake kunnen zijn, die dan echter door de werking van de goede trouw, die de uitvoering
van elke overeenkomst beheerst, ongedaan gemaakt had kunnen wor(len.'

139 HR 30 jan.  1959, NJ '59, 548.
140  T.a.p.,  p.  255 en Schoordijk, Zaakwaarneming,  p.  25
141 T.a.p., p. 255.
142 T.a.p., p. 255.
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De verklaring voor de argumentatie van de Hoge Raad dat het ongewenst
is dat langs de weg van de ongerechtvaardigde verrijking een schuldeiser
zich boven andere schuldeisers zou kunnen verhalen, is gelegen in de vol-
gende opmerkingen. Stel dat Hubertus inderdaad insolvent zou zijn geweest:

'In dat geval zou Quint dus zitten met een onverhaalbare vordering op
Hubertus, omdat deze, zijn debiteur, niet in staat bleek te betalen. Welnu,
dat is een euvel dat alle crediteuren bedreigt; elke debiteur kan blijken
insolvent te zijn. Het enige dat een crediteur hiertegen kan doen is zijn
debiteur met zorg uitzoeken of op enigerlei wijze zekerheid bedingen. Blijkt
een debiteur insolvent te zijn en heeft zijn crediteur zich niet van enige
zekerheid voorzien, dan rust het risico hiervan op de crediteur die zich met
deze debiteur heeft ingelaten. Waarom nu zou deze crediteur dit risico mogen
afwentelen op een derde? ,143

Deze laatste vraag is in het algemeen beantwoord, indien in de handelingen
van de achtermaneen ongerechtvaardigde verrijking ofonrechtmatige daad
jegens de derde besloten ligt. Waarbij het ongerechtvaardigde van de ver-
rijking, dan wel de onrechtmatigheid van de gedraging gelegen is in een
stil zitten van de achterman terwijl hij weet dat de derde wordt benadeeld,
hij zelf wordt bevoordeeld en hij  over de mogelijkheid beschikt om daarte-
gen op te treden (hij kan de tussenpersoon doen stoppen).  Dan wel de on-
rechtmatigheid van de gedraging is gelegen in een profiteren van de wan-
prestatie die door de tussenpersoon wordt gepleegd. Aangezien de actie
uit ongerechtvaardigde verrijking een subsidiaire is144  dient de wederpartij
in het algemeen eerst te ageren uit de contractuele of andere wettelijke
mogelijkheden die hem in de verhouding tot de tussenpersoon ter beschik-
king staan.145 Ontbreken deze dan komt daarna pas de vraag aan de orde
of de handelingen van de tussenpersoon via ongerechtvaardigde verrijking
aan de achterman kunnen worden toegerekend.146

143 T.a.p., p. 256.
144 De verrijkingsactie heeft in her systeem van de wet geen uitdrukkelijk subsidiair karakter

(Toel. ontwerp, p. 731), toch dient haar subsidiaire karakter te worden aangenomen, omdat
de opbouw van het systeem met zich meebrengt dat eerst de contractuele en andere wettelijke
mogelijkheden die aan een partijen ter beschikking staan, moeten worden nagegaan. Vgl.
Ras, t.a.p., p. 29 en Schoordijk, Het algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht, p. 452
e.v. Vgl. ook concl. Hartkamp bij Vermobo/Van Rijswijk onder 14.

145 Vgl. Schoordijk, Ongegronde vermogensvermeerdering, p. 9 en Nogmaals: ongegronde
vennogensvermeerdering, p. 6. Schoordijk sprak voor de invoering van artikel 6:212 BW
van ongeschreven billijkheidsacties in aansluiting op het systeem, De verbintenis uit de wet,
P. 4.

146 Vgl. Van Schilfgaarde, Toerekening van rechtshandelingen, p. 61.
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De vraag is welke factoren daarbij voor rekening en risico van de achter-
man dienen te komen. Stilzitten zou, gezien zijn positie, met zich mee
mogen brengen dat hij daarop kan worden aangesproken. 147 Adequaat
ingrijpen, door bijvoorbeeld de derde mede te delen dat hij met de bouw-
activiteiten niet instemt, zou betekenen dat het risico naar de derde ver-
schuift. Voorstelbaar is dat het risico van insolventie van de tussenpersoon
ook voor rekening van de achterman komt, indien de laatste er zonder rede-
lijke grond van uitgaat dat de tussenpersoon vermogend is en dat hij daarom
geen actie zou hoeven ondernemen, of als de achterman er niet op toeziet
dat gelden die hij aan de tussenpersoon ter beschikking stelt daadwerkelijk
worden doorgeleid  aan de derde.148 Van belang  is te constateren dat de
inzichtelijkheid in de (financiele) transacties van Van Rijswijkjr. betekenis
kan hebben in het kader van de toerekening van de betrokken risico's en
dus ook in de verhouding tussen achterman en derde. Het geeft tevens een
indicatie omtrent het belang dat een achterman onder omstandigheden kan
hebben bij een deugdelijke administratie door de tussenpersoon. Onduidelijke
informatie door de tussenpersoon moet in de situatie dat de achterman wordt
verrijkt, voor de achterman een belangrijk signaal zijn dat hij zich de
belangen van derden mogelijk dient aan te trekken.

Zou als uiteindelijk resultaat het risico op de achterman worden afgewenteld,
dan is verdedigbaar dat de handelingen van de tussenpersoon, die op eigen
naam werden verricht, toch gebondenheid van de achterman hebben bewerk-
stelligd. De conclusie zou kunnen luiden dat Van Rijswijk sr. door zijn
gedragingen uiteindelijk toch als contractspartij van Vermobo kan worden
beschouwd.149 In wezen gaat het hierbij om de vraag of Van Rijswijk
sr. een beroep op het ontbreken van een contract tussen hem en de derde
moet worden toegestaan. Niet is dan sprake van ongegronde verrijking,

147 Vgl. Schoordijk, Het leerstuk van de opgewekte schijn van volmacht, p. 203, De luchthaven
Reina Beatrix, p. 6. Macht impliceert zeggenschap en zeggenschap is het middel tot gedrags-
bernvloeding Arendsen de Wolff, t.a.p.,  p. 27. Macht impliceert tevens verantwoordelijkheid.
Wachter, Concernrecht en bewijs(on)mogelijkheden, p. 387.

148 Vgl. nt. Van Schilfgaarde bij HR Vermobo/Van Rijswijk, laatste allinea.
149   Schoordijk, De toerekeningsmomenten van de middellijke vertegenwoordiging,  p.  9 e.v.,

18 en 20, Van Schilfgaarde, t.a.p., p. 62, 96 e.v. en 106, Schoordijk, Indirecte verrijking,
p. 391 e.v. en Schoordijk, Typologiseren en moduleren in de rechtsvinding, p. 236: 'Men
dient te bedenken dat de mens niet aan juridische categorieen ondergeschikt gemaakt mag
worden, maar dat de juridische categorietn een neerslag zijn van een rechtens behoren,
daaraan hun inhoud dienen te ontlenen en nimmer een sta-in-de-weg dienen te zijn voor
de oplossing van gevallen, die bij de vorming van de rechtsbegrippen niet model hebben
gestaan.'  Vgl.  ook Van der Ploeg, De verbintenis  in het rechtspersonenrecht,  p.   188.
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maar van een situatie waarin Van Rijswijk sr. de uit het door Vermobo
gesloten contract voortvloeiende verplichtingen moet voldoen. 150

Indien men aanneemt dat in een verhouding tussen partijen deze tot
steeds meer gehouden zijn waar het gaat om het te goeder trouw rekening
houden met elkaars belangen, dan kan dit ook worden volgehouden voor
het geschetste type van gevallen, waarin op de achterman als het ware over
de tussenpersoonheeneendergelijke gehoudenheid rust. Die gehoudenheid
bestaat echter niet zondermeer.  Het gaat er om te betogen dat indien op
de geschetste wijze de belangen van derden binnen de risicosfeer van de
belanghebbende achterman worden getrokken, de belangen van die derden
met zich mee kunnen brengen dat de controlerende achterman tot (re)actie
gehouden is, waarbij de financiele informatie door de tussenpersoon een
van de factoren is die tot reactie aanleiding dienen te geven. Voorop dient
te blijven staan dat de tussenpersoon (rechtspersoon of niet) zelfstandig
aansprakelijk is voor de eigen schulden.

Het is dit laatste dat HR Jan Luycken en HR Vermobo/Van Rijswijk
atypische gevallen doet zijn. Leidt in Jan Luycken de vennootschapsverhou-

ding (de samenwerking tot de verwezenlijking van een bepaald doel) tussen
de echtelieden tot de conclusie dat het op naam vereiste niet hoeft te worden
gesteld, in Vermobo/Van Rijswijk ontbreekt die bijzondere verhouding.
In het laatste arrest is het de verrijking die tot reactie van de achterman
dient te leiden. Beide benaderingen kunnen echter leiden tot gebondenheid
van de belanghebbende achterman. Op de betekenis van die overeenstem-
ming in het resultaat zal hieronder in de volgende paragraaf (§ 4.6) nader
worden ingegaan.

Tot besluit van deze paragraaf moet worden opgemerkt dat ook met betrek-
king tot de vraag vanaf welk moment de verrijkte achterman zich de belan-
gen van de derde verwijtbaar niet aantrekt, de verantwoording door de
tussenpersoon en de controle daarop van belang kan zijn. Dit blijkt ook
uit de regeling van artikel 6:212 BW. Is de verrijking namelijk verminderd
in de periode waarin de verrijkte redelijkerwijze met de vergoeding van
de schade geen rekening behoefde te houden, dan wordt de vermindering
niet aan de verrijkte toegerekend (vergelijk lid 3). Met andere woorden:
de vermindering van de verrijking tot aan dat moment blijft bij de
toerekening van de verrijking buiten beschouwing.151 Daartoe kunnen

150 Vgl. Schoordijk, Indirecte verrijking,  p.  392.
151 Zie art. 6:212 lid 2 en 3 BW, vgl. nt. Van Schilfgaarde bij HR Vermobo/Van Rijswijk

onder  2.
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ook andere omstandigheden aanleiding geven voor zover deze omstan-
digheden niet aan de verrijkte kunnen worden toegerekend (vergelijk lid
2). Het is dus mogelijk dat het feit dat Van Rijswijk sr. onvoldoende toeziet
op de doorgeleiding van de gelden aan Vermobo, tot gevolg heeft dat niet
gezegd kan worden dat hij, in de gegeven situatie, redelijkerwijze met de
verplichting tot vergoeding van schade geen rekening behoefde te houden.

4.6 De betekenis van de wettelijke paritas creditorum

Van belang in vergelijking met de overwegingen van de Hoge Raad in het
arrest Jan Luycken is dat, ondanks dat Vermobo en Jan Luycken atypische
gevallen zijn, het uiteindelijke resultaat van de gevolgde redeneringen
nauwelijks kan verschillen. Dat kan ook niet anders, indien het recht con-
sequent is bij de toerekening van de gevolgen van verzuim door de tussen-
persoon  in deze gevallen. 152 Waarom? Een andere benadering zou leiden
tot de conclusie dat het voor de belanghebbende achterman (A) mogelijk
is zijn aansprakelijkheid (zijn risico's) te beperken door een niet vermogende
door hem (A) gecontroleerde rekenplichtige op eigen naam (T) voor hem
(A) ontvangsten en uitgaven te laten doen, daarvan de (mogelijke) voordelen
(de ontvangsten) te genieten, maar daarvan de lasten (de uitgaven) niet te
dragen, hetgeen een ontduiking zou zijn van en dus in strijd met de
dwingende bepalingen van de artikelen 3:276 e.v BW.153  Het gaat hierbij,
voor zover hier van belang, in essentie om de vraag onder welke voorwaar-
den het recht kan toestaan dat een door de belanghebbende gecontroleerde
rekenplichtige ten aanzien van bepaalde crediteuren een doorbreking van
de paritas creditorum - eigenlijk: een niet-gelijk verhaal voor alle
schuldeisers op het gehele vermogen van de achterman - bewerkstel-
ligt. 154

De wettelijke paritas creditorum is een sterk beginsel, hetgeen zowel
blijkt uit de strekking van de artikelen 3:276 e.v. BW, uit de plaats en
betekenis van het beginsel binnen de systematiek van het recht (zie
hierboven), als uit de overwegingen van de Hoge Raad in het arrest Quint/te

152 Vgl. Van Schilfgaarde, t.a.p., p. 23,27,38,47.
153 Vgl. ook De Leeuw, Vermogensafscheiding bij maatschap, p. 404: 'Niemand kan een bepaald

gedeelte van zijn vermogen afzonderen tot waarborg van een bepaalde groep schuldeisers'.
154  In de gedachte dat alle vermogensrechtelijk denken een denken in termen van gegronde en

ongegronde verrijking  is, zie Schoordijk,  t.a.p.,  p.  452.  Vgl. ook Nieskens-Isphording,
t.a.p.,  p.   11,  35  en  61.  Vgl.  over deze thematiek in verband  met het vennootschapsrecht
ook Scheltema, Het afgescheiden vermogen van vennootschappen, die niet zijn rechtspersoon,
p. 342 en De Lneuw, t.a.p., p. 391 en 404.
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Poel (waar het de reden vormde dat de Hoge Raad zich van de toekenning
van een algemene verrijkingsactie onthield).155 Hierdoor maakt het in
dit type van gevallen in beginsel niet uit of geageerd wordt op grond van
onrechtmatige daad (profiteren van wanprestatie 156), ongerechlvaardigde
verrijking (als in de Vermobo-casus bij natrekking) of contract (vertegen-
woordiging/toedoenbeginsel/apparent authority). Het resultaat  is  in  deze

gevallen vanuit die verschillende invalshoeken- gezien de controle (inzicht
en zeggenschap) van de achterman - bepalend.

Toegepast op de situatie dat de achterman ontvangsten en uitgaven laat
doen door een volledig door hem gecontroleerde rechtspersoon, zou vennoot-
schaps- en rechtspersonenrechtelijk gezien hetzelfde moeten gelden. De
gedachte dat het resultaat bepalend is, betekent mijns inziens dan ook dat
onder deze- bijzondere - omstandigheden dwars door de rechtspersoon
heen gekeken mag  en moet worden. 157 De betekenis  van de administratie-
en jaarrekeningplicht, maar ook van overige (aanvullende) mededelingsplich-
ten dienen in dit perspectief te worden begrepen. In wezen gaat het daarbij
om de vraag onder welke voorwaarden degenen die zich van een rechtsper-
soon bedienen op de rechtspersoonlijkheid ervan een beroep mogen doen.
De rechtspersoon is immers, zoals ook Raaijmakers stelt, primair doch niet
steeds en per definitie exclusief toerekeningspunt.158 De bedoelde voor-
waarden voor het gegeven van rechtspersoonlijkheid zijn gerelateerd aan
de maatschappelijke zorgvuldigheid.159 De scheiding tussen rechtspersoon

155 Vgl. Schoordijk, Het algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht, p. 457.
156 Rb. Amsterdam 27 mei 1981, NJ '85, 124 (Theal). Ziehierover Schreurs, Aansprakelijkheid

in concemverhoudingen, p. 886.
157  'Vereenzelviging', zie Roelvink, De 'corporate veil' inrecente rechtspraak, p. 217, of'iden-

tificatie'. Van Dongen spreekt van 'identificatie' als verzamelnaam voor alle verschijningsvor-
menwaarinhetopheffenvanhetidentiteitsverschiltussenrechtspersoonenbetrokkennatuur-
lijke (of andere rechtspersonen, LID zich kan manifesteren. Zie Van Dongen, Identificatie
in het rechtspersonenrecht, p. 11. Anders Ibwensteyn, Rechtspersonenrecht, p. 114, die
stelt dat het met de systematiek van ons recht niet verenigbaar is dat men voor bepaalde
gevallen het bestaan van een rechtssubject ontkent, dat men voor het het overige als bestaand
beschouwt.

158 Over verschuivingen in het toerekeningspatroon, p. 10-12.
159 Indachtig hetgeen Eggens over 1401 BW (oud) als het angel-punt van het verbintenissenrecht

opmerkt: 'En komt men dan tot de erkenning dat de bepaling van onrecht niet uitsluitend
mag geschieden naar hetgeen de wet in hare onderscheiden bepalingen (anders dan 1401)
uitdrukkelijk bepaalt, dan betekent dit mede dat de bepaling van recht niet uitsluitend mag
geschieden naar hetgeen de wet in hare onderscheiden bepalingen uitdrukkelijk bepaalt. En
erkent men dan - gelijk het behoort - dat al die onderscheiden bepalingen eigenlijk
uitdrukkingen- nadere positiveringen - zijn van de algemene rechtseis van mmischappelijk

behoorlijk gedrag, de rechtseis die al die bepalingen "richt" en doordringt - aanvullend
en opheffend nader bepaalt- danbetekent dit dat men, de betekenis van art. 1401 bepatende,
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en haar deelgenoten/bestuurders moet daarom mede worden gezien in het
licht  van de bescherming van crediteuren. 160 Duidelijk  is dan waarom
de volledig beheersende achterman in gebreke blijft indien hij weet dat
schuldeisers door zijn handelingen zullen worden benadeeld bij gebrek aan
verhaal en desniettemin nalaat zich de belangen van schuldeisers aan te
trekken. Of indien de schuldeisers van de rechtspersoon met de lasten blijven
zitten, terwijl de baten volledig toekomen aan de controlerende achter-
man.161 Belangrijke vaststelling voor het onderzoek is dan dat de vraag
of handelen verwijtbaar is, kan worden vastgesteld aan de hand van de admi-
nistratie en de jaarrekening. 162

Administratie en jaarrekenplicht spelen ook een rol bij de invulling van
het tweede onrechtmatigheidscriterium van het Erba- (HR 28 juni 1957,
NJ '57, 514) en het Osby-arrest (HR 25 sept. 1981, NJ '82, 443): 'het
behoren te voorzien dat schuldeisers worden benadeeld bij gebrek aan
verhaal' als voorwaarde voor de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuur-
ders of aandeelhouders uit onrechtmatige daad. 163 Dat 'behoren te
voorzien' staat in directe verbinding met het inzicht en de zeggenschap
waarover de beheersende achterman beschikt en de derde niet. De wettelijke
en statutaire regeling van de gecontroleerde rechtspersoon is daarbij, zowel
naar haar ongeschreven als geschreven strekking, mede norm-stellend
(indicatief) ten aanzien van het gedrag van de achterman (zoals zij ook het
gedrag van de overige personen die bij zijn organisatie zijn betrokken
normeren).164

Een voorbeeld: reserves vormen een deel van het risicodragende vermo-
gen dat aandeelhouders in de vennootschap laten met het oog op zelffinancie-
ring van de groei.165 Omzetting van een vordering tot betaling van

mede nader bepaald heeft de betekenis van al die onderscheiden wetsbepalingen, en erkend
heeft dat al die bepalingen het menselijk rechtsgedrag in de samenleving slechts betrekkelijk
bepalen, nl. slechts in betrekking  tot  - en nader bepaald  door  - die  in  art.   1401  en  in
de andere wetsbepalingen opgesloten norm: gedraag U maatschappelijk behoorlijk.'  Zie
Eggens, De bronnen van verbintenis, p. 453/454.

160 Raaijmakers, t.a.p., p. 12.
161   Vgl. de casus  van Ktr. Assen 18 maart  1985,  NJ  '86, 50 (Koenra(les Bouwbedrijf BV).
162 Timmerman, De aarisprakelijkheid van de moeder voor schulden van de dochter, p. 16.
163  Zie ook HR 9 mei 1986, NJ '86, 792 (Keulen/BLG), nt. Van der Grinten, HR 19 feb. 1988,

NJ '88,487 (Albada Jelgerma) nt. Van der Grinten, HR 8 nov. 1991, NJ '92, 174 (Ni-
mox/Auditrade), nt. Maeijer en HR 10 juni 1994, NJ '94, 766 (Romme/Bakker).

164 'Ieder subjectief recht omvat een element bevoegdheid - dikwijls ook aangeduid als
'macht'  - in combinatie met een element 'belang'.' Uniken Venema, Eigendom ten titel
van  beheer,  p.   1.  In de bovenstaande gedachtengang impliceert bevoegdheid  ook  de  ver-
plichting daar op een bepaalde wijze gebruik van te maken.

165 Vgl. HR 9 juli 1990, NJ '91, 51 (S BV), nt. Raaijmakers, AA 1991, p. 83.
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dividend in een geldlening die alle reserves doet verdwijnen, is onrechtmatig
jegens schuldeisers van de vennootschap, indien deze daardoor worden bena-
deeld.166 Waarom? Om de heel simpele reden dat het risicodragend vermo-
gen primair voor verhaal door die schuldeisers is bestemd. Dat behoren
degenen die de vordering omzetten te weten. Het betekent dat ze met de
belangen van schuldeisers hebben rekening te houden. Hetzelfde geldt indien
transacties worden aangegaan waarvoor de vennootschap (financieel) niet
is toegerust (onderkapitalisatie). Het betekent mijns inziens dat het bestuur
van de rechtspersoon de administratie niet alleen op de werkzaamheden
van de rechtspersoon (zie artikel   2: 10  BW),   maar  op alle eisen  die   in
verband met crediteurenbescherming aan het bestuur worden gesteld zal
hebben in te richten, en dat het verzuim van die plicht mede in dat licht
zal dienen te worden beoordeeld.

Illustratief  in  deze   is het arrest Kempers & Sarpers BV.167   Uit  het
arrest blijkt dat het Hofaan artikel 2: 10 BW - in cassatie nietbestreden -
invulling geeft door onder  4.6 te overwegen  dat de administratie  van  de

vennootschap zodanig was dat men 'snel inzicht kan krijgen in de debiteu-
ren- en crediteurenpositie op enig moment' en dat 'deze posities en stand
van liquiditeiten, gezien de aard en omvang van de onderneming, een
redelijk inzicht geven  in de vermogenspositie.'  Het Hof baseert  zich  op
eenonderzoek verricht door Van Dien&Co, Accountants, welk onderzoek
was ingesteld op verzoek van de curator. Uit de bevindingen van de ac-
countant blijkt dat met ingang van 1 januari 1987 geen grootboek-admini-
stratie meer is gevoerd. Ook een sub-administratie per debiteur en crediteur
ontbreekt. Maar aangezien de administratieve bescheiden systematisch zijn
gearchiveerd, kan men volgens de accountant met de nodige moeite een
redelijk inzicht houden in de ontwikkeling van het vermogen en het totaal-
resultaat van de BV. Dat Kempers en Sarper BV bovendien het 'rekening-
loos'-systeem hanteert168, leidt voor de acountant tot de conclusie die
door het Hof wordt overgenomen. Dat 'met de nodige moeite' - een
oordeel van een accountant - doet bij mij de vraag rijzen ofde betreffende
bestuurder in staat was op het moment dat hij met derden contracten

aanging, in staat was met de belangen van zijn bestaande en toekomstige
schuldeisers rekening te houden. En het is wat dat betreft dat ik een

166  HR 8 nov. 1991, NJ '92, 174 (Nimox/Auditrade). Schoordijk, De nor·men van maatschappelij-
ke  betamelijkheid  in het vennootschaps- en faillissementsrecht,  p.  357.

167 HR 11 juni 1993, NJ '93,713.
168 Hierbij worden de uitgaande verkoopfacturen en de binnenkomende inkoopfacturen opgeborgen

in ordners  'nog te ontvangen'  en  'nog te betalen'. Op moment van ontvangst c.q.  betaling
worden de betreffende bescheiden overgeheveld naar 'ontvangen' c.q. 'betaalde' posten.
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bewijslastomkering die er op neer komt dat bestuurders zelf, met alle
benodigde middelen, aantonen dat ze dat konden, aanvaardbaar acht. Deze
benadering sluit aan op de wettelijke bewijslastverdeling van artikel 2:248
lid 2 BW en op het arrest van de Hoge Raad dd. 3 april 1992, NJ '92,411
(Van Waning/Van der Vliet)169 en het vonnis van de Rechtbank Zwolle
dd. 14 april 1993, n. g.170

Tenslotte is van belang dat op de derde een onderzoeksplicht rust. Wat de
reikwijdte van deze onderzoeksplicht betreft, kan dezelfde redenering
worden gevolgd als gehanteerd door de Hoge Raad in de vaste jurisprudentie
sedert het arrest Booy/Wisman, waarin de onderzoeksplicht van degene
die overweegt een overeenkomst aan te gaan aan de orde werd gesteld. 171

De Hoge Raad geeft in deze arresten de regel dat deze onderzoeksplicht
niet zover gaat dat niet mag worden afgegaan op doorde wederpartij gedane
mededelingen:

' De  regels   van de goede trouw zullen  zich er integendeel tegen verzetten
dat de wederpartij ter afwering van een beroep op dwaling aanvoert, dat ten
onrechte op de juistheid van de mededeling is vertrouwd. ,172

De redelijkheid en billijkheid kunnen er zich ook tegen verzetten dat de
tussenpersoon en de achterman, indien zij bepaalde inlichtingen hadden
behoren te geven teneinde te voorkomen dat de wederpartij zich omtrent
zijn (toekomstige) verhaalsmogelijkheden een onjuiste voorstelling zou
maken, aanvoeren dat de wederpartij de door hem geleden schade mede
aan zichzelf te wijten heeft. Daarbij kan gelden dat van een normale
crediteur niet mag worden verwacht dat hij de jaarrekening raadpleegt
alvorens hij een transactie met een vennootschap afsluit. 173

4.7 Vertegenwoordiging  en  'apparent  authority'

Keren we terug naar het uitgangspunt van § 4.2 waarin nog niet sprake
is van een rechtspersoon. In de voorbeelden van de §§ 4.3-4.6 gold dat

169 Vgl. nt. Raaijmakers AA 1992, p. 411 en Timmerman, TVVS 1992, nr. 92/5, p. 129.
170   Vgl. de opvatting van Timmerman,  TVVS  1993  nr.  93/7,  p.  82.
171 HR 21 jan. 1966, NJ '66, 183 (Booy/Wisman), HR 30 nov. 1973, NJ '74, 97 (Van der

Beek/Van Dartel), HR 7 dec. 1979, NJ '80, 290 (Hensbergen/Den Haag), HR 13 maart
1981, NJ '81,442 (Hilders/de Galan), HR 7 dec.  1984, NJ '85,771 (Turk/Van den Berg)
en HR 21 dec. 1990, NJ '91, 251 (Van Geest/Nederlof).

172 Vranken, Mededelings-, informatie- en onderzoeksplichten, p. 7.
173  Timmerman, De aansprakelijkheid van de moeder voor de schulden van de dochter, p. 16.
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de tussenpersoon (via zijn bestuurder) op eigen naam handelde. Gedragingen
en omstandigheden die daarbij in de risicosfeer van de achterman lagen,
maakten dat handelingen van de tussenpersoon mede aan de achterman kon-
den worden toegerekend, die daardoor mede gebonden moest worden geacht.
Indien nu de tussenpersoon op naam van de achterman gaat handelen, kun-
nen gedragingen en omstandigheden die in de risicosfeer van de achterman
liggen, voor de derde al in een eerder stadium betekenis krijgen, en wel
reeds op het moment dat hij overweegt (via de tussenpersoon) met de achter-
man te contracteren (dus in de precontractuele fase).  Het op naam handelen
is hierbij echter niet alleen bepalend. Beslissend is steeds vanaf welk
moment welke van de handelingen en gedragingen die voor de derde een
rol spelen bij de beslissing met de tussenpersoon (lees: achterman) te
cont(r)acteren, voor rekening en risico van de achterman dienen te blij-
ven.174  Het  op  naam  van de achterman handelen is slechts  66n  van  de
factoren die bij die toerekening van belang zijn.

Uitgangspunt is de wil van de achterman. Die wil is de kern van de
volmachtverlening aan de tussenpersoon175, een element dat terug te vinden
is in het in artikel 3:61 lid 2 BW geformuleerde toedoen-beginsel. Niet
noodzakelijk voor de gebondenheid van de achterman is dat de gevolmach-
tigde ook (in eigenlijke zin) op naam van de volmachtgever handelt.176
Mede naar aanleiding van hetgeen in de vorige paragrafen behandeld is,
kan met Van Schilfgaarde, Van Oven en Schoordijk dan ook worden gesteld
dat volmacht niet moet worden geduid als een handelen op naam (in
eigenlijk zin), maar als een handelen krachtens vertegenwoordigings-
macht. 177 Volmacht is dan de macht om vermogensrechtelijke gevolgen
voor de achterman in het leven te roepen op gelijke wijze als de achterman
dit zelf zou hebben kunnen doen.178 Artikel 3:61 lid 2 BW brengt dan
met zich mee dat de tussenpersoon, ofschoon niet bevoegd, binding tussen
de derde en de achterman tot stand kan brengen. Het bij de derde door
verklaringen of gedragingen van de achterman gewekte vertrouwen inzake
de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de tussenpersoon is daarbij volgens
de wettekst doorslaggevend en dient dus te zijn veroorzaakt door een

174  Schoordijk, De luchthaven Reina Beatrix, p.  16 en 32 en Van Dunn6,  t.a.p.,  p.  78 en 79.
175 Van Schilfgaarde, Toerekening van rechtshandelingen, p. 50 en 61, Toedoen en vertegenwoor-

digingsschijn, p. 230 en Van Oven, De volmacht in het geldende recht, p. 402.
176 Van Schilfgaarde, t.a.p., p. 50.
177 Van Schilfgaarde, t.a.p., p. 111 en Volmachtverlening, p. 314, Van Oven, t.a.p., p. 400

en 404 en Schoordijk, De toerekeningsmomenten van de middellijke vertegenwoordiging,
Indirecte verrijking, Het leerstuk van de opgewekte schijn van volmacht en de Engels-
Amerikaans leer van de 'apparent authority' en De luchthaven Reina Beatrix.

178 Bregstein, De onherroepelijke volmacht, p. 8
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toedoen  van de achterman. 179 Schoordijk echter  acht het toedoenvereiste
te beperkt en zoekt daarvoor aansluiting bij het Anglo-Amerikaanse leerstuk
van de 'apparent authority' .180 Volgens hem dient het daarbij  in  het
Nederlandse recht in de kern te gaan om de vraag wat de wederpartij redelij-
kerwijs mocht aannemen.181 Hij is van mening dat ook de Hoge Raad
in het arrest dd. 27 november 1992, NJ '93, 287 (Felix/Aruba), met noot
van Van Schilfgaarde, van het toedoen-beginsel afscheid heeft genomen
en een ruimere interpretatie aanhangt.182 Dit laatste is verdedigbaar gezien
de overwegingen van de Hoge Raad in het bedoelde arrest, hoewel daarmee
niet vaststaat dat het toedoen-beginsel geheel is verlaten. 183

Waar ging het in casu om? Door de luchthavenmeester van Aruba waren
vergaande onderhandelingen gevoerd met Felix. Aan Felix was de toezeg-
ging gedaan dat hij op de luchthaven van Aruba de afhandeling van kleine
vliegtuigen kon verzorgen. Felix laat verbouwingswerkzaamheden uitvoeren,
neemt personeel in dienst en start met de werkzaamheden van zijn bedrij f.
Na acht maanden besluit de minister van vervoer van Aruba een streep
te zetten door de plannen van Felix in verband met de veiligheid van de
luchthaven. De Hoge Raad overweegt dat in geval van onderhandelingen
tussen een overheidsfunctionaris en een derde die in de onjuiste veronderstel-
ling verkeert dat deze functionaris ten aanzien van de desbetreffende materie

179 Van den Braak, Opgewekte schijn en gerechtvaardigd vertrouwen, p. 3 en Menu, De
toezegging  in het privaatrecht, p. 121/122.

180 Schoordijk, Het leerstuk van de opgewekte schijn van volmacht en De Luchthaven Reina
Beatrix.

181  Schoordijk, De luchthaven Reina Beatrix, p. 2,8 en Het leerstuk van de opgewekte schijn
van volmacht, p. 220. Vgl. ook Van Oven, t.a.p., p. 444.

182  Schoordijk, De Luchthaven Reina Beatrix, p.  6 en Menu, t.a.p., p. 125-127.
183   ' In geval van onderhandelingen tussen een overheidsfunctionaris  en een derde  die  in  de

onjuiste veronderstelling verkeert dat deze bevoegd is de overheid te binden, kunnen zich
omstandigheden voordoen, waaronder die onjuiste vooronderstelling voor rekening van de
overheid dient te komen. Daarbij valt niet alleen te denken aan het geval dat de onjuiste
veronderstelling is gewekt door een gedraging van het wel bevoegde overheidsorgaan, maar
ook aan factoren als: de positie die de handelende functionaris binnen de organisatie van
de overheid inneemt en diens gedragingen, de omstandigheid dat die organisatie en/of de
verdeling van bevoegdheden over de verschillende organen van de overheid, als gevolg van
onduidelijkheid, onoverzichtelijkheidofontoegankelijkheidvandedesbetreffenderegelingen
voor buitenstaanders ondoorzichtig zijn, alsmede eventuele nalatigheid aan de zijde van de
overheid om de derde tijdig op de onbevoegdheid van de functionaris opmerkzaam te maken.'
Zie ook Linssen/Vranken, Recente rechtspraak,  p. 244. Anders: De Kluiver, Vertegen-
woordiging en 'apparent authority' en Tratnik, Onbevoegde vertegenwoordiging, 'apparent
authority', onrechtmatige  daad.   Vgl. ook concl.   Haak,  HR   11   april   1980,   NJ   '81,   377
(SMS/Buis), onder 5, die het niet uitgesloten acht dat het toedoen-beginsel zal worden
afgezwakt, maar niet dat het geheel zal worden verlaten.
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bevoegd is de overheid te binden, zich omstandigheden kunnen voordoen,
waaronder die onjuiste voorstelling voor rekening van de overheid dient
te komen. In tegenstelling tot hetgeen De Kluiver en Tratnik daarover
opmerken184 wordt de onderhavige problematiek zowel door regels van

vertegenwoordiging als door regels met betrekking tot het voeren van

onderhandelingen beheerst. Tot schadeplichtigheid van de overheid vanwege
het afbreken van onderhandelingen kan de Hoge Raad in dit geval alleen
concluderen, omdathetrisico (de verantwoordelijkheid vooronduidelijkhe-
den) volgens de regels van de vertegenwoordiging aan de zijde van de
overheid als achterman wordt gelegd.

Uit het voorgaande wordt ook de samenhang tussen het begrip beheer en
de zogenaamde 'apparent authority' duidelijk. Schoordijk illustreert de
betekenis van de 'apparent authority' naar Nederlands recht onder andere
met het gegeven dat wie iemand in een bepaalde functie plaatst, die naar
het gebruik een bepaalde vertegenwoordigingsmacht met zich brengt, daar-
door de schijn van vertegenwoordigingsmacht kan wekken, welke met de
werkelijkheid, zoals deze intern geldt, in strijd is:85 De vraag rijst
waarom juist het gebruik als toerekeningsfactor fungeert.  Is het niet zo dat
men het gebruik als toerekeningsfactor kan beschouwen, juist vanwege de
controlemogelijkheden waarover de achterman in het maatschappelijk ver-
keer in dit soort gevallen over het algemeen beschikt? De betekenis van
de administratie, rekening en verantwoording is dan daarin gelegen dat de
achterman onder andere doordat de tussenpersoon administratie houdt, op
hem controle kan houden; de achterman beschikt daarbij meestal ook over
de mogelijkheid de tussenpersoon uit zijn functie te ontzetten. Hiermee

is verdedigbaar dat een tekort aan controle in die gevallen voor risico van
de achterman komt. Het begrip gebruik als toerekeningsfactor kan dan in
die gevallen worden ingekleurd door het begrip controle, waarmee  ook
het verband met het begrip beheer (in de zin van zeggenschap) duidelijk

184 De Kluiver, t.a.p., p. 927 en Tratnik, t.a.p., p. 223.
185   Schoordijk, Het leerstuk van de opgewekte schijn van volmacht, p. 201. Vgl. ook Van Oven,

t.a.p., p. 447. Vgl. HR 1 maart 1968 NJ '68,246 (Molukse Evangelische Kerk) en HR
6 mei 1926, NJ '26, 721 (Vas Dias Salters). Vgl. hierover Schoordijk, t.a.p., p. 204. In
beide arresten is sprake van opdracht aan een tussenpersoon. Daarbij vormt de aanstelling

gecombineerd met andere gedragingen (waaronder een niet doen: dus een niet controleren

en niet-ingrijpen, ofschoon daartoe termen waren) de grond voor gebondenheid van de

achterman. De enkele aanstelling is daarvoor dus niet voldoende. Vgl Schoordijk, De
Luchthaven Reina Beatrix, p. 7. Dat nalaten eenzelfde effect kan hebben blijkt uit het door
Schoordijk besproken Salga-Bolla-arrest. T.a.p., p. 10. Vgl. ook Menu, t.a.p., p. 125-127.
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wordt. 186 Daarover  is  het  dat de controle - gekoppeld  aan het inzicht
en de zeggenschap van de achterman - zich uitstrekt. Met andere woorden:
als in het maatschappelijk verkeer in beginsel mag worden aangenomen
dat factoren binnen het'beheersbereik' vande achterman vallenenderhalve
voor zijn risico komen, dan zal de achterman, indien hij gebondenheid wenst
te voorkomen, tijdig maatregelen dienen te treffen om deze gebondenheid
te voorkomen. 187

Hoe zit dit nu indien een rechtspersoon voor een 100% door hem beheerste
rechtspersoon als achterman optreedt? In hoeverre mag men dan vertrouwen
op het gegegeven dat bepaalde factoren binnen het beheersbereik van de
achterman vallen en derhalve voor zijn risico komen? Men zie dat dit
allereerst wordt bepaald door de grenzen die de wet stelt. Hierbij kan
worden gedacht aan zowel het wettelijke beginsel van de pan'tas creditorum,
als aan het wettelijke beginsel dat de rechtspersoon (de dochtermaatschappij)
zelfstandige rechtspersoon is (zie artikel 2:5  BW):88 Het is om deze reden
dat men in het economisch verkeer aan de enkele uit de consolidatie van
financiele cijfers blijkende duurzame verbondenheid tussen moeder- en
dochtermaatschappij niet het vertrouwen kan ontlenen dat de moedermaat-
schappij goed is voor de schulden van haar dochtermaatschappij.  Er is meer
nodig.

Een goed voorbeeld wordt gevormd door de arresten van de Hoge Raad
inzake VSH/Shell (HR 23 okt. 1987, NJ '88, 1017) en NBM/Securicor
(HR 18 nov. 1994, NJ '95, 251). Voor de zaak VSH/Shell begin ik met
te verwijzen naar de belangrijke opmerkingen die Van Dunnt daarover heeft
gemaakt in zijn bijdrage 'Nemo dat quod non habet' aan de Slagter-bundel.
Het betrofincasu afgebroken fusie-onderhandelingen, tenaanzien waarvan
Van Dunn6 de vraag aan de orde stelde of het aan het bestuur van Shell
Petroleum (de moedermaatschappij) vrijstond om het door Shell chemie-
medewerkers (de dochtermaatschappij) als onbevoegd vertegenwoordigers
met Vaessen-Schoenmaker Holding BV (VSH, de over de verkoop van klein-
dochter VSK onderhandelende grootmoedermaatschappij) overeengekomene
niet te bekrachtigen, cq. of Shell Petroleum die overeenkomst toegerekend
diende te worden op grond van beginselen van vertegenwoordiging. 189

De Shell-onderhandelaars stelden immers in een vergevorderd stadium van

186 Vgl. Schoordijk, t.a.p., p. 33 en Menu, t.a.p., p. 123.
187 Vgl. ook HR 6 april 1979, NJ '80, 34 (Kleuterschool Babbel), nt. Brunner, nt. Van

Schilfgaarde, AA 1980, p. 250.
188 Timmerman, Reactie op Bartman, Over concernbeleid en aansprakelijkheid, p.  143 en 144.
189 T.a.p., p. 65-66.
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de onderhandelingen dat de goedkeuring van Shell Petroleum louter een
formaliteit zou zijn.

Gezien de door Van Dunnt (en ook door Schoordijk) uitgebreid bespro-
ken jurisprudentieigo, waarnaar ik hier verwijs, spitst de hier aan de orde

zijnde problematiek zich toe op de vraag tot welk moment de moedermaat-

schappij goedkeuring aan een overname moet kunnen onthouden, zonder

dat zij door eerdere verklaringen ofgedragingen (ruim genomen) gebonden
moet worden geacht, waarbij dient te worden verdisconteerd dat in de
concern-interne overleg- en beluitvormingsstructuren bepaalde onderhande-

lingen niet zonder voorafgaand overleg kunnen worden gevoerd, alsmede

bepaalde beslissingen niet zonder voorafgaande goedkeuring kunnen worden
genomen. Ik denk dat men hier terughoudend dient te oordelen, juist ook
vanwege de wettelijke scheiding tussen moeder- en dochtermaatschappij,
maar dat wel, zoals ook Van Dunn6 aangeeft, onder omstandigheden de
bewijslast op de dochter- en de moedermaatschappij kan worden gelegd
dat alle vereiste voorbehouden zijn gemaakt. Het is in dat verband dat het
arrest van de Hoge Raad inzake NBM/Securicor van groot belang is. Gerust-
stellende verklaringen, en zelfs geruststellende gedrag, van employees van
de moedermaatschappij kunnen met zich meebrengen dat de moedermaat-

schappij gebonden moet worden geacht, waardoor zij geen beroep kan doen
op een alsnog te onthouden goedkeuring. Voor het onderwerp is hier van
belang dat interne administratie-, signalerings-, overleg- en besluitvor-
minggsstructuren zich op het voorkomen van dat soort geruststellend gedrag
zullen hebben te richten.

5          Conclusie

In tweepartijen-verhoudingen is rechtens doorslaggegevend voor de vraag
of een verplichting bestaat tot het geven van inzage in (financiele) gegevens
de vraag of daarbij rechtens voldoende belang bestaat. Zonder belang bestaat
er geen actie. Of voldoende belang bestaat wordt allereerst bepaald door
de vraag of het recht de betreffende verhouding aanmerkt als een die -  in
de woorden van de Hoge Raad - tot de rechtvaardiging van vermogens-
rechtelijk beleid verplicht. Worden daarbinnen ontvangsten en uitgaven
gedaan ten behoeve van de ander, dan leidt dat tot rekenplichtigheid. Gezien

het feit dat het gaat om rechtvaardiging van beleid in een ruimere betekenis
dan alleen het doen van ontvangsten en uitgaven, dient de verantwoording

190 Schoordijk, De luchthaven Reina Beatrix en Van Dunnt, t.a.p
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zich ook uit te strekken over ontvangsten en uitgaven die gedaan hadden
moeten worden en de wijze waarop zeggenschap ook voor het overige is
uitgeoefend.

De rekenprocedure van de artikelen 771 Rv vervult een restfuctie, omdat
bij de huidige stand van zaken vooral uit overwegingen van doelmatigheid
ander acties tot vergelijkbare resultaten kunnen en dienen te leiden. Het
belang van de 'belang'-hebbende leidt er toe dat van ontvangsten en uitgaven
administratie dient te worden gehouden. Het belang van de rekenplichtige
maakt  dat  hij, bij deugdelijke rekening en verantwoording recht heeft  te
weten waar hij aan toe is. Als in de bijzonder rechtsverhouding rekening
en verantwoording kan worden gevraagd, bestaat daar ook de plicht tot
het geven van nadere inlichtingen, zowel gevraagd, indien de belanghebben-
de daar in redelijkheid recht op heeft, als ongevraagd, indien een goede
belangenbehartiging door de rekenplichtige dat met zich mee brengt. De
vraag om nader inlichtingen mag niet onredelijk bezwarend zijn.

Daarbuiten leidt het doen van ontvangsten en uitgaven niet tot reken-
plichtigheid, maar kunnen acties tot vergelijkbare resultaten leiden. Te
denken valt aan de vordering op basis van artikel 843a Rv, aan het enqutte-
recht en aan de schadestaatprocedure. Voorts kan de overlegging van finan-
ciele cijfers worden bewerkstelligd indiende regels vanstelplichtenbewijs-
lastverdeling (exhibitieplichten) daartoe aanleiding geven.

Op basis van het voorgaande kan men rekening en verantwoording duiden
als de rechtshandeling of het geheel van rechtshandelingen waarmede
personen die voor of ten behoeve van anderen beheer en/of (rechts)handelin-
gen hebben verricht ter fine van kwijting door de belanghebbende(n) een
zodanig inzicht verschaffen in hetgeen zij in evenbedoelde hoedanigheid
hebben verricht, dat de belanghebbende zich daaromtrent een gerechtvaar-
digd oordeel kan vormen. Een positief oordeel kwijt de rekenplichtige.  De
rekenplichtige heeft een afdwingbaar recht op het periodiek opnemen van
de rekening, opdat hij  weet of hij gekweten is. Rekenplicht bestaat steeds
indien - in de woorden van de Hoge Raad - de rechtsverhouding tot de
rechtvaardiging van vermogensrechtelijk beleid verplicht.

In driepartijen-verhoudingen kan niet-handelen (stilzitten) door de achterman,
zoals blijkend uit een tekort aan toezicht op de ontvangsten en uitgaven
die de tussenpersoon doet, 66n van de factoren zijn waardoor de derde mede-
gebonden moet worden geacht en de schade van de derde aan de achterman
kan worden toegerekend. Of sprake is van onvoldoende toezicht als toereke-
ningsfactor, dient te worden bepaald aan de hand van de concrete situatie.
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Is sprake van een bijzondere contractuele relatie (overeenkomst van vennoot-
schap), dan kan reeds die relatie tot de verschuivingen in het toerekeningspa-
troon aanleiding geven.

Van groot belang is dat bij toerekening tevens gekeken wordt naar het
resultaat waartoe afwijzing van de vordering van de derde leidt. Dat geldt
voor het privaatrecht, maar ook voor het rechtspersonen- en vennootschaps-
recht. Deze zelfde gedachte ligt ten grondslag aan de toerekening van de
door de wederpartij van de rechtspersoon geleden schade aan de belangheb-
bende (achterman). De administratie, rekening en verantwoording  en  de
plicht daartoe zijn factoren waaraan een omkering van bewijslastomkering
kan worden gekoppeld.
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Administratie, rekening en verantwoording
bij onbenoemde gemeenschappen en
personenvennootschappen

1        Inleiding

Het vennootschaps- en rechtspersonenrecht voegt aan de geschetste basispa-
tronen een dimensie toe. Het verschijnsel vennootschap berust immers op
de idee dat degenen die in die vennootschap samenwerken of deelnemen
een vermogen afzonderen om de vennootschap in staat te stellen al dan niet
openlijk aan het economisch verkeer deel te nemen. Daarbij biedt het ven-
nootschaps- en rechtspersonenrecht onder bepaalde voorwaarden de moge-
lijkheid om het in die vennootschap ingebrachte vermogen als zodanig aan-
sprakelijk te doen zijn voor eigen schulden. Dat is met name het geval als
het vennootschappelijk vermogen wordt ondergebracht in een nv of bv,
die beide over rechtspersoonlijkheid in de zin van Boek 2 BW beschikken.
Wordt in dat geval aan alle formele en materiele voorwaarden voldaan,
in het bijzonder wat haar kapitaal en vermogen betreft, dan is de aansprake-
lijkheid van bestuurders en aandeelhouders beperkt: slechts het vermogen
van de vennootschap kan door haar schuldeisers worden uitgewonnen.

Bij sommige vennootschapsvormen is niet sprake van exclusieve aanspra-
kelijkheid, maar van subsidiariteit. Zo blijktuitartikel 241id 2 Verordening
EESV' datde leden vanhet over rechtspersoonlijkheid beschikkende EESV
hoofdelijk aansprakelijk zijn indien eerst het EESV om betaling is verzocht
en deze betaling niet binnen een toereikende termijn heeft plaats gevonden.
Bij andere vennootschappen is vanwege het ontbreken van rechtspersoonlijk-
heid naar positief recht niet sprake van aansprakelijkheid van het vermogen
als zodanig, maar van de afzondering van het vermogen ten behoeve van
primair verhaal door vennootschapsschuldeisers. Mendenke aande situatie
bij de vof. In wezen betreft het hier - net als bij de coOperatie - bijzon-
dere vormen van regulering van aansprakelijkheid.

1         Verordening  (EEG) nr. 2137/85,  PbEG  L  199/1.
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De vraag die in deze hoofdstukken in centraal staat, en die voor zowel
personen- als kapitaalvennootschappen zal worden onderzocht, is op welke
wijze administratie-, reken- en verantwoordingsplichten zijn gerelateerd
aan die regulering van aansprakelijkheid. Het betreft in het bijzonder de
vraag op welke wijze administratie en administratieplicht zijn gerelateerd
aan de verhaalsrechten van derden met betrekking tot het afgezonderde
vermogen. Daarnaast komt de rekening en verantwoording in de twee andere
eerder behandelde relaties aan de orde, te weten de relatie tussen de
beheerder (de bestuurder) en de belanghebbende, mede in verband met de
interne aansprakelijkheid, en de relatie tussen de belanghebbende en derden,
mede inverband met de externe aansprakelijkheid. Goederen-, verbintenis-
en vennootschapsrechtelijke aspecten van deze drie relaties zullen in dit
hoofdstuk voor onbenoemde gemeenschappen en personenvennootschappen
nader worden onderzocht.

Hoofdstuk 3 zal vervolgens nader aandacht besteden aan de administra-
tie-, reken- en verantwoordingsplichten in de situatie dat het afgezonderde
vermogen is ondergebracht in een rechtspersoon. Daarmee wordtde vierde
relatie in het onderzoek nader uitgewerkt: de verhouding derde-bestuurder-
rechtspersoon-belanghebbende.

2       De onbenoemde gemeenschap

2.1 Inleiding

In hoofdstuk 1 zagen we reeds dat de algemene regels van de rekenprocedu-
re zich voor een belangrijk deel verdichten in en plaats maken voor de expli-
ciete normen die daaromtrent in het vennootschapsrecht worden gegeven.
Eenduidelijke enook voor het inzicht in vennootschappelijke verhoudingen
belangrijke figuur is de gemeenschap die wordt geregeld in Boek 3 Titel  7.
Het belang van die figuur ligt vooral hierin dat deze een vrijwel geruisloze
overgang laat zien van de ongebonden vereffeningsgemeenschap (denk aan
de Schurer-casus, hoofdstuk 1, § 2.2) naar een gebonden strevingsgemeen-
schap (personenvennootschap). Ter verklaring van de plaats van de onbe-
noemde gemeenschap in het onderzoek zij het volgende opgemerkt.

Bepaalde vormen van de onbenoemde gemeenschap en de stille maatschap
(een benoemde gemeenschap) liggen zeer zeer dicht tegen elkaar aan. Het
enkele feit dat de samenwerking in een onbenoemde gemeenschap wordt
uitgebreid tot een actieve samenwerking in het economisch verkeer ter
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verwezenlijking van voordeel, maakt van die onbenoemde gemeenschap
een stille maatschap. Voor de kwalificatie 'stille maatschap' is weinig nodig:
hiervan is al sprake als twee beroepsbeoefenaars een deel van hun
beroepshandelingen voor gemeenschappelijke rekening verrichten. Dit mijns
inziens zeer geringe onderscheid dat tussen de beide rechtsvormen kan
bestaan, maakt dat men bij de oplossing van vragen in het vennootschaps-
recht ten aanzien van de stille en openbare maatschap, de regeling van de
onbenoemde gemeenschap als recent en gedetailleerd positief recht, niet
buiten beschouwing mag laten. De gedachte hierbij is dat het onderscheid
naar de onbenoemde gemeenschap, de stille maatschap, de openbare maat-
schap, de vof en zelfs de bv en nv, juist ook wat betreft de administratie,
rekening en verantwoording, vloeiend verloopt en dat geringe verschillen
tussen twee typen rechtsvormen niet zonder dat daartoe een dringende aan-
wijsbare reden bestaat (bijvoorbeeld het bezit van rechtspersoonlijkheid),
tot grote verschillen in rechtsgevolg aanleiding kunnen geven.

Wat we in het volgende zullen zien is dat bepaalde vormen van de on-
benoemde gemeenschap, die in de wet als een vrije gemeenschap is opgezet,
inderdaad zeer dicht tegen de (gebonden) stille maatschap aanliggen. Verder
zullen we zien dat een belangrijk deel van de elementen die in het vennoot-
schapsrecht voor de betekenis van de administratie-, reken- en verantwoor-
dingsplichten wezenlijk zijn, zich reeds bij de onbenoemde gemeenschap
in min of meer 'rudimentaire' zin voordoen. Te denken valt aan de plaats
van het begrip beheer en de ermee verbonden reken- en verantwoordings-
plichten binnen het wettelijke organisatierecht, de rechtsgevolgen die aan
de aanwezigheid van een administratie kunnen worden verbonden en de
betekenis van de idee van de samenwerking. De aanwezigheid van deze
elementen vormt daarmee op zich zelf ook een argument voor het bestaan
van de hierboven bedoelde vloeiende lijn.

Allereerst zal in het volgende een korte uiteenzetting worden gegeven van
de wettelijke regeling van de onbenoemde gemeenschap en zijn verhouding
met de personenvennootschap, waarna vervolgens de plaats en betekenis
van het begrip beheer, de verhouding tussen rekenplichtige en belanghebben-
de en de met het begrip beheer verbonden administratie-, reken- en verant-

woordingsplichten in het wettelijke organisatierecht zullen worden onder-
zocht. Vervolgens zal ik laten zien dat het feit dAt door de deelgenoten een
administratie wordt bijgehouden, aan het bestaan van die vloeiende lijn
bijdraagt. In dit verband is van belang dat zich met de subsidiariteit bij
het EESV vergelijkbare trekjes bij de onbenoemde gemeenschap kunnen
voordoen. Ten derde zal ik aan de hand van die vloeiende lijn laten zien
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laten zien welke functie de administratie bij de stille maatschap niet heeft,
die zij bij de openbare maatschap wel vervult. Met de beantwoording van
deze twee laatste aspecten betrek ik de verhouding tussen de verhaalsrechten
van derden en het afgezonderde vermogen in het onderzoek.

De commanditaire vennootschap met 66n beherend vennoot wordt door
mij in dit hoofdstuk niet aan de orde gesteld, omdat deze als in de hierboven
geschetste lijn atypische figuur te ver buiten het bestek van het onderzoek
valt. Wel zal in het volgende hoofdstuk nader worden ingegaan op de positie
van de commanditair.

2.2 De verhouding gemeenschap-personenvennootschap

Een gemeenschap is aanwezig indien 66n of meer goederen aan twee of
meer deelgenoten gezamenlijk toebehoren. Bepalend hierbij zijn de regels
van goederenrecht.2 Van belang is dat gezamenlijke gerechtigdheid reken-
plichtigheid 'als vanzelf met zich meebrengt. Rekenplichtig is volgens het
algemene patroon degene die ten behoeve of ten laste van de gemeenschap
(lees: de gezamenlijke deelgenoten) ontvangsten en uitaven doet, dan wel
dat behoort te doen. De plaats en betekenis van de rekenplicht dient bij
de verschillende gemeenschappen te wordenbegrepen binnen het wettelijke
organisatierecht dat op de betreffende rechtsvorm van toepassing is. Bezien
we dit nader.

Te onderscheiden zijn de eenvoudige of onbenoemde gemeenschap (waaron-
der de universitasfacti) en de bijzondere gemeenschap (de universitas iuris
of gemeenschap van een algemeenheid van goederen). Kenmerk van de
universitas facti is datzij blijft bestaan, ook al wisselen haar bestanddelen,
zoals bij een gemeenschappelijke bibliotheek of een kudde schapen.3 Het-
zelfde geldt voor de gemeenschap van een algemeenheid van goederen,
maar tot deze laatste gemeenschappen kunnen ook schulden behoren. Daar-
voor is niet noodzakelijk dat de deelgenoten gezamenlijk verbonden zijn.4

2      Zie mikel 3: 166 lid 1 BW, Schoordijk, Medecigendom, gemeenschap, rechtspersoonlijkheid,
p. 6, en Smits, De externe gebondenheid van het vennootschapsvermogen, p. 1: 'Niet altijd
blijkt dat men er zich rekenschap van geeft dat de vraag of en in hoeverre een gemeenschappe-
lijk vermogen wordt gevormd, wordt bepaald door de regels van het zakenrecht betreffende
eigendomsverkrijging en niet door regels of afspraken omtrent vennootschappelijke
samenwerking'.

3    Vgl. het vervallen artikel 3.1.1.11 lid 2 BW, T.M., Van Zeben/Du Pon, Boek 3, p. 97,
Molenaar, Orde op zaken, p. 16 en Van Mourik, Gemeenschap, p. 2.

4 Van Mourik, t.a.p., p. 33.
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In het systeem van de wet bepaalt immers de verkeersopvatting, gezien
de aard van de rechtsverhouding, of een schuld tot een gemeenschap van
een algemeenheid van goederen behoort:

Volgens het wettelijke systeem zijn de gemeenschappen van artikel 3: 189
lid 1 BW zowel voor als na ontbinding gemeenschappen van een algemeen-
heid van goederen. Genoemd worden, voor zover hier relevant, de maat-
schap en vennootschap. Deze worden als zij ontbonden zijn, in de aanhef
vanafdeling 2 van Titel 3:7 BW aangeduid als bijzondere gemeenschappen.
De onbenoemde gemeenschappen, de maatschap, vof en commanditaire
vennootschap (verder: cv) beschikken daarbij niet over rechtspersoonlijkheid
in de zin van artikel 2:5 BW.  In de literatuur wordt echter wel een vorm
van rechtspersoonlijkheid in meer onvolkomen zin verdedigd, als tussen-
vorm.6 Ook volgens Meijers vormt de gemeenschap van een algemeenheid
van goederen de overgang tussen los naast elkaar staande bestanddelen en
het vermogen van een rechtspersoon in de zin van Boek 2 BW.7 Van der
Grinten schrijft over de onbenoemde gemeenschap het volgende:

'Al is de gemeenschap geen rechtspersoon, toch vertoont zij wel een zekere

juridische zelfstandigheid en eenheid. Zij is niet een verbintenisrechtelijke
rechtsbetrekking tussen twee of meer personen, die in beginsel derden niet
regardeert. De gemeenschap brengt mede, dat de vermogensrechten - die
men zou kunnen aanmerken als het object van de gemeenschap - onder een
eigen rechtsregime komen te verkeren. Dit rechtsregime raakt ook de
verhouding van de gezamenlijk gerechtigden tot derden.'8

In de regel is bij benoemde gemeenschappen als de maatschap, vof en cv
sprake van een goederengemeenschap.9 'Inbreng in gemeenschap' in de
zin van artikel 7A:1655 BW kan echter volgens artikel 7A:1662 BW bestaan
uit uitsluitend arbeid, al geldt dat de vruchten van de arbeid tot de goederen-
rechtelijke gemeenschap zullen gaan behoren. 'In gemeenschap brengen'

5     Vgl. mikel 3.1.1.11 lid 1 BW: 'Goederen, of goederen en schulden, kunnen als algemeenheid
van goederen het voorwerp van een rechtsverhouding zijn, indien zij volgens verkeersopvat-

ting,  gezien de aard  van de rechtsverhouding bijeen horen'.  Zie  ook Van Zeben/Du  Pon,
t.a.p., p. 97 en Van Mourik, t.a.p., p. 2 en 33.

6  Van Oven, Art. 1685 BW en de 'verpersoonlijking' der maatschap, p. 336, Polak,
Algemeenheid van goederen en rechtspersoon, p. 165, Molenaar. t.a.p., p. 19-24, Van
Campen, Onderneming en rechtsvorm, p. 60-70, Schoordijk, t.a.p. en Raaijmakers,
Rechtspersonen tussen contract en instituut en Boekbespreking Asser-Maeijer V, p. 162.

7    T.M. attikel 3.1.1.11 BW, Van Zeben/Du Pon, t.a.p., p. 98 en 99.
8        Van der Grinten, De titel 'Gemeenschap',  p.   120.
9    Zie ant. 7A: 1655 en 7A: 1662 BW. Vgl. Smits. t.a.p., p. 2
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is dan niet het tot gemeenschappelijke eigendom maken", maar het ter
beschikking stellen van de vennootschap ter bereiking van het gestelde
doel.1 1 Dat naast geld en goederen in een maatschap ook arbeid kan worden
ingebracht was overigens reeds  bij de Romeinse societas mogelijk. 12  In
dit opzicht wijken de benoemde gemeenschappen van Titel 9 Boek 7A BW
af van de zuivere mede-eigendom.

Ook de onbenoemde gemeenschap van Titel  3:7  BW is ruimer dan de
enkele mede-eigendom. Ook zij kan betrekking hebben op andere vermo-
gensbestanddelen dan alleen zaken.13 Dit betekent dat zowel bij onbe-
noemde gemeenschappen, als bij personenvennootschappen sprake kan zijn
van gemeenschappelijke rechten op het genot van een goed. 14 Hierbij geldt
dat de verhouding tussen de deelgenoten/vennoten wordt geregeerd door
de normen van redelijkheid en billijkheid, welke zowel in de verhouding
tussen de deelgenoten in een onbenoemde gemeenschap, als in de verhouding
tussen de vennoten van eminente betekenis zijn.15 Beide typen gemeen-
schappen beschikken hiermee over een gemengd obligatoir en goederen-
rechtelijk karakter. 16 Feitelijke goederenrechtelijke medegerechtigdheid
in  de  zin van artikel  3: 166 BW ontbreekt bij personenvennootschappen
slechts indien de vennoten volstaan met de inbreng van arbeid of zich
beperken tot verrekening en niet sprake is van de vorming van een goede-
rengemeenschap.

De term gemeenschap kan ook, zoals ook het begrip maatschap of vof,
duiden op de rechtsverhouding tussen de deelgenoten onderling.17 Binnen

10     Scholten, Over rechtspersonen,  p.  302 e.v. en Smits,  t.a.p.,  p.  1  e.v.
11 Waar oorspronkelijk tussen maatschap en gemeenschap nauwelijks onderscheid werd gemaakt,

is men in de loop der tijd de inbreng steeds minder gaan zien als een juridisch en steeds
meer als een economisch begrip. Jolles, De kenmerken van de overeenkomst van maatschap,
p. 25,46,47 en 72 en Janssen, Het goederenrecht, p. 70. Vgl. ook Molengraaff, Twee
controversen, p. 18 en 19.

12 Hijmans, Romeinsch verbintenissenrecht,  p.  39.  Vgl.  ook  Van  Oven,  t.a.p.,  p.  335.
13 Vgl. artikel  3: 1 BW. Voorts Kleyn, De boedelscheiding.  p.  74,  Van der Grinten,  t.a.p.,

p. 119 en Van Mourik, t.a.p., p. 1.
14    Vgl. de artikelen 3:166 lid 1,l e n 6 B W e n Lubbers, Van scheiden en delen,  p.  5.
15 Schoordijk, Mede-eigendom, gemeenschap, rechtspersoonlijkheid, p. 13, Kleyn, De

boedelscheiding, p. 158 e.v. en Van Mourik, t.a.p., P. 6.
16   Mohr, Van maatschap, vof en cv, p. 41 en Wessels, De maatschap als meerpartijenover-

eenkomst, p. 2. Vgl. ook De Groot, De gemeenschap, p. 242, die stelt dat naast de
zakenrechtelijke gebondenheid aan de rechtsbetrekking alti/d een andere band aanwezig is,
omdat de deelgenoten goederen gezamenlijk verwerven  met  het  oog op een bepaald  doel.
Voor strevingsgemeenschappen lijkt dit correct.

17     Van der Grinten,  t.a.p.,  p. 120, Wammes, De gemeenschap naar komend recht,  p.  6 en
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die rechtsverhouding is meestal sprake van samenwerking (zie hierna §§ 2.4
en 3.3).18 Zodra echter actief  in het economisch verkeer  tot het behalen
van voordeel wordt samengewerkt, is niet meer sprake van een onbenoemde

gemeenschap, maar van een maatschap. Een uitdrukkelijke overeenkomst
is daarvoor niet noodzakelijk, de allectio sociemtis kan ook uit de
gedragingen van partijen worden afgeleid. 19 Gezien het feit dat voor het
bestaan van een gemeenschap de enkele goederenrechtelijke medegerechtigd-
heid voldoende is, kan de samenwerking (en de daarmee gepaard gaande
gelijkwaardigheid inde verhouding tussendedeelgenoten) ookontbreken. 20

De wetgever laat wat dat betreft grote vrijheid aan de deelgenoten en
verwijst in een aantal artikelen naar de eigen regeling die de deelgenoten
kunnen treffen, de aard van hun onderlinge rechtsverhouding21 of de aard
van de gemeenschap.22 Algemeen uitgangspunt van de wetgever is echter
de onderlinge gelijkwaardigheid van de deelgenoten. Dwingend in dit opzicht
is artikel 3: 170 lid 3 BW.23 Daarbij zijn de deelgenoten in de mogelijkheid
van onderlinge ongelijkwaardigheid gebonden  aan een ondergrens.   Deze
ondergrens wordt aangegeven  door de artikelen  3: 166 (redelijkheid  en
billijkheid), 170 lid 2 en 3 en 175 BW (beheers- en beschikkingsregeling)
en door de regel dat in het algemeen een persoon niet tegen zijn wil kan

De betekenis van titel 3.7 BW voor de maatschap, p. 144, Perrick, Gemeenschap, schuldeisers
en verdeling, en De Groot,  t.a.p.,  p.  242.

18    Lubbers, t.a.p., p. 8, 15 en 17. Van belang in dit opzicht is wat Lubbers de vermaatschap-

pelijking van de gemeenschap noemt, een ontwikkeling die door hem gekenschetst wordt
als een overgang van vrije naar gebonden gemeenschappen, waarbij de nadruk minder op
het  goed,  en  meer op de (belangen  van) de deelgenoten is komen te liggen.  Vgl.  ook  De
Groot, t.a.p, p. 242.

19   Hof Den Haag 22 ola. 1953, NJ '54, 205 (Janna Sp./Jan S.) en Hof Den Haag 6 mei 1987,
NJ '88,526 (Belderok/Van Overbeek).

20  Vgl. m.b.t. de c#ectio societatis Mohr, t.a.p., p. 13, Maeijer, Vennootschap (Titel 13),
p. 92, Lowensteyn, Rechtspersonenrecht, p. 18 en HR 15 feb. 1950, NJ '50, 263 (Min.
van Financ./X), nt. Houwing.

21   Nogal wat factoren kunnen de onderlinge rechtsverhouding tussen de deelgenoten mede

bepalen. Illustratief is een voorbeeld van Schoordijk, t.a.p., p.  12:  'Stel dat vader en zoon

bijdragen in de aanschaf van een gemeenschappelijke auto, waarbij de vader meer bijdraagt
in de aanschaf of in het onderhoud. Mijn gevoel van redelijkheid brengt niet mee, dat een
vader bij een scheiding en deling daarom ook meer zou moeten krijgen. Het kan best zijn
dat de zoon aan het koop-avontuur heeft meegedaan omdat de vader, door meer voor zijn
rekening te nemen, hem een financiele steun in de rug wilde geven, ofomdat de vader hoopte
zel f niet te veel te hoeven rijden, of omdat de vader hoopte de vacantie met zijn zoon door

te brengen, wat de zoon zeer wel besefte? In deze situaties past het niet, dat de vader aan
het einde van de'rit' (de zoon wit zelfgeheel overeen auto kunnen beschikken) laatstgenoem-
de motieven vergeet en plotseling louter arithmetisch redenerend stelt In er te hebben betaald.'

22   Vgl. over de verhouding tusssen deze criteria: Lubbers, Gemeen goed, p. 9 e.v.
23   Vgl. de artikelen 3.166 lid 2 en 3, 169, 170 lid 2, 172, en 178.
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worden genoodzaakt in een gemeenschap te blijven.24 In beginsel kan
verdeling volgens artikel 3: 178  lid  1  BW dan ook te allen tijde door ieder
der deelgenoten worden gevorderd, tenzij uit de aard van de gemeenschap
anders voortvloeit.25

De onbenoemde gemeenschappen zijn in beginsel vrije gemeenschappen,
hetgeen wil zeggen dat de deelgenoten vrij zijn over hun aandeel in het
gemeenschappelijke goed te beschikken tenzij uit de rechtsverhouding anders
voortvloeit (zie artikel  3: 175  lid  1  BW)  en dat schuldeisers  van  een deel-
genoot zijn aandeel in het gemeenschappelijke goed kunnen uitwinnen (zie
artikel 3:175 lid 3 BW). Dit in tegenstelling tot de benoemde gemeenschap-
pen. Zo stelt de Hoge Raad ten aanzien van de in de vof ingebrachte goede-
ren dat deze een gebonden gemeenschap vormen.26 Daarmee geeft de Hoge
Raad aan dat zij bestemd zijn:

'om te worden aangewend tot het bereiken van het doel der vennootschap.
Een vennoot kan tijdens de duur der vennootschap niet vrijelijk beschikken
over zijn aandeel in die goederen en evenmin aanspraak maken op een
uitkering ten taste van het vennootschapsvermogen voor zover een dergelijke
aanspraak niet uit het vennootschapscontract of een in overeenstemming
daarmee genomen besluit voortvloeit.'

Ook kunnen privdschuldeisers het aandeel van de vennoten in de onverdeelde
gemeenschap nietuitwinnen. Hetzelfde geldt voor demaatschap endecv. 27

Ten aanzien van de openbare vennootschap naar NBW wordt in artikel
7.13.1.1.  niet meer gesproken van inbreng in gemeenschap, maar over de
'inbreng van ieder der vennoten'. Mohr stelt ten aanzien van deze inbreng:

24   Van der Grinten, t.a.p., p. 149.
25      Verdeling kan volgens  lid 5 bij overeenkomst slechts  voor ten hoogste  vij f jaren worden

uitgesloten. Alleen indien de door een onmiddellijke verdeling getroffen belangen van een
of meer deelgenoten aanmerkelijk groter zijn dan de belangen die door de verdeling worden
gediend,  kan de rechter, conform  lid  3,  voor drie jaar een verdeling uitsluiten.  Vgl.  ook
Kleyn, De gemeenschap, p.  181. De Groot meent dat gedurende de tijd dat het gezamenlijke
doel nog bereikt kan worden, niet zal kunnen worden gescheiden. Dit zal echter mede
afhangen van wat de deelgenoten dienaangaande zijn overeengekomen en de aard van het
nagestreefde doel. Vgl. De Groot, t.a.p., p. 244 en 246 en Lubbers, Van scheiden en delen,
p. 16.

26    HR 17 dec.  1993, NJ '94, 301 (Vanden Broeke/Van der Linden), nt. Raaijmakers AA 1994,
p. 524. Vgl. ook Van der Ploeg, Heeft naar de rechtspraak van de Hoge Raad de maatschap
een afgescheiden vermogen?, p. 505 en Kleyn, De boedelscheiding, p. 74 e.v.

27     Kist, De maatschap of vennootschap,  p.  44  en  47  e.v., De Groot,  t.a.p.,  p. 243, Asser-
Maeijer V, p. 201-208 en De Leeuw, Vermogensafscheiding bij maatschap.
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'Overigens was het hoe dan ook onmogelijk geweest om in de omschrijving
van 'de vennootschap in het algemeen' op te nemen dat iets in gemeenschap

moet wordengebracht; aan hetmerendeel der vennootschapsvormen immers,
is in 7.13.1.2.  lid 2 rechtspersoonlijkheid toegekend.  In die constellatie  is
er geen sprake van een gemeenschap in enigerlei zin, doch van een eigen
vermogen van de vennootschap-rechtspersoon. Dankzij die constructie zijn
op eenvoudige wijze een aantal vragen die in deze paragraaf ten aanzien van
het geldend recht aan de orde kwamen opgelost. Kwesties als: wie behoort
goederenrechtelijk gesprokenwelk deel vanhet vennootschapsvermogen toe?
en: kan en/of mag een vennoot over zijn aandeel in het vennootschapsvermo-
gen, of aandelen in bestanddelen daarvan wel of niet vrij beschikken?, zijn
niet meer aan de orde wanneer het vennootschapsvermogen aan een rechtsper-
soon toebehoort. ,28

Hoewel ik hiermee instem, blijven er voldoende vragen over ten aanzien
waarvan toekenning van rechtspersoonlijkheid niet zondermeer duidelijkheid
verschaft. Dat betreft dan vooral vragen van (af)rekening en verantwoording.
Dat de openbare vennootschap over rechtspersoonlijkheid beschikt, betekent
intussen ook dat de tweede afdeling van Titel 3.7 BW niet op de ontbonden
openbare vennootschap van toepassing is.

Wat de onderlinge rekening en verantwoording in een onbenoemde gemeen-
schap betreft, bepaalt artikel 3: 173  BW dat ieder der deelgenoten van dege-
nen onder hen die voor de overigen beheer heeft gevoerd jaarlijks, en in
ieder geval bij het einde van het beheer, rekening en verantwoording kan
vorderen. Titel 9 van Boek 7A BW, noch het WvK bevat bijzondere bepalin-
gen ten aanzien van de onderlinge rekening en verantwoording bij de maat-
schap en vennootschap onder firma. Ontwerp Titel 13 van Boek 7 bevat
ten aanzien van de vennootschap naar NBW drie relevante bepalingen: de
artikelen 7.13.1.4, 7.13.1.5 en 7.13.1.9. Artikel 4 legt het bestuur van
de vennootschapbij alle vennotengezamenlijk en verklaart als uitgangspunt
iedere vennoot tot beherende vennoot. Artikel 5 stelt dat iedere beherende
vennoot aan zijn mede-vennoten verantwoording doet over de wijze waarop
hij zijn taak heeft verricht; heeft hij bij de uitvoering van zijn taak ten laste
van de vennootschap gelden uitgegeven of ten behoeve van de vennootschap

28     Mohr,  t.a.p..  p.  45.  Vgl.  ook  Van der Grinten, Toelichting Ontwerp Titel  7.13  BW,  p.
1085 en Maeijer, Vennootschap (Titel 13), p. 87: 'Door toekenning van rechtspersoonlijkheid
aan openbare vennootschappen beoogt het ontwerp slechts een vereenvoudiging te bereiken
van de vermogensrechtelijke betrekkingen. De verbintenisrechtelijke betrekkingen tussen
de vennoten onderling worden ook in de toekomst door de overeenkomst van vennootschap
beheerst'.
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gelden ontvangen, dan dient hij daarvan rekening te doen. Artikel 9 legt
op de beherende vennoten de zorg voor de boekhouding der vennootschap.

Om de betekenis van administratie-, reken- en verantwoordingsplichten
bij de onbenoemde gemeenschap en personenvennootschappen te kunnen
bepalen, moet de vraag worden beantwoord waarop die plichten betrekking
hebben. Opnieuw staat dan de grondslag en inhoud van de bevoegdheid
tot beheer en daadwerkelijk handelen centraal. Om echter de plaats en
betekenis van die aan het begrip beheer gekoppelde plichten te kunnen
bepalen, dient ook de plaats van het begrip beheer binnen het wettelijke
organisatierecht nader te worden bepaald. Van belang is bijvoorbeeld hoe
de rekenplicht (erposO zich verhoudt tot de besluitvorming (er ante). Imers,
door het ontbreken van rechten vooraf, kan onder omstandigheden de nadruk
komen te liggen op rechten achteraf.

Wat betreft de plaats van het begrip beheer in de interne verhouding tussen
de deelgenoten in een onbenoemde gemeenschap is een viertal in Titel 3.7
genoemde elementen bepalend, te weten:

1. de beschikking over een aandeel in het gemeenschappelijke goed,
dan wel de beschikking over het gemeenschappelijk goed als zodanig
(§ 2.3),

2. de interne besluitvorming (§ 2.4),
3. de exploitatie (§ 2.5) en
4. het genot en het gebruik van het gemeenschappelijke goed (§ 2.6).

Op de verhouding tussen het begrip beheer en deze vier elementen, en op
een vijfde, te weten het niet in Titel 3.7 BW voorkomende begrip bestuur,
zal in de volgende paragrafen worden ingegaan. De elementen exploitatie
en bestuur zullen in § 2.5 gezamenlijk worden behandeld. Daarna zullen
de externe betrekkingen  in het onderzoek worden betrokken  (§  3).

Blijken zal dat de stille maatschap wat betreft de plaats en betekenis
van de interne administratie-, reken- en verantwoordingplichten  in  het
interne organisatierecht nauwelijks van de onbenoemde gemeenschap ver-
schilt, en dat dit slechts een accent anders ligt voor de externe betekenis
van de administratieplicht, die immers door de wetgever, zoals we reeds
in  hoofdstuk  1, § 2.5 zagen, in artikel  3:15a  BW is 'geobjectiveerd'.
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2.3 Beheer en beschikking

De wet maakt onderscheid naar handelingen ter zake van het genot, het
gebruik en het beheer van het gemeenschappelijke goed en naar andere

handelingen. Deze laatste handelingen worden in de artikelen 3: 170 lid  3
en 175 lid 1 BW nader geduid en in de literatuur beschikkingshandelingen
genoemd.29 In artikel 170 lid 3 gaat het om beschikkingshandelingen van
de deelgenoten die het gemeenschappelijke goed als zodanig betreffen. In
artikel 175 lid 1 gaat het om beschikkingshandelingen van een deelgenoot
ten aanzien van zijn aandeel in het goed.30 De wet laat slechts ten aanzien
vande categorieen genot, gebruikenbeheerenbij beschikkingshandelingen
betreffende het aandeel in het gemeenschappelijke goed aan de deelgenoten
de vrijheid een eigen regeling te treffen. Tot beschikkingshandelingen
betreffende het gemeenschappelijke goed zijn de deelgenoten slechts tezamen

bevoegd.
Een regeling betreffende het beheer heeft primair intern betekenis: zij

geeft aan hoever de bevoegdheden van de deelgenoten zich uitstrekken,
waarop zij elkaar kunnen aanspreken en hoever de verplichting tot het doen
van  rekening en verantwoording van artikel  3: 173  BW zich uitstrekt.  Bij
een onduidelijke beheersregeling geven de aard van de rechtsverhouding,
het gebruik en de redelijkheid en billijkheid omtrent de inhoud ervan een
indicatie.31 Geeft de regeling precies aan in welke aangelegenheden be-

heersbevoegdheid vertegenwoordigingsmacht inhoudt, dan is de regeling
op te vatten als een expliciete volmachtverlening.

Waarin onderscheiden zich beschikkinghandelingen van beheershandelingen?
Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon is, voor zover de wet niet anders
bepaalt, bekwaam tot het verrichten van rechtshandelingen.32 Eenieder
is in beginsel ook bevoegd over zijn vermogen te beschikken. Groefsema
geeft de volgende definitie:

'Een beschikkingshandeling is een rechtshandeling waarbij een subjectief
vermogensrecht wordt overgedragen, bezwaard met een beperkt recht,
inhoudelijk veranderd of opgeheven.  Door de beschikkingshandeling ondergaat

29 Schoordijk, Mede-eigendom, gemeenschap, rechtspersoonlijkheid, p. 61, Lubbers, Gemeen
goed,  p.  3  en  Van der Grinten, De titel 'Gemeenschap'.  p.   135.

30 Van Mourik, Gemeenschap, p. 21, Lubbers, Van scheiden en delen, p. 10/11 en Gemeen

goed, p. 4.
31  Schoordijk, t.a.p., p. 62.
32 Zie artikel 3:32 BW.
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de rechtsbetrekking tussen de persoon van de rechthebbende en het zakelijk
of persoonlijk recht een onmiddellijke verandering. ,33

Reeds de inbreng of afzondering34 van goederen in een gemeenschap is
derhalve een beschikkingshandeling.35 De rechtsbetrekking tussen de
persoon van de rechthebbende en het goed ondergaat door de inbreng een
wijziging ten opzichte van de situatie waarin hij alleen rechthebbende zou
zijn geweest. Rechtsgevolg is dat Titel 3:7 BW van toepassing wordt zowel
op de relatie tussen de deelgenoten en hun gemeenschappelijk goed, als
op de rechtsbetrekking tussen de deelgenoten onderling. 36

In principe moeten de deelgenoten vrij worden geacht over hun aandeel
in het gemeenschappelijke goed te beschikken. Dit ligt, zoals reeds is
geconstateerd, volgens artikel 3:175 lid 1 BW anders indien uit de aard
van de rechtsverhouding tussen de deelgenoten anders voortvloeit. Is de
rechtsband tussen twee deelgenoten in een gemeenschap inmitu personae
aangegaan, dan zijn de deelgenoten niet vrij over hun aandeel in de gemeen-
schap te beschikken.37 De rechtsverhouding tussen de deelgenoten staat
dan aan de vrije overdraagbaarheid van de aandelen in de weg.38 Er
ontstaat een gebonden gemeenschap.39 Het bestaan van een dergelijke
gemeenschap veronderstelt meer dan alleen een zakelijk gerechtigd zijn
tot het gemeenschapsgoed.40 Dit surplus kan voortkomen uit de doelstellin-

33 Groefsema, Bevoegd beschikken over andermans recht, p.  13. Vgl. ook Van Mourik, t.a.p,
p. 21 en Lubbers, Van scheiden en delen, p. 11.

34 Bedoeld wordt de rechtshandeling waarmee goederen decl gaan uitmaken van een
gemeenschap.

35   Voor de wijzen van ontstaan van een gemeenschap wordt verwezen naar Wammes, t.a.p.,
p. 13 e.v.

36  Wammes, t.a.p., p. 7 e.v. en 56.
37 Pitio, Korte uitleg, p. 72. Vgl. ook Wammes, t.a.p., p. 8.
38 Zie artikel 3:175 lid 1 BW en Pitlo, t.a.p., p. 41.
39    Vgl. HR 17 dec. 1993, NJ '94, 301 (Van den Broeke/Van der Linden). Het begrip gebonden

gemeenschap wordt hier onderscheiden van het begrip afgescheiden vermogen en dus in
een andere betekenis gehanteerd dan waarin Schoordijk het gebruikt. Vgl. ook Maeijer,
t.a.p., p. 87-89.

40     Verdwijnt de intuimpersonae-gedachte volledig, of is deze steeds volledig afwezig geweest,
dan hebben de deelgenoten - voor zover voor het overige uit de onderlinge rechtsverhouding
niet anders voortvloeit - volgens artikel  3: 175  lid  1  BW de vrijheid om over hun aandeel
te beschikken. Is het doel (vanafeen bepaald moment) niet (meer) gelegen in het bijeenhouden
van de gemeenschap, maar in de verdeling ervan, dan is sprake van een verdelingsgemeen-
schap. Niet kan worden volgehouden dat onbenoemde gemeenschappen stee(is strevings-
dan wel verdelingsgemeenschappen zijn. Men bedenke dat de omschrijving van artikel
3:166 BW vastknoopt aande regels van het goederenrecht. Voorhetbestaan vaneen gemeen-
schap is niet doorstaggevend dat de deelgenoten daar een 'actieve' bedoeling mee hebben.
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gen waarmee de deelgenoten de gemeenschap zijn aangegaan, maar ook
op andere wijze uit de onderlinge rechtsverhouding voortvloeien.41 Zo
kan de samenhang der goederen in een bepaalde maatschappelijke context
met zich meebrengen dat een deelgenoot zijn aandeel in een bepaald goed
niet kan overdragen.

42

Het voorgaande betekent dat de rechtsverhouding (vastgelegd in een
onderlinge regeling of voortvloeiende uit de aard van de gemeenschap of
de strekking van de handeling waarmee de gemeenschap is aangegaan#)
tussen de deelgenoten met zich mee kan brengen dat zij voor beschik-
kingshandelingen betreffende hun aandeel in het gemeenschappelijke goed
de toestemming van de andere deelgenoten nodig hebben.44 De vraag om
toestemming kan hier worden gezien als een vorm van onderlinge verant-
woording (er ante). Ook bij een vordering tot verdeling van de gemeenschap
kan de rechtsverhouding tussen de deelgenoten met zich meebrengen dat
de gemeenschap in haar bestaande vorm dient te worden gecontinueerd.

45

De  artikelen  3: 178 j °   180 BW kunnen dan tot gevolg hebben dat noch de
deelgenoten, noch de schuldeisers van de deelgenoten verdeling van de
gemeenschap kunnen vorderen.

Waarin is nu het verschil tussen beheren en beschikken gelegen? Waar
beschikken een juridisch-technisch gebeuren is, ziet het begrip beheer

In die gevallen zou dan ook gesproken kunnen worden vanpassieve onbenoemde gemeen-

schappen: deze bestaan vanwege het enkele feit dat 66n of meer goederen aan twee of meer
deelgenoten geipmenlijk toebehoren. Hieronder vallen gemeenschappen waarmee de deelgeno-

ten geen andere bedoeling hebben dan dat zij het niet noodzakelijk vinden om tot scheiding
en deling over te gaan. Kunnen zij er ook geen bezwaar tegen maken dat tot scheiding en

deling wordt overgegaan, dan is sprake van een vrije gemeenschap. Lubbers betoogt dat
de vrije gemeenschap veel zeldzamer is dan men denkt en dat in bijna alle gevallen sprake
is  van een gebonden gemeenschap. Ook Pitlo stelt  dat de uitzondering van artikel  3: 175
lid 1 BW de hoofdregel overwoekert. Lubbers, t.a.p., p.  8,  15 en 17. Zie voor een overzicht
van de opvattingen in de literatuur: Lubbers, Gemeen goed, p. 5. Vrije gemeenschap wil
hier dus zeggen dat de deelgenoten niet alleen vrijelijk kunnen beschikken over hun aandelen
in de gemeenschap, maarook over hun aandelen in de afzonderlijke goederen. Vgl. Perrick,
t.a.p., p. 2.

41  Schoordijk, t.a.p., p. 18 e.v.
42   Schoordijk, t.a.p., p. 8 e.v. en Van der Grinten, t.a.p., p. 140. Schoordijk stelt bij wijze

van voorbeeld dat het feit dat een blok huizen vanwege een centraal verwarmingssysteem
gezamenlijk geadministreerd moet worden, met zich mee kan brengen dat alle huizen geacht
moeten worden te behoren  tot een gemeenschap die meerdere goederen omvat.  T.a.p.,  p.
10.

43  Perrick, t.a.p., p. 32.
44 Van Mourik, t.a.p., p. 22.
45   Lubbers, Van scheiden en delen, p. 11/12.
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volgens Meijers meer op economische werkzaamheid: beheer is alles wat
nodig is voor het op normale wijze exploiteren van goederen. Beheer kan
dus ook omvatten de verkoop van in een fabriek voortgebrachte goederen
of de verkoop van bedrijfsmiddelen die door nieuwe moeten worden
vervangen. De begrippen beheer en beschikking vormen volgens hem dan
ook geen zuivere tegenstelling.46 Ook Schoordijk lijkt daar vanuit te gaan.
Beheren is volgens hem conserveren - ook het verrichten van rechtshande-
lingen47 _, beschikken is innoveren.48 Lubbers stelt dat beheer niet
betrekking heeft op het aandeel in, maar op de objecten vAn de gemeen-
schap:9 Volgens Van der Grinten is beheer meer dan alleen de zorg voor
de dagelijkse handelingen.

50

Verdedigbaar is dat, uitgaande van de definitie van Groefsema en het
onderscheid naar de eenvoudige gemeenschap en de universitas facti (zie

§ 2.2 van dit hoofdstuk), onder beschikkingshandelingen al die handelingen
kunnen worden begrepen waardoor de rechtsverhouding tussen de deel-
genoten en hetgemeenschappelijke goed of tussende deelgenotenonderling
wijzigt. Men bedenke dat de universitasfacti blijft bestaan, ook als daarvan
bestanddelen worden overgedragen. Verdedigbaar is daarom dat deze laatste
handelingen niet noodzakelijk beschikkingshandelingen zijn in de zin van
artikel 3:170 lid 3 BW. Dit is verenigbaar met artikel 3:170 lid 2 BW
waaruit blijkt dat onder beheer zijn begrepen alle handelingen die voor de
normale exploitatie van het goed dienstig kunnen zijn, alsmede het aannemen
van  aan de gemeenschap verschuldigde prestaties.

Wat betekent dit onderscheid nu voor de besluitvorming ten aanzien
van beheers- en beschikkingshandelingen?

2.4 Beheer en besluitvorming

Wensen de deelgenoten beschikkingshandelingen ten aanzien van het
gemeenschappelijke goed als zodanig te verrichten in die zin dat zij de
gezamenlijke aandelen overdragen, bezwaren of verbinden, of wensen zij
hun onderlinge rechtsverhouding te wijzigen, dan kan dat alleen bij
unanimiteit. Uit artikel   3: 170   lid   3 BW volgt  dat de deelgenoten  bij

46     Zie TM artikel 3.7.1.2., Van Zeben/Du Pon, t.a.p., p.  581  en Van Mourik, t.a.p., p.  13.
De MvA II noemt verder het opzeggen of ontbinden van overeenkomsten, Van Zeben/Du
Pon, t.a.p., p. 588.

47  Schoordijk, Het leerstuk van de opgewekte schijn van volmacht, p. 208.
48 Schoordijk, Mede-eigendom, gemeenschap, rechtspersoonlijkheid, p. 62.
49 Lubbers, Gemeen goed, p. 4.
50      Van der Grinten, De regels  van  het  spel,  p.   175.
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beschikkingshandelingen gezamenlijk het ten opzichte van het gemeen-
schappelijke goed te voeren beleid dienen vast te stellen:' Slechts bij
unanimiteit kunnen zij daarom besluiten nemen die hun gezamenlijke verhou-
ding ten opzichte van het gemeenschappelijke goed wijzigen.52 Hetzelfde

geldt in de hierboven verdedigde gedachtengang voor hun onderlinge
rechtsverhouding: dus voor de taakverdeling die zij onderling overeenko-
men 3 (die immers een wijziging van de hoofdregel van 3:170 lid 2 BW
impliceert) en de decharge die zij met de vaststelling van de boekhouding
voor die taakvervulling geven: met een decharge wijzigen ze immers de
onderlinge rechtsverhouding. Hetzelfde geldt voor afspraken met betrekking
tot de beheers- en de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de deelgenoten.

De dwingende regeling van artikel 3: 170 lid 3 BW brengt met zich mee
dat de deelgenoten ten aanzien van beschikkingshandelingen gezamenlijk

bevoegd zijn en dus ook gezamenlijk aan de besluitvorming met betrekking
tot die handelingen dienen deel te nemen, ook als zij met betrekking tot
beheershandelingen in het algemeen niet bevoegd zouden zijn. Dit betekent
dat een onderlinge taakverdeling nooit zover kan gaan dat de beslissingsbe-
voegdheid der deelgenoten met betrekking tot beschikkingshandelingen
geheel aan de deelgenoten wordt ontnomen. 54

Ook voor beheershandelingen geldt de hoofdregel dat deze door de deelgeno-
ten gezamenlijk dienen te worden verricht. Dit volgt uit artikel  3: 170
lid 2 BW. Beheer is daarmee in beginsel, zoals Wammes stelt, een collec-
tieve aangelegenheid55 ten aanzien waarvan, zeker in gebonden gemeen-

schappen die over het algemeen intuitu personae worden aangegaan, als
hoofdregel het beginsel van unanimiteit geldt. Dit ligt anders indien de
deelgenoten anders overeenkomen of uit de aard van de onderlinge
rechtsverhouding anders voortvloeit. In geval van problemen bij gebreke
van een goede onderlinge regeling bieden de artikelen  3: 168  lid  2  en
170 BW uitkomst. Ik meen dat intrekking van de opdracht waarbij beheers-

bevoegdheid aan een of meerdere deelgenoten is toegekend -  in het stadium

dat verdeling nog niet gevorderd wordt of kan worden (vergelijk artikel

51 'Dit bekent ondermeer dat beide deelgenoten met betrekking tot gemeenschapsgoederen slechts

in overleg met elkaarhun beleggingsbeleid kunnen bepalen, deboekhouding kunnen voeren,
een bedrijf kunnen leiden, etc.' Schoordijk, t.a.p., p. 62.

52   Vgl. ook Wammes, t.a.p., p. 51 en Van Mourik, t.a.p., p. 13.
53  Schoordijk, t.a.p., p. 3.
54 Dit geeft dan tevens de grens aan van hetgeen bij onherroepelijke volmacht kan worden

geregeld. Wammes , De  betekenis van titel  3.7  voor de maatschap,  p.   146.

55     Wammes, De gemeenschap naar komend recht, p. 51 en Van Mourik, Gemeenschap, p.  13.
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3: 178 lid 1 BW) -, naar analogie van artikel 7:408 lid 1 BW te allen tijde
door 66n ofenkele van de niet tot beheer bevoegde deelgenoten kan geschie-
den.56

Van groot belang in verband met de eisen die aan de interne besluitvorming
kunnen worden gesteld is artikel 3: 166 BW dat bepaalt dat de deelgenoten
zich naar normen van redelijkheid en billijkheid jegens elkaar hebben te
gedragen. Dit geldt te meer indien binnen de gemeenschap ook sprake is
van samenwerking. Kenmerk van samenwerking is dat zij mede met het
oog op de persoonlijke hoedanigheden van de wederpartij wordt aangegaan- de zogenaamde inmitu personae.57 Personen die samenwerken, besluiten
en verbinden zich hun gedragingen op elkaar af te stemmen ter verwezen-
lijking van een bepaald doel.58 Het doel bepaalt de aard en intensiteit van
de samenwerking59; de grondslag van de samenwerking is daarbij de wil
tot samenwerking.60 Samenwerking is in zoverre rechtsvorm/vennoot-
schapsvorm-onafhankelijk dat zij als normatief begrip niet noodzakelijk

56     Vgl.  voor de analogie met opdracht/lastgeving ook  Hof Den Haag 24 april  1947,  NJ  '48,
254 (Van Vliet/Durang).

57      ' De term 'persoonlijke hoedanigheden' dient  men  ruim  op te vatten: zij omvat zowel
karaktereigenschappen en persoonlijke bekwaamheden als financidle betrouwbaarheid en
solvabiliteit', Lowensteyn, De vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,  p.   11.  Vgl.
ook Janssen, t.a.p., p. 61 en Zimmermann, Tile law ofobligations, p. 456.

58   Door toe te treden tot een bestaande samenwerking aanvaardt een partij de regels die aan
die samenwerking ten grondslag liggen. Het ligt op de weg van de toetredende partij zich
van het bestaan van deze regels op de hoogte te stellen. Dit ligt slechts anders, indien de
geldende regels van dien aard zijn dat de medecontractanten hadden behoren te begrijpen
dat de toetredende partij, zo hij deze regels had gekend, van toetreding zou hebben afgezien.
Vgl. HR 15 april 1977, NJ '77, 53 (Staalcom/Neher).

59   Samenwerking kan ook bestaan in de afspraak bepaalde handelingen niet te verrichten, zie
Drion, De meerpartijenovereenkomst en zijn problemen, p.  3.  Vgl. ook Raaijmakers, Joint
ventures, p. 68.

60    Raaijmakers, t.a.p., p. 64. Interessant in dit verband is de litigatie-theorie, vergelijk Pen,
De raadsman en de ruzie, Boekbespreking M. Beren(is, Geschilbeslechters. De advocatuur
door een andere bril bekeken (Wolters- Noordhoff, 1993), in: HP-De Tijd, nummer 147,
20 aug. 1993, p. 45. Deze theorie voorspelt hoe de oplossing van een conflict zal zijn,
afhankelijk van een aantal gespecificeerde factoren. Een van deze factoren is de mate waarin
partijen na een conflict met elkaar verder moeten. Als partijen ook na een conflict met elkaar
willen kunnen samenwerken, zullen zij hun gedrag voor en tijdens het conflict hierop moeten
afstemmen. Zij zullen conflicten die de continuiteit van de samenwerking in gevaar brengen,
moeten voorkomen. Het isderhalve voor hen vanbelang dater regels bestaan ter voorkoming
en oplossing van dit soort conflicten. Als deze regels niet bestaan doen partijen er met het
oog op de continuiteit goed aan dergelijke regets reeds bij het begin van de samenwerking
overeen te komen. Partijen dienen zich echter te realiseren dat deze regels bij een duurzame
ontwrichting van de onderlinge verhouding tekort schieten en dat het dan verstandiger is
de relatie te beeindigen.
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haar betekenis verliest als de rechtsvorm waarin zij zich afspeelt, in een
andere wordt omgezet.61 De wil tot samenwerking kan daaruit blijken
dat een persoon tot een bepaald verband toetreedt en daarbinnen bepaalde
verantwoordelijkheden op zich neemt.62 De idee van samenwerking berust
niet uitsluitend op contract.63  Zij  is in beginsel vormvrij.

Samenwerking op voet van gelijkheid impliceert in de interne verhoudin-
gen een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De samenwerking wordt rianrbij
niet alleen genormeerd door het wettelijke, statutaire of contractuele kader
waarbinnen  zij zich afspeelt*,  maar  ook en in versterkte  mate  door  de
norm van de goede trouw.65 De norm van de goede trouw is immers vooral
van belang in duurrelaties waar de wederzijdse inzet niet steeds even
controleer- en meetbaar is. Vertrouwen in persoonlijke capaciteiten speelt
daardoor - mede gezien de verschillende collegiale wettelijke, statutaire
en contractuele verantwoordelijkheden - een grote rol.  Die rol wordt nog
pregnanter, indien daarnaast ook sprake is van investering van eigen geld
of goederen.66 Het moge dan ook duidelijk zijn dat het (tijdig en correct)
verstrekken van informatie juist in samenwerkingsrelaties van grote betekenis
is.67

61    De grondslag voor de samenwerking vloeit binnen het kapitaalvennootschapsrecht ook niet
voort uit de norm van artikel 2:8 BW, maar uit de wil tot samenwerking. De samenwerkings-
idee bepaalt echter wel hoever de norm van artikel 2:8 BW zich over degenen die als zodanig
(zie artikel 2:8) bij de vennootschappelijke samenwerking betrokken zijn, uitstrekt.
Verdedigbaarisdatindiegedachtengangdesamenwerkingsideemaaktdattegenconcurrentie
door een aandeelhouder die bij die samenwerking betrokken is, op basis van artikel 2:8 BW
kan worden opgetreden. Vgl. HR 19 ola. 1990, NJ '91, 21 (Koghee/Akkoca), nt. Raaijmakers
AA 1991, p. 425.

62  Vgl. noot 71.
63    Dit is van belang omdat de nv en bv niet op contract berusten. Van der Grinten, Handboek,

p. 68, 1bwensteyn, Wezen en bevoegdheid van het bestuur, p. 16-19 en Asser-Maeijer V,
p. 21.

64 Samenwerkingsovereenkomsten kunnen volgens Drion naar hun inhoud niet in de vorm van
tweeofmeer tweepartijencontracten wordengesloten, gezien deonderlinge samenhang tussen
de toezeggingen en de daaruit resulterende verbintenissen van partijen, zie Drion,  t.a.p.,
p. 3/4. Dit lijkt vooral uit overwegingen van eenvoud juist, maar materieel gezien zouden
zaken als de inmitu personae-gedachte, het ontbreken van hierarchie en de regeling van het
beheerook viatweepartijencontracten te regelen zijn. Men bedenke dat niet iedere samenwer-
kingsovereenkomst ook tevens maatschap is, en het zijn bij de maatschap, vof en cv vooral
de externe rechtsgevolgen die in dit verband tot moeilijkheden aanleiding geven.

65      Vgl. ook Maeijer, 25 jaren belangenconflict,   p.   8   en   HR   19   okt.    1990,   NJ   '91,   21

(Koghee/Akkoca), nt. Raaijmakers AA 1991, p. 425.
66   Tekenbroek, De verhouding tusschen de aandeelhouders en de bestuurders, p. 46 en 104.
67  Tjittes, De hoedanigheid van contractspartijen, p. 4.
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Kortmann stelt dat in het algemeen de verantwoordingsplicht strenger
is naarmate de verhouding tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer
zakelijker van aard is.68 Moge dit in zakelijke verhoudingen juist zijn,
ook binnen samenwerkingsrelaties, die in zo sterke mate door de goede
trouw worden beheerst, is de onderlinge verantwoording (binnen het kader
van het onderlinge overleg) van eminente betekenis. De idee van samenwer-
king onderstreept het belang van een zorgvuldige besluitvorming en -voorbe-
reiding en het belang van het beginsel van unanimiteit dat op die besluitvor-
ming van toepassing is. In dit verband kan tevens worden gewezen op het
belang van een begroting vooraf (ex ante) als complement van de rekening
en verantwoording achteraf (ex posO en op het belang van duidelijke af-
spraken omtrent de periodieke, jaarlijkse (vergelijk artikel  3: 173  BW)
rekening en verantwoording. Ten aanzien van de rekening en verantwoor-
ding over het door 66n of meerdere deelgenoten te voeren beheer, leent
zich een regeling in een overeenkomst van opdracht bijzonder.

2.5 Beheer, exploitatie van goederen en bestuur

Het begrip beheer vervult in artikel   3: 170 BW vooral een functie   ter
afbakening van bevoegdheden en stelt niet zozeer een inhoudelijke norm
ten aanzien van de wijze waarop zou moeten worden beheerd. Die norm
wordt bepaald door de bijzondere rechtsverhouding, waarbij de samenwer-
king een belangrijke rol speelt. Ook beheer in de zin van de rekenplicht-
jurisprudentie kan- zoals hiervoor opgemerkt - een zekere normatieve
lading hebben: onder omstandigheden kan goed beheer met zich meebrengen
dat ontvangsten en uitgaven moeten worden gedaan. Hoe verhoudt zich
nu artikel 3:173 BW met artikel 3:170  BW en de reken- en verantwoordings-
plicht meer in het algemeen? Voor de beantwoording van deze vraag is
bepalend op welke wijze de deelgenoten het beheer onderling geregeld
hebben.

Ten aanzien van de wijze waarop zij het beheer regelen, kunnen de deelge-
noten kiezenuit verschillende opties, waarbij zij gebonden zijn aan de grens
die artikel 3: 170 lid 3 BW stelt:  tot de andere handelingen betreffende het
gemeenschappelijke goed dan de in lid 1 en lid 2 genoemde zijn slechts
de deelgenoten gezamenlijk bevoegd. Zo staat het aan de deelgenoten vrij
te bepalen dat zij het beleid ten aanzien van de gemeenschappelijke goederen
steeds gezamenlijk vaststellen en dat zij slechts gezamenlijk naar buiten

68     Asser-Kortmann,  t.a.p.,  p.  49.
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toe optreden. Dit is de optie waarin de samenwerking volledig is. In deze
variant bestaat aan onderlinge rekening en verantwoording geen behoefte.
De deelgenoten kiezen er voor het beheer van het gemeenschappelijke goed
conform artikel 3:170 lid 2 BW steeds gezamenlijk te verrichten.

Verklaren de deelgenoten elkaar daarentegen individueel tot beheer
bevoegd, dan krijgt artikel 3:172 BW betekenis. Dit artikel bepaalt dat de
deelgenoten, tenzij een onderlinge regeling anders bepaalt, naar evenredig-
heid van hun aandelen delen in de vruchten en andere voordelen die het
gemeenschappelijke goed oplevert. Daarnaast moeten zij in dezelfde
evenredigheid bijdragen tot de uitgaven die voortvloeien uit handelingen
welke bevoegdelijk ten behoeve van de gemeenschap zijn verricht. Dit
laatste betekent dat de bevoegdheid tot beheer de bevoegdheid tot verreke-
ning impliceert.69 In dit kader dient de individuele deelgenoot rekening
te houden van de door hem gedane ontvangsten en uitgaven. Deze zullen
door hem moeten worden verantwoord. Schulden die door een tot beheer
bevoegde deelgenoot binnen de grenzen van zijn bevoegdheid zijn
aangegaan, kunnen voor rekening van de gemeenschap worden gebracht.
Er ontstaan schulden'voor rekening vande gemeenschap' die overeenkom-
stig de onderlinge draagplicht kunnen worden verrekend.70 Dat een schuld
voor rekening van de gemeenschap komt, heeft daarmee betekenis in de
interne verhouding tussen de deelgenoten.71 Of een deelgenoot tot beheer
bevoegd is, wordt daarbij mede bepaald door de redelijkheid en billijkheid:

69     Van der Grinten, De titel 'Gemeenschap',  p.  134 en Kleyn, De gemeenschap, p. 168/169
en  zie ook artikel  3: 174  lid  2  BW.

70 Kleyn spreekt in dit verband van 'gemeenschapsschulden', een term die hierboven gereser-
veerd blijft voor schulden als bedoeld in atlikel 3:192 BW. Kleijn, t.a.p., p. 168 en 169.

71   Hetgeen Van Mourik in zijn kritiek op Mohr miskent. Van Mourik, De stille maatschap
heeft wel degelijk een afgescheiden vermogen!, p.  98. De leverancier - in het door Van
Mourikgegeven voorbeeld - van voeders aan tweelandbouwers, vaderenzoon, waartussen
een stille maatschap bestaat, heeft de mogelijkheid van verhaal op de vader die met hem
gecontracteerd heeft, waarna deze intern kan verrekenen    met    zijn    zoon (zie artikel
7A: 1676  BW). De stille maatschap  is een gebonden gemeenschap hetgeen betekent dat  de
vader zijn aandeel in de maatschap niet kan overdragen en dat de leverancier dat aandeel
niet kan uitwinnen. Hij zal het faillissement van de vader dienen te bewerkstelligen, hetgeen
tot de ontbinding van de stille maatschap leidt (zie artikel 7A:1683 BW). Artikel 3: 175  lid
3 BW is, gezien het feit dat de maatschap een gebonden gemeenschap is (doelgebonden en
intuim personae aangegaan) en als zodanig een eigen regeling kent in Titel 9 van Boek 7A
BW, niet van toepassing. De leverancier heeft vertrouwd op de kredietwaardigheid van de
vader en wordt daarin bedrogen: hij heeft onvoldoende diligentie betracht. Gebondenheid
van de zoon jegens de leverancier zou kunnen worden aangenomen in geval hem een
onrechtmatige daad kan worden verweten (profiteren van wanprestatie) of indien de
beheersbevoegdheid van de vader gezien de omstandigheden van het geval vertegenwoordi-
gingsbevoegdheid impliceert. Vgl. ook Perrick, t.a.p., p. 13.
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de deelgenoten dienen st=is met elkaars gerechtvaardigde belangen rekening
te houden.72

De deelgenoten kunnen er anderzijds voor kiezen over de algemene
lijnen van het te voeren beleid gezamenlijk overleg te plegen, maar het
dagelijkse beheer aan 66n van hen of aan een derde over te laten.73 Het
dagelijkse beheer krijgt dan de betekenis van 'bestuur'. Dit behoeft echter
niet te betekenen dat de bestuurders zonder meer ook bevoegd zijn extern
voor de overige deelgenoten op te treden. In deze variant heeft artikel
3:173 BW betekenis. Jaarlijks en in ieder geval aan het einde van het beheer
dient rekening en verantwoording te worden afgelegd. Gedane ontvangsten
en uitgaven kunnen dan worden verrekend op basis van artikel 3: 172 BW.
De deelgenotendienende cijfers (de al dan niet'beoogde' winst, voorzover
daarvan in een onbenoemde gemeenschap sprake kan zijn) vervolgens in
beginsel gezamenlijk vast te stellen.

Laten de deelgenoten het beheer/bestuur aan derden over dan ontstaat een
vorm van getrapt beheer, die vooral in vergelijking met de rechtsvormen
bv en nv interessant is. De eerste trap is die waarbij zij  een deel van hun
vermogen in gemeenschap inbrengen. Daarbij is de controle die zij op hun
gezamenlijke en priv6-belangen kunnen uitoefenen vooral gelegen in de
eisen die zij aan de interne besluitvorming mogen stellen. In die situatie
beheren de deelgenoten als het ware voor zichzelf, waarbij zij feitelijk
tegelijk in verschillende hoedanigheden (in privt en als deelgenoot) optreden.
De tweede trap is die waarbij zij het beheer over de gemeenschap aan 66n
of meerdere deelgenoten of aan derden opdragen. Op dat moment doen
zij (voor een deel) afstand van de rechten die zij voorheen met betrekking
tot de besluitvorming konden doen gelden (ex ante), maar deze rechten
worden op dat moment omgezet in aanspraken op rekening en verantwoor-
ding (er posO en een ontslagrecht (de intrekking van de beheersbevoegd-
heid). Dit laatste recht verdraagt zich goed met de zakelijke verhouding
die tussen het collectief en de bestuurders is ontstaan, maar minder met
een eventuele samenwerkingsrelatie tussen de deelgenoten, indien enkelen
van hen het bestuur vormen. Wat dit laatste betreft kan worden opgemerkt
dat problemen in de samenwerking op het niveau van het bestuur op het
eerste niveau dienen te worden opgelost, wil de gemeenschap als rechtsver-
houding tussen de deelgenoten kunnen worden gecontinueerd.

72  Vgl. ook HR 15 nov. 1957, NJ '58, 67 (Baris/Riezenkamp).
73 Van Campen, Onderneming en rechtsvorm, p. 78.
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Bepalend voor het antwoord op de vraag in hoeverre bij dit alles de
gehoudenheid tot goed beheer bestaat, zijn artikel 3: 166 BW, de onderlinge
afspraken (artikel 3:168 BW en lastgeving), de aard van de gemeenschap
en het doel waarmee zij is aangegaan.74 Dit laat zich als volgt verklaren.

Beheren is exploiteren. Exploitatie is daarbij meer dan het enkele bezit
van goederen.75 Exploiteren is winstgevend maken, gebruik maken van
het gemeenschappelijke goed om er voordeel uit te trekken. De exploitatie
kan een gemeenschap tot een strevingsgemeenschap maken. Een strevingsge-
meenschap bestaat immers, omdat de deelgenoten er een bedoeling mee
hebben.76 Dit te verwezenlijken doel is gelegen in een zeker voordeel dat
zowel in subjectieve als in meer objectieve, economische zin aan de gemeen-
schappelijke eigendom kan zijn verbonden. Dit doel bepaalt de feitelijke
inzet waartoe de deelgenoten gehouden zijn. Is het doel van de gemeenschap
het bewerkstelligen van voordeel (zonder dat sprake kan zijn van actieve
samenwerking in het economisch verkeer om daarmee voordeel te behalen;
dan immers is sprake van een maatschap), dan zal de tot beheer bevoegde
deelgenoot zijn beheershandelingen daarop moeten afsternmen.77 Daarmee
kan beheer meer zijn dan alleen het doen van ontvangsten en uitgaven78

of het opslaan van goederen.
79

Beheer dient ten dienste te staan aan de verwezenlijking van het geza-
menlijkedoel. Indeze beschouwingswijze houdt beheer, indien het volgens
een interne regeling aan 66n der deelgenoten of aan een derde is opgedragen,
mede de waarneming van de belangen van de andere deelgenoten in. 80

In de geschetste vorm van getrapt beheer zal de bestuurstaak in sterke mate

bepaald worden door het doel van de samenwerking op het laagste niveau.
Beheer staat ten dienste aan het belang van de gezamenlijke deelgenoten.
Het betekent dat de tot beheer bevoegde deelgenoot bij de uitoefening van
zijn bevoegdheden zijn persoonlijke belang niet mag laten prevaleren boven
het gemeenschappelijk belang. Zo mag hij bijvoorbeeld niet meer zorg

74 Geldt artikel  3: 168  lid 4 BW voor rechtverkrijgenden  van een deelgenoot, ten aanzien van
de aan een bestaand verband toetredende deelgenoten kan naar analogie van HR Verhoe-
ven/Piedboeuf (9 feb.   1979,  NJ  '79,  501) de volgende redenering worden gevolgd:  in het
algemeen bestaat geen gebondenheid aan een meerpartijencontract zolang niet alle partijen
hun handtekening hebben gezet, tenzij... Vgl. Drion,  t.a.p.,p.5.

75   Molenaar, Orde op zaken, p. 3.
76 Pitlo, Korte Uitleg, p. 69.
77  Mohr, Van maatschap, vof, cv, p. 216.
78     Valckenier Kips, De beteekenis van het woord "rekenplichtigen, p. 64 en Hof Amsterdam

21 maart 1919, NJ '19, 1038 (Dros/Kaan).
79 Hof Amsterdam 3 mei 1921, NJ '22, 721 (Mulder/Van der Schaar).
80  Maris, Het toepassingsgebied der rekenprocedure, p. 28 e.v.
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besteden aan zijn eigen vorderingen, dan aan de vorderingen van de gemeen-
schap.81 Hetzelfde geldt voor de overige deelgenoten, gerelateerd aan hun
beperktere bevoegheden en in sterke mate bepaald door en afhankelijk van
de doelstellingen waarmee de gemeenschap is aangegaan, waarbij te denken
valt aan de betekenis van de samenwerking. Het kan betekenen dat een
deelgenoot zich dient te verantwoorden voor ontvangsten en uitgaven die
hij had behoren te doen.

De vraag ofhandelingen binnen de beheersbevoegdheid van een deelge-
noot vallen, is nog op andere wijze van belang. Op basis van artikel 3:178
lid 2 BW kan de rechter op vordering van de deelgenoot bepalen dat
alvorens tot verdeling wordt overgegaan de opeisbare schulden die voor
rekening van de gemeenschap komen, moeten worden voldaan. Op grond
van artikel  3: 174  lid  1  BW  kan de rechter deze deelgenoot machtigen tot
het te gelde maken van het gemeenschappelijke goed ten behoeve van de
voldoening van die schulden. Ook kan de betreffende deelgenoot op grond
van  artikel  3: 179  lid   1 BW vorderen  dat de schulden voor rekening  van
de gemeenschap in de verdeling worden begrepen.

2.6 Genot, gebruik en beheer

Artikel 3: 169 BW stelt dat, tenzij een onderlinge regeling anders bepaalt,
iedere deelgenoot bevoegd is tot het gebruik van het gemeenschappelijke
goed, mits dit gebruik met het recht van de overige deelgenoten te verenigen
is. Genot, gebruik en beheer zijn rechten die zijn afgeleid van het
eigendomsrecht vande individueelgerechtigde.82 Gezamenlijkegerechtigd-
heid leidt tot een gezamenlijk en gedeeld gebruiksrecht. Gezamenlijke
gerechtigdheid leidt er ook toe dat met de belangen en rechten van andere
deelgenoten rekening dient te worden gehouden. Van een gemeenschappelijk
goed kan door een deelgenoot gebruik worden gemaakt indien de rechten
van de andere deelgenoten en de aard van het goed dat toelaten. Gebruik
is een feitelijk begrip. Er wordt door het gebruik van het gemeenschappelij-
ke goed geen wijziging gebracht in de rechtsverhouding tussen de deelge-
noten. Beschikkingshandelingen in de zin van artikel 3: 170 lid 3 BW doen
dat wel. Bevoegd verrichte beheershandelingen geven een recht op
onderlinge verrekening, maar wijzigen de rechtsverhouding tussen de
deelgenoten niet.

81      Dit gold reeds  in het Romeinse recht. Matheeussen, De Justiniaanse codificatie,  p.   94.
Hijmans, t.a.p., p. 43.

82  Wammes, De gemeenschap naar komend recht, p. 50.
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Het recht op gebruik wordt verder bepaald door het doel waarmee de
gemeenschap wordt aangegaan, welk doel overigens in de loop der tijd kan
wijzigen. Schoordijk baseert dit op de aard van de onderlinge rechtsverhou-
ding en geeft het voorbeeld van twee samenwonenden die een auto kopen.
Uit de voorstelling die de deelgenoten bij aankoop hebben en uit hun ge-
dragingen daarna kan worden afgeleid welke gebruiksregeling tussen de
deelgenoten te gelden heeft. Schoordijk noemt dit een normatief proces.

83

2.7 Conclusie

Interne administratie, rekening en verantwoording zijn ook bij de onbenoem-
de gemeenschap gekoppeld aan het begrip beheer. Voor de betekenis van
de administratie, rekening en verantwoording dient daarom de plaats van
het begrip beheer binnen het wettelijke organisatierecht te worden
geanalyseerd. Het begrip beheer dient allereerst te worden onderscheiden
van het begrip 'beschikken'. De bijzondere wettelijke regeling ten aanzien
van beschikkingshandelingen maakt het thema rekening en verantwoording
voor beschikkingshandelingen nauwelijks relevant. Dat is slechts anders
indien beschikkinghandelingen in opdracht van de gezamenlijke deelgenoten
worden verricht.

Relevant is rekening en verantwoording in relatie tot gevoerd beheer
en de besluitvorming die daaraan is vooraf gegaan. Volgens artikel
3: 173  BW kan ieder der deelgenoten van degene onder hen  die  voor  de
overigen beheer heeft gevoerd jaarlijks en in ieder geval bij het einde van
het beheer rekening enverantwoording vorderen.84 Beheer moet hier meer
worden opgevat in de betekenis van bestuur. Wat goed bestuur inhoudt,
hangt afvan de bijzondere rechtsverhouding. Beheer heeft ook de betekenis
van verrekening. Verantwoording over tussentijds gemaakte kosten vindt
plaats op het moment dat de tot beheer bevoegde deelgenoten deze wensen
te verrekenen. Aan artikel 3: 173 BW komt men dan niet toe. Aannemelijk
is dat de feitelijke betekenis en het belang van onderlinge rekening en
verantwoording toeneemt naarmate de deelgenoten naar de onderlinge

beheersregeling minder betrokken worden bij de vaststelling en de feitelijke
tenuitvoerlegging van het ten aanzien van de gemeenschappelijke goederen
te voeren beleid en hun financiele belang daarbij groter is.

Daarnaast is ook de idee van de samenwerking voor de rekening en
verantwoording bepalend. De verplichting tot samenwerking brengt met

83 Schoordijk, Mede-eigendom, gemeenschap, rechtspersoonlijkheid, p. 71.
84 Vgl. artikel  3: 173  BW.
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zich mee dat partijen onderling niet kunnen volstaan met afrekening van
het resultaat der samenwerking, maar dat zij over hun aandeel in de
samenwerking rekening en verantwoording schuldig zijn en daarvoor jegens
elkander aansprakelijk.85

Rechten ten aanzien van de besluitvorming, die zeker bij de belangrijker
aangelegenheden bij unanimiteit zal dienen te geschieden, geven belangrijke
waarborgen vooraf. Het niet gebruik maken van deze rechten (bij onvoldoen-
de betrokkenheid) kan worden verdisconteerd in het antwoord op de vraag
of een recht op rekening en verantwoording bestaat.

Met betrekking tot de onderlinge rekening en verantwoording is van
belang dat volgens artikel  3: 166  lid  3  BW  op de rechtsbetrekking tussen
de deelgenoten in een onbenoemde gemeenschap de normen van redelijkheid
en billijkheid van toepassing zijn. Daarbij gaat het om de redelijkheid en
billijkheid in aanvullende of derogerende zin van artikel 6:2 BW. Dit
betekent dat in de verhouding tussen rekenplichtige en belanghebbende als
deelgenoten in een onbenoemde gemeenschap door de rekenplichtige ook
eigener beweging verantwoording dient te worden afgelegd indien de eisen
van redelijkheid en billijkheid dit verlangen. Het betekent anderzijds dat
de belanghebbende het recht kan hebben ook reeds voor het einde van het
beheer om nadere inlichtingen te vragen.

3       Beheer bij de personenvennootschap

3.1 Inteiding

Hetgeen in de volgende paragrafen ten aanzien van de plaats en betekenis
van het begrip beheer en de ermee verbonden administratie-, reken- en ver-
antwoordingsplichten in de intern-vennootschappelijke verhoudingen kan
wordenopgemerkt, kanniet fundamenteel verschillen vanhetgeendaarover
in de vorige paragrafen ten aanzien van de onbenoemde gemeenschap werd
gesteld. Reden hiervoor is het slechts geringe verschil dat tussen bepaalde
verschijningsvormen van de onbenoemde gemeenschap en de stille maatschap
kan bestaan. Ook bij personenvennootschappen kan de betekenis van het
begrip beheer in beginsel worden afgeleid uit de samenhang met het beschik-
kingsbegrip, de exploitatie van het gemeenschappelijke goed en de interne
besluitvorming, alsmede uit de relatie met het begrip bestuur en het gebruik

85  Nt. Houwing, HR 15 feb. 1950, NJ '50, 263 (Min. van Financ./X).
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dat van de goederen in de gemeenschap kan worden gemaakt. Hetzelfde
geldt in beginsel ten aanzien van de met het begrip beheer verbonden admi-
nistratie-, reken- en verantwoordingsplichten.

Toch bestaan er wat betreft de plaats en betekenis van deze plichten
relevante verschillen. In intern opzicht zijn deze daarin gelegen dat bij de
maatschap, vof en cv steeds sprake is van actieve samenwerking in het eco-
nomisch verkeer, gericht op het behalen van voordeel, waarbij voorts
- aangezien verondersteld mag worden dat steeds een beroep of bedrijf
wordt uitgeoefend - op basis van artikel  3: 153 BW voor de deelgenoten
de verplichting bestaat tot het bijhouden van een deugdelijke administra-
tie.86  Ook hier vormt de administratie het middel met behulp waarvan
door de beherende vennoten rekening en verantwoording kan worden afge-
legd87, maar is deze administratie wettelijke plicht. Welke betekenis heeft
deze plicht in de interne verhouding?

Zoals Scholten stelt, is de scheiding tussen het vermogen van de koopman

in privt en die van zijn zaak geheel afhankelijk van de persoonlijke bedoe-
lingen van de koopman.88 Dit geldt ook voor de administratie van de beide

vermogensdelen. Als de koopman de scheiding verbreekt, zal niemand hem
dat kunnen beletten. Niemand zal hem daarop ook kunnen aanspreken. Dat
ligt echter anders zodra twee of meer personen in de rechtsvorm van een
stille maatschap samenwerken. De verplichting tot samenwerking, de plicht
tot verrekening of tot de afzondering van een deel van hun vermogens89,

86    De uitoefening van een bedrijf kan worden omschreven als regelmatige economisch-maat-

schappelijke werkzaamheid, zie Mohr, Van maatschap, vof en cv, p. 68. Bij beroepsuit-
oefening staat de persoon van de beroepsbeoefenaar op de voorgrond. Zie HR 22 nov.  1989,
NJ '90,674 (Sportschool), concl. Moltmaker, die uitgebreid op het onderscheid ingaat. Het
feit dat omvangrijke investeringen zijn gedaan, kan daarbij voor het onderscheid bepalend

zijn. Bij het begrip onderneming gaat het om een bedrijf met winstoogmerk. Vgl. artikel
1 lid 6 Handelsregisterwet. Vgl. ook Van Campen, t.a.p., p. 44, Privt, Beroep als bedrij f,

p.  25,  Dorhout Mees, Bedrijf en beroep,  p.  441 e.v., Molenaar,  Orde op zaken,  p.  5 en
Maeijer, De ontwikkeling  van het begrip onderneming,  p.  25.

87 Rutgers, Openleggingenoverlegging vanboekhouding, p. 2-3. 'Aard, omvang, complexiteit
e.d.  van een bedrij f of andere activiteit zijn medebepalend voor de eisen die worden gesteld
aan het administratiesysteem of aan de wijze waarop een zodanig systeem zal worden

opgezet.' Zie TK 1988-1989, 21 287, nr. 3, p. 10 e.v., en p. 23. Vgl. ook de Toelichting
op  artikel  7.13.1.9  BW,  Van der Grinten, Ontwerp en Toelichting Titel   13  Boek  7  BW,

p. 1098.

88  Scholten, Over rechtspersonen, p. 303, Kist, De maatschap of vennootschap, p. 21 en
Burgert, Jaarrekening van ondernemingen,  p.  I-3.

89 'Het vermogen van de vennootschap bestaat in het eerste stadium uit de rechten op de

inbrengsten.' Duynstee, Commanditaire vraagstukken,  p.  87.  Vgl.  ook  p.  77  e.v.  en 85
e.v.
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dan wel de inbreng van arbeid, de verplichting ook het afgezonderde vermo-
gen voor de verwezenlijking van het doel van de samenwerking aan te wen-
den en de bestemming van de winsten die door hun samenwerking worden
voortgebrachtgo, vloeien daarbij voort uit de stilzwijgende ofuitdrukkelijke
overeenkomst waarbij die personen de maatschap zijn aangegaan.91 Nadat
de maatschapsovereenkomst is gesloten, neemt de administratie gedurende
het bestaan van de maatschap een deel van de functie van het maatschaps-
contract over, namelijk voor zover die functie bestaat in het vastleggen
van de wederzijdse schulden en vorderingen. Er ontstaat - indien de
bewaartermijn dat toelaat - een accounting trait'2 door de administratie
naar de oorsprong: het contract, waardoor de boekhouding in combinatie
met de overige schriftelijke bescheiden over bewijskracht gaat beschikken. 93

Voor zover er een vermogenscomplex ontstaat, beschikt dit dan ook over
een zekere interne zelfstandigheid, welke kan wordenafgeleid uitde weder-
zijdse aanspraken. Belangrijke vaststelling is dat de administratie, zonder
dat zij voor de deelgenoten in een onbenoemde gemeenschap wettelijke
plicht is, deze betekenis ook daar kan hebben. We zullen dan ook zien dat
de administratie daarom bij de onbenoemde gemeenschap aan een meer
gebonden karakter, ook in extern opzicht, bijdragen.

3.2 De personenvennootschap als samenwerkings-

en verrekeningscontract

Wat is nu de betekenis van het gegeven dat bij personenvennootschappen
steeds sprake is van samenwerking gericht op de verwezenlijking van
voordeel? Samenwerking in de rechtsvorm van een maatschap impliceert
dat de maten gehouden zijn:

'wederkeerig (...) het belang der maatschap als het hunne te beschouwen
en aan de bevordering van dit belang dezelfde zorg te besteden, die zij tot
bevordering   van hun eigen belang aanwenden (diligentia   guam  suis).   Zij
mogen hun eigen belang niet stellen boven het gemeenschappelijk belang. ,94

90      Heuff, De voortzetting  van  de  VOF,  p.  7.
91  Smits, t.a.p., p. 3.
92  Molenaar, De intrede van de 'gegevensdrager' in de wet, p. 296 en Van den Ingh,

Opmerkingen over de administratieplicht van rechtspersonen, p. 9.
93      Vgl. ook Molenaar, Bepalingen over boekhouding, verantwoording en accountantscontrole,

P. 19.
94   Kist, De maatschap of vennootschap, p, 41. Vgl. ook Opzoomer, Het Burgerlijk Wetboek

verklaard, p. 29 en Timmerman, Waarom hebben wij dwingend vennootschapsrecht?, p,
7. Niet steeds zullen in conflictsituaties de bij de vennootschap betrokken personen (in gelijke
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De idee van de beroeps- of bedrijfsmatige samenwerking gericht op de
verwezenlijking van voordeel benadrukt dat van de maten wordt verwacht
datzij zich actiefvoordie verwezenlijking inzetten. De samenwerkingsidee
is daarmee niet alleen richtsnoer in hun onderlinge betrekking, maar ook
daarbuiten. Zij geeft invulling aan hetgeen waartoe de maten in de bepaling
van hun gedrag zijn gehouden. Hieruit volgt dat het feit dat de maten zich
verbonden hebben met elkaar samen te werken hun in- en uitwendig optre-
den normeert.95 Deze norm, gerelateerd aan de idee van samenwerking,

kon, zoals we zagen, onder omstandigheden ook rol spelen bij de onbenoem-

de gemeenschap, maar heeft daarnaast betekenis binnen andere vennoot-

schapsvormen, waaronder ook de bv en nv, zij het dat haar inhoud daar
mede bepaald wordt door het wettelijke, dan wel contractuele kader waar-
binnen de samenwerking zich afspeelt. Daarmee verschillen ook de bijzon-
dere aan het verzuim ervan verbonden rechtsgevolgen. Bij afwezigheid van
de samenwerkingsidee kan het vennootschapsdoel die normerende functie
overnemen. Waar dit toe leidt zal in het hierna volgende voor personen-

vennootschappen worden besproken. In hoofdstuk 3 wordt in § 3.4 op de
betekenis van de idee van de samenwerking voor kapitaalvennootschappen
ingegaan.

Samenwerking noopt tot voortdurend overleg, het informeren van de an-
der96, in essentie omdat gezamenlijke beleids- en besluitvorming kenmer-
kend is voor samenwerking. Gebrekkige informatie die van invloed is op
de gezamenlijke beleids- en besluitvorming is een ernstige inbreuk op de
idee van samenwerking. Een dringend verzoek om informatie kan dan ook
een signaal zijn dat het vertrouwen in de samenwerking vermindert. Een
weigering tot het doen van rekening en verantwoording kan betekenen dat
aan de samenwerking feitelijk een einde is gekomen. Een vordering tot
rekening en verantwoording in rechte kan hetzelfde impliceren.97 Dit laatste

mate) het belang van de vennootschap boven hun eigen belangen moeten laten prevaleren.
Maeijer, Het belangenconflict in de naamloze vennootschap, p. 8.

95  Vgl. ook HR 19 oct. 1990, NJ '91, 21 (Koghee/Akkoca), nt. Raaijmakers AA 1991, p.
425.

96 Van Campen, Onderneming en rechtsvorm, p. 37.
97     Verhelderend in dit verband is het Romeinse recht ten aanzien van de sociems. De Romeinse

soaetas was zonder meer bindend en kon met de actio pro socio worden gehandhaafd.
Hijmans, t.a.p., p. 38,127 en Hingst, Vennootschappen onder firma, p. 48. Vgl. ook Inst.
3,25,9 (Just.). In het klassieke Romeinse recht echter kon de actio pro socio om rekening

en verantwoording te verkrijgen, niet tijdens het bestaan van de societas worden ingesteld.

Gebeurde dit wel, dan had dit onherroepelijk de ontbinding van de societas en finale afre-

kening tot gevolg. De Romeinse wetten en jurisprudentie kenden geen regels met betrekking
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behoeft niet het geval te zijn, indien de vordering betrekking heeft op een
verschil van mening over posten die op de rekening dienen te worden
opgenomen dat alleen in rechte kan worden opgelost. 98

Of de weigering tot het afleggen van rekening en verantwoording kan
worden geinterpreteerd als een stilzwijgende opzegging van de samenwer-
king, en zo ja, welke consequenties daaraan zijn verbonden, zal afhangen
van de omstandigheden van het geval en het wettelijke ofcontractuele kader
waarbinnen de samenwerking zich afspeelt.99 Een vordering tot hervatting
van de samenwerking lijkt gezien de hiervoor gegeven omschrijving als
een contradictio in terniinis niet mogelijk: kenmerkend voor de samenwer-
king is immers de wil tot samenwerking. 100 Gezien echter het doel waarop
de partijen bij de samenwerking zich hebben vastgelegd, moet een vordering
tot medewerking aan de realisatie van dat doel mogelijk worden geacht,
bijvoorbeeld op straffe van verbeurte van een dwangsom. 101

tot de interne gang van zaken in de societas en men ging er vanuit dat indien interne
problemen   niet konden worden opgelost, de societas zijn bestaansreden verloor.   Vgl.
Zimmerman,  t.a.p.,  p.  457 en 460 en Schmidt, Gesellschaftsrecht,  p.  469.

98     Zie HR 19 maart  1920, W. 10556 (NV Amstels Oliemaatschappij/Van Gorp)('Het afleggen
van rekening heeft ten doel het vaststellen van de gevolgen van een beheer en daartoe is
verplicht ieder die dit heeft gevoerd over zaken en belangen, die aan anderen voor het geheel
of ten dele toekomen of waarin zij betrokken zijn; ook gedurende het bestaan der maatschap
kan rekenplicht  van de ene vennoot jegens de andere voorkomen, uit artikel  7A: 1689  BW
vloeit het tegendeel niet voort') en Hof Arnhem 11  mei  1927, NJ  '28, 72 (Te Mebel/Beijers)
('Bij een handeling voor gemene rekening of maatschap is degeen der vennoten, die beheer
heeft gevoerd, tot aflegging van rekening en verantwoording daarvan verplicht. Hierbij doet
het niet ter zake, dat wellicht met de vaststelling van het saldo dier af te leggen rekening
nog niet alles ter zake dier maatschap tussen de vennoten tot oplossing zal zijn gebracht.').

99     Zo  rijst de vraag  of dit tot ontbinding  van de maatschap moet leiden (zie artikel  7A: 1683
BW), dan wel kan worden opgevat als een gewichtige reden voor ontbinding (zie artikel
7A: 1684 BW). In ieder geval kan een vordering tot rekening en verantwoording niet leiden
tot de afgifte van een saido dat geacht moet worden deel uit te maken van de gebonden ge-
meenschap, tenzij  met de instemming van ieder der vennoten.  Vgl. ook Maris,  t.a.p.,  p.
89 en HR  17 dec.  1993,  NJ  '94,  301  (Van den Broeke/Van der Linden).  Vgl. ook Hoogge-
rechtshof 22 nov.  1860, T.  19, 323 (Tjoehok/Englie) ('Een vennoot kan alleen rekening
en verantwoording eisen van degene die voor de maatschap beheerd heeft, tenvijl deze daartoe
verplicht is niet alleen jegens de overige deelgenoten gezamenlijk, maar ook jegens elk
hunner, daar de verbintenis welke de beheerder verplicht aan hen voor wie hij beheerd heeft
het hen toekomende saldo uit te keren, niet ondeelbaar is, maar ieder van hen gerechtigd
is het hem toekomende op te vorderen.').

100  HR 17 dec.  1993, NJ '94, 301 (Van den Broeke/Van der Lin(len), nt. Raaijmakers AA 43
(1994), p. 524.

101 De wederpartij kan voldoende belang hebben bij een vordering tot voortzetting van de werk-
zaamheden in verband met een voor haar (en eventuele andere partijen bij de samenwerking)
daartoe bestaande economische noodzaak, of in verband met de redelijke termijn die voor
de  afwikkeling  van de bestaande werkzaamheden is vereist.  Vgl. ook artikel  7A: 1686  lid
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Vanwege de idee van samenwerking geldt bij personenvennootschappen
steeds dat de onderlinge rechtsverhouding met zich meebrengt dat de
deelgenoten niet vrij kunnen beschikkenover hun aandeel in de onverdeelde

gemeenschap. Analoog aan hetgeen in § 2.3 van dit hoofdstuk werd opge-
merkt kunnen ook bij personenvennootschappen onder beschikkingshande-
lingen al die handelingen worden begrepen waardoor de rechtsverhouding
tussen de deelgenoten en de vennootschappelijke gemeenschap of tussen
de vennoten onderling wijzigt. Voor die handelingen is unanimiteit vereist.
Totbeheer zijnde vennoten, in tegenstelling tot de situatie bij de onbenoem-

de gemeenschap, op grond van artikel 7A: 1676 BW individueel bevoegd,
waaronder ook de bevoegdheid tot beschikkingshandelingen in andere zin
dan de voornoemde kunnen worden begrepen.102 In Titel 9 van Boek 7A
ontbreekt echter een uitdrukkelijke regeling omtrent de interne rekening
en verantwoording. 103

Dat artikel 7A: 1676 BW aan de vennoten over en weer de bevoegdheid
tot beheer geeft, lijkt te kunnen worden verklaard uit het feit dat bij
personenvennootschappen steeds sprake is van samenwerking, welke in
sterke mate door de norm van de goede trouw wordt beheerst. Deze samen-

werking, gericht op de verwezenlijking van het gezamenlijke doel, stelt

een duidelijker norm ten aanzien van de reikwijdte van de beheersbevoegd-
heid van de vennoten, dan bij onbenoemde gemeenschappen het geval is,
waarvoor de idee van de samenwerking (zie artike13: 166 lid 1 BW) immers
niet een essentieel kenmerk is.

De idee van de samenwerking brengt met zich mee dat de vennoot die
zichaande samenwerkingonttrekt, zijn vennootschappelijke verplichtingen
niet   nakomt.104 De samenwerking tussen de vennoten brengt  met   zich
mee dat de vennoot in de bepaling van zijn gedrag zijn persoonlijke belangen
niet mag laten prevaleren boven die van de vennootschap. Zo mag hij niet
meer zorg besteden aan zijn eigen vordering dan die van de vennootschap

2 BW.
102   Vgl. ook Asser-Maeijer  V,  p.   109.
103   Van der Grinten geeft   in de toelichting op ontwerp-titel  7: 13   NBW  aan  dat de verant-

woordingsplicht van artikel  5  in de artikelen 7A: 1655  e.v.  BW  niet is geregeld,  doch  wel
in het algemeen wordt aanvaard. De verantwoordingsplicht strekt zich volgens hem verder
uit dan alleen de verantwoording van inkomsten en uitgaven. De vennoot dient zich ook
te verantwoorden voor hetgeen hij heeft nagelaten of minder juist heeft verricht. Terecht
wordt door hem onderscheiden naar de algemene verantwoordingsplicht en de rekenplicht
ten aanzien van inkomsten en uitgaven. Van der Grinten, Ontwerp en Toelichting Titel 13

Boek 7 BW, p. 1093.
104 Mohr, Van maatschap, vof, cv, p. 15 en de noot van Houwing bij HR 15 feb. 1950, NJ

'50, 263 (Min. van Financ./X).
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(vergelijk artikel   1666  BW   (oud)).   Hij   mag  ook niet opzeggen  om  een
voordeel zelfte kunnen genieten, dat anders inde maatschap zou zijngeval-
len. 105 Ontvangsten die dienen toe te komen aan de vennootschap, maar
worden gedaan voor eigen rekening, dienen daarom jegens de mede-ven-
noten te worden verantwoord. Het uitgangspunt bij deze op de niet-nakoming
van het vennootschapscontract gebaseerde vordering die door de andere
vennoten namens de vennootschap kan worden ingesteldi06, is de schade
die de vennootschap lijdt. 107

Voor reken- en verantwoordingsplichtigheid is in dat geval bepalend
of de betreffende vennoot wist dat de betreffende ontvangsten aan de
vennootschap dienden toe te komen. In de situatie dat de betreffende vennoot
dat niet wist, moet het volgende onderscheid worden gemaakt. In het geval
hij behoorde te weten dat de betreffende ontvangsten aan de vennootschap
toekwamen, kan het feit dAt hij van de ontvangsten rekening heeft gehouden
van belang zijn voor de berekening van de door de vennootschap geleden
schade (bijvoorbeeld  in het kader van een schadestaatprocedure).  Was  de
betreffende vennoot te goeder trouw, dan is het de vraag of hij in strijd
met de  idee van de samenwerking heeft gehandeld.  Van dit laatste kan
sprake zijn indien hij de ontvangsten niet alsnog afdraagt.

Personenvennootschappenzijnzowel samenwerkings- als verrekencontrac-
ten. 108 Daarom  is het begrijpelijk dat, zoals Asser  in zijn conclusie  bij
het Schurer-arrest stelt, de beherend vennoot van oudsher rekenplichtig
werd geacht. Vanwege die met de beheersbevoegdheid gepaard gaande
verrekeningsbevoegdheid hebben de vennoten vanzelf belang bij verantwoor-
ding door de overige vennoten van de door hen gedane ontvangsten en
uitgaven. De bevoegdheid van de vennoten om elkaar tot verrekening aan
te kunnen spreken, vloeit in dat geval zonder meer voort uit de maatschaps-
overeenkomst, maar kan ook gebaseerd zijn op een bijzondere (bestuurs)-
lastiog of een andere titel, als zaakwaarneming of ongerechtvaardigde ver-
rijking, waaraan men echter in een contractuele 'setting' niet zal toeko-
men.110 De bevoegdheid tot beheer  kan op basis van artikel  7A: 1673  lid

105 Matheeussen, t.a.p., p. 94 en Hijmans, t.a.p., p. 43.
106 Dezogenaamde actio prosocio. Kist, t.a.p., p. 3, 58 en 149.
107  HR  17  dec.   1993,  NJ   '94,301   (Van den Broeke/Van der Linden).
108 Van Schilfgaarde, De vennootschap volgens het Ontwerp BW, p. 34.
109   Hof A 'dam 7 mei  1897,  W. 7016 (Conijn/Schilthuis) met bevestiging Haarl.  18 juni  1895,

W. 6894 ('In het algemeen zijn zij die voor en ten behoeve van een ander ontvangsten hebben
gedaan rekenplichtig, onverschillig of dit is geschied krachtens mandaat of anderen titel.').

110 Schoordijk, Zaakwaarneming, p. 19.
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2  BW om 'gewichtige reden' worden herroepen.'11 Voorstelbaar  is  dat
een niet deugdelijke rekening en verantwoording een dergelijk gewichtige
reden is.

Is een vennoot tot beheer bevoegd dan moet hij van de door hem gedane
ontvangsten en uitgaven rekening houden en deze door middel van bewijs-
stukken kunnen verantwoorden, aangezien hij zonder deze niet zal kunnen
verrekenen.112 Bij nalatigheid dienen eventuele (nadelige) consequenties
voor zijn rekening en risico te blijven. Uit de oudere jurisprudentie blijkt
dat in vennootschappelijke verhoudingen een vordering tot rekening en
verantwoording los van de vordering tot scheiding en deling kan worden
ingesteldi 13  en door ieder van diegenen  voor wie beheer is gevoerd :14
Sterk stelt dat er geen plaats meer is voor een vordering tot rekening en

111   Wammes, De betekenis van titel  3.7  BW  voor de maatschap,  p.   145.
112 Rutgers, t.a.p., p. 2-3.
113   HR 5 maart  1915,  NJ  ' 15, 635 (Spruyt/Pleijsier)('het afteggen van rekening heeft  ten doel

het vaststellen van den uitslag van een beheer en daartoe is verplicht ieder, die dit heeft
gevoerd, over zaken of belangen, die aan een ander voor het geheel of ten dele toekomen
of waarin zij betrokken zijn ') Maris stelt naar aanleiding van dit arrest: 'dat dus juist bij
de verhouding tussen vennoten rekenplicht kan voorkomen hetzij tijdens de loop der overeen-
komst, hetzij na betindiging daarvan.' Maris, t.a.p., p.  17 en 87 e.v . Vgl. ook HR 19 maart

1920, W. 10556 (NV Amstels Oliemaatschappij/Van Gorp)('Het afleggen van rekening heeft
ten doel het vaststellen van de gevolgen van een beheer en daartoe is verplicht ieder die
dit heeft gevoerd over zaken en belangen, die aan anderen voor het geheel of ten dele
toekomen of waarin zij betrokken zijn; ook gedurende het bestaan der maatschap kan
rekenplicht van de ene vennoot jegens de andere voorkomen, uit artikel 1689 BW vloeit
het tegendeel niet voort'), Rb. Den Haag 2 febr. 1926, NJ '28, 23 (Van Tent/Stolten-
hof)('eischer kan als gewezen vennoot der tusschen partijen bestaand hebbende maatschap
ten allen tijde van gedaagde, zijn mede-vennoot, die het beheer der maatschap voerde,
rekening en verantwoording vragen')  en Hof Arnhem  11   mei  1927,  NJ  '28,  72  (Te
Mebel/Beijers) ('Bij een handeling voor gemene rekening of maatschap is degeen der

vennoten, die beheer heeft gevoerd, tot aflegging van rekening en verantwoording daarvan
verplicht. Hierbij doet het niet ter zake, dat wellicht met de vaststelling van het saldo dier
af te leggen rekening nog niet alles ter zake dier maatschap tussen de vennoten tot oplossing
zal zijn gebracht.').

114 HR 19 nov. 1916, NJ '17, 1050 (Van de Kamer/Van Rijn) ('Rekening en verantwoording
kan worden gevraagd voor het beheer geheel geeindigd is, ieder van degenen voor wie beheer
wordt gevoerd kan rekening en verantwoording eisen.'), Rb. Den Haag 27 november 1919,
W. 10601 ('De medegerechtigdheid van anderen dan eisers op de rekening verkort eisers
niet  in hun recht die rekening te vragen.')  en de Toelichting op artikel  7.13.1.5,  Van  der
Grinten, Ontwerp en Toelichting Titel  13 Boek 7 BW, p. 1094. Hooggerechtshof 22 nov.
1860, T. 19, 323 (Tjoehok/Englie) ('Een vennoot kan alleen rekening en verantwoording
eisen van degene die voor de maatschap beheerd heeft, terwijl deze daartoe verplicht is nier
afpen jegens de overige deelgenoten gezamenlijk, maar ook jegens elk hunner, daar de
verblitenis welke de beheerder verplicht aan hen voor wie hij beheerd heeft het hen
toekominde saldo uit te keren, niet ondeelbaar is, maar ieder van hen gerechtigd is het hem
toekomende  op te vorderen.')  en Vrij, Nederlandsch naricht op Indisch inzicht,  p.  311.
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verantwoording wanneer tot scheiding en deling wordt geageerd.115 De
vennootschapsverhouding kan ook tussentijds rekenplicht met zich mee
brengen, ook als er voor beeindiging van de onderlinge verhouding geen
aanleiding is. 116 Te denken valt aan de verantwoording van handelingen
en uitgaven die gezien hun aard en omvang van bijzonder betekenis zijn
voor de vennootschappelijke samenwerking. De rekenplicht van de beheren-
de vennoten dient te worden bezien in samenhang met het recht van de
vennoten tot teruggave bij vereffening van de vermogenswaarde van het
door hen ingebrachte, voor zover dit niet door hun aandeel in het verlies
is opgeteerdi 17, alsmede, in samenhang met de door hen onderling
overeengekomen regeling tot verrekening van winst en verlies.

Gezien het feit dat een beherend vennoot als lasthebber van de overige
vennoten kan worden beschouwdits, is naar huidig recht verdedigbaar
dat een vordering tot nakoming van de vennootschapsovereenkomst tot
eenzelfde resultaat kan leiden als een vordering op basis van de rekenproce-
dure.

3.3 Conclusie: samenwerking, administratie,

rekening en verantwoording

Wat is nu meer algemeen de verhouding tussen de samenwerking en de
administratie, rekening en verantwoording zoals die uit het voorgaande kan
worden afgeleid?  Uit het hierboven in de  §§  3.1  en 3.2 gestelde  kan  de
volgende matrix worden afgeleid die, voor zover de wet, de overeenkomst
en eventueel ook statuten het toelaten, over de samenwerking in andere
rechtsvormen kan worden heengelegd.

1.  Overeengekomen kan worden dat beheer  over een vermogen  in de
zin van het doen van ontvangsten en uitgaven, vereist voor de verwezenlij-
king van het doel van de samenwerking, door partijen gezamenlijk, dan
wel door ieder van hen afzonderlijk kan worden gevoerd. Ook kan worden
overeengekomen dat zij het beheer aan 66n of enkelen van hen overlaten,
maar dit mag niet betekenen dat niet-beherende deelgenoten geheel van
de onderlinge samenwerking - inde bovenomschreven betekenis -worden
uitgesloten. In het laatste geval kan beheer meer de betekenis van bestuur
krijgen: het leiding geven aan het geheel. Doorgaans zal het begrip bestuur

115 Sterk, t.a.p., p. 205.
116 Rb. Utrecht 9 juli 1941, NJ  '42, 625 (Van Lindert/Perenboom).
117 HR 24 jan. 1947, NJ '47, 71 (Rouma & Co./LEvelt), nt. Meijers.
118   Kist, De maatschap of vennootschap,  p.  4  en  23.
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metbeheer inde zin van het doen vanontvangsten enuitgaven samenvallen,
maar dat is niet noodzakelijk.

2. Rekening houden heeft tweeerlei functie. Enerzijds heeft het betrek-
king op het administreren - het aantekening houden - van ontvangsten
en uitgaven die bepaald worden door en voortvloeien uit de bevoegdheid
tot  beheer  (in  de  zin van bestuur). Anderzijds moeten uitgaven worden
gedaan die wel de rechtsbetrekking tussen de samenwerkenden regarderen,
maar die los van de bevoegdheid tot beheer (in de zin van bestuur) worden
verricht. Men denke hierbij bijvoorbeeld aan kleine uitgaven die jegens
derden mogen worden gedaan en welke intern mogen worden verrekend. 119

Ook die beheershandelingen (anders dan in de zin van bestuur) leiden tot
rekenplichtigheid.in Hierbij moet overigens, zoals reeds opgemerkt, het
houden van rekening (de administratie) worden onderscheiden van het doen
van rekening, dat hieronder onder 4. aan de orde wordt gesteld.

3. Verantwoording heeft intern betekenis in twee verschillende relaties.
In de eerste betekenis heeft zij betrekking op de rekenschap die de
samenwerkenden aan elkaar alleggen over handelen dat gericht en genor-
meerd wordt door (de continuYteit van) hun onderlinge (rechts)betrekking:
de  samenwerking in vennootschapsverband. In de tweede betekenis121

heeft zij betrekking op de rekenschap die de beherende deelgenoten, of
aangestelde lasthebbers122, afleggen over het gevoerde beheer (al dan niet
in de zin van bestuur) aan de anderen.

4. Rekening en verantwoording, tenslotte, heeft betrekking op de
rekenschap jegens elkanderdie door middel van (administratieve) gegevens
en bescheiden door de samenwerkenden over het hiervoor bedoelde handelen
aan elkaar dient te worden afgelegd.123

119 Vgl. artikel 7A:1676 BW.
120 Het bestuur van een vennootschap behoeft niet te berusten bij de beherende vennoten. Vgl

ook Van Schilfgaarde, t.a.p., p. 25.
121 Van Schilfgaarde: 'De faktor 'vennootschapsbelang' kan, zo bezien, fungeren als eis tot

verantwoording aan de vennoten (maarniet alleen aanhen) gesteld'. Van Schilfgaarde, t.a.p.,
p. 21.

122 Vgl. HR 6 febr. 1935 NJ '35, 1513 (Vereeniging E.).
123 Van Schilfgaarde merkt naar aanleiding van de begrippen rekening en verantwoording in

artikel 7.13.1.5 het volgende op: 'Verantwoording gaat logisch vooraf aan rekening. De
vraag die de vennoot aan zijn mede-vennoot stelt is: wat, hoe en waarom heb je dat gedaan,
rap. nagelaten, en vervolgens: wai heeft het ons (de vennootschap) gekost, resp. opgebracht?'
Van Schilfgaarde, t.a.p., p. 37. Van Schilfgaarde benadert deze kwestie vanuit de positie
van de vragende vennoot. Vanuit de positie van mede-vennoot stat de rekening voorop.
Hij moet rekening houden met (het oog op) een mogelijk vraag om verantwoording.
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4       Schuldeisers bij de onbenoemde gemeenschap

4.1 De  positie  van  'privuschuldeisers'

In de inleiding op dit hoofdstuk gaf ik aan dat ook de betekenis van
administratie-, reken- en verantwoordingplichten in relatie tot de verhaals-
rechten van derden aan de orde zou komen. Daarop zal hieronder worden
ingegaan. Het accent van het onderzoek verschuift daarmee opnieuw van
de interne naar de externe verhoudingen.

Wat kan nu omtrent de positie van de derde als schuldeiser van de deel-
genoten in een onbenoemde gemeenschap, zijn verhouding met het onbe-
noemde gemeenschapsvermogen en de betekenis van administratie, reken-
en verantwoordingsplichtendaarbij wordenopgemerkt? Terbeantwoording
van deze vraag zal in het navolgende eerst de positie van derden worden
belicht en daarna pas de betekenis van de administratie, rekening en
verantwoording in de verhouding tussen de deelgenoten, gezien de invloed
van het eerste op het tweede. Hieronder wordt daarom eerst de positie van
derden behandeld: de schuldeisers jegens wie de deelgenoten al dan niet
gezamenlijk verbonden zijn.

Eerst zal worden ingegaan op de positie van schuldeisers jegens wie
de deelgenoten afzonderlijk ('in priv6') en (19:,rna op de positie van schuldei-
sers jegens wie de deelgenoten gezamenlijk verbonden zijn. De positie van
'priv6schuldeisers' is hierbij in het bijzonder van belang vanwege hun
ingrijpende rechten ten aanzien van de in de gemeenschap ingebrachte
goederen.

Uit artikel  3: 175  lid 3 BW volgt dat de schuldeiser van een deelgenoot het
aandeel vandedeelgenoot ineenonbenoemde gemeenschap kanuitwinnen.
Hierbij dient men te bedenken dat het aan die schuldeiser in het geheel niet
kenbaar behoeft te zijn dat hij beslag legt op een goed dat aan meerdere
deelgenoten gezamenlijk toebehoort.124 Uit artikel  3: 175  lid  3 BW blijkt

124 Schoordijk en Brunner hebben aandacht voor de zwakkere positie van priveschuldeisers.
Schoordijk, Mede-eigendom, gemeenschap, rechtspersoonlijkheid, p. 38 en Brunner,
Gemeenschap (Titel 3.7 Ontwerp BW),  p. 363. Schoordijk argumenteert daarbij als volgt:
'juist omdat voor derden het al dan niet handelen ten behoeve van de gemeenschap moeilijk
te onderkennen valt, lijkt verhaal van privEschuldeisers ophet gemeenschapsvermogen naast
verhaal  op het privhermogen gerechtvaardigd.' De priv6schuldeisers beschikken Steeds
over deze mogelijkheid het aandeel van de deelgenoot in een gemeenschappelijk goed uit
te winnen, zowel vddr (zie artikel 3: 175  lid 3 BW),  als nhontbinding (zie artikel 3   191   BW,
tenzij uit de rechtsverhouding anders voorvloeit). Een schuldeiser van een deelgenoot kan
op  grond van artikel  3: 190 BW slechts met toestemming  van de overige deelgenoten  het
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ook niet dat de priv6schuldeiser daarbij met de belangen van de andere

deelgenoten of andere schuldeisers (zoals 'gemeenschapsschuldeisers')
rekening heeft te houden. Dit laatste volgt als hoofdregel uit artikel 435
lid  1  Rv. Deze regel is tegengesteld aan hetgeen waartoe de deelgenoten
zelf gehouden zijn, zoals blijkt uit artikel 3: 175 lid 1 BW: de deelgenoten
kunnen slechts over hun aandeel in het gemeenschappelijke goed beschikken
als  uit hun onderlinge rechtsverhouding niet anders voortvloeit. 125  Ook
artikel  3: 176  lid  2 BW heeft een vergelijkbare strekking: het berust  op
gedachte dat een eenzijdige beschikkingsdaad van een deelgenoot de overige
deelgenoten niet in slechtere omstandigheden mag brengen. 126

Aantrekkelijk is het niet voor een priv6schuldeiser om het aandeel van
de deelgenoot in het gemeenschappelijke goed uit te winnen. Gegadigden
voor het aandeel zullen moeilijk te vinden zijn. 127 De wetgever   komt
daarom  aan de privtschuldeiser tegemoet  door  hem in artikel  3: 180  BW
de mogelijkheid van een vordering tot verdeling van het gemeenschappelijke
goed te geven. Opvallend in vergelijking met artikel  3: 175  lid  3  BW  is
dat artikel 3: 180 BW w81 met de belangen van de deelgenoten rekening
houdt voor zover het stelt dat verdeling gevorderd kan worden, maar niet
verder dan nodig is voor het verhaal van de vordering. Bovendien verklaart
artikel 3:180 lid 1 artikel 3:1781id 3 BW van toepassing. Dit laatste artikel
stelt dat indien de door een onmiddellijke verdeling getroffen belangen van
66n of meer deelgenoten aanmerkelijk groter zijn dan de belangen die door
de verdeling worden gediend, de rechter voor wie een vordering tot
verdeling aanhangig is, op verlangen van eendeelgenoot tan ofmeermalen,
telkens voor ten hoogste drie jaren, een vordering tot verdeling kan
uitsluiten.

Kan daarom, gezien de strekking van deze laatste regelingen, de hoofdre-
gel van artikel 3: 175 lid 3 BW aldus worden begrepen dat de priv6schuldei-
ser als hoofdregel weliswaar het aandeel van de deelgenoot kan uitwinnen,
maar daarbij in voorkomende gevallen rekening heeft te houden met de
belangen van zijn schuldenaar, de overige deelgenoten en eventuele andere

aandeel in een tot de gemeenschap behorend goed afzonderlijk uitwinnen, omdat daardoor

de verdeling kan worden bemoeilijkt.
125 Volgens Pitlo en Lubbers vloeit uit de rechtsverhouding meestal anders voort. Lubbers,

Van scheiden en delen, p. 8, 15 en 17. Van belang in dit opzicht is wat Lubbers de vermaat-

schappelijking van de gemeenschap noemt, een ontwikkeling die door hem gekenschetst
wordt als een overgang van vrije naar gebonden gemeenschappen, waarbij de nadruk minder

op het goed en meer op de (belangen van) de betrokken deelgenoten is komen te liggen.
126 Van Mourik, t.a.p., p. 26.
127   Vgl. ook Pitlo, Korte uitleg,  p.  73.
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schuldeisers van de deelgenoten? Voor bevestigende beantwoording bestaan
verschillende argumenten.

Vooreerst is er de bepaling van artikel  3: 180j °  178 lid 3 BW. Titel  7
van Boek 3 geeft met deze artikelen, zoals reeds opgemerkt, zelf aan dat
de betrokken belangen beschermenswaardig zijn. Gesteld kan worden dat
om op het bestaan van deze belangen een beroep te kunnen doen, de betref-
fende deelgenoot en/of de overige deelgenoten de beslagleggende privt-
schuldeiser zo snel mogelijk omtrent het bestaan van die belangen hebben
in te lichten. Ten tweede is het algemene artikel 3: 13 BW toepasselijk dat
waakt tegen misbruik van executiebevoegdheid.128 Ten derde dienen
debiteur en crediteur in een (pre)contractuele relatie steeds met elkaars
gerechtvaardigde belangen rekening te houden, hetgeen onder andere met
zich meebrengt dat de crediteur bij de uitoefening van zijn verhaalsmo-
gelijkheden de nadelige gevolgen daarvan voor zijn debiteur zoveel mogelijk
dient te beperken.129 Ten vierde moet de crediteur er rekening mee houden
dat door uitwinning derden in hun belangen kunnen worden geschaad.130
Het zou onbillijk kunnen zijn dat een crediteur van een deelgenoot met een
relatief geringe vordering verdeling kan bewerkstelligen van een gemeen-
schap, bij wier voortbestaan de deelgenoten groot belang hebben. (In
sommige gevallen zou daarom, gezien diezelfde belangen, van de
deelgenoten kunnen worden gevorderd dat zij het aandeel van de insolvente
debiteur/deelgenoot overnemen.)

Voorzichtig kan geconcludeerd worden dat de priv6crediteur, indien
de betrokken gemeenschapsbelangen zich serieus tegen uitwinning verzetten,
slechts het aandeel van de debiteur/deelgenoot in de gemeenschap mag
uitwinnen als diens vermogen voor het overige onvoldoende verhaal biedt
en ook niet op andere wijze met vereiste spoed een regeling met de overige
deelgenoten kan worden getroffen.131 Een parallel kan worden getrokken

128 Vgl. hierover ook Zwitser, Misbruik van executiebevoegdheid ten aanzien van derden, p.
209.

129   HR  15  nov.   1957,  NJ  '58, 67 (Baris/Riezenkamp), Castennans, De mededelingsplicht  in
de onderhandelingsfase,  p.  15 en Vranken, Afdeling  6.1.7.,  p.  419.

130 HR 28 juni 1957, NJ '57, 514 (Erba). Om dezelfde reden is het niet altijd zonder meer
redelijk dat de derde jegens wie de deelgenoten gezamenlijk verbonden zijn, zich rechtstreeks
op het gemeenschappelijke goed kan verhalen als slechts een van de deelgenoten in gebreke
blijft zon deel van de schuld te voldoen. Vgl. hierover Pitlo,  t.a.p.,  p.  73.

131  HR 14 mei 1976, NJ '77, 150 (Huurbedingarrest), zie De Groot, De gemeenschap, p. 245.
Het conservatoire verhaalsbeslag strekt er toe te voorkomen dat een schuldenaar een
verhaalsrecht, dat de schuldeiser door een gerechtelijke procedure hoopt te verkrijgen, illusoir
maakt door hangende die procedure zijn vermogen aan verhaal te onttrekken. Als daarvoor
in redelijkheid niet behoeft te worden gevreesd, wordt een beslag onnodig gelegd. Hof
Amsterdam 21 april 1994, KG '94, 380 (Deutsche Hypothekenbank/Rebnor) en Rb.
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met artikel 3:234 BW (1244  (oud) BW,  1668  (oud)  BW (het zogenaamde
beneticium excussionis132)) en artikel 1:96 BW.

Derhalve geldt voor priv6schuldeisers bij de uitoefening van hun ver-
haalsmogelijkheden gedurende het bestaan van de gemeenschap als uitgangs-
punt het beginsel van subsidiariteit: van priv6schuldeisers mag, als aan
de hiervoor gestelde eisen is voldaan, worden verwacht dat zij primair
verhaal nemen op het niet in de gemeenschap ingebrachte vermogen. 133

Hetzelfde geldt voor schuldeisersjegens wie de deelgenoten voor eenzelfde
schuld verbonden zijn, met uitzondering van die schulden die door een
deelgenoot bevoegd ten behoeve van de gemeenschap zijn aangegaan (zie
hierover hierna   §  4.3   in dit hoofdstuk).134 Deze regel heeft op zichzelf
geen doorbreking van de paritas creditorum ten gevolge en kan daarom
ook zonder directe wettelijk basis bestaan. Hierbij dient te worden bedacht
dat in de meeste gevallen reeds het leggen van beslag op het (aandeel in
het) gemeenschapsgoed, dan wel de uitoefening van een retentierecht door
de crediteur, gezien de mogelijk betrokken belangen, tot versnelde betaling
aanleiding zal geven. De rekening is hierbij in zoverre van betekenis dat
het in het belang van de deelgenoten is dat zij zowel elkaar, als de crediteur
(tijdig) omtrent hun inkomens- en vermogenspositie (kunnen) informeren.
De noodzaak van nadere informatie kan worden omzeild door de afgifte
van een bankgarantie. Wensen de deelgenoten verdeling te voorkomen,
dan kunnen zij dat doen door op het bestemde moment in rechte, dan wel
daarbuiten inlichtingen te verschaffen omtrent hun inkomens- en vermogens-
positie. Illustratief voor de mogelijkheden waarvan de rechter en de deel-

genoten in dit verband gebruik zouden kunnen maken, is een vonnis in Kort
Geding van de president van de Rechtbank Groningen.135 Het vonnis had

betrekking op de volgende feiten.

Groningen 6 sept. 1994, KG '94, 369 (Eldoro BV).
132 Zwitser, t.a.p., p. 211.
133 Bij wijze van voorbeeld kan worden gewezen op twee personen (A en B) die volgens een

samenlevingscontract een huis vrij in eigendom hebben. Het persoonlijk belang van de ene
deelgenoot (A) brengt dan met zich mee dat het aandeel van de andere deelgenoot (B) niet
zondermeer door de schuldeisers van B kan worden uitgewonnen. Informatie door B aan

A speelt in hun onderlinge verhouding een belangrijke rol, niet alleen pas op het moment
dat het aandeel van B dreigt te worden uitgewonnen.

134 Pitlo, t.a.p., p. 73.
135 Pres. Rb. Groningen 6 sept. 1994, KG '94, 369 (Eldoro BV).
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4.2 KG 'Eldoro BV/JPW'

JPW exploiteerde een snackbar in Emden en een viskraam in het Eemsha-
vengebied. Eldoro BV leverde van 1990 tot 1992 vis en visprodukten aan
JPW. JPW bleef vervolgens nalatig in de betaling van de aan hem geleverde
produkten en werd door de Rechtbank te Almelo veroordeeld tot betaling
van een bedrag vanf 25.000. Afspraken omintermijnen afte lossenwaren
met JPW wel gemaakt, maar werden door hem niet nagekomen. Eldoro
BV dagvaardde vervolgens JPW in kort geding. Haar vorderingen strekten
er toe gedaagde te veroordelen om binnen twee dagen na bekendmaking
van het vonnis bepaalde voor het verhaal door Eldoro BV noodzakelijke
informatie en bescheiden te verstrekken. De president van de rechtbank
Groningen wees deze vorderingen toe, te weten:

1.  opgave van alle Nederlandse en Duitse bank- en giro-instellingen,
2. onherroepelijke schriftelijke volmachten, getekend door gedaagde, om

het saldo en de kredietfaciliteiten op te vragen van de rekeningen die
bij de onder 1. genoemde bank- en giro-instellingen werden aangehou-
den,

3.    afschriften van de door gedaagde opgemaakte boekhouding (balans en
winst- en verliesrekening) over 1993,

4.     opgave van de verzekeringmaatschappij (en onder welk polisnummer)
die de brandschade in gedaagdes bedrijf in behandeling had, of er
inmiddels een uitkering was gedaan, hoeveel er was uitgekeerd en
waartoe de uitkering was aangewend,

5.  opgave van merk, kenteken en type van de auto's die op de dag van
betekening aan hem in eigendom toebehoren.

In zijn argumentatie sloot de president aan bij HR 20 sept. 1991, NJ 1992,
552 (mr Tripels q.q./Masson):

'Daarbij stelde de Hoge Raad vast dat een schuldenaar in beginsel verplicht
is een schuldeiser die een veroordeling tot een betaling van een geldsom
jegens hem heeft verkregen inlichtingen omtrent zijn inkomens- en vermo-
genspositie en omtrent voor verhaal vatbare goederen te verschaffen, al dan
niet door middel van justificatoire bescheiden, en dat het voldoen aan deze
verplichting zo nodig door middel van lijfsdwang mag worden gerealiseerd.
De Hoge Raad gaf tevens aan, dat deze informatieplicht ten opzichte van
de individuele schuldeisers een grens kent. Voorbij die grens moet het worden
overgelaten aan de curator, nadat de schuldenaar in staat van faillissement
is verklaard, om desgewenst ten behoeve van de gezamenlijk schuldeisers
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afgifte van justificatoire bescheiden en/of het afleggen van rekening en verant-

woording te bewerkstelligen. Waar de grens precies ligt wordt door de Hoge
Raad niet uit de doeken gedaan. Het ligt echter in de lijn van het arrest dat
de rechter steeds de belangen van schuldeiser en schuldenaar tegen elkaar
zal moeten afwegen en dat de vrijheid van de rechter om de vordering van
de schuldeiser toe te wijzen groter is naarmate de verzochte inlichtingen resp.
opgevraagde justificatoire bescheiden nauwkeuriger zijn gespecificeerd.'

Hieraan voegde de president toe dat de gevorderde inlichtingen in casu vol-
doende concreet en gespecificeerd waren, dat zij de pogingen van eiseres
tot verhaal van haar geldvordering konden dienen en dat de belangen van
gedaagde bij toewijzing niet op onaanvaardbare wijze werden geschaad.

Andere vorderingen van Eldoro BV werden afgewezen. De vraag om
opgave van de namen en adressen van alle Nederlandse en Duitse afnemers

van gedaagde werd afgewezen, omdat aannemelijk was dat gedaagde als
detaillist niet precies wist of behoefde te weten wie zijn afnemers allemaal
waren en voorts niet voldoende duidelijk was gemaakt waarom opgave van
deze afnemers en van de leveranciers de verhaalspogingen van eiseres zou
kunnen vergemakkelijken. Informatie omtrent de plaats waar de ontvangen
dagopbrengstgelden van de snackbar en van de viskraam door gedaagde
worden gealloceerd, werd afgewezen, omdat zij er op neer zouden komen
dat gedaagde rekening en verantwoording zou moeten afleggen van de wijze
waarop zijn inkomsten worden besteed. Opgave van de huuropbrengsten
van een viskraam in Okkermunde en het eigendomsbewijs daarvan werd
afgewezen, omdat eiseres tegenover de gemotiveerde betwisting van gedaag-
de onvoldoende aannemelijk maakte dat gedaagde een viskraam in
Okkermunde in eigendom had en/of daarvoor huur ontving.

Het belang van dit vonnis voor het onderzoek kan aan de hand van een
kort voorbeeld worden geYllustreerd.  Stel dat een derde beslag legt op het
aandeel van een deelgenoot in een onbenoemde gemeenschap en de verdeling
daarvan vordert. De overige deelgenoten zouden dan in kort geding kunnen
stellen bij uitwinning door de derde in hun belangen onredelijk te worden
geschaad, terwijl overigens de betreffende deelgenoot met zijn niet in de
gemeenschap ingebrachte vermogen voldoende verhaal biedt. Zij zouden
in hetzelfde kort geding van de betreffende deelgenoot de opgave van bank-
of giro-instellingen en de daar aanwezige saldi, de overlegging van dan
wel inzage in de boekhouding en de opgave van aanwezige voor verhaal
vatbare activa van de betreffende deelgenoot kunnen afdwingen. De
grondslag voor hun vordering wordt gevormd door artikel 3: 178 lid 3 BW.
De hierboven beargumenteerde regel van subsidiariteit impliceert dat de
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deelgenoten voldoende belang kunnen hebben bij een dergelijke vordering.
Daarnaast kan de rechter op basis van artikel 3: 174 lid  1  BW aan de overige
deelgenoten de overneming bevelen, indien zij bereid zijn het aandeel over
te nennen.

Zoals hiervoor geconstateerd  in § 3.2 normeert de samenwerking de betrok-
ken partijen ook in extern opzicht. Hier doet de (rechts)betrekking tussen
de deelgenoten in een onbenoemde gemeenschap hetzelfde. De bijzondere
rechtsverhouding tussen de deelgenoten kan met zich meebrengen dat zij
gehouden kunnen zijn informatie te geven over handelen dat zich buiten
de gemeenschap afspeelt, althans indien en voor zover dit handelen van
invloed is op hun persoonlijke solvabiliteit en daarmee op het voortbestaan
van de gemeenschap.  Dat de deelgenoten gedurende het bestaan van de
gemeenschap rekening houden van gedane ontvangsten en uitgaven betekent
dat zij in staat zijn die persoonlijke solvabiliteit aan te tonen. Men vergelijke
in dit verband de omschrijving van het begrip 'verantwoording' in § 3.3
van dit hoofdstuk. Het op enigerlei wijze rekening houden van gedane
ontvangsten en uitgaven door de individuele deelgenoten van een onbenoem-
de gemeenschap is daarmee voorwaarde voor het beginsel van subsidiariteit.
Dit beginsel houdt in dat het belang van de deelgenoten bij voortzetting
van de gemeenschap met zich mee kan brengen dat de gemeenschap slechts
kan worden uitgewonnen als de deelgenoten met hun niet-ingebrachte
vermogen geen verhaal bieden.

4.3 'Gemeenschapsschuldeisers'

Wat omtrent de betekenis van het begrip beheer en de ermee verbonden
administratie, reken- en verantwoordingplichten als het gaat om verhaals-
rechten van schuldeisers jegens wie de deelgenoten gezamenlijk verbonden
zijn? Kijken we daarvoor ter inleiding opnieuw eerst naar het resultaat van
die gebondenheid.

Indien de deelgenoten gezamenlijk jegens een derde verbonden zijn,
kan deze laatste op de gezamenlijke aandelen, het gemeenschappelijke goed,
beslag leggen. Als gevolg daarvan ontstaat wat ook wel feitelijke preferentie
wordt genoemd136  maar wat gedurende het bestaan van de gemeenschap
beter kan heten: de mogelijkheid tot feitelijk verhaal voor schuldeisers jegens
wie de deelgenoten gezamenlijk verbonden zijn. Cahen baseert deze ver-
haalsmogelijkheid op een billijkheidsargument: voor schulden die inzake

136 Perrick, t.a.p., p. 10.
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gemeenschapsgoederen zijn aangegaan moeten die goederen ook als verhaals-
object kunnen dienen. 137 Janssen legt dit nader uit:

'Een recht dat (...) serieus genomen wenst te worden, moet praktisch zijn
en beantwoorden aan de eisen van gerechtigheid. Gelet op deze elementen
is het redelijk dat wie zich gezamenlijk als schuldenaren verbinden, de hun
gezamenlijk toebehorende goederen bloot stellen aan verhaal. ,138

Onderscheiden dient te worden naar onbenoemde en benoemde gemeen-

schappen, zowel voor als na ontbinding. Voor de onbenoemde gemeenschap
volgt het voorgaande in de periode voor de verdeling naar huidig recht
zondermeer uit artikel 3: 175  lid 3 BW. Immers,  als de priv6crediteur het
aandeel van de deelgenoot die jegens hem verbonden is, kan uitwinnen,
dan kan de crediteur jegens wie de gezamenlijke deelgenoten verbonden
zijn, zich - onder voorbehoud van het beginsel van subsidiariteit -
verhalen op het gemeenschappelijke goed. Dit blijkt tevens uit de tekst van
artikel  3: 176  lid  3 BW.

139 Met hetDe term 'gemeenschapsschuldeiser' is echter niet zuiver.
gebruik van deze term lijkt onderscheid te kunnen worden gemaakt naar
schuldeisers jegens wie de gezamenlijke deelgenoten verbonden zijn en
waarbij ten behoeve van de gemeenschap is opgetreden, en naar schuldeisers

waarbij dit laatste niet het geval is. Dit onderscheid is niet deugdelijk,
aangezien op basis van artikel   3: 175   lid   3   BW   ook de gezamenlijke
schuldeisersjegens wie niet ten behoeve van de gemeenschap is gehandeld,
het gemeenschappelijke goed kunnen uitwinnen. Het belang van het gebruik
van de term bij onbenoemde gemeenschappen bestaat daarom slechts in
tweearlei opzicht.

Ten eerste in verband met de vraag of het redelijk is dat de deelgenoten,
ook als slechts een van hen niet heeft betaald, desondanks met het gehele
gemeenschappelijke goed jegens hun gezamenlijke schuldeiser instaan.
Verdedigbaar is dat de toepasselijkheid van het beginsel van subsidiariteit
met zich mee kan brengen dat dit minder redelijk is indien niet ten behoeve
van de gemeenschap is opgetreden. Verdedigbaar is dat verhaal op het
gehele goed wel aanvaardbaar is, indien jegens de schuldeiser ten behoeve

137  Pitlo, t.a.p., p. 73. Vgl. ook Van der Grinten, t.a.p., p. 155, De Groot, De gemeenschap,

p. 244 die in zijn argumentatie refereert aan de ruime opvatting over het retentierecht en
Brunner, Gemeenschap (Titel 3.7 Ontwerp BW), p. 362. Anders Mohr, Van maatschap,
vof, cv, p. 96.

138 Janssen, t.a.p., p. 21.
139 Pit10, t.a.p., p. 73.
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van het gemeenschappelijke goed is opgetreden, waarover hieronder § 4.4
van dit hoofdstuk. 140 Ook dan echter zou het subsidiariteitsbeginsel nog
anders met zich mee kunnen brengen.

Ten tweede kunnen schuldeisers die met 66n of enkele van de deelgeno-
ten hebben gecontacteerd onder omstandigheden als 'gemeenschapsschuldei-
sers' worden aangemerkt, hetgeen betekent dat zij niet enkel het aandeel
in het gemeenschappelijke goed van de met hen contacterende deelgenoot
kunnen uitwinnen,  maar het gemeenschappelijke  goed als geheel.  Met de
vraag onder welke voorwaarden dit laatste het geval is, raakt het onderzoek
opnieuw het leerstuk van de vertegenwoordiging. Het gaat dan om de exter-
ne  betekenis  van het begrip 'beheer'.

4.4 Beheersbevoegdheid

Volgens de toelichting op artikel  3: 170 BW, de Memorie van Antwoord
en verschillende schrij v e rs 14 1 m o et de beherende deelgenoot die bevoegd
zelfstandig optreedt, worden geacht de overigen te vertegenwoordigen. De
Memorie van Antwoord zegt het zo:

'dat de bevoegdheid van een deelgenoot om uit hoofde van artikel 3.7.1.33
lid  1  (artikel 3: 170 lid  1,  LP) of krachtens een beheersregeling met werking
jegens de andere deelgenoten rechtshandelingen te verrichten, insluit dat hij
bevoegd is die rechtshandelingen als vertegenwoordiger van de gezamenlijke
deelgenoten te verrichten. ,142

Schoordijk redeneert als volgt:

'Wanneer de gewezen echtgenoten A en B, die in algehele gemeenschap
getrouwd waren, nog steeds samen mede-eigenaar zijn van het zogenaamde
'tweede huis' op de Veluwe waar hun kinderen krachtens afspraak de
weekeinden doorbrengen, dan kan de man (A)- indien hij zich geconfron-
teerd weet met een ernstige lekkage die onmiddellijk verholpen moet wor-
den - zich wenden tot een loodgieter en hem opdracht geven het euvel te
verhelpen. Wanneer de wetgever nu in lid 1 van art. 3.7.1.3a (het huidige
3:170  lid  1  BW, LP) bepaalt  dat  A  deze daad zelfstandig verrichten  kan,
dan houdt dit tweeerlei in:

140 Pitlo, t.a.p., p. 73.
141 Van Mourik, Gemeenschap, p. 15, Wammes, De gemeenschap naar komend recht, p. 74,

Van der Grinten, t.a.p., p. 137 en Schoordijk, Mede-eigendom, gemeenschap, rechtspersoon-
lijkheid, p. 58.

142 MvA bij Ontwerp Invoeringswet (vierde gedeelte), w.0. 17 496, nr. 10, p. 55.
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a) dat als A de rekening van de loodgieter voldaan heeft hij - tenzij de
rechtsverhouding tussen de deelgenoten zich hiertegen verzet - op B regres
kan zoeken (dit is het obligatoire aspect);
b) dat als A aan de loodgieter opdracht geeft het dak te repareren, A zijn
vroegere echtgenoot B vertegenwoordigen kan (dit is het vertegenwoordi-
gingsaspect).

In lid 2 van art. 3.7.1.3azienwij hetzelfde. A kan niet zonder de instem-
ming van B opdracht geven om het huis te doen schilderen, tenzij een regeling
anders bepaalt (dit is het obligatoire aspect). Heeft A de instemming van
B hiertoe verworven, of brengt een beheersregeling met zich mee dat A
zelfstandig kan opereren, dan kan A zijn deelgenoot B en daarmee de
algeheelheidsgemeenschap - waarvan in casu sprake is - ook vertegen-
woordigen. ,143

In extern opzicht ligt het anders:

'De wetgever geeft  in lid  2 (van artikel  3: 170  BW, LP), tweede zinsnede

een formulering, die derdenbeschermend werkt. Geldt intern dat wat als
beheer kan gelden bepaald wordt door de aard van de rechtsverhouding, het
gebruik en de redelijkheid en de billijkheid (...), extern gaat het er om, of
de handeling aan de normale exploitatie van het goed (lees gemeenschap)
dienstig kan zijn. Het gaat er dus om of derden redelijkerwijs mogen
aannemen dat een handeling van een der deelgenoten, die met het beheer
belast is, blijft binnen de beheersgrenzen. De tweede zin van lid 2 brengt
een en ander tekstueel niet fraai tot uitdrukking, maar de Memorie van
Antwoord144 laat in dit verband niets te wensen over. ,145

Wat betreft de betekenis van lid 2 van artikel 3: 170 BW vallen hierbij twee
zaken op. De eerste is dat de bevoegdheid van een deelgenoot tot vertegen-
woordiging intern gekoppeld is aan de beheersregeling die de deelgenoten
zijn overeengekomen, dan wel aan de instemming van de deelgenoten voor
het bijzondere geval. De tweede is dat Schoordijk wat betreft de externe
rechtsgevolgen abstraheert van de wettelijke hoofdregel dat beheer door
de deelgenoten gezamenlijk dient te geschieden. Hij stelt immers dat de
externe betekenis van artikel  3: 170  lid  2 BW daarin is gelegen  dat  het  er
om gaat of een handeling aan de normale exploitatie van het goed dienstig
kan zijn, met andere woorden: of derden redelijkerwijs mogen aannemen
dat een handeling van 66n der deelgenoten, die met het beheer belast is,

143 T.a.p., p. 58.
144 Parl. Gesch. p. 588.
145 T.a.p., p. 62.
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blijft binnen de beheersgrenzen. Wat derden redelijkerwijs mogen
146

aannemen, wordt hier dus bepaald door het antwoord op de vraag of de
betreffende handeling aan de normale exploitatie van het goed dienstig kan
zijn. De opvatting van Schoordijk lijkt mede steun te vinden in de MvA
(II).147 Volgens de MvA ontslaat de ruime formulering 'dienstig kunnen
zijn' de derde die handelt met degene die zonder nader duiding met beheer
is belast, van de noodzaak zich af te vragen of de handeling 'door de
normale exploitatie der goederen wordt gevorderd'. Dit wordt in de MvA
summierlijk beargumenteerd met de stelling dat het laatste voor een derde
vaak moeilijk te beoordelen zal zijn.

In welke gevallen gaat deze argumentatie op? Wettelijke hoofdregel
is dat beheer door de deelgenoten gezamenlijk dient te geschieden. Treedt
de tussenpersoon ten behoeve van de gemeenschap op en is dit aan de derde

149kenbaar,48, dan is verdedigbaar dat de onderzoeksplicht van de derde
aan die wettelijke hoofdregel  (zie de leden  2  en  3 van artikel  3: 170  BW)
is gekoppeld. Met andere woorden: de derde heeft in beginsel na te gaan
of de andere deelgenoten overeenkomstig de hoofdregel met de betreffende
beheershandeling instemmen. Deze instemming kan echter volgens het
toedoenbeginsel (artikel  3:61  lid  2  BW) uit verklaringen of gedragingen
vande andere deelgenoten worden afgeleid; voorts volgens lid 2 van artikel
3: 170 BW   uit het gegeven dat de betreffende handelingen aan de normale
exploitatie van het goed dienstbaar kunnen zijn en volgens lid 1 uit het
gegeven dat de daargenoemde handelingen tot behoud of onderhoud van
het gemeenschappelijke goed worden verricht. Geconstateerd kan worden
dat hierdoor een verschuiving optreedt ten opzichte van de gevallen die
slechts door artikel 3:61 lid 2 BW wordenbestreken. De wettelijke regeling
van artikel 3: 170 BW vergroot de kring van gevallen waarin de deelgenoot-
achterman aangesproken kan worden, tegelijkertijd komt daardoor het risico

146 Dit heeft te maken met de sympathie van Schoordijk voor het Anglo-Amerikaans leerstuk
van de 'apparent authority'. Schoordijk, Het leerstuk van de opgewekte schijn van volmacht,
p. 205 en 207. Belangrijk in dit verband noemt Schoordijk de aard van de handeling, de
mate van noodzaak dat deze handeling wordt verricht, de moeilijkheden voor de derde om
de vertegenwoordigde 'geestelijk' te bereiken, het min of meer technische karakter van de
onderhandeling en talloze andere factoren. Vgl. ook Van den Braak, Opgewekte schijn en
gerechtvaardigd vertrouwen, p. 3.

147 MvA II, artikel 3.7.1.3a, Van Zeben/Du Pon, Boek 3, p. 588.
148  Ook voor Perrick is voor feitelijk vertegenwoordigend handelen minimaal noodzakelijk dat

de wederpartij ervan op de hoogte is dat het goed ten aanzien waarvan de handeling wordt
verricht, tot een gemeenschap behoort. Pernck, t.a.p., p. 23.

149 Slijkhuis, Juridische verhoudingen bij concernfinanciering, p. 91, Brandsma, Derdenverrij-
king, p. 258, Thiel, De goede trouw van derden, p. 22, Perrick, t.a.p., p. 23/24 en HR
28 juni 1957, NJ '57, 514 (Erba).
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van financieel onvermogen van de deelgenoot-tussenpersoon in deze gevallen
eerder voor rekening   van de deelgenoot-achterman.150 (De wettelijke
regeling van Titel 3:7 BW is hiermee een toepassing van het beginsel van
de 'apparent authority'.) Wenst de deelgenoot-achterman een en ander te
voorkomen dan zal hij een zekere mate van controle op zijn mede-deelgeno-
ten hebben uit te oefenen.

Waarmee dient de deelgenoot-achterman in dit verband rekening te
houden? Treedt de deelgenoot-tussenpersoon zonder toestemming van de
andere deelgenoten ten behoeve van de de gemeenschap op, dan kan hij
bij bevoegd beheer conform  de  in de leden  1  en  2 van artikel  3: 170  BW
genoemde gevallen de gemeenschap en de andere deelgenoten slechts tot
relatief geringe bedragen binden.151  Dit kan worden afgeleid uit de tekst
van artikel  3:170 lid  1  en  2  BW, de toepasselijkheid  van de normen  van
redelijkheid en billijkheid en het gegeven dat de zelfstandige vertegenwoordi-
gingsbevoegdheid van de beherende deelgenoten uitzondering op de hoofd-
regel van lid 2 is. Slechts bij relatief geringe uitgaven kan daarom sprake
zijn van handelingen tot normaal onderhoud van het goed als bedoeld in
lid  1:52 Bij dringend noodzakelijke handelingen tot behoud van het goed
en bij handelingen die geen uitstel kunnen leiden,53, dienen daarom de
te maken kosten er toe te leiden dat de handelende deelgenoot en de derde
zich zo spoedig mogelijk zekerheid verschaffen omtrent de insternming van
deandere deelgenoten. Bevoegd optreden opeigen initiatief, zolang althans
slechts artikel 3:170 BW van toepassing is, kan in beginsel dan ook maar
in geringe mate gevolgen hebben voor de aansprakelijkheid van de vermo-
gens van de andere deelgenoten, die dan op basis van artikel 6:6 BW in
beginsel ieder voor een gelijk deel verbonden zijn.

Ter illustratie van het voorgaande het volgende voorbeeld. C en D bezitten
gezamenlijk een landhuis. C is voornemens aan schilder X opdracht te geven
het huis een onderhoudsbeurt te geven. Stel dat C, bij gebreke van een
onderlinge regeling, overeenkomstig de hoofdregel gezamenlijk met D tot

150 Tenzij men zonder meer al aanneemt dat de regeling van artikel 3:61 lid 2 te beperkt is.
151  Hetgeen dus het standpunt van de minister nader specificeert. TK, vergaderjaar 1984-1985,

17 496, nr.  10, p. 55 (of idem MvA II Inv. artikel 3:170 BW, Reehuis/Slob, p.  1282). Vgl.
voorts Van Schilfgaarde, Toedoen en vertegenwoordigingsschijn, p. 238.

152  Vgl. ook Wammes, t.a.p., p. 71 e.v. Perrick neemt aan dat de deelgenoot bevoegd is ieder
van zijn mede-deelgenoten voor een zodanig gedeelte van de schuld te binden als overeenkomt
met het aandeel van de betreffende deelgenoot in de gemeenschap. Perrick, t.a.p., p. 25.

153 Ingrijpen dient zo urgent te zijn, dat er geen gelegenheid is andere deelgenoten te raadplegen
of te wachten op het ingrijpen van de beheersbevoegde deelgenoot of deelgenoten (MvA
II, PG 3, p. 588).
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beheer bevoegd is. Door D gewekte schijn of een stilzwijgende bekrachti-
ging zijnerzijds leiden als regel van gemeen vertegenwoordigingsrecht tot
de conclusie dat indien C te kennen heeft gegeven ten behoeve van het
gemeenschappelijke goed (het landhuis) te handelen, gebondenheid van D
moet worden aangenomen. Eventueel kan ook uit de omstandigheden van
het geval worden afgeleid dat ten behoeve van de gemeenschap is
gehandeld.154 Indien de onderhoudsbeurt aan de normale exploitatie van
het goed dienstig kan zijn, hoeft X geen onderzoek te doen en kan D door
X voor zijn deel worden aangesproken. Dit betekent dat D bij handelingen
die aan de normale exploitatie dienstig kunnen zijn, te accepteren heeft dat
hij door C aan derden gebonden wordt. Daartegenover staat dat D te allen
tijde verdeling kan vorderen en dat indien C in strijd met de interne
afspraken heeft gehandeld, D regres kan nemen op C. In dit laatste geval
staan   hem de middelen   van de artikelen   3: 178   lid   2   en   174   BW   ter
beschikking, omdat, indien D zijn deel van de schuld betaald heeft, sprake
is van een voor rekening van de gemeenschap komende schuld. Indien echter
het gemeenschappelijke goed door X voor een deel of volledig zou worden
uitgewonnen draagt  D het risico van insolventie  van  C.

Een ander voorbeeld: stel dat C op eigen naam aan Y opdracht geeft
om aan het huis groot onderhoud te verrichten en het onderhoud zeker
enkele weken in beslag zal gaan nemen. De kosten die Y maakt, zijn
aanzienlijk, maar Y laat na onderzoek te verrichten en vertrouwt op de
kredietwaardigheid van C.  Y weet niet dat het huis een gemeenschapsgoed
is. D weet dat Y aan het huis werkt, is zelfs verschillende keren bij de werk-
zaamheden aanwezig, maar protesteert niet. Gebondenheid van D kan op
basis van vertegenwoordiging ('apparent authority', subsidiair: profiteren
van wanprestatie, dan wel ongerechtvaardigde verrijking) wordenaangeno-
men. Stel nu dat D niet weet dat Y aan het huis werkt. Zijn er dan toch
redenen voor toerekening aan D? In de casus Vermobo/Van Rijswijk lijkt
de enkele vader/zoon-relatie niet tot een dergelijke toerekening aanleiding
te geven. Bijkomende omstandigheden zijn noodzakelijk. In het hier gegeven
voorbeeld zouden dergelijk bijkomende omstandigheden gelegen kunnen
zijn in de aard van de gemeenschap tussen C en D. Het risico ligt meer
aan de zijde van D, waarvoor argumenten zijn te vinden in de gedachte
van de 'apparent authority' 155, maar ook in het 'verwijt' dat D verzuimd
heeft voldoende toezicht te houden, waarvoor in de enkele vader/zoon-relatie
op zichzelf genomen geen termen zijn. Handelingen van mededeelgenoten

154 Vgl. HR 3 dec. 1971, NJ '72, 117 (Jan Luycken).
155  Ook het bezit van goederen leidt immers tot 'apparent authority'. Schoordijk, t.a.p., p. 207.
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met betrekking tot het gemeenschapsgoed zijn met het zijn van mede-eige-
naar nu eenmaal gegeven en de mogelijkheid van controle ook. Dit zou
anders kunnen zijn indien de objectieve redelijkheid en billijkheid dat
vereisen en indien en voor zover Y de op hem rustende onderzoeksplichten
schromelijk verwaarloost. Verdedigbaar is dat de bewijslast te dien aanzien,
gezien zijn positie, bij D ligt.

4.5 Conclusie

Met Lubbers kan worden vastgesteld dat met de ontwikkeling van vrije
naar gebonden gemeenschappen de nadruk meer op de belangen van de
betrokken deelgenoten is komen te liggen.156 Het subsidiariteitsbeginsel
heeft daarbij als consequentie dat ook 'privdcrediteuren' met die belangen
rekening hebben te houden op het moment dat de deelgenoten gemotiveerd
en met de vereiste spoed aangeven dat daartoe gegronde redenen zijn. In
combinatie met het gegeven dat de externe werking van de beheersregeling
van  artikel  3: 170 BW slechts tot binding voor relatief geringe bedragen
kan leiden, leidt dit tot de conclusie dat de deelgenoten de goederen in de
gemeenschap (en de in de gemeenschap voortgebrachte goederen) als beoogd
verhaalsobject voor gemeenschapsschuldeisers moeten kunnen laten gelden,
als aan de bovenomschreven voorwaarden is voldaan. Dit is mede mogelijk
door de plaats van het begrip beheer in het 'interne gemeenschapsrecht',
aangezien daaruit volgt dat tussen de deelgenoten rechtens een evenwicht
van 'checks andbalances'(met controle-mogelijkheden voorafen achteraf)
kan bestaan.

Onder interne aansprakelijkheid mag binnen dit evenwicht dan ook
worden verstaan de aansprakelijkheid van degenen die met beheer zijn belast

jegens de overige deelgenoten. Daarbij moet worden onderscheiden naar
beheer in de zin van verrekeningsbevoegdheid en naar beheer in de zin
van bestuur. Vooral beheer in de zin van bestuur dient tot een ruimere
verantwoording aanleiding te moeten geven, indien slechts een of enkelen
met bestuur zijn belast. Onder externe aansprakelijkheid kan dan worden
verstaan de aansprakelijkheid van de deelgenoten die niet overeenstemt met
het door hen overeengekomen beoogde beperking van hun aansprakelijkheid
tot het door hen in de gemeenschap ingebrachte vermogen. Het recht op
en de plicht tot rekening en verantwoording moeten mede worden bezien
in het licht van die door de deelgenoten overeengekomen beoogde beperking
van aansprakelijkheid.

156 Lubbers, Van scheiden en delen, p. 15 en 17.

117



Hoofdstuk 2

5 Personenvennootschappen

5.1 Inteiding

De idee van subsidiariteit ten aanzien van de verhaalsmogelijkheden van
privdschuldeisers wordt bij personenvennootschappen versterkt doordat deze
gebonden gemeenschappen zijn. Dit betekent dat de deelgenoten niet vrij
zijn hun aandeel over te dragen, en dat de schuldeisers van de deelgenoten
het aandeel van de deelgenoot in het onverdeelde vennootschapsvermogen
niet kunnen uitwinnen. Wel kunnen vennootschapsschuldeisers het vennoot-
schapsvermogen uitwinnen. Ook in dit opzicht blijkt dat de onbenoemde
gemeenschappen en de personenvennootschappen maatschap, vof en cv
dicht tegen elkaar aanliggen.

Een duidelijk andere dimensie hebben personenvennootschappen als
het gaat om de consequenties die aan het optreden onder gemeenschappelijke
naam, in extern opzicht, kunnen worden verbonden. Dit heeft echter geen
betekenis voor het begrip beheer en de ermee verbonden interne administra-
tie-, reken- en verantwoordingsplichten, wel echter voor hetgeen waarop
de vennoten door derden kunnen worden aangesproken, alsmede voor de
betekenis van de administratie in het kader van het verzetsrecht van credi-
teuren als bedoeld in artikel 3:193 BW. Het eerste blijkt duidelijk uit de
wettelijke regeling bij de vof waar de vennoten gezamenlijk (als vof 57)
en individueel (op grond van artikel 18 K) verantwoordelijkheid dragen
voor elkaars externe (beheers)handelingen:58 Het tweede blijkt duidelijk
uit het feit dat de administratie een belangrijk (bewijs)middel vormt om
te bepalen wat tot het afgescheiden vermogen behoort, en wat niet. Wat
is nu meer precies de relatie tussen administratie en administratieplicht en
de verhaalsrechten van derden bij de stille maatschap, de openbare
maatschap en de vennootschap onder firma?

5.2 Boekhouding en afgescheiden vermogen

In artikel 3:276 BW wordt het beginsel geformuleerd dat een schuldeiser
zijn vordering op alle goederen van zijn schuldenaar kan verhalen, tenzij
de wet of een overeenkomst anders bepaalt. Daarbij geldt volgens artikel
3:277 BW dat schuldeisers in beginsel een gelijk recht hebben, behoudens

157 HR 18 dec. 1959, NJ '60, 121 (De Gouw/De Hamer) en HR 3 dec. 1971, NJ '72, 117 (Jan
Luycken).

158 Vgl. ook Mohr, Boekbespreking Janssen, p. 397.
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door de wet erkende redenen van voorrang (deparitas creditorum), hetgeen,
zoals reeds in hoofdstuk  1,  §  4.6 werd opgemerkt, een 'sterk' wettelijk
beginsel  is.

Oprichting van een vof heeft de doorbreking van de wettelijke paritas
creditorum tot gevolg.  De Hoge Raad neemt dit in vaste jurisprudentie aan
sinds de arresten De Beaumont/VOF Tielens en Boeschoten/Besier.159 160

Op basis van deze jurisprudentie beschikt de vof over een afgescheiden
vennootschapsvermogen. Daarvan is volgens Maeijer sprake:

'indien de vennootschappelijke goederengemeenschap zowel in als buiten
faillissement van de vennootschap, zowel tijdens het bestaan van de vennoot-
schap als na ontbinding, dient als verhaalsobject voor de zaak-crediteuren,
de  crediteuren  van de vennootschap:  van de gezamenlijke vennoten  als
zodanig. De goederengemeenschap  kan dan juist vanwege deze externe
werking als 'afgescheiden' worden beschouwd van het privlvermogen der
vennoten. ,161

Doorbreking van de wettelijk gelijkheid van schuldeisers is naar huidig
recht slechts 66n van de rechtsgevolgen van de oprichting van een vof en
de inbreng van geld of goederen daarin. Dit rechtsgevolg heeft pas werkelijk
betekenis nd ontbinding van de vof en wordt door de wet slechts bij de
bijzondere gemeenschappen van afdeling  2 van titel  3:7  BW (zie artikel
3: 189 lid 2 BW) aan de kwalificatie van een schuld als een tot de gemeen-
schap behorende schuld verbonden (zie artikel   3: 192 BW).162 Immers
pas op het momentdat de gebonden gemeenschap- waarop priv6schuldei-
sers in beginsel dus geen verhaal hebben - rijp wordt voor scheiding en
deling, hebben schuldeisers van tot een bijzondere gemeenschap van

159 HR 28 juni 1889, W. 5735.
160  HR 26 nov.   1897,  W. 7074, concl. Patijn.  Vgl.  Van der Ploeg, Heeft naar de rechtspraak

van de Hoge Raad de maatschap een afgescheiden vermogen?, p. 516. Naar Frans voorbeeld
beschikte de vof oorspronkelijk over rechtspersoonlijkheid, maar nadat deze met het
verdwijnen van de Franse wetgeving verworpen werd, verloor ook de vof - gedurende
een periode van 40 jaar - haar zelfstandig aansprakelijke vennootschapsvermogen. Zij
hervond deze in de vorm van een afgescheiden vermogen in de hier bedoelde arresten. Vgl
Smits, t.a.p., p. 16.

161  Asser-Maeijer V, p. 210. Vgl. Kist, De maatschap of vennootschap, p. 29, Scheltema, Het
afgescheiden vermogen van vennootschappen, die niet zijn rechtspersoon, p. 354 en
Raaijmakers, Boekbespreking Asser-Maeijer V, p. 160-162. Gezien de betekenis van artikel
18 K is het niet juist te spreken van het afgescheiden vermogen als erclusief verhaaisobject
voor vennootschapsschuldeisers. Vgl. Honu, Het afgescheiden vermogen van Moret, Gudde,

Brinkman, p. 98.
162 Anders Perrick, t.a.p., p. 5.
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goederen behorende schulden het recht zich tegen verdeling te verzetten
(zie  artikel  3: 193 BW).163  Dit  wil niet zeggen dat  zij  zich niet reeds  v66r
ontbinding op de goederen van de vennootschap zouden kunnen verhalen.
Zij kunnen daartoe een beroep doen op artikel 3:193 BW, aangezien hetgeen
aan hen na ontbinding is toegestaan, hen in gelijke mate ook toekomt v66r
ontbinding.164 Dit wordt ondersteund door vijf argumenten.

Ten eerste is het redelijk dat vennootschapsschuldeisers die op de
credietwaardigheid van de vof hebben vertrouwd zich ook gedurende het
bestaan van de vof op de goederen van de vennootschap kunnen verhalen.
Ten tweede zou bij ontbreken van de mogelijkheid van verhaal voor
ontbinding slechts het faillissement van de vof tot verhaal op het vennoot-
schapsvermogen kunnen leiden, hetgeen tot voortijdige ontbinding van de
vennootschap aanleiding zou geven. Ten derde vormt het vennootschaps-
vermogen een gebonden gemeenschap: priv6schuldeisers kunnen zich niet
op het aandeel van de jegens hen verbonden vennoot verhalen. Ten vierde
zijn priv6schuldeisers niet rechteloos. Zij kunnen ontbinding van de
vennootschap bewerkstelligen door het faillissement van de vennoten in
priv6  aan te vragen (zie artikel  7A: 1683  BW). Ten vijfde heeft  de  vof
procesbevoegdheid: vennootschapscrediteuren kunnen haar als zodanig in
rechte betrekken (zie artikel  5  sub 2 Rv).165

Ten aanzien van gemeenschappen waarbij vennootschapsschuldeisers
geen beroep kunnen doen  op de artikelen 3: 192  en  193  BW kan worden
opgemerkt dat daar dient te worden onderzocht of 66n of meerdere van
de laatste argumenten sterk genoeg zijn voor de mogelijkheid van verhaal
gedurende het bestaan van de vennootschap. 166  In dit verband spelen  bij
onbenoemde gemeenschappen vooral het door de deelgenoten gewekte
vertrouwen en het beginsel van subsidiariteit een rol.

163 Wammes, De gemeenschap naar komend recht, p. 6 e.v.
164 Van Mourik, Heeft de stille maatschap een afgescheiden vermogen?, p. 581 en 582.
165  Vgl. HR 18 dec. 1959, NJ '60, 121 (De Gouw/De Hamer): 'Het vermogen dat de vennoten

afzonderen om daarmee handel te drijven is een afgescheiden gedeelte van hun vermogen,
dat als een bijzonder verhaalsobject dient voor de schulden van de vennootschap. Hieruit
volgt dat de vennootschapscrediteuren tegen ieder der vennoten twee samenlopende vorde-
ringsrechten hebben, te weten een vorderingsrecht tegen de gezamenlijke vennoten, dat
verhaalbaar is op het vennootschappelijk vermogen en waartegen de vennoot de hem
persoonlijk toekomende verweermiddelen niet kan aanvoeren, en daarnaast een vorderingsrecht
tegen de vennoot persoonlijk.'

166 Vgl. de annotatie van Van Schilfgaarde onder 7 bij HR 5 nov. 1976, NJ '77, 586 (Moret
Gudde Brinkman) in Vennootschapsrecht, Jurisprudentie en Annotaties,  p.   153.
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Niet aannemelijk is dat zonder de ontwikkeling van deugdelijke boekhoud-
technieken het vermogen van de vennootschap onder firma in de loop van
de geschiedenis eenprimair verhaalsobject voor vennootschapsschuldeisers
zou zijn geworden. 167 Zonder die technieken kan immers zeker bij
ingewikkelder transacties die zich over een langere periode uitstrekken en
bij herhaalde (winst)uitkeringen, waarbij privt- en zaaksvermogen
onvoldoende gescheiden worden gehouden, niet worden vastgesteld wat
prive-  en wat zaaksvermogen is.168  Dat de vennoten  van deze scheiding

aantekening hebben gehouden, is vooral van belang op het moment dat de
vennootschap als zodanig in staat van faillissement wordt verklaard.169
Dan immers zal de curator moeten vaststellen wat zaaksvermogen is en
wat priv6vermogen en waarop de zaaksschuldeisers, die op deze scheiding
hebben mogen vertrouwen!70, zich bij voorrang kunnen verhalen. Alleen
als privd- en vennootschapsvermogen feitelijk gescheiden zijn gehouden

167 Vgl. Mansvelt, Rechtsvorm en geldelijk beheer  bij de Oost-Indische Compagnie,  p.  67.
168 Waar verschillende schrijvers de nadruk leggen op het ontstaan van de societas (maatschap)

in een erfrechtelijke context, mag worden verondersteld dat ook de boekhouding van de
maatschap daar haar oorspronkelijke functie vond. De societas berust immers in oorsprong

niet op een consensuele overeenkomst, maar op de lotsgemeenschap tussen de erfgenamen
na het overlijden van de patedanzilias. Denkbaar is- enigszins speculatief - dat het kasboek
van de pate,familias werd gebruikt om de omvang van zijn vermogen te bepalen en om tot
een beslissing te geraken over de verdeling dan wel de voortzetting van het boerenbedrijf
tussen de erfgenamen. Depatelfamilias beschikte over een kladkasboek (adversaria) waarin
hij dagelijks de opbrengsten van de handel en de landbouw met de bijbehorende uitgaven
noteerde - en eventueel, in later tijden, ook andere zaken als de toekenning van een peculium
aan een zoon of slaaf - en een kasboek (codex accepti et expensi) waarin hij maandelijks
de posten uit de adversan a overbracht. Het kasboek stelde de patedamilias in staat zicht
te houden op de omvang van zijn vermogen.  Een van de eerste vormen van schriftelijk bewijs
voor overeenkomsten die de pate,»nilias sloot, was het zogenaamde 'bindende geschrift'
ofwel de obligatio litteris.  Dit was een boeking neergeschreven in het kasboek van depate,fa-
milias. Degene die zich door middel van deze boeking in het kasboek als schuldenaar liet

opschrijven, werd het geboekte bedrag schuldig. Van belang was deze boeking vooral in
het oude recht, toen koop, huur en maatschap nog niet door enkele wilsovereenstemming
bindend waren. Het was dan de obligatio littens die bindende kracht verleende. Hierbij
beschikten de erfgenamen over de actio ad erhibuendum, niet alleen om inzage in een
aanwezig testament, maar ook om inzage in boeken en bescheiden te verkrijgen. Brandsma,

Derdenverrijking, p. 259, Rutgers, t.a.p., p. 2, Hijmans, t.a.p., p. 88-90, 268 en Van Oven,
Leerboek van het Romeinsch privaatrecht, p. 220, 221, Van der Heijden, Het burgerlijk
wetboek, p. 531, Asser-Maeijer V, p. 1, Zimmermann, t.a.p., p. 452, Ligtenberg, t.a.p.,
p. 1644. Zie ook nt. Meijers bij HR 17 jan. 1930, NJ '30, 573 (Ontvanger/Vereeniging
De  Spaarbank).

169 Zie artikel  4  Fw. Vgl. Hilverda,  Tijd voor actualisering  van de artikelen  6  K en  14  Boek

2 BW, p. 63.
170  Waarbij dit vertrouwen slechts beperkt kan zijn, gezien het ontbreken van een kapitaalklem

zoals bij de nv en bv.
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en deze scheiding op eenvoudige wijze is vast te stellen (bijvoorbeeld met
behulp van de verklaringen van de vennoten en derden), zal de vraag of
goederen tot het zaaks- dan wel priv6vermogen behoren ook buiten de
boekhouding om kunnen worden beantwoord. Daarmee is de boekhouding
voor een afgescheiden vermogen niet conditio sine qua non, maar wel een
belangrijk bewijsmiddel.

Men bedenke dat het vof-vermogen een gebonden vermogen vormt171,
hetgeen met zich meebrengt dat de waarborg van hetgeen door de vennoten
gezamenlijk is ingebracht, niet door uitwinning door privaschuldeisers kan
worden verminderd, noch dat de vennoten zelf hun aandeel zonder instem-
ming  van de overige vennoten kunnen overdragen.172   Dit zou namelijk
tot gevolg hebben dat die overige vennoten met het door hen ingebrachte
vermogen voor het geheel van de vennootschapsschulden aansprakelijk
zijn. 173 Dit gezamenlijke belang  van de vennoten  en het vertrouwen  dat
de vennootschapscrediteuren naar maatschappelijk gebruik daarin en dus
in de gezamenlijke kredietwaardigheid van de vennoten mogen hebben174,
heeft met zich meegebracht dat ook na faillissement sprake is van een
verhaalsvolgorde tussen vennootschaps- en privdschuldeisers.175 Bij elkaar
elementen waarnaarde Hoge Raad inhetarrestBoeschoten/Besier verwijst.

De Hoge Raad beargumenteert in dit arrest het bestaan van een afgescheiden
vermogen bij de vof daarnaast ook door te verwijzen naar het Romeinse
recht - de eerste lijn waarlangs het vennootschapsrecht zich uit de societas

171 Vgl. reeds Molengraaff, Beschouwingen over de herziening van het vereenigingsrecht, p
200-204; recent HR 17 dec. 1993, NJ '94, 301 (Van den Broeke/Van der Linden).

172  Vgl. de vierdeen vijfde rechtsoverweging van deHoge Raad in het arrest Boeschoten/Besier.
173 Vgl. Kist, lets over het begrip van Vennootschap, p. 215.
174  Hetgeen de Hoge Raad met zoveel woorden aangeeft: 'het vermogen, hetwelk de vennoten

afzonderen om daarme(le handel te drijven, is een afgescheiden gedeelte van hun vermogen
met een bepaalde bestemming, waaraan dit moet blijven beantwoorden zolang de vennootschap
duurt, van welk afgescheiden vermogen de vennoten tegenover elkander de verdeling niet
kunnen vorderen v66rdat de schulden der vennootschap zijn voldaan'. Daarom ook heeft
Smits niet helemaal gelijk als hij Stelt dat de hoofdelijke aansprakelijkheid van de firmanten
voor de verbintenissen van de vennootschap, waardoor aan de schuldeisers verhaal voor
de gehele schuld op het privt-vermogen van ieder der firmanten verzekerd is, de grondslag
van het krediet  van  de vof vormt. Smits,  t.a.p.,  p.   19.

175 Vgl. Scheltema, t.a.p., p. 354, die voor het bestaan van een afgescheiden vermogen de volle
nadruk legt op het argument van de verhoging van de kredietwaardigheid tegenover de
buitenwereld en zich daarbij baseert op jurisprudentiele criteria. Menbedenke hierbij, Patijn
wijst daarop in zijn conclusie bij Boeschoten/Besier, dat de omvang van het vennootschappelijk
vermogen niet behoeft te worden gepubliceerd en door de vennoten bij onderling goedvinden
kan worden gewijzigd of teruggenomen.
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heeft ontwikkeld176 - en de praktijk van het Oud-Vaderlandse recht:
de ontwikkeling van de vof uit de societas - de tweede lijn. 177 Wat die
tweede lijn betreft is van groot belang dat in de loop van de geschiedenis

als complement van de interne boekhouding het element van de externe
informatie een rol gaat spelen: het handelen onder gemeenschappelijke naam
met publikatie van de voornaamste bepalingen van de akte waarbij de
vennootschap is aangegaan. 178 Ook hiernaar wordt door de Hoge Raad
in het arrest Boeschoten/Besier verwezen. Het argument van de verplichte
openbaarmaking rechtvaardigt mede het onderscheid naar zaaks- en
priv6schuldeisers en de doorbreking van de wettelijkeparitas creditorum.
Het onderscheid kan worden gezien als een uitwerking van het beginsel

176 De huidige maatschapstitel stamt via de Code Civil en het Wetboek Napoleon vrijwel
regelrecht uit het Corpus Juris en van verschillende artikelen is de oorspronkelijke Latijnse
tekst nog aan te wijzen. Onder andere ook het in gemeenschap brengen is een element uit
het Romeinse recht.   Van der Heijden,   t.a.p.,   p. 535, Jolles,  t.a.p.,  p.   20-22  en  35  en
Matheeussen, t.a.p. Het Wetboek Napoleon ingerigt voor het Koninkrijk Holland nam de
artikelen 1832-1834 van de Code letterlijk over (artikelen 1577-1579). Vgl. concl. Moltmaker,
HR 8 juli 1985, NJ '86, 358 (X/Inspecteur), nt. Maeijer.

177 Deze tweede ontwikkelingslijn, die wordt aangeduid als de handelsrechtelijke, heeft vooral
gevolgen gehad voor de ontwikkeling van de vof en de cv als van oorsprong handelsrechtelijke
instituten die uit het gewoonterecht van de handel zijn ontstaan en op de oorsprong van de
nv - de derde ontwikkelingslijn - die is gelegen in de enorme toename van diezelfde handel,
vooral in internationaal opzicht, in de 16de en 17de eeuw. Van der Grinten, Toelichting
Ontwerp Titel 7.13 BW, p.  1084 en Asser, In solidum of pro parte, p. 5 en 84. Vgl. ook
nt. Dorhout Mees bij HR 3 feb. 1956, NJ '60, 120 (Hardy), AA V, p. 168, waarin deze
aangeeft dat het afgescheiden vermogen van de vof in werkelijkheid niet berust op het zeer
zwakke argument van de artikelen 32-35 K, maar op de omstandigheid dat de vof in het
Oud-Hollandscherecht steedsovereenafgescheiden vermogenheeft beschikt. Desamenloop
van beide genoemde lijnen is gelegen in het gegeven dat de geschiedenis van de totstandko-
ming van het Wetboek van Koophandel en de huidige artikelen 15 en 16 K leren dat de vof
en cv wat betreft de interne betrekkingen maatschapsvormen zijn. De lijnen lopen uiteen
wat betreft de hoofdelijke aansprakelijkheid van de vennoten van een vennootschap onder
firma en de publikatieplicht van deze vennootschap. Duynstee,  t.a.p., p.  77 e.v.,  85.  e.v .
en Lubbers, Het begrip vennootschap, p. 73.  Vgl.  voor een kort overzicht van de algemene
ontwikkelingslijnen in het vennootschapsrecht: Jolles, t.a.p., p.  9 e.v., Ankum, De voorouders
van een tweehoofdig twistziek monster, p. 46, die wijst op minstens acht begrippen'Romeins
recht',  Van Oven, Over de beteekenis der historische beoefening van het Romeinsche recht,
p. 7 en Spruit, Corpus iuris civilis, p. X.

178 Kist, t.a.p., p.  103, 212 en 215 en De maatschap of vennootschap, p. 15, Asser, t.a.p.,
p. 5 en Lichtenauer, Geschiedenis van de wetenschap, p. 100. Asser geeft een beschrijving

vandecompagnia als voortkomendeuithetambachtelijk (familie)bedrijf. Zij trad naarbuiten
toe op onder gemeenschappelijke naam. De term 'firma' is een afleiding van het Italiaanse
jinnare. ondertekenen. Firma betekent  naam of handtekening. Vgl Asser,  t.a.p.,  p.  31,
64, noot 99, p. 88 en 102. Zie ook Maeijer, t.a.p., p. 4 en Nierstrasz, De commanditaire
vennootschap, p. 14, Scholten, Over rechtspersonen, p. 321.
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dat men de gevolgen van zijn optreden in het maatschappelijk verkeer, waar-
door bij een ander redelijke verwachtingen worden gewekt, voor zijn
rekening behoort te nemen. 179 Dit blijkt  ook  uit de ontwikkeling  van  de
vof uit de societas.

180

179 Van Oven, De volmacht in het geldende recht, p. 406.
180 De societas had als regel geen externe werking en de socii waren voor binding aan derden

afhankelijk van de figuur van de lastgeving. De procurator (de lasthebber, oorspronkelijk
een vrijgelaten slaaf) bond bij transacties met derden alleen zichzel f en niet zijn principaal.
Uitzonderingen op die regel vormden de actio institona en de actio exercitona, toegekend
tegen de achterman die een ander aan het hoofd van een bedrij f of schip had geplaatst,  voor
zover deze was gebleven binnen de kring van zijn bevoegdheid. De Iastgeving kon gepaard
gaan met de toekenning van eenpeculium. Hetpeculium was ontstaan doordat de Romeinse
edelen het beneden hun stand achtten handel te drijven, maar zich niet te goed voelden om
rente van kapitaal te trekken. De meester kon dan aan zijn slaaf een som geld (eenpeculium)
geven om daarmee handel te drijven. Slechts tot het deel van zijn vermogen dat de meester
voor zon slaaf op deze wijze had afgezonderd was de meester aansprakelijk. Het peculium
vormde een afgescheiden vermogen meteen eigenboekhouding en wasde basis van vorderin-
gen tussen meester en slaaf. Derden kregen een actie tegen de meester, aangezien de slaaf
formeel geen vermogen bezat, maarniet voor meerdanhet met de slaafverbonden vermogen.
De meester was pas voor meer dan het peculium aansprakelijk als tengevolge van door de
slaaf gesloten overeenkomsten gelden of goederen in zijn vermogen waren terecht gekomen.
Dan kon de wederpartij tegen de meester de actio tributona (bij een door de slaaf gevoerde
handelszaak of onderneming) of de actio de in rem verso (een bijzondere verrijkingsactie)
instellen. Brandsma stelt dat de aaio de in rem verso ook werd gegeven voor het geval een
vader werd verrijkt door een contract dat zijn zoon met een derde had gesloten. Deze laatste
actie was nauw verwant met de actio de in rem verso utilis die de societas betrof. De socii
werden aansprakelijk voor door hun mede-socii aangegane schulden als de gelden afkomstig
van de crediteur in de arca communis, de kas van de vennootschap, waren gestort. Deze
arca communis wordt door Duynstee als een oerverschuningsvorm van de rechtspersoon
beschouwd (Duynstee,  t.a.p.,  p. 23,37-38. Anders  Kist, De maatschap of vennootschap,
p. 20). De gebondenheid der socii op grond van de storting in de arca communis vormde
een uitzondering op de hoofdregel dat de sociems alleen de verhoudingen tussen de vennoten
betrof. Zij gold onder het beginsel ubi sunt commoda ibi et incommoda esse debent (het
beginsel dat de nadelen eener zaak door hem geleden moeten worden die er de voordelen
van trekt). Aangezien de praktijk vervolgens de behoefte aan externe binding door de socii
met zich mee ging brengen, zochten juristen naar mogelijkheden haar mogelijk te maken
en te verklaren. Daarvoor hebben de Middeleeuwse en latere juristen gegrepen naar het
Romeinse mandaat en vooral naar de regeling van de exercitoria en institona. Kist, lets
over het begrip van vennootschap, p.  104,  105, 218 en 220, De maatschap of vennootschap,
p. 18 en 19, Asser, t.a.p., p. 8-10, 13-16, 265, Hijmans, t.a.p., p. 50, Ankum, t.a.p., p.
12, Binger, Decommanditaire vennootschap, p. 13 en 15, Van der Heijden, De ontwikkeling
van de NV, p  14 en 50, Hijmans, t.a.p., p. 272 en 275, Bregstein, t.a.p., p. 5 e.v., 46
e.v.,  57  e.v.  en  72  e.v , Brandsma, Derdenverrijking, p. 258/259,  Van Oven, Lzerboek
van het Romeinsch privaatrecht,  p. 280, Nierstrasz,  t.a.p.,  p.   13 en Schut, Rechtelijke
verantwoordelijkheid en wettelijke aansprakelijkheid,  p.  32. Het begrip peculium leefde
volgens Mansvek voort door de gehele middeleeuwen. Daardoor hebben in Italie con;pagnia
en peculium een gemeenschappelijke trek:  het tijdelijk zel fstandig vermogen. In italic zag
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5.3 De stille maatschap

Over de vraag of ook de stille maatschap over een afgescheiden vermogen
beschikt, heeft steeds verschil van mening bestaan. 181 Hierover  is  ook
nu nog discussie mogelijk, omdat in de huidige afdeling 2 van Titel 3:7  BW
niet met zoveel woorden staat dat de stille maatschap na ontbinding een
afgescheiden vermogen heeft,82 en ook de wetsgeschiedenis hierover niet
volledig uitsluitsel geeft.183 In artikel  3: 192 BW staat slechts  dat  tot  de

gemeenschap behorende schulden op de goederen vande gemeenschap kun-
nen worden verhaald. Artikel 3: 193 BW bepaalt dat schuldeisers van deze
schulden zich tegen verdeling kunnen verzetten. De vraag blijft derhalve
open of tot de de stille maatschap schulden kunnen behoren. Deze vraag
is voor het onderzoek relevant, omdat bevoegd verrichte beheershandelingen
bij de stille maatschap, zou deze over een afgescheiden vermogen beschik-
ken, tot doorbreking van de wettelijkeparims creditorum aanleiding geven.
Dit heeft dan tot gevolg dat daarmee de door de maten gevoerde boekhou-
ding in extern opzicht betekenis krijgt bij de vaststelling van het antwoord
op de vraag waarop zaaksschuldeisers zich bij voorrang kunnen verhalen.
Naast de betekenis die de boekhouding, zoals we reeds zagen, al had in
de interne verhouding tussen de maten en daarmee wellicht ook bij de moge-
lijkheid van feitelijk verhaal door zaaksschuldeisers gedurende het bestaan
van de vennootschap, gaat de boekhouding dan ook een rol spelen in het

men in een compagnie een afzonderlijk vermogen; hier te lande daarentegen werd zij in
de eerste plaats aangemerkt als een vereniging van personen. Vgl. Mansvelt, t.a.p., p. 61-62,
voetnoot 4. Het beeld is dat de handelspraktijk het ontstaan van een vennootschap met een
afscheiding tussenvennootschapenvennoten vorderde, waarnahet handelsrechtdeze afschei-

ding ook verleende. Als zodanig isde vennootschap onder firmain de Middeleeuwen ontstaan
en door het Middeleeuws-Italiaanse recht erkend waarbij in het algemeen, onder andere
door de Reta Genuensis, de eis van openbaarnmaking van de vennootschapsverhouding werd
gesteld. Scholten, t.a.p., p. 321 en Asser-Maeijer V, p. 1-10.

181 Vgl. Coebergh, Het afgescheiden vermogen bij de Commanditaire Vennootschap en de
Maatschap,  Van der Ploeg, t.a.p., Raaijmakers, Boekbespreking Asser-Maeijer,  p.   161,
Pitlo/Cahen, Korte uitleg, p. 75 en 77, Perrick, Gemeenschap, schuldeisers en verdeling,
p. 5, Kleyn, Afgescheiden vermogen en aansprakelijkheid, p. 193, Van Mourik, Heeft de
stille maatschap een afgescheiden vermogen?, Mohr, De stille maatschap heeft geen
afgescheiden vermogen, VanMourik, Destille maatschapheeft wel degelijkeen afgescheiden
vermogen! en Wiersma, De niet-ontbonden stille maatschap heeft geen afgescheiden
vermogen. Vgl. in ontkennende zin Hof den Bosch, 8 jan.  1986, NJ  '87, 139 (Nagel/Plan-
consult bv) en voor de rederij (genoemd in artikel 3: 189 BW) Rb. Groningen,  3 mei  1988,
NJ '89,583 (Polydours).

182 Vgl. Mohr, t.a.p., p. 95.
183 Door Meijers wordt slechts verwezen naar het vervallen artikel 3.1.1.11 en de daarbij gegeven

toelichting. Vgl. ook Perrick, t.a.p., p. 5.
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kader van het verzetsrecht van artikel 3: 193 j °  192 BW. Beschikt de stille
maatschap daarentegen niet over een afgescheiden vermogen, dan heeft
de boekhouding bij de verdeling slechts betekenis in de onderlinge verhou-
ding tussen de deelgenoten. 184

Wat is een stille maatschap? De stille maatschap is een onderlinge samen-
werkings- en verrekeningsovereenkomst waarvan het bestaan naar buiten
toe niet blijkt.185 Naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad 8 juli
1985, NJ '86, 358 (X/Inspecteur) met noot van Maeijer, kan worden
aangenomen dat van een maatschap steeds sprake is indien tussen partijen
een overeenkomst bestaat die er toe strekt door actieve samenwerking in
het economisch verkeer door middel van inbreng voordeel te behalen. Aan
de buitenwacht behoeft daarbij niet duidelijk te zijn dat sprake is van een
stille maatschapsverhouding tussen de maten (A, B en C) die dan ook in
het handelsregister afzonderlijk (als eenmanszaak, vof of bv) zijn ingeschre-
ven.186  Het is mogelijk dat wanneer  A door middel  van een volmacht
(zie  artikel  7A: 1679  BW)  B  en  C  aan een derde bindt, daardoor  aan  de
derde duidelijk wordt - gezien de aard van de transactie en de overige
activiteiten van de deelgenoten - dat tussen A, B en C sprake is van een
stille maatschap. Dit betekent dat het mogelijk moet worden geacht dat A
de overige maten op grond van zijn beheersbevoegdheid aan de derde
bindti 87, bijvoorbeeld indien de betreffende transactie aan de uitoefening
van de normale activiteiten van de stille maatschap, waarvan het bestaan
inmiddels aan A is gebleken, dienstig kan zijn.188 Het enkele feit dat aan
een derde duidelijk wordt dat sprake is van een maatschapsverhouding,
maakt die maatschap  niet  van een stille  tot een openbare maatschap. 189

184 Hetgeen niet betekent dat de boekhouding in extern opzicht geen rol zou kunnen spelen,
bijvoorbeeld bij uitwinning door vennootschapsschuldeisers.

185 Zie Mohr, t.a.p., p. 95.
186  Zie Mohr, t.a.p., p. 95 en Maeijer in zijn noot bij het genoemde arrest. Vgl. Janssen, t.a.p.,

p. 63.

187 Kist neemt aan dat gezien de betekenis van  1682  (oud)  BW de volmacht stilzwijgend  in de
maatschapsovereenkomst ligt besloten.  Vgl.  Kist,  t.a.p.,  9 224. Onder 'volmacht',  dus
alleen bij het optreden namens een maatschap (derhalve bij eenopenbare maatschap), verstaat
Maeijer niet alleende volmacht ad hoc, maar ook de vertegenwoordigingsbevoegdheid welke
zijns inziens ligt besloten  in,  dan wel voortvloeit  uit de wettelijke  (art.  7A: 1676  BW)  of
contractuele (art. 7A: 1673) BW) beheersbevoegdheid vande vennoot. Zie Maeijer, Vennoot-
schap (Titel 13), p. 97, Bijzondere overeenkomsten, p. 229, vergelijkook Opzoomer, t.a.p.,
p.  112 en Van Schilfgaarde, De vennootschap volgens het Ontwerp B.W., p. 42 e.v. Anders
Van Mourik, Rondom de personenvennootschap, p. 29.

188 Vgl. in gelijke zin Mohr, t.a.p., p. 96.
189 Van Mourik lijkt een andere mening toegedaan, gezien zijn reactie op Wiersma,  t.a.p., p.
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Daarvan is slechts sprake indien onder gemeenschappelijke naam aan het
handelsverkeer wordt deelgenomen. Het doet wel de vraag rijzen in hoeverre
de derde er op mag vertrouwen dat hij zijn vorderingen op het stille
maatschapsvermogen kan verhalen.

Doorslaggevend voor de beantwoording van de vraag of ook bij de stille
maatschap van tot de gemeenschap behorende schulden sprake kan zijn,
is dat in het systeem van de wet- zoals reeds in § 2.2 van dit hoofdstuk
opgemerkt - de verkeersopvattingen, mede gezien de aard van de rechtsver-

houding, bepalen of een schuld tot een gemeenschap van een algemeenheid
van goederen behoort.190 Gezien de rechtsgeschiedenis, en dan vooral
de hierboven bedoelde tweede ontwikkelingslijn waarvoor met name de
eisen van het handelsverkeer bepalend zijn geweest, en gelet op de
overwegingen van de Hoge Raad in het arrest Boeschoten-Besier kan deze
regel wat betreft de ontbonden personenvennootschap als volgt worden
geparafraseerd. Bepalend voor het bestaan van tot die gemeenschap behoren-
de schulden is het vertrouwen dat men in het handelsverkeer op de crediet-
waardigheid van die gemeenschap mag hebben, maar alleen indien en voor
zover het recht dat vertrouwen ook als gerechtvaardigd kan erkennen (men
denke hierbij aan de betekenis van de bepalingen met betrekking tot de
paritas creditorum in de artikelen 3:276 e.v. BW, waarover hoofdstuk 1,
§ 4.6). '91 Men bedenke hierbij dat van oudsher de verschillende wetgevers

545, onder 3.
190  Zie het vervallen artikel 3.1.1.11. Vgl. hieroverook eensgezind Van Mourik, Heeft de stille

maatschap een afgescheiden vermogen?, p. 581 en Mohr, t.a.p., p. 95.
191  Illustratief is hetgeen De Leeuw daarover opmerkt naar aanleiding van het arrest van het

Hooggerechtshof van Nederlandsch-Indie van 7 januari  1926, W. 11533 (Weinhold/Architek-
ten-en Ingenieursbureau Hulswiten Fermont), waarin llet Hooggerechtshofeenafgescheiden

vermogen voor een openbare maatschap aannam. De verklaring voor het arrest is volgens
De l£euw (in 1928) gelegen in het feit dat de maatschap in het Indisch economisch leven
een andere plaats innam dan de maatschap hier te lande. De maatschap kwam daar als
rechtsvorm overeen met de vof in het Nederlandse recht. Als zodanig was de maatschap
als maatschappelijke verschijningsvorm daarom in Nederlandsch-Indie ontgroeid aan de leer
- zoals De Leeuw het stelt - die haar zag als enkel contract. Daaruit verklaart hij dan
ook het feit dat het Gerechtshof voor de maatschap het bestaan van een afgescheiden vermogen
aannam.   Zie De Lceuw,  t.a.p.,  p. 390. Hoewel  op het eerste gezicht een aannemelijke

verklaring, dient men te bedenken dat het begrip afgescheiden vermogen moet worden
onderscheiden van de beschikkingsgebondenheid van de maten in intern opzicht en de daarmee

verbonden onmogelijkheid voor de priv6crediteur om het aandeel van de jegens hem
verbonden maat uit te winnen. Slechts deze gebondenheid kan uit het arrest worden afgeleid.
Vgl. HR 6 feb.  1935, NJ '35, 1513 (Vereeniging ID, Smits, t.a.p., p. 22 en Mohr, Boekbe-
spreking Janssen,  p. 398 tegenover De Leeuw en Janssen,  t.a.p.,  p.  77. Vgl. voorts Rogmans,

Verkeersopvatingen, p. 4, 17 en 19 en HR 16 maart 1979, NJ '80, 600 (Radio Holland
BV/Sea-Containers Chartering Limited), nt. Wachter.
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ter bescherming van de belangen van deelgenoten en derden hebben gekozen
voor verplichte openbaarmaking van de vennootschapsverhouding in het
handelsregister. Naar huidig recht wordt ook slechts vertrouwen overeen-
komstig de inschrijvingen in het handelsregister beschermd.

De vraag die daarom hier centraal staat, is in hoeverre het huidige recht
vertrouwen van de deelnemers aan het handelsverkeer op de kredietwaar-
digheid van de stille en de openbare maatschap kan erkennen, als noch de
openbare, noch de stille maatschapaan inschrijvingsplichtenzijnonderwor-
pen. Bij de beantwoording van deze vraag zal er, zoals in het begin van
dit hoofdstuk werd opgemerkt, vanuit worden gegaan dat het onderscheid
naar de onbenoemde gemeenschap, de stille maatschap, de openbare maat-
schap en de vof vloeiend verloopt.192 Daarbij bedenke men dat het moge-
lijk is dat het enige materiele onderscheid tussen een onbenoemde gemeen-
schap en een stille maatschap daarin kan bestaan dat in de onbenoemde
gemeenschap niet actief in het economisch verkeer wordt samengewerkt
(waarbij zij aangetekend dat op de leden van een maatschap de plicht rust
een administratie te voeren). De vraag  is in hoeverre dit enkele materiele
onderscheid een verschil in rechtsgevolgen als de doorbreking van de
wettelijke parims creditorum rechtvaardigt. Ter beantwoording van deze
vraag zullen hieronder de hierbedoelde onbenoemde gemeenschap en stille
maatschap met elkaar nader worden vergeleken.

Schuldeisers jegens wie de deelgenoten in die onbenoemde gemeenschap
gezamenlijk verbonden zijn kunnen het gemeenschappelijke goed uitwinnen
(zie artikel 3: 175 lid 3 BW). Niet noodzakelijk daarvoor is- zoals opge-
merkt - dat jegens hen ook ten behoeve van de gemeenschap is opgetreden.
Uitwinning is echter niet onder alle omstandigheden aantrekkelijk en volgens
artikel 3: 180 BW kunnen deze schuldeisers dan ook verdeling vorderen.
Het in het vorige hoofdstuk beschreven beginsel van subsidiariteit kan er
daarbij toe leiden dat die schuldeisers, als tegenover hen niet ten behoeve
van de gemeenschap is gehandeld, eerst verhaal dienen te zoeken op het
gedeelte van het vermogen dat niet aan de deelgenoten gezamenlijk toebe-
hoort. Dit brengt met zich mee dat die onbenoemde gemeenschap afhankelijk
van de concrete rechtsverhouding, evenals de maatschap, een 'gebonden
gemeenschap' zou kunnen worden genoemd. Bij beide begrippen gaat het
immers in essentie om de bescherming van de belangen van de deelgenoten
en degenen jegens wie wel ten behoeve van de gemeenschap is opgetreden.

192 Waarbij geldt dat de vof wat betreft de interne verhoudingen maatschap is. Zie artikel 15
en 16 K.
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In beginsel bindt de deelgenoot die jegens een derde (C) optreedt alleen
zichzelf. Deze derde kan het aandeel van de deelgenoot in de gemeenschap
uitwinnen (zie artikel 3: 175 lid 3 BW), tenzij het beginsel van subsidiariteit
anders met zich meebrengt. Is de deelgenoot tot beheer bevoegd en treedt
hij jegens C ten behoeve van de gemeenschap op, dan kunnen, indien de
betreffende transactie aan de normale exploitatie van het goed dienstig kan
zijn, de overige deelgenoten jegens de derde gebonden worden geacht en
kan deze laatste het gemeenschappelijk goed uitwinnen. Er treedt geen door-
breking van de wettelijke paritas creditorum op, met andere woorden: C
heeft niet de mogelijkheid van verhaal v66r priv6schuldeisers en kan zich
ook niet tegen verdeling van de gemeenschap verzetten. Daarvoor bestaan

geen wettelijke aanknopingspunten  (zie de artikelen  3:277  en  278  BW).
De vergroting van de kredietwaardigheid van de ten behoeve van de gemeen-
schap optredende deelgenoot is voor C vooral daarin gelegen dat artikel
3: 170 lid 2  BW met zich mee kan brengen dat ook de overige deelgenoten
jegens hem verbonden zijn en dat hij dientengevolge verhaal kan nemen
op het gehele gemeenschappelijke goed. Schijn van kredietwaardigheid en
artikel  3: 170  lid  2 BW lopen dan parallel.

Aan de andere zijde wordt bij benoemde gemeenschappen als de maatschap
uit de aard van de door de vennoten zelf gewilde vennootschappelijke goede-
rengemeenschap afgeleid dat de deelgenoten niet vrij zijn om over hun
aandeel te beschikken'93 en dat privtcrediteuren dus ook geen beslag
kunnen leggen op het aandeel van de maten in de vennootschappelijke
gemeenschap194    er is sprake  van een gebonden gemeenschap.195 Priv6-
schuldeisers van de maten in een stille maatschap kunnen de ontbinding
van de maatschap bewerkstelligen door de maten in priv6 failliet te laten
verklaren (zie artikel  7A: 1683  BW). Pas daarna kunnen  zij  zich  op  de
voorheen verbonden aandelen van de maten verhalen. Vennootschaps-
schuldeisers, dus degenen jegens wie ten behoeve van de maatschap is
gehandeld en jegens wie de gezamenlijke maten verbonden zijn, kunnen
zich gedurende het bestaan van de maatschap op de goederen van de

193 Zie artikel 1667 oud. Vgl. Kist, De maatschap of vennootschap, p. 44 en 47 e.v. en De
Groot, t.a.p., p. 243.

194 Zie Asser-Maeijer V, p. 201-203. Vgl. HR 6 febr.  1935, NJ '35, 1513 (Vereeniging E.),
De L,eeuw, Vermogensafscheiding bij maatschap, en Van der Ploeg, Heeft naar de rechtspraak
van de Hoge Raad de maatschap een afgescheiden vermogen?, p. 505.

195  Vgl. de vierdeen vijfderechtsoverweging vandeHoge Raad inhet arrest Boeschoten/Besier;
voorts ook HR 17 dec. 1993, NJ '94, 301 (Van den Broeke/VanderLinden), nt. Raaijmakers
AA 1994, p. 524 en Honee, Hetafgescheiden vermogen van Moret, Gudde Brinkman, p.  97.
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maatschap verhalen. Dit wordt in het algemeen in de literatuur redelijk
geacht en beargumenteerd vanuit het vertrouwen dat de vennootschaps-
schuldeisers, jegens wie ten behoeve van de vennootschap is opgetreden,
daarin mogen hebben.196

Als nu- resumerend  - ten aanzien van de stille maatschap een afgeschei-
den vermogen wordt verdedigd en 66n der maten van een stille maatschap
de overige maten op grond van zijn beheersbevoegdheid aan een derde bindt,
dan betekent dat dat de toepassing  van de artikelen 3: 192  en  193  BW bij
ontbinding van die maatschap doorbreking van de wettelijkeparitas credi-
torum ten gevolge heeft. Dit zou betekenen dat het enkele gegeven dat de
deelgenoten in een - voorheen - onbenoemde gemeenschap actief met
het oog op het behalen van voordeel in het economisch verkeer gaan samen-
werken - het enkele verbintenisrechtelijk element197 - leidt tot de door-
breking van de wettelijkepan'ms creditonun op het moment van ontbinding.
Met andere woorden: tot het bestaan een afgescheiden vermogen bij de
- dan - stille maatschap. "8 Het is de vraag of het enkele gegeven dat
tussen deelgenoten in het economisch verkeer wordt samengewerkt zonder
dat daarbij onder gemeenschappelijke naam wordt opgetreden, deze conse-
quentie rechtvaardigt. 199 Mijns inziens    moet deze vraag ontkennend

196 Vgl. Pitlo, t.a.p., p. 73, Van der Grinten, De titel 'Gemeenschap', p. 155, De Groot, De
gemeenschap, p. 244, Asser-Maeijer V, p. 230 en Janssen, t.a.p., p. 21.

197 Vgl. Raaijmakers, Boekbespreking Asser-Maeijer  V,  p.   161
198 Waarbij geldt dat boekhouding en boekhoudplicht belangrijke bewijsvoorwaarden vormen

voor het bestaan van een afgescheiden vermogen, maar daarvoor, noch voor het zijn van
vennootschap conditio sine qua non zijn. Vgl hierover § 5.2 van dit hoofdstuk.

199 Anders Raaijmakers, p 160-162. Raaijmakers beantwoordt de vraag of de stille maatschap
een afgescheiden vermogen heeft bevestigend. Hij legt de nadruk op de stille maatschap
als een species van het genus gemeenschap. De goederenrechtelijke zijde van de maatschap
vertoont volgens hem sterke overeenkomst met de gemeenschap, de verbintenisrechtelijke
zijde vertoont duidelijke verschillen. Het doel bepaalt de verbintenisrechtelijke zijde van
de gemeenschap 'maatschap'. Dit lijkt mij verdedigbaar. Raaijmakers gaat er vervolgens
van uit dat de maatschap krachtens afdeling 2 van Titel 3.7 BW (artikel 3: 192 BW) zonder
meer een afgescheiden vermogen heeft ter fine van vereffening en dat dit ook tij(lens het
bestaan van de maatschap geldt. Het is op dit punt dat ik van mening verschil, waarbij volgens
mij de doorslag geeft het feit dat in het systeem van de wet de verkeersopvattingen bepalen
of schulden tot een gemeenschap van een algemeenheid van goederen behoren. Aangezien
ik van mening ben dat uit de rechtsgeschiedenis blijkt dat alleen indien onder gemeenschappe-
lijke naam wordt opgetreden schulden tot de gemeenschap van cert algemeenheid van goederen
kunnen behoren, trek ik daaruit de conclusie dat tot een stille maatschap geen schulden kunnen
behoren. Dit wordt nog eens ondersteund door het geschetste geringe verschil tussen onbe-
noemde gemeenschap en stille maatschap. Raaijmakers wijst er overigens op (p. 162) dat
zel fs voor een afgescheiden vermogen van de openbare maatschap in de wet ofjurisprudentie
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worden beantwoord, omdat het te kleine verschil tussen bepaalde vormen
van de onbenoemde gemeenschap en de stille maatschap een zo groot
verschil in rechtsgevolg als de doorbreking van het hierboven omschreven
sterke beginsel van de paritas creditorum niet met zich mee kan brengen
(zie hoofdstuk  1,  § 4.6). Men bedenke dat vergroting van de kredietwaardig-
heid voor de derde reeds daarin is gelegen dat niet de tot beheer bevoegde

maat alleen, maar ook de overige maten jegens hem op grond van bevoegd
verrichte beheershandelingen gebonden kunnen zijn, waarmee de derde

het gehele goed reeds tijdens het bestaan van de gemeenschap kan uit-
winnen. 200

5.4 De openbare maatschap en de vof

Naar mijn mening kan slechts indien openlijk als zodanig in het economisch
verkeer wordt opgetreden sprake zijn van een afgescheiden vermogen. 201

Slechts dan rechtvaardigen de verkeersopvattingen, mede gelet op de
ontwikkelingsgeschiedenis van de vennootschappen in de tweede lijn (de
handelsrechtelijke waarin de vof en cv zijn ontstaan, zie § 5.2) en gelet
op de argumentatie van de Hoge Raad in het arrest Boeschoten/Besier, de
consequentie van doorbreking van de wettelijke paritas.202 Het betekent
dat tot de stille maatschap geen schulden kunnen behoren in die zin dat
daaraan het verzetsrecht van artikel 3: 193  BW ook ten opzichte van priv6-

geen steun te vinden is. Anders ook Van Mourik, t.a.p. en Asser-Maeijer, V, p. 229 e.v.
Met Maeijer ben ik eens dat de maatschapsschuldeisers de mogelijkheid van feitelijk verhaal
op het 'stille' maatschapsvermogen hebben gedurende het bestaan van de maatschap; ik ontken

dat  zij  over het verzetsrecht van artikel  3: 193 BW beschikken.
200  Dat het minder juist is om te stellen dat de maten hun samenwerking aangaan met het oog

op  de  vergroting  van hun credietwaardigheid (zie Raaijmakers,  t.a.p.,  p.   161),  doet  niet
af aan het gegeven dat die feitelijk vergrootte credietwaardigheideen rol speeltbij het oordeel
van derden om transactie aan te gaan. De vraag is echter in hoeverre dat oordeel bescherming
verdient, als de wet noch de rechtgeschiedenis (de verkeersopvattingen) daarvoor steun bieden.

201 Vgl. Scheltema, Het afgescheiden vermogen van vennootschappen die niet zijn rechtspersoon,
p. 354 en De commanditaire vennootschap op aandelen, p. 65, Coet)ergh, t.a.p., p. 261,
Molengraaff, t.a.p., p.  199 en 205 en Mohr, De stille maatschap heeft geen afgescheiden

vermogen, p. 96. Anders Asser-Maeijer V, p. 230 e.v. en Van Mourik, t.a.p., Van Mourik,
De stille maatschap heeft wel degelijk een afgescheiden vermogen! en Reactie op Wiersma,
De niet-ontbonden stille maatschap heeft geen afgescheiden vemogen. Het verschil tussen

de hierboven verdedigde opvatting en die van Van Mourik ligt vooral in de doorbreking
van de wettelijkeparitas creditomm (het verzetsrecht) na ontbinding (zie de artikelen 3: 192

et)  193  BW).
202 Anders Vander Ploegdie steltdatuitde rechtspraak vande Hoge Raad omtrent hetafgeschei-

den vermogen van de vof geen pro ofcontra valt afte leiden vooreen afgescheiden vermogen
van de mx#chap.  Van der Ploeg,  t.a.p.,  p.  518.
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schuldeisers van de maten is verbonden. De vraag of sprake is van een
afgescheiden vermogen wordt daarmee bepaald door drie aspecten: 1. het
naar buiten toe onder gemeenschappelijke naam optreden, en 2. het gebon-
den karakter van de vennootschappelijke gemeenschap,  en 3. het vertrouwen
op de in de hoofdelijke aansprakelijkheid van de vennoten gelegen waarborg
dat het afgezonderde vermogen vanwege die hoofdelijke aansprakelijkheid
en dat gebonden karakter ook daadwerkelijk door de vennoten tot de
verwezenlijking van het gemeenschappelijke doel zal worden aangewend.

Dit laatste houdt dan wel geen kapitaalklem in (waarvan de bescherming
overigens ook betrekkelijk is), maar toch een rem. Het is bij deze rem en
bij de bepaling van de interne en externe aanspraken dat de boekhouding
van groot belang is. (Daarbij hoort geen jaarrekenplicht, omdat naast het
ontbreken van een kapitaalklem de vennoten hoofdelijk aansprakelijk zijn
waardoor de jaarrekening over de onderneming niet een getrouw beeld geeft
van het aansprakelijk vermogen, de solvabiliteit en de liquiditeit van de
onderneming.203) Van optreden onder gemeenschappelijke naam is slechts
sprake indien door het gebruik van de gemeenschappelijke naam duidelijk
wordt gemaakt dat de betrokken vennoten als eenheid aan het economisch
verkeer wensen deel te nemen. 204

De vraag rijst of ook aan de openbare maatschap een afgescheiden vermogen
moet worden toegekend. Gezien de heersende opvattingen, het geringe
onderscheid tussen beroeps- en bedrijfsuitoefening205 en de mogelijkheid
om hoofdelijke aansprakelijkheid uitdrukkelijk te bedingen, acht ik beves-
tigende beantwoording zondermeer gewenst. Nu daardoor de vraag rijst
of het onderscheid naar beroeps- en bedrijfsuitoefening, ook gezien de
betekenis van artikel 3:15a BW, nog betekenis moet hebben206, ligt ter
bescherming van de betrokken belangen van derden voor al die vennoot-
schappen waarin onder gemeenschappelijke naam wordt opgetreden, de
opname van een wettelijke verplichting tot inschrijving in het handelsregister
voor de hand.207 Wordt een openbare maatschap niet ingeschreven  dan

203  Advies Cie. Vennootschapsrecht over Openbaarmaking van de jaarrekening van de cv en
de vof, p. 65.

204   Vgl. Van Solinge, De maatschap als ondernemer, p.  278 en Van Schilfgaarde, De openbare
maatschap is een vennootschap onder firma, p. 257, die aansluit bij HR Moret Gudde
Brinkman.

205 Vgl. Dorhout Mees, t.a.p., p. 441 e.v. en Van Solinge, t.a.p., p. 277 e.v.
206 Vgl. hierover Molenaar, Bepalingen over boekhouding, verantwoording en accountants-

controle, p. 16 e.v. en Raaijmakers, t.a.p., p. 162.
207 'Openbaarheid der wijze waarop de koopman zijn zaken drijft wil natuurlijk niet zeggen

dat hij bekend moet maken: welke winsten hij behaalt, op welke wijze hij kennis krijgt van
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zou in dit voorstel een sanctie als bedoeld in 29 K kunnen worden opgeno-
men. Bij twijfel omtrent de vraag ofde vennoten onder gemeenschappelijke
naam naar buiten toe hebben opgetreden, dient het vertrouwen van de
vennootschapsschuldeisers te worden beschermd, hoewel daarmee priv6-
schuldeisers de kans lopen in hun verhaalsmogelijkheden te worden be-
I)erkt.208

aanstaande rijzingen of dalingen der goederen, met welk onderscheid hij betaling vordert
van solide of zijns inziens niet solide crediteuren, kortom alles wat den koopman persoonlijk
treft en waarvan het risico hem alleen voordeel of nadeel kan aanbrengen; maar met

openbaarheid wordt bedoeld de bekendmaking van al datgene waardoor een derde zich meer
of minder zou voelen aangetrokken hem vertrouwen te schenken, van al datgene wat een
derde wil weten alvorens hij handel  met hem drijft,  wat een derde weten moet, alvorens
hij zijn eigen vermogen of hem toevertrouwde waarde in de waagschaal stelt tegenover iemand

waarvan hij niet weet hoe groot diens verantwoordelijkheid, van welke strekking diens zaken

zijn. Genoemde verplichting is dus: een middel om de crediet en de soliditeit des koopmans
te vermeerderen, om dwaling en bedrog omtrent meerdere of mindere aansprakelijkheid
te voorkomen.' Zie Calisch, Het handelsregister,  p.  3 en 4.  Vgl. MvT Wijziging  van de
Handelsregisterwet  (Stb.   1976,398),   16   143,  nr.   34,  p. 1-3, Oppenheim, Het ontwerp
van wet tot de instelling van een handelsregister, p. 2, Van Vliet, De (duperende) werking
van het handelsregister bij vertegenwoordiging, p.  168 en 170 en Scheltema, De commanditai-

re vennootschap op aandelen, p. 69. Vgl. voorts Hof Den Haag 21 okt. 1938, NJ '39, 166
(Vahrenhorst/Kengen)('de inschrijving in het handelsregister is alleen van betekenis voor
bewijs ten aanzien van de verhouding van de firma t.o.v. derden, doch levert geenszins
bewijs op ten aanzien van de verhouding tussen de firmanten onderling. Inschrijving kan
weI een feitelijk vermoeden opleveren.'). Zie ook de noot van Scheltema bij het arrest van

het Hooggerechtshof van Nederlandsch-Indie van 7 januari 1926, W. 11533 (Weinhold/Archi-
tekten- en Ingenieursbureau Hulswit en Fermont).

208 Van Thiel merkt over het karakter van de plicht tot openbaarmaking op: 'Aan deze
tegenstelling tusschen verhoudingen, die al en die niet naar buiten kunnen werken, verbindt
zich als gevolg, dat alleen van de eerste de bekendmaking beteekenis kan hebben. Bij bloot-
inwendige verhoudingen toch heeft niemand belang dan partijen; ook de kennisneming ervan
kan derhalve iederen derde onverschillig zijn. Van de andere daarentegen is het voor derden
noodig, niet alleen, dat zij het bestaan er van kennen, als zij het recht willen uitoefenen,
hetwelk erop berust, maar evenzeer kan die kennis voor hen een motief tot handelen zijn,
ten einde zich van zulk een recht te verzekeren. Het is dan ook vooral met het oog daarop,
d.i. om derden tot handelen te prikkelen, althans hen te doen weten, op welken grondslag

zij handelen kunnen, dat van ook naarbuiten werkende verhoudingen hetzij algemeene, hetzij
speciale mededeeling pleegt te worden gedaan. Zulk eene -  al ofniet wettelijk voorgeschre-
ven - mededeeling draagt het karakter eener verkeershandeling; de geheel nutteloze
bekendmaking van een verhouding, die enkel voor patlijen gevolgen hebben kan, mist dat
karakter.'  Zie Van Thiel,  t.a.p.,  p.  33. Vgl. Scheltema, Het afgescheiden vermogen van

vennootschappen die niet zijn rechtspersoon, p. 354-355. Zie ook HR 2 april 1982, NJ '83,
429 (Stichting NCB)('Het belangdat de in de Handelsregisterwet neergelegde inschrijvings-

plichten in het bijzonder beogen te beschermen is de rechtszekerheid in het economisch ver-

keer.')
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Voor de toekenning van een afgescheiden vermogen heeft het onder-
scheid tussen beroeps- en bedrijfsuitoefening dan geen betekenis meer.209
De ruimere definitie van de Hoge Raad in het arrest d.d. 8 juli 1985, NJ
'86, 358 (X/Inspecteur) heeft tot gevolg dat voor het bestaan van een
afgescheiden vermogen bepalend is of tussen partijen onder gemeenschappe-
lijke naam actief wordt samengewerkt in het economisch verkeer om door
Iniddel van inbreng voordeel te behalen.210 Het onderscheid naar bedrijfs-
matige en naar andere samenwerking behoeft inde voorgestelde constellatie
dan ook geen betekenis meer te hebben voor de vraag of de vennoten ieder
voor een gelijk deel, dan wel hoofdelijk voor het geheel verbonden zijn.
Verdedigbaar is met Mohr - mede in het licht van het in artikel 7:407
lid 2 BW bepaalde211 - dat de vennoten als uitgangspunt hoofdelijk
verbonden zijn, en - omdat toch ingeschreven dient te worden in het
handelsregister - dat beperkingen zoals deze in het handelsregister zijn
ingeschreven, kunnen worden tegengeworpen.212 Op deze wijze kan maxi-
maal aan de vrijheid van de vennoten en de belangen van het publiek worden
tegemoet gekomen. 213

Een laatste opmerking betreft de vennootschap naar Ontwerp Nieuw BW
(verder: ONBW) waarop in het volgende hoofdstuk wat betreft de interne
rekening en verantwoording nog uitgebreid zal worden ingegaan. Aan de
openbare vennootschap wordt in het ONBW rechtspersoonlijkheid toegekend
(zie  artikel  7.13.1.2  lid 2).214 Criterium is volgens de Toelichting  dat
de vennootschap naar buiten toe als eenheid aan het economisch verkeer
deelneemt. Dat zijn precies de criteria waaraan in het voorgaande het be-
staan van een afgescheiden vermogen werd verbonden. Wat gezien de hier-
voor verdedigde beschouwingswijze, in Titel 13 ontbreekt, is eenbepaling,
zoals voor het EESV in de wet is opgenomen (zie artikel 24 lid 2 Vo.

209 Vgl. voor de openbare maatschap Maeijer, Vennootschap (Titel 13), p. 87 en 98 en
Raaijmakers, Boekbespreking Asser-Maeijer V.

210 Van een gemeenschappelijke naam kan niet worden gesproken als de namen der vennoten
op het briefpapier onder elkaar worden vermeld. Zie Lubbers, Het begrip vennootschap,
p. 76.

211 Vgl. hierover Kortmann, Beperking van de (verhaals-)aansprakelijkheid van de vrije
beroepsbeoefenaar,  p.   15.

212  Vgl. Mohr, Van maatschap, vof en vc, p. 117 en Elk wat wils, p. 56 e.v. en in het bijzonder
p. 65 e.v

213 Vgl. Maeijer, De ontwikkeling van het begrip onderneming, p. 26 e.v.
214  Rechtspersoonlijkheid is overigens noch in de hierboven uiteen gezette gedachtengang, noch

uit het het oogpunt van juridische techniek vereist. Vgl. wat betreft het laatste Maeijer, Geen
rechtspersoonlijkheid voor de openbare vennootschap, p. 1348.
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EESV), waaruit blijkt dat het vennootschapsvermogen van de rechtspersoon
primair aanprakelijk is voor de schulden van de vennootschap en dat pas
daarna, subsidiair, de vermogens van de vennoten in priva kunnen worden
uitgewonnen. Deze bepaling is gezien het voorgaande wezenlijker dan het
toekennen van rechtspersoonlijkheid, die ten aanzien van de vof reeds voor
het huidige recht door meerdere schrijvers wordt verdedigd.215

Uit de bepaling van artikel 7.13.1.7 ONBW ende Toelichting daarop
kan men intussen niet afteiden dat de stille vennootschap naar voorgesteld
recht na ontbinding over een afgescheiden vermogen beschikt. Er staat
slechts dat voor schulden van de gezamenlijke vennoten de vermogensbe-
standdelen van het vennootschapsvermogen (gedurende het bestaan van de

vennootschap) kunnen worden uitgewonnen, iets dat naar het huidige recht
ook reeds geldt.216

6        Conclusie

Duidelijk moge zijn dat de aanwezigheid van administratietechnieken voor
de ontwikkeling van het vennootschapsrecht van zeer wezenlijke betekenis

is geweest. De interne rekening en verantwoording aan de hand van die
administratie is onontbeerlijk voor de vaststelling en verrekening van winst
en verlies en gaat als zodanig aan een eventuele interne aansprakelijkstelling
vooraf. Administratie-, reken- en verantwoordingplichten hebben wat betreft
de interne verhouding tussen de deelgenoten in de verschillende beschreven

gemeenschappennagenoegdezelfde functie. Interneaansprakelijkheid staat

bij personenvennootschappen voor de aansprakelijkheid van degenen die
beheer hebben gevoerd in de zin van bestuur en voor de aansprakelijkheid
voor schade door de vennootschap geleden als gevolg van het feit dat

215 Lowensteyn stelt dat de rechtspersoon volgens Boek 2 BW absolute werking heeft, haar
bestaan en de rechtsgevolgen gelden volgens Boek 2 tegenover eenieder. Men bedenke dat
de vennootschappen buiten Boek 2 over op rechtspersoonlijkheid gelijkende trekken kunnen
beschikken. welke evenzogoed tegenover eenieder gelden. Vergelijk de noot van Scholten

bij HR 8 april  1937, NJ '37,640 (Kersten/Mantel). Scholten wijst in dit verband op de regels
met betmkking tot beslag, faillissement en compensatie die in de rechtspraak voor bijvoorbeeld
de vofworden aangenomen. Zie Pitlo-uwensteyn, Het rechtspersonenrecht, p. 30, vergelijk
voorts Kist, lets over het begrip van Vennootschap, p. 206 e.v., Scheltema, t.a.p., p.  366,
De Leeuw, Vermogensafscheiding bij maatschap, p. 390 e.v., Schoordijk, Mede-eigendom,
gemeenschap, rechtspersoonlijkheid, p. 26-27, Van der Grinten, Toelichting Ontwerp Titel
7.13 BW, p. 1086, Van Schilfgaarde, De vennootschap volgens hetOntwerp B.W., p. 14-25,
Janssen, t.a.p., p. 49e.v. enRaaijmakers, Dient een concern te wordenbeschouwd als rechts-

persoon? en Rechtspersoon tussen contract en instituut.
216 Anders Perrick, t.a.p., p. 5, Wiersma, t.a.p., p. 544 en de reactie van Van Mourik, 545.
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vennoten niet overeenkomstig de doeleinden van het vennootschapscontract
ontvangsten en uitgaven hebben gedaan. De externe aansprakelijkheid is
de aansprakelijkheid voor zover die de aansprakelijkheid van het vennoot-
schapsvermogenals beoogdverhaalsobject te bovengaat. Waarborg hierbij
wordt gevormd door het gegeven dat beheers- en andere handelingen slechts
bij de relatief minder belangrijke mede-gebondenheid van de overige deel-
genoten aanleiding kan geven en voor het overige door de bijzondere rege-
lingen van de vertegenwoordiging bij de maatschap en de vof.

Kruising van de lijn die loopt over de onbenoemde gemeenschap-stille-
maatschap-openbare-maatschap-vof en de tweede historische lijn met
betrekking tot de de compagnia en vof, waarlangs het openbare vennoot-
schapsrecht zich heeft ontwikkeld, laat mijns inziens zien dat de stille
maatschap niet over een afgescheiden vermogen beschikt. De stille maat-
schap ligt daarvoor te dicht tegen de onbenoemde gemeenschap aan. Met
andere woorden: voor het bestaan van een afgescheiden karakter (in de
zin dat deze doorbreking van de parims creditorum met zich meebrengt)
van het in het kader van beroepsmatige samenwerking afgezonderde vermo-
gen is die enkele beroepsmatige samenwerking niet voldoende. Vereist is
dat in het economisch verkeer onder gemeenschappelijke naam wordt gehan-
deld. Dit betekent dat de administratie in bij de stille maatschap geen rol
speelt in het kader van het verzetsrecht van crediteuren.
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Administratie, rekening en verantwoording
bij kapitaalvennootschappen

1        Inleiding

Het onderzoek beperkte zich in de vorige hoofdstukken tot de betekenis
van de administratie, rekening en verantwoording in drie-partijenver-
houdingen en maakte slechts een enkele keer een zijsprong naar de rechts-

persoon. Dit hoofdstuk heeft betrekking op de rekening en verantwoording
bij de rechtspersonen  bv  en  nv. Het onderzoek  naar  de  in de inleiding
omschreven driepartijen-verhouding dient daarom met de figuur van de
rechtspersoon en de daarop van toepassing zijnde wettelijke bepalingen te
worden uitgebreid. Wat ontstaat is een vier-partijen verhouding (derde-be-
stuurder-rechtspersoon-aandeelhouder) waarin de aard van de onderlinge
betrekkingen verschilt al naar gelang sprake is van een enkelvoudige open
(de beurs-nv) of besloten (de 'bakkerij-bv-om-de-hoek') verhouding, dan
wel van een groepsverhouding (concern) waarin moet worden onderscheiden
naar de positie van de moedermaatschappij en de positie van de met haar
in een groep verbonden vennootschappen en rechtspersonen. Deze uitbrei-
ding doet, mede gezien in relatie tot in de inleiding gestelde kernvragen
en hetgeen eerder aan de orde kwam, meerdere vragen rijzen.

Bijvoorbeeld: hoe verhouden zich de gedetailleerde wettelijke regelingen
van Titel 2:9 en de artikelen 2:10 en 2:101 (210) BW tot de rekening en

verantwoording in de bijzondere relatie tussen bestuur en aandeelhouders?
Welke betekenis heeft het verschijnsel van de rechtspersoonlijkheid voor
de rekening en verantwoording in die verhoudingen? Hoe verhoudt zich
de rekening en verantwoording tot het gegeven dat de ava in het systeem
van de wet bevoegd kan zijn voor de rechtspersoon een besluit te nemen? 1

Wat is de positie van minderheidsaandeelhouders? Hoe verhoudt de rekening
en verantwoording zich tot het wettelijke kapitaalbeschermingsrecht? Zijn
bijzondere wettelijke voorschriften van belang (bijvoorbeeld artikel 2: 108a
BW dat bepaalt dat bij sterke vermogensdaling de ava bijeen geroepen dient

1        Vgl. HR 21 jan.  1955, NJ '59,43 (Forumbank), HR 4 dec.  1992, NJ '93, 271 (Meijers/Mast
Holding BV), nt. Raaijmakers, AA 1993, p. 275 en Van der Grinten, De regels van het
spel.
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te worden)?2 Welke betekenis heeft de rekening en verantwoording binnen
de groep? Wat is de betekenis van het gegeven dat artikel 2:9 BW spreekt
over een behoorlijke taakvervulling door het bestuur tegenover de rechts-
persoon? Naar welke juridische criteria dient rekening en verantwoording
binnen nv en bv te worden afgelegd? Welke rol speelt de idee van samen-
werking? Wanneer dient nadere toelichtende informatie te worden verschaft?
Wat is de juridische functie van het jaarverslag? Wat is de juridische
betekenis van de administratie en de administratieplicht? Welke relatie
bestaat tussen de rekening en verantwoording bij kapitaalvennootschappen
en eisen van toezicht in twee- en driepartijenverhoudingen?

In deze vragen laat zich enige orde scheppen, indien onderscheiden wordt
naar  1. de functie van de jaarrekening, het jaarverslag en de overige infor-
matie (intern en extern),  naar  2. de verschillende belangen  die  met  de  te
verstrekken informatie in open en besloten verhoudingen worden gediend
en  naar  3. de betekenis  van de administratie.  Voor de betekenis  van  de
administratie in relatie tot de rechtspersoonlijkheid meer in het algemeen
verwijs ik hier terug naar hoofdstuk 1, §§ 4.6 en 4.7. Hieronder zullen
belang, functie en betekenis in het bijzonder bij de nv en bv worden geanaly-
seerd.

Opzet is deze analyse te beginnen vanuit de gedachte dat in elk geval
in echt besloten verhoudingen het verschijnsel van de rechtspersoonlijkheid
voor de interne rekening en verantwoording beperkte betekenis heeft, hoe-
zeer overigens de bv waarin aan die verhouding gestalte is gegeven, onder-
worpen is aan Titel 9 van Boek 2 BW. Aannemelijk is immers dat rechtsper-
soonlijkheid ('het wat het vermogensrecht betreft aan een natuurlijke persoon
gelijk staan') daar in beginsel slechts een rol speelt als het gaat om de
afbakening van hetgeen waarover rekening en verantwoording dient te wor-
den afgelegd (de ontvangsten enuitgaven voor de rechtspersoon) en hetgeen
waarover een administratie moet worden bijgehouden (zie artikel 2:10 BW).

Deze in dit opzicht beperkte betekenis van de rechtspersoonlijkheid zal
ik illustreren aan de hand van twee voorbeelden. Het eerste voorbeeld wordt
gevormd door de samenwerking tussen de vennoten binnen de openbare
vennootschap die naar Titel 7:13 ONBW zowel overeenkomst als rechtsper-
soon is, en gerllustreerd aan de hand van de positie van de geldschietende
vennoot. Het tweede voorbeeld wordt gevormd door de verhouding tussen
bestuur en aandeelhouders  in de besloten 'tweemans-bv'.

2     Vgl. ook Beckman, Artikel 2:403 BW (groepsreginle), p. 308 over minderheidsaandeelhouders
die als voorwaardevoor instemming met de403-verklaring additionele informatie verlangen.
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2       Rekening en verantwoording tussen overeenkomst
en rechtspersoon

2.1 De openbare vennootschap naar ONBW

Artikel 7.13.1.1. ONBW omschrijft de vennootschap als een overeenkomst
waarbinnen voor gemeenschappelijke rekening eenberoep ofbedrijfwordt
uitgeoefend. Die vennootschap kan, gezien het reeds eerder besproken
jurisprudentiele criterium, worden beschouwd als een overeenkomst door
middel waarvan voor gemeenschappelijke rekening 'actief wordt samen-

gewerkt in het economisch verkeer gericht op de verwezenlijking van voor-
deel'.3 Dat voordeel kan volgens het ontwerp reeds gelegen  zijn  in  het
voor gemeenschappelijke rekening uitoefenen van een beroep of bedrijf,
dan wel het voor gemeenschappelijke rekening verrichten van beroeps- of
bedrijfshandelingen (zie artikel 7.13.1.1. ONBW).

In het ontwerp is het element samenwerking in de omschrijving van
het begrip 'vennootschap' niet opgenomen. De toelichting acht het opnemen
van het element minder op zijn plaats, omdat de prestatie van een vennoot
uitsluitend kan bestaan in een geldelijke bijdrage en niet hoeft te bestaan
in het werken  voor de vennootschap.  Wel is volgens de toelichting  een
zekere mate van gelijkheid tussen de vennoten, ter onderscheiding van de
arbeidsovereenkomst, wezenlijk, zonder dat dat met zoveel woorden in
de wettelijke omschrijving zou behoeven te worden opgenomen. Doordat
de toelichting de eis van een zekere gelijkheid stelt, moet worden
geconstateerd dat het ontwerp toch min of meer aansluit op de hierboven
in hoofdstuk 2 gegeven omschrijving van het begrip samenwerking, zij het
dat de samenwerking naar het ontwerp zeer beperkt kan blijven: namelijk
beperkt tot het op basis van een zekere gelijkwaardigheid verrichten van
beroeps- of bedrijfshandelingen voor gemeenschappelijke rekening.

Aan de openbare vennootschap wordt in het ONBW tegelijk ook rechtsper-
soonlijkheid toegekend (zie artikel   7.13.1.2   lid 2). Toekenning   van

rechtspersoonlijkheid aan de openbare vennootschap doet in principe aan
de idee van samenwerking niets af. (Hetzelfde geldt voor het EESV, ook
een samenwerkingsverband dat tevens rechtspersoon is (zie de artikelen
1-5 Vo.EESV)) Uit het feit dat ondanks het bezit van rechtspersoonlijkheid
sprake is van een overeenkomst op basis waarvan voor gemeenschappelijke
rekening wordt gehandeld, kan worden afgeleid dat de term rechtspersoon

3    Zie HR 8 juli 1985, NJ '86, 358 (X/Inspecteur).
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in het ontwerp over een grote mate van transparantie beschikt, vooral
betekenis heeft voor de goederenrechtelijke betrekkingen en minder voor
de verbintenisrechtelijke betrekkingen tussen de vennoten. 4

Met de toepasselijkheid van de idee van de samenwerking kunnen ook
de in hoofdstuk 2,  § 3.3 gegeven omschrijvingen van de begrippen beheer,
rekening en verantwoording op de openbare vennootschap worden toegepast.
Toetsen we deze omschrijvingen aan het ontwerp, dan blijkt dat zich bij
personenvennootschappen ten aanzien van geldschietende vennoten een
zekere 'depersonalisatie' kan voordoen, dat wil zeggen dat hun deelname
aan de samenwerking niet meer zozeer bestaat uit de deelname aan de
besluitvorming (ex ante), maar uit rechten met betrekking tot rekening en
verantwoording (ex post'), waardoor hun positie ten opzichte van de
vennootschap (het samenwerkingsverband) in sommige opzichten gaat lijken
op die van derden (tegenover de rechtspersoon), meer in het bijzonder op
die van verschaffers van vreemd vermogen. Die positie lijkt dan, zoals we
nog zullen zien, wat betreft de rekening en verantwoording op de positie
van aandeelhouders in een beurs-nv.

2.1.1 Beheer

Tenzij anders is bepaald, is iedere vennoot tot beheer bevoegd (zie artikel
7.13.1.4 ONBW). Dit betekent dat hij in beginsel alle rechtshandelingen
mag verrichten die redelijkerwijs voor de verwezenlijking van het doel van
de vennootschap dienstbaar kunnen zijn. Overeengekomen kan worden dat
de vennoten het bestuur aan een of enkelen van hen overlaten. Nu sprake
is van een samenwerkingsovereenkomst mag een afwijkende regeling er
niet toe leiden dat de niet-besturende en tevens niet-beherende vennoot
geheel van de onderlinge samenwerking wordt uitgesloten. Echter met de
minimale eis die aan de samenwerking door het ontwerp en de toelichting
wordt gesteld (het op basis van gelijkwaardigheid voor gemeenschappelijke
rekening verrichten van beroeps- of bedrijfshandelingen) is mijns inziens
niet in strijd dat aan de openbare vennootschap een geldschietende vennoot
deelneemt met zeer beperkte bevoegdheden ten aanzien van de interne
besluitvorming (ex ante). Een vennoot die bijvoorbeeld alleen meebeslist
bij handelingen waardoor de onderlinge rechtsverhouding wijzigt. Wat
betreft de beheers- en bestuurshandelingen die door de overige vennoten
worden verricht, is die geldschietende vennoot dan vooral aangewezen op

4         Vgl.   Maeijer die meent  dat het ontwerp een tweeslachtig karakter heeft, Maeijer,   Geen
rechtspersoonlijkheid voor de openbare vennootschap, p. 1348.
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de rekening en verantwoording die jegens hem op grond van artikel
7.13.1.5 ONBW achteraf dient te worden gedaan  (ex posO.

Men zie wel dat de geldschieter daarmee ofwel bij het aangaan van de
overeenkomst, ofwel op een later moment impliciet of expliciet moet instem-
men. Het is bij die expliciete instemming op dat moment dat hij bijzondere
rechten kan bedingen wat betreft de inhoud en frequentie van de verantwoor-
ding. Is sprake van een vader die zijn zaak langzamerhand aan zijn zoon
overdoet en tegelijk zelf terug treedt in de positie van geldschieter, dan
dienen de feiten en gedragingen, wat die bijzondere rechten betreft, bij
gebreke van een bijzondere regeling normatief te worden geduid, waarbij
de vennootschappelijke goede trouw een belangrijke rol zal spelen. In ieder
geval geldt naar het ontwerp dat de beherende vennoten jaarlijks een jaar-
rekening dienen op te maken (zie artikel 7.13.1.9  lid  3  ONBW),  bij  welk

begrip - het zij voor alle duidelijkheid opgemerkt - niet moet worden
gedacht aan het door Titel 9 Boek 2 BW voor commerciele rechtspersonen
voorgeschreven document.

Is de niet-beherende geldschietende vennoot beperkt draagplichtig, en
is aan de in- en uitschrijfverplichtingen voldaan, dan is sprake van een
commanditaire vennoot (zie artikel 7.13.3.1.en 7.13.3.2 lid 4 ONBW).
Ten aanzien van de rekening en verantwoording aan die commanditaire
vennoot naar huidig en ontwerp-recht zou ik. ter vergelijking met de
aandeelhouder, het volgende willen opmerken.

Uit de rechtsgeschiedenis en de artikelen 15 en 16 K volgt dat de huidige
CV met meerdere beherende vennoten wat betreft de interne verhouding
tussen de commanditair en de beherende vennoten, societas is.5 Maeijer

5     Zie over de ontstaansgeschiedenis Fruin, De Commanditaire vennootschap op Aandeelen,
p. 20 en 21, Zeylemaker, Verleden heden en toekomst van de NV, p. 583, Kist, De maat-
schap of vennootschap,  p. 124, Mansvelt, Rechtsvorm en geldelijk beheer bij de Oost-Indische

Compagnie,  p. 72, Duynstee, Commanditaire vraagstukken„  p.  9 e.v.,  42,  50,  76  e.v.,
Asser, Insolidumof pro parte, p. 87, Binger, De commanditaire vennootschap, p.  19,20-22,
26-28 en 61, Van Brakel, De Nederlandsche Commanditaire Vennootschap, p. 252 en Asser-

Maeijer V, p. 7. Duynstee (p. 42) stelt dat naarmate de participatie gedachte in de com-
manditaire vennootschap doordrong de beperkte aansprakelijkheid van de geldschieter meer
en meer als een logisch gevolg van zijn deelname werd gezien. Deze beperkte aansprake-

lijkheid kon ondermeer ontstaan doordat de boekhouding van de onderneming en die van
de geldschieter apart werden gevoerd. Zie Farrar's Company Law (Butterworths, london
and Edinburgh, 1988), p. 15 en Mansvelt, t.a.p., p. 61-67. Het feit dat de commenda en
de daarmee verbonden beperkte aansprakelijkheid zich in Engeland later ontwikkelden dan

op het vasteland, wijt Farrar danook aan een achterstand op het gebied vande boekhoudtech-
niek.  Vgl. ook Fruin,  t.a.p.,  p.   10.  Dit  zou te maken kunnen hebben met  het  feit  dat  de
receptie van Romeins recht in Angelsaksische landen niet of nauwelijks heeft plaats gevonden.
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stelt ten aanzien van die cv dat altijd sprake moet zijn van een overeenkomst
tot samenwerking op voet van gelijkheid.6 Dit betekent mijns inziens dat
bij een cv in de zin van de wet in beginsel steeds sprake dient te zijn van
gezamenlijke beleids- en besluitvorming. Slechts bij unanimiteit kan van
de idee van de samenwerking worden afgeweken, tenzij - ook hier -
reeds bij aanvang  van de commanditaire deelname anders werd bepaald.
De organisatorische betrokkenheid van de commanditair bij de gang van
zaken in de openbare cv kan daardoor, expliciet dan wel impliciet, onmid-
dellijk, dan wel na verloop van tijd, van zeer geringe betekenis zijn.7

De stille cv (de maatschap of vofwaaraan een stille geldschieter partici-
peert) is niet cv in de zin van de wet.8 Ook daar kan de betrokkenheid
bij en de invloed op de besluitvorming van zo'n stille geldschieter sterk
varieren.9 Hoe geringer de invloed op de vennootschappelijke besluitvor-

Vgl. Spruit, Corpus iuris civilis, p. X.
6    Asser-Maeijer V, p. 358.
7         Mohr, Van maatschap,  vof en  cv,  p.   162.
8        Mohr,  t.a.p.,  p.   158 en Asser-Maeijer  V,  p. 360. Wordt in voorkomende gevallen  door

de deelgenoten (de geldschieter incluis) in dem vennootschappen de schijn gewekt dat zij
gezamenlijk bedrijfshandelingen verrichten, dan is de geldschieter extern hoofdelijk voor
het geheel mede aansprakelijk (zie de artikelen 29 en 18 K). Wezeman, De commanditaire
matador, p. 655 en Westbroek, De aansprakelijkheid van de commanditaire vennoot, p.
407.

9     Van oudsher hebben zich verschillende verschijningsvonnen voorgedaan. Daarbij bestond
niet steeds tussen partijen de bedoeling een vennootschap (societas) aan te gaan. Zo omschrijft
Binger de oorspronkelijke commenda als een overeenkomst van lastgeving tussen de accom-
mendans (de geldschieter) en de accomendamrius zonder dat daarbij sprake was van
samenwerking op voet van gelijkheid. Hierbij was de accommendans in oorsprong geheel
aansprakelijk voor de verbintenisen die de accommendatarius aanging. De opvatting van
Binger dat tussen de commanditair en de beherend vennoot niet steeds sprake hoeft te zijn
van maatschap, wordt onder andere ook door Nierstrasz en Duynstee aan de hand van de
wetsgeschiedenis bestreden. Asser noemt de societas per viam accomendime als voorloper
van de commanditaire vennootschap, welke wel vennootschap was en voortkwam uit de
compagnia. Bijzonder was dat de onderneming toebehoorde aan de geldschietende en de
besturende vennoten gezamenlijk. De namen van de accomendatoren werden in de boeken
van de vennootschap vermeld en vaak op grond van een wettelijk voorschrift in speciale
openbare registers opgenomen. De geldschieter in de accommendim was jegens degene die
met de beherende vennoot (de tractator) gehandeld had niet aansprakelijk. De laatste verrichtte
de zaken immersalleenop eigen naam. Bij deconzpagniapatese (eenopenbare vennootschap)
waar de geldschieter vennoot was en naar buiten bekend, was de aansprakelijkheid beperkt
tot zijn ingelegde kapitaal, mits zijn naam niet in de naam van de vennootschap voorkwam
en hij de beperking van de aansprakelijkheid openbaar had gemaakt. De kern van de hierge-
noemde overeenkomsten was echter steeds terleengeving. Asser,  t.a.B,  p.  87-89  en 270
e.v., Binger, t.a.p., p. 25, 26, 36, 62, 63, 70-77 en 110, Nierstrasz, De commanditaire
vennootschap, p. 6, Duynstee, t.a.p., p. 17 e.v., 50, 76 e.v. en 80 en Van der Heijden,
De  ontwikkeling  van  de  NV,  p.   15.
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ming, hoe meer de positie van de commanditaire vennoot en de stille
geldschietende vennoot ten opzichte van de vennootschap op de positie van
derden-schuldeisers gaat lijken, waartegenover dan aan de zijde van de
beherende vennoten bijzondere, overeengekomen plichten tot rekening en
verantwoording kunnen bestaan.

De conclusie die mijns inziens hieruit ten aanzien van de openbare

vennootschap naar ONBW kan worden getrokken is dat hoe verder verwij-
derd de positie van de geldschieter van de eigenlijke samenwerking, hoe
meer de jaarrekening van de rechtspersoon of vennootschap als zodanig
de functie van individuele rekening en verantwoording door de beherende
vennoten kan overnemen, hetgeen echter tevens afhankelijk is van de
bijzondere regeling die betrokkenen treffen. Hetzelfde geldt naar huidig
recht voor de jaarrekening van de vennootschap als we het hebben over
de  maatschap  en vof waaraan een stille geldschieter deelneemt  en  de  cv.
Bij een echt ver verwijderde positie ten opzichte van de besluitvorming
(ex ante) valt het te betwijfelen of nog van een geldschietende 'vennoot'
kan worden gesproken.

2.1.2       Administratie

Met betrekking tot de boekhouding bepaalt de toelichting op artikel
7.13.1.9 ONBW dat daarin niet alleen behoren te worden opgenomen trans-
acties die ten name van de vennootschap zijn aangegaan, doch alle trails-
acties voor rekening van de vennootschap.  De zorg voor die boekhouding
berust volgens artikel 7.13.1.9 ONBW bij de beherende vennoten. Opmerke-
lijk  is dat reeds artikel  3: 15a  BW op eenieder die een beroep of bedrijf
uitoefent de plicht legt tot het voeren van een deugdelijke administratie,
zowel van zijn eigen vermogenstoestand, als van alles betreffende het bedrijf
of beroep. Reeds artikel 3:15a BW en wat betreft de rechtspersonen van
Boek 2 BW in ieder geval ook 2:10 BW, leggen derhalve op degenen die
in de openbare vennootschap een beroep of bedrijf uitoefenen de plicht tot
het bijhouden van een deugdelijke administratie. Aannemelijk is dat de
beherende vennoten bij unanimiteit en onder gezamenlijke verantwoorde-
lijkheid een of enkelen van hen als administrateur van de boeken van de
vennootschap kunnenbenoemen. Dat gebeurtdanop basis vaneenovereen-
komst van opdracht, waarover door de administrateur ook weer rekening
en verantwoording dient te worden afgelegd. Aannemelijk is ook, gezien

het belang van de interne verslaglegging in het kader van het bestuur, dat
die administrateur deel uit maakt van het bestuur.
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De boekhouding en de overige bescheiden van de vennootschap zijn
stukken die aan de vennoten gemeen zijn. Het lijkt de toelichting derhalve
juist dat als regel ieder der vennoten - ook al is hij geen beherend
vennoot  - deze stukken kan inzien (zie artikel 7.13.1.9  lid  2  ONBW).
Een dergelijk persoonlijk recht van inzage kan echter bij bepaalde
vennootschappen bezwaarlijk zijn. De toelichting geeft het voorbeeld van
de commanditaire vennoot die een concurrerend bedrijf uitoefent.  Om die
reden is bepaald dat kan worden overeengekomen dat het inzagerecht niet
persoonlijk door een vennoot kan worden uitgeoefend doch slechts door
een aangewezen accountant. 10

Opmaking van de jaarrekening geschiedt door de beherende vennoten
gezamenlijk. Dit is belangrijk aangezien aldus wordt vastgesteld of de
vennootschap winst of verlies heeft gemaakt. Bij de vaststelling van de
jaarrekening heeft ieder der vennoten belang, reden waarom zij door ieder
der vennoten dient te worden goedgekeurd:1 Daaronder dient in beginsel
ook de commanditair te worden begrepen. Niet-goedkeuring kan echter
in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid.

2.1.3        Rekening  en  verantwoording

Uit  artikel  7.13.1.5 ONBW volgt  dat de plicht tot rekening en verant-
woording op iedere beherende vennoot rust tegenover ieder der overige
vennoten. ('Een beherende vennoot doet aan ieder van zijn mede-vennoten
verantwoording over de wijze waarop hij zijn taak heeft verricht. Heeft
hij bij de uitvoering van zijn taak ten laste van de vennootschap gelden
uitgegeven often behoeve van de vennootschap gelden ontvangen, dandoet
hij daarvan rekening') De toelichting acht het gelet op de persoonlijke band
van de vennootschap juist dat iedere vennoot deze rekening en verantwoor-
ding kan vorderen. Dit is gezien het feit dat de verbintenisrechtelijke
verhouding door de idee van de samenwerking - hoe minimaal ook -
wordt beheerst, terecht. Tegelijk echter lijkt mij dat met rekening en
verantwoording door de vennootschap als zodanig kan worden volstaan,
indiende geldschieter van de eigenlijke samenwerking geen deel uit maakt.
Volgens de toelichting mag te allen tijde rekening en verantwoording worden
gevraagd, maar mag de vennoot die tot rekening en verantwoording is ge-
houden niet onredelijk worden belast. 12

10  Van der Grinten, Ontwerp en Toelichting Titel 13 Boek 7 BW, p. 1098.
11  P. 1098.

12     P.   1094  en Van Schilfgaarde, De vennootschap volgens het Ontwerp  B.W.,  p.  33.
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Geconstateerd kan worden dat gezien het wettelijke uitgangspunt (de
vennootschap is een overeenkomst), de aard en omvang van de rekening
en verantwoording aan de geldschietende vennoot vooral wordt bepaald
door zijn eigen initiatief op het moment dat hij met een beperkte positie
binnen de organisatie instemt en door de omvang en aard van zijn deelname.
Daarnaast dienen ter beantwoording van de vraag of een recht op rekening
en verantwoording bestaat de feiten en gedragingen van betrokkenen
normatief te worden geduid. Belangrijke (risicodragende) financiele
betrokkenheid zal dienen te leiden tot rekening en verantwoording, ook
al is de bijdrage aan de (overige) vennootschappelijke werkzaamheden
gering. Die verantwoording kan echter beperkt blijven tot verslaggeving
door de vennootschap als zodanig. Grote financiele betrokkenheid zal dienen
te leiden tot uitgebreide informatieverstrekking, waarvoor het ontwerp de
de geldschietende vennoot door de keuze voor de vennootschap als overeen-
komst voldoende aanknopingspuntenbiedt, maar datbelet tegelijkertijd niet
dat hij een positie inneemt die op enige of zelfs belangrijke afstand staat
van de eigenlijke samenwerking: hij staat dan in dit opzicht, zo zou men
kunnen zeggen, als een 'derde' met bijzondere verantwoordingsrechten
tegenover de rechtspersoon. De jaarrekening heeft ten opzichte van andere
derdengeenzelfstandige betekenis, omdat niet sprake is van een publikatie-
plicht.

2.2 De tweemans-bv

Twee andere voorbeelden waaruitdebeperkte betekenis van rechtspersoon-
lijkheid voor de interne verantwoording blijkt, zien we bij beschouwing
van de zogenaamde tweemans-bv. Daarbij kan worden gedacht aan de be-
kende 'bakkerij-om-de-hoek' die door de bakker in een bv is omgezet en
aan de bv waarin twee personen tevens aandeelhouder en bestuurder zijn.
Bezien we eerst de 'bakkerij-om-de-hoek'.

2.2.1       De  'bakkerij-om-de-hoek'

In dit voorbeeld wenst de bakker na de benoeming van zijn zoon tot bestuur-
der van de bv als terzake kundig en betrokken aandeelhouder van zijn
pensioen te gaan genieten. Afhankelijk van de concrete bedoelingen van
partijen, hun financiele betrokkenheid bij de onderneming en deskundigheid
zullen de gegeven feiten, normatief geduid, gemakkelijk tot de conclusie
kunnen leiden dat sprake is van een rechtsverhouding waarin een beroep
door de zoon op een te houden aandeelhoudersvergadering of een over te
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leggen jaarrekening ter afwering van een verzoek om inlichtingen niet
past.13 Toelichting op en verantwoording over feitenen gedragingen zullen,
afhankelijk van het belang van het onderwerp, gevraagd, dan wel
ongevraagd moeten worden gegeven. Daarnaast moet door de zoon als
bestuurder als het ware als sluitstuk op de interne verantwoording een
jaarrekening en een jaarverslag worden opgemaakt en aan de vader ter
vaststelling worden overgelegd.

Wat betreft de rekening en verantwoording in de interne verhouding
doet zich het in de vorige hoofdstukken geschetste patroon onveranderd
voor, zij het dat Boek 2 BW in Titel 9 het sluitstuk van de jaarlijkse
rekening en verantwoording 'objectiveert' door middel van gedetailleerde
wettelijke voorschriften. De verhouding tussen het bestuur en de ava (zoon
en vader) kan zondermeer worden geduid als een rechtsverhouding die tot
de rechtvaardiging van vermogensrechtelijk beleid verplicht. De rechtsper-
soon heeft voor de interne rekening en verantwoording en de doorlopende
informatieplichten de geschetste beperkte betekenis: in wezen is er in deze
intern-besloten (rechts)betrekking nog steeds sprake van een driepartijen-
verhouding als in de vorige hoofdstukken beschreven. In die verhouding
kan informatie door de aandeelhouder naar redelijkheid steeds worden
gevraagd en dient het bestuur die informatie, ook buiten de jaarrekening
of een vergadering om, te geven. Anders dan in een 'open' (beurs)-nv kan
vader hier immers vrijwel steeds een ava bijeenroepen en (ook) op grond
van artikel 2:217 BW informatie verlangen. waarbij de rem van lid 2
(zwaarwegende belang) slechts beperkt werkt. Rekening en verantwoording
over bijvoorbeeld belangrijke investeringen, uitbreiding of inkrimping van
activiteiten zal bij wijze van interne controle steeds kunnen worden ge-
vraagd.

Extern ligt dit hier inmiddels anders.  De te publiceren jaarrekening heeft
te gelden als de jaarrekening van de rechtspersoon. Illustratief in dit verband
is de eenpersoons-bv/nv waar interne rekening en verantwoording in het
geheel geen rol speelt. Desondanks dient die bv te voldoen aan een aantal
wettelijke plichten gericht op de bescherming van crediteuren, waaronder
ookde verplichte publikatie vandejaarrrekening. Hier krijgendie verplich-
tingen belangrijke betekenis in de externe verhouding. Zij schragen (mede)
het voorrecht van beperkte aansprakelijkheid, respectievelijk de niet-aanspra-

13 Hetzelfde blijft gelden indien de zoon vervolgens enkele dochters opricht, vgl. Raaijmakers,
Plicht en bevoegdheid, p. 40 en nt.  HR  13 dec.  1991,  NJ '92,279 (UVO-Lopik),  AA  1993,
p. 54.
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kelijkheid van bestuurders (zie hoofdstuk  1, §  4.6). Te denken valt  aan
de wettelijke administratieplicht, de kapitaalbeschermingsregels (bijvoorbeeld
artikel 2:204c (de nachgran(lung)), de inschrijfverplichtingen en de bijzonde-
re regels met betrekking tot eenpersoonsvennootschappen als bedoeld in
artikel 2:137 (247) BW (schriftelijke vastlegging rechtshandelingen vennoot-
schap jegens houder alle aandelen in het kapitaal), welke bepaling als een
bijzondere administratieplicht kan worden beschouwd.

2.2.2   UVO-Lopik BV

Het tweede voorbeeld met betrekking tot de functie en betekenis van de
jaarrekening als sluitstuk op de interne rekening en verantwoording is de
casus van het arrest van de Hoge Raad inzake een van de vele geschillen
tussen Arie en Johannes van den Berg, ditmaal betreffende de eigenmachtige
oprichting van een 100 % dochtermaatschappij ('UVO-Lopik BV') door
Arie als bestuurder  van A.  van  den  Berg  BV.14  In casu beschikte  Arie
over 50% van de aandelen en hielden Johannes en zijn zoon Arjen samen
de overige aandelen in A. van den Berg BV. Arie en Johannes waren oor-
spronkelijk beiden tevens directeur van die vennootschap, maar Johannes
was na een enquete als bestuurder ontslagen. Johannes en Arjen wensen
de oprichting van de UVO-Lopik BV ongedaan te maken teneinde te bewerk-
stelligen dat hen voldoende inzicht wordt verschaft in de gang van zaken
bij UVO-Lopik BV. Waar het mij hier om gaat is te betogen dat de weg
die zij daartoe bewandelen (de vordering tot ontbinding van de dochtermaat-
schappij vanwege het feit dat goedkeuring van de raad van commissarissen
zou hebben ontbroken) niet de aangewezen en zelfs een overbodige weg
is om inzicht te verkrijgen in de gang van zaken in de dochtermaatschappij.

Van belang is te zien dat het jaarrekening- en verantwoordingstechnisch
in wezen niet uitmaakt dat de activa van UVO-Lopik BV als zodanig in
een afzonderlijke dochter-bv worden ondergebracht. De gegevens daarom-
trent dienen immers geconsolideerd in de jaarstukken van A. van den
Berg BV te worden weergegeven. Bij wijze van inleiding op de hieronder
nog uitgebreid aan de orde komende consolidatie-problematiek kan worden
opgemerkt dat in beide gevallen Arie als bestuurder zijn taak jegens de
rechtspersoonenmoedermaatschappij A. vandenBerg BVbehoorlijkdient
te vervullen. In beide gevallen brengt het jaarrekeningenrecht met zich mee
dat hij als bestuurder rekening en verantwoording dient af te leggen door
de overlegging van jaarstukken, enkelvoudig en geconsolideerd. Zowel

14  HR 13 dec. 1991, NJ '92,279 (UVO-Lopik), nt. Raaijrnakers AA 1993, p. 54.
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de wijze waarop leiding is gegeven aandeeigenwerkzaamheid, als de wijze
waarop leiding is gegeven aande werkzaamheden van duurzaam verbonden
vennootschappen, dient in de jaarrekening van A. van den Berg BV te
worden verantwoord (zie de artikelen 2:24c, 367 en 379 BW).

Er vanuit gaande dat de rechtspersoonlijkheid van A. van den Berg BV
wat betreft de interne rekening en verantwoording in de betreffende besloten
verhouding beperkte betekenis heeft, dienende eisen van Johannes en Arjen
zich op rekening en verantwoording door Arie over zijn leidinggevende
activiteiten te richten. Van belang is de rechtspersoonlijkheid van A. van
den Berg BV slechts in verband met het feit dat zij als rechtspersoon als
zodanig eigenaar is van de aandelen UVO-Lopik BV. De aard van die deel-
neming bepaalt (zie artike12:406 BW) ofUVO-Lopik BV binnende econo-
mische eenheid dient te worden begrepen en verantwoord. Niet van belang
voor Johannes en Arjen is de plaats van de betreffende activa binnen die
eenheid (de groep), wel de controle op het beleid zoals dat door de enige
bestuurder van de moedermaatschappij wordt gevoerd. Op de criteria voor
de rekening en verantwoording die daarbij kunnen worden gehanteerd zal
hieronder verder worden ingegaan. Daartoe zal eerst worden ingegaan op
de formele criteria voor rekening en verantwoording in de jaarrekening
en het jaarverslag.

3           De interne functie van de jaarrekening en het
jaarverslag bij de bv en nv

3.1 Inleiding

 ot de taak van het bestuur van een kapitaalvennootschap behoort het beheer
van haar vermogen (inclusief, zoals we zagen, de aandelen in de deelnemin-
genils Dit vermogen behoort toe aan de rechtspersoon, die volgens artikel
2:5 BW wat het vermogensrecht betreft aan een natuurlijke persoon gelijk

15   'De algemene bevoegdheid van de directie van een nv is het besturen van de zaken der
vennootschap, hetbeheren vanhaarvermogenen haar vertegenwoordiging, waarbij de verte-
genwoordigingsbevoegdheid wordt beperkt en bepaald door de bevoegdheid tot besturen
en beheren.' Van der Grinten, De regelsvan hetspel, p.  175. Vgl. Raaijmakers, Bestuurders
en toezichthouders van rechtspersonen, p. 161: 'van het bestuur wordt ook gevraagd vorm
te geven aan de 'ondernemers'-functie: een actief streven naar bereiking van een optimaal
economisch voordeel voor de deelnemende aandeelhouders, het daartoe op efficiente wijze
leiding geven aan de organisatie die door de rechtspersoon in stand wordt gehouden, maar
niet minder het beheren van de bezittingen der rechtspersoon'.  Vgl. ook Lubbers, Aspecten
van behoorlijk bestuur, p. 77 en Kortmann, De positievande vennootschapsorganen, p.   105.
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staatrHet bestuur legt ter verantwoording van de wijze waarop het die taak
vervliI'[ ten minste eenmaal per jaar een jaarrekenulg over aan de ava (zie'
artikel 2:101  (210) BW).16 Bovendien legt het bestuur ook heliarveralag Z
(tenzij de artikelen 2: 396  lid 6 eerste volzin  of 403  BW  voor de vennoot-
schap gelden) en de 'overigtgelevens' (zie artikel 2:392 BW) over. Daaren-3
boven is het bestuur gehouden de ava als orgaan van de vennootschap 'alle Z

„xglangd£19Bghtingen' te verschaffen (zie artikel 2:107 (217)lid 2 BW).17

{-fl
CHet bestuur geeft met de jaarrekening op een door de wet voorgeschre-

ven wijze een bedrijfseconomisch getint verslag van het financiele wel en
wee van de door de nv of bv uitgeoefende onderneming, alsmede een verant-
woording omtrent de naleving van de door de vennootschap in acht te nemen

  bepalingen van kapitaalbeschermingsrecht.18 De jaarrekening is daarmee
juridischgeziende samenvatting vanalle, systematisch geboekte rechtshan-
delingen met financi8le gevolgen over een precies bepaald tijdvak. Daarnaast
dientde jaarrekening economische doeleinden enals zodanig vormt zij voor
belanghebbenden een bron van informatie omtrent het vermogen, de liqui-
diteit en solvabiliteit op de balansdatum enhet resultaat over het boekjaar. 19

De jaarrekening wordt ondertekend door de bestuurders en,  zo die er zijn,
door de commissarissen (zie artikel 2: 101  (210) lid 2 BW).  Door de onder-
tekening stelt het bestuur zich verantwoordelijk voor de registratie, ordening
en weergave van feiten in de administratie en voor een verantwoorde beoor-
deling van die feiten. De ondertekening maakt de jaarrekening tot een akte,
een bewijsstuk in juridische zin.20 Wat betreft de inhoud van de jaarreke-
ning stelt Titel 9 van Boek 2 BW gedetailleerde eisen, waarbij artikel 2:362
lid 1 BW de nadruk legt op het te verschaffen inzicht in vermogen en
resultaat, solvabiliteit en liquiditeit van de rechtspersoon. Van belang is
lid 4 BW dat bepaalt dat met het oog op het te verschaffen inzicht onder
opgaaf van redenen van de dwingende wettelijke bepalingen mag worden
afgeweken: de werkelijkheid gaatboven de vorm.21 Uiterlijk binnendertien

16  De wet bepaalt overigens nergens uitdrukkelijk dat het bestuur aan de ava rekening en
verantwoording moet afleggen. Dit wordt desondanks in het algemeen wet aangenomen.
Lawensteyn, De positie van het bestuur in de tweede golf, p. 175.

17    Daarbij acht Maeijer het in overeenstemming met de praktijk verdedigbaar dat ook de indi-
vidueleaandeelhoudertijdens devergaderingdebevoegdheidheeftominlichtingenteverzoe-
ken. Bij de toekenning van dit recht buiten de vergadering om moet volgens hem echter
terughoudendheid worden betracht, onder andere in verband met het beginsel van gelijke
behandeling van aandeelhouders. Asser-Maeijer II, 3, p. 314.

18 Wessel, JaanTekening en kapitaalbeschenning, p. 57.
19 Usselmuiden, Rechtspersonen,  art.  391-7.
20  Usselmuiden, t.a.p., P T9 inl.-25.
21      'De jaarrekening is een economisch-juridisch document dat niet zo maar uit de boekhouding
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maanden na afloop van het boekjaar dient de jaarrekening te worden
openbaar gemaakt.22

Q      *De functie van het jaarverslag is te voorzien in de behoefte aan infor-
i matie in aanvulling op de informatie in de jaarrekenin 

'In het jaarverslag verantwoordt het bestuur met het naar vaste, controleerbare
maatstaven vastgestelde vermogen op de balansdatum en het resultaat over
het boekjaar, maa chetst het de ontwikkeling van de onderneming of de
groep in verleden, hedenen naaste toekomst, als onderdeel van de onderne-
ming of de groep in de bedrijfstak en de maatschappij.Illet jaarverslag toont
bovendien niet alleen de financieel-economische ontwi#eling, maar het laat
ook de omgeving zien waarin de onderneming of de groep werkt, de concur-
rentiepositie, de sociale verhoudingen, de milieuomstandighede  Gegeven
deze aard en inhoud van het jaarverslag is het consequent en doelmatig dat
alleen het bestuur het jaarverslag opstelt en vaststelt en dat alleen het bestuur
voor een misleidende voorstelling van zaken in het jaarverslag (curs. LP)
aansprakelijk is. Van dat laatste gaat ook de wetgever uit in de artikelen 139
(nv)  en  249  (bv).'23

lt: ed.'. inf  dai. netifilt:Z:J:i,Z ttmedne ro nnba ;aer eak 
(zie artikel 2:394 lid 4 BW), maar dat geldt niet voor kleine en middelgrote
ondernemingen (zie de artikelen 2:396 lid 7 en 397 lid 1 BW). Dit betekent
dat in het jaarverslag van de kleine en middelgrote besloten ondernemingen
een duidelijker accent kan liggen op de interne verantwoording, dan in het
jaarverslag van de grote en beurs-genoteerde onderneming, waar gewaakt
moet worden voor het vrijgeven van concurrentie-gevoelige informatie,
alsmede voor het wekken van verwachtingen bij beleggers. 24

Doordat de wet aan het bestuur de verplichting oplegt een jaarrekening
en een jaarverslag op te maken en het bestuur verplicht is deze ter inzage,
en de jaarrekening ter vaststelling of goedkeuring over te leggen aan de
ava, kan, zoals reeds kort aangegeven in hoofdstuk 1, §  2.2, de rechtsver-

voortvloeit. De economisch-informatieve en juridische doeleinden moeten in evenwicht worden
gediend. De laatste jaren lijkt een tendens aanwezig de juridische doeleinden te onderschatten
of te bagatelliseren. Een onjuist inzicht in de juridische betekenis kan tot een verkeerde
weergave van het vermogen en de financiele positie leiden.' Beckman, De jaarrekening  in
het ondernemingsrecht, p. 29-30.

22  Vgl. ook HR 11 juni 1993, NJ '93, 713 (Kempers en Sarper BV).
23 IJsselmuiden, Rechtspersonen,  art.  391-7.
24 Vgl. Frielink, De doelstellingen van de jaarrekening, p.  1.
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houding tussen het bestuur en de ava worden geduid als een rechtsverhou-
ding die tot de rechtvaardiging van vermogensrechtelijk beleid verplicht:
dit volgt ook uit artikel 2:9 BW. Daarmee zouden de in de vorige hoofd-
stukken gevonden resultaten en patronen op de bv en nv kunnen worden
toegepast. De vraag is echter of, en zo ja, in hoeverre het dwingende
karakter van Boek 2 BW dat toelaat.

In aanvulling op hetgeen in de inleiding op dit boek reeds werd gesteld,
kan worden opgemerkt dat Boek 2 BW de ruimte voor die patronen vooral
lijkt te laten als het gaat om de vorm en frequentie waarin bij kleine en
middelgrote ondernemingen, alsmede inbesloten verhoudingen nadere inlich-
tingen moeten worden gegeven, dan wel tussentijdse rekening en verant-
woording moet worden afgelegd.  Ik denk ook aan minderheidsaandeelhou-
ders - juist ook in verband met de beginselen van redelijkheid en billijkheid
en van gelijke behandeling  - en aan de vraag of het bestuur onder omstan-

digheden op eigen initiatief informatie aan (minderheids)aandeelhouders
dient te verschaffen. Bijzondere aandacht verdient ook de positie van
minderheidsaandeelhouders van de dochter in de situatie dat de moeder-
maatschappij de algemene lijnen van het te voeren beleid bepaalt.25 Daarbij
kan worden aangenomen dat de zelfstandigheid van het bestuur ten opzichte
van de ava in open beurs-genoteerde vennootschappen groter is dan in de,
vaak kleinschalige, besloten verhoudingen, en dat daarmee ook rechtens
het karakter van informatieverstrekking in open verhoudingen een andere
is, zeker nu ddir daarin door de wet, en vaak ook door de statuten, op ge-
institutionaliseerde en gedetailleerde wijze wordt voorzien.26 Daarbij doel
ik niet alleen op de geformaliseerde eisen van Titel 9 ten aanzien van
enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening27, maar ook op de verplichte
raad van commissarissen (verder: rvc) bij de structuurvennootschap28,
oligarchische regelingen met bijzondere rechten voor specifieke groepen
van aandeelhouders, de vrijwillige instelling van een rve bij de overige
vennootschappen en het beurs- en effectenrecht.29 Het is mede hierdoor
dat vooral daar waar een markt in aandelen ontstaat, de aandeelhouders
steeds meer ook als 'derden' tegenover de rechtspersoon kunnen worden
beschouwd. Geziendeaanwezigheid van die markt ook, endeopdehandel

25  Vgl. ook Beckman, Artikel 2:403 BW (groepsregime), p. 308.
26 Vgl. Raaijmakers, Harmonisatie van vennootschaps-, beurzen- en effectenrecht, p. 29.
27  Vgl. nt. Raaijmakers, HR 13 dec. 1991, NJ '92, 279 (UVO-Lopik), AA 1993, p. 54.
28   Glasz, De commissaris in het structuurregime.
29    Raaomakers, Over taak en verantwoordelijkheid van comm. n, Glasz, De commissaris

ter verantwoording, Enige beschouwingen over zinvol commissariaat, Blanco Ferndndez,
De raad van commissarissen bij nv en bv en Houtzagers, Niet naar behoren samengesteld.
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toepasselijke regelgeving, is onder bepaalde omstandigheden nadere
informatie door de rechtspersoon aan de aandeelhouders geboden (zie bij-
voorbeeld artikel 28h Fondsenreglement).30 Dit past in die verhouding,
omdat de beurs-nv alleen op dfe wijze haar aandeelhouders die zij niet kent
(anoniemzijn), kan bereiken met informatie die voor hunbelegging belang-
rijk is.

De vraag dringt zich daarmee - ook hier - op, wat de plaats is van
de rekening en verantwoording, ook in minder geformaliseerde zin, binnen
het vennootschappelijke organisatierecht.

3.2 Verantwoording binnen de vennootschappelijke orde

Binnen de vennootschappelijke orde heeft de rekening en verantwoording
door het bestuur aan de ava centrale betekenis.31 Binnen dit stelsel dient
de ook de betekenis van artikel 2: 101  (210)  BW te worden begrepen.  Tot
de spelregels van dit stelsel behoort de verantwoordelijkheid en de verant-
woordingsplicht. Van der Grinten schrijft dat wanneer door middel van
juridische constructies de verantwoordingsplicht wordt weggenomen, het
stelsel   op  den  duur geen stand zal kunnen houden. 32 Hierover  werd  in
het verleden, onder andere in de V.O.C. de voorloper van de moderne nv,
ook wel anders gedacht.33 Dat het stelsel zonder die plicht echter geen

30 Zie Raaijmakers, Herziening van de fusiecode.
31 LOwensteyn, Wezen en bevoegdheid van het bestuur van de vereniging en de naamloze

vennootschap, p. 38, Raaijmakers, Boekbespreking Bartman, 'Concembeleid en aansprakelijk-
heid', p. 291 en Maeijer, 25 jaren belangenconflict in de Naamloze Vennootschap, p. 8.

32   Van der Grinten, t.a.p., p. 177. Vgl. ook Zeylemaker, Verleden, heden en toekomst van
de NV, p. 615, 622 en 624, Van Campen, Onderneming en rechtsvorm, p. 37, Honte,
Beschermingsconstructies, p. 152-153 en 155 en Raaijmakers, Plicht en bevoegdheid, p.
45, nt. HR 13 dec. 1991, NJ '92, 279 (UVO-Lopik), AA 1993, 54 en nt. HR 4 dec.  1992,
NJ '93, 271 (Meijers/Mast Holding BV), AA 1993, p. 275.

33      De weigering tot het afleggen van rekening en verantwoording door de bewindhebbers leidde
in de V.O.C. tot een vinnige strijd tussen participanten en bewindhebbers. Een strijd die
te maken had met het feit dat de participanten uit waren op direct voordeel en de bewindheb-
bers op de versterking vanhet bedrijf vande Compagnie. Menbedenkedat debewindhebbers
in aanvang zelf bijpasten en misschien ook daarom niet geneigd waren aan de participanten
tegemoet te komen, die immers veel minder risico liepen. Afrekening zou er ook toe hebben
geleid dat de bewindhebbers voor de enorme tekorten aansprakelijk zouden zijn geweest.
Bovendien bestond er een geduchte concurrentie tussen de verschillende compagnieen en
waren de bewindhebbers bevreesd dat vijandelijke mogendheden van de bedrijfsgegevens
gebruik zouden maken. De bewindhebbers legden daarom de nadruk op het'toevertrouwen',
de  participanten  op het 'opdracht geven'. Een strijd die uiteindelijk zou uitlopen  op  de
verplaatsing van de oorspronkelijke positie der bewindhebbers als principale ondernemers
die zichzelf als eigenaren van de onderneming beschouwden, naar de positie van facteurs
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stand houdt, bleek uit de gang van zaken bij de V.O.C.34 en heeft zich
als ervaringsgegeven in de loop der tijd op verschillende manieren
gemanifesteerd.35 De verantwoordingsplicht, waarvan de jaarrekening een
vorm is, en de administratie, nemen daarmee binnen de vennootschappelijke
orde een sleutelpositie in. Wat betreft de verantwoording kan - ook hier -
onderscheid worden gemaakt naar de goedkeuring vooraf (ex ante) en de
verslaggeving  achteraf  (ex  post).

Wat betreft de goedkeuring vooraf brengt het huidige wettelijke systeem
met zich mee dat de overdracht van een belangrijk deel van de activa aan
een onafhankelijke derde zonder toestemming van de ava, althans zonder
dat zij daarover is gehoord, niet is toegestaan.36 Dit betekent dat het

die de zaak der participanten mochten behartigen. De bewindhebbers konden daarbij lange
tijd hun zin doorzetten doordat zij van de zijde van de overheid bescherming genoten. Van
der Heijden, Over den juridischen oorsprong der NV, p. 48, 61, 62,  138,  149, Van der
Heijden, De ontwikkeling van de NV, p. 61, Van Brakel, Ontbrekende schakels, p. 174-175,
De Hollandse handelscompagnieen, p. XII e.v. en 41, Asser, In solidum of pro parte, p.
91, Van Dillen, Het oudste aandeelhoudersregister, p.  11, 20, 29 e.v., Zeylemaker, t.a.p.,
p. 588,589, Mansvelt, t.a.p., p. 7, 12, 47, 52, 83-87, Molengraaff, Boekbespreking
Mansvelt, Tekenbroek, De verhouding tusschen aandeelhouders en bestuurders, p. 9,
Duynstee,  t.a.p.,  p.  69,  Van der Grinten, Handboek,  p.   1  e.v. en Asser-Maeijer  II-3,  p.
1 e.v.

34   Bij de bewindhebbers bestond geen inzicht in gemaakte winst en verlies, de inrichting van
de rekening van de zaken in Indit en die van de zaken in de Nederlanden waren gebrekkig
en sloten niet op elkaar aan. Een centrale boekhouding was afwezig. Er was geen kapitaalreke-

ning, noch een winst- en verliesrekening. Er waren geen reserves, of daarvan werd geen
aantekening gehouden. Uitkeringen hielden geen verband met de fmanciele toestand. Er
was geen sprake van nauwkeurig kapitaalbeheer. Er werd boekgehouden alsof de Compagnie
nog steeds bestond uit een serie gelegenheidsondememingen, op basis van een handel voor
gemene rekening. De administratie schoot in vergaande mate tekort. De regenten-familitn
die de plaatsen van de bewindhebbers bezetten, beschouwden het bewindhebberschap als
een privaat vermogensrecht. Zij plaatsten hun eigen belangen boven  die der Compagnie
en bevoordeelden zichzelfstelselmatig. Voorwetenschap leidde tot speculatie in actien. Zelfs
werden door hen valse berichten verspreid. Dit alles mu uiteindelijk leiden tot de ondergang
van de Compagnie. Directe oorzaak van de ondergang was de uiteindelijk zwakke kaspositie
tengevolge van de gebrekkige administratie en een beleid dat hiermee geen rekening hield.
Mansvelt, t.a.p., p. 8, 16, 78-79, 85, 100 e.v., 108-109, Van Dillen, t.a.p., p. 29, Van
Brakel, t.a.p., p. 94-95 en 128-133.

35 Hof Amsterdam  (OK) 7  dec.   1989,  NJ  '90, 242 (Bredero):  'De P.G. stelt zich terecht  op
het standpunt dat, nu er in het verslag aanwijzingen zijn voor een beleid dat gekenmerkt
wordt door opzettelijke misleiding in de jaarstukken en in samenhang daarmee in het
prospectus, zich redenen van openbaar belang voordoen om in rechte te doen vaststellen
dat zulk beleid als wanbeleid moet worden gekwalificeerd en om voorzieningen te vorderen
die tot gevolg kunnen hebben  dat het effect  van zulk beleid alsnog wordt weggenomen.'

36 'De bestuurder van een nv is niet krachtens zijn bestuursmacht bevoegd de zeggensmacht
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bestuur er zich rekenschap van dient te geven dat een overdracht (van een
deel) van de onderneming binnen zijn bevoegdheid valt, en dat bij twijfel,
de ava gehoord, dan wel om goedkeuring moet worden gevraagd. In aanslui-
ting op de wettelijke criteria van de structuurregeling, geldt dat de ava in
ieder geval om toestemming dient te worden gevraagd indien het betreft
het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap
of een afhankelijke maatschappij indien deze samenwerking van ingrijpende
betekenis is voor de vennootschap, het nemen van een deelneming van ten-
minste een vierde van het bedrag van het geplaatste kapitaal of het doen
van investeringen die dat bedrag betreffen.37 Dit maakt dat in het tweede
hierboven gegeven voorbeeld Arie van den Berg alsnog toestemming zal
moeten vragen aan Johannes en ABenvoorde overdracht van de deelneming
aan derden. Het is daarover ook dat Johannes en Arjen mijns inziens ach-
teraf rekening en verantwoording kunnen vragen. Dat een deugdelijke admi-
nistratie (alsmede registratie van terzake genomen besluiten en gedane voor-
stellen) wordt bijgehouden is in dit soort situaties onontbeerlijk zowel met
het oog op het vragen van goedkeuring, als in verband met het afteggen
van rekening en verantwoording.

Acht men het bestuur van een bv of nv bevoegd een dochtermaatschappij
op te richten en daarin een deel van de onderneming in te brengen, dan
brengt artikel 2:9 BW voor het bestuur van de moedermaatschappij met
zich mee dathet centrale leiding dientuit te uitoefenen over de dochtermaat-
schappij(en). Acht men de moedermaatschappij tot dit laatste niet bevoegd,
dan betekent dit dat het bestuur van de moeder ook niet eigenmachtig tot
de oprichting van een dochter mag overgaan. 38

Aangezien binnen het wettelijke systeem de ava bevoegd is te besluiten
over een vordering ex artikel  2:9  BW (zie artikel  2:107  (217)  lid  1   BW),

over de onderneming van de vennootschap te onttrekken aan de vennootschap. De bestuurder
heeft de plicht namens de nv haar zaken te besturen. Hij schendt zijn plicht en overschrijdt
zijn bevoegdheid, indien hij het besturen van de zaken der vennootschap overdraagt aan
een stichting, die onafhankelijk is van de nv. De bestuurder der vennootschap die zulk een
overeenkornst aangaat, is als de rentmeester, die de bezittingen van zijn heer overdraagt
teneinde te bereiken dat de heer elke zeggensmacht  over zijn bezittingen verliest.'  Zie  Van
der Grinten, De regels van het spel. p. 175. Vgl. nt. Raaijmakers, t.a.p., p. 45-51, HR
13 dec.  1991, NJ '92, 279 (Uvo-Lopik), AA 1993, p. 54. Zie voorts Hof Amsterdam 7
jan. 1988, NJ '89, 827 (Bredero).

37 Vgl. artikel 2:164 (274) BW en Raaijmakers, Joint ventures, p. 148,158, 164-167. Hieruit
blijkt  dat de structuurwet  er in artikel  2: 164  (274)  BW van uitgaat dat bepaalde besluiten
op het niveau van de moedermaatschappij dienen te worden genomen.

38 Raaijmakers, Plicht en bevoegdheid en nt. bij HR 13 dec.  1991, NJ '92, 279 (UVO-Lopik),
AA 1993, p. 54.

154



Kapitaalvennootschappen

kan een positieve beslissing door de ava op een verzoek om goedkeuring
afkomstig van het bestuur in wezen worden verstaan als een vrijwaring:
een decharge door de ava vooraf, mits en voor zover de ava deugdelijk
is voorgelicht.  Een door de rechtspersoon verleende goedkeuring, vrijwaring
of decharge kan, gezien de relativiteit van de norm van artikel 2:9 BW,
vanzelfsprekend slechts betrekking hebben op de taakvervulling jegens de
rechtspersoon.39 De ava doet met de goedkeuring of decharge afstand van
haar bevoegdheid het bestuur namens de rechtspersoon op de wijze waarop
het zijn taak vervult of heeft vervuld, aan te spreken.

Slechts met betrekking het terrein waarop de ava bevoegd is en slechts
ook ten aanzien van de inhoudelijke taakstelling van het bestuur - voor
zover de wet of de statuten ten aanzien van die taakstelling niet een
dwingende regeling geven, zoals bijvoorbeeld in de artikelen 2:9, 10, 101
(210) lid  1,  129 (239) en 394 BW - kan worden aangenomen dat de ava
bevoegd is decharge te verlenen: die rechten staan immers ter vrije dispositie
aan de rechtspersoon en het is de ava die bevoegd is daarover voor de
rechtspersoon een besluit te nemen. Dat is precies ook het terrein waarop
de ava aan het bestuur nadere aanwijzingen kan geven (zie artikel 2:9 BW:
het gaat dan om de door de ava opgedragen taak).  In het kader van die
taakstelling kan de ava ook concrete  aanwijzingen geven aan het bestuur
voor zover ze daarmee de wettelijke en statutaire verantwoordelijkheden
niet aan het bestuur onttrekt. Dit sluit aan op de overige bevoegdheden waar-
over de ava volgens de wet beschikt: de benoeming en het ontslag van be-
stuurders (in welk verband de overeenkomst van opdracht en lastgeving
als in Hoofdstuk  1, § 3 besproken van belang zijn), de vaststelling van de
jaarrekening, de vaststelling van de winst en de wijziging van de statuten.
Het betekent mijns inziens dat op dat terrein in besloten verhoudingen een
redelijke aanwijzing tot rekening en verantwoording door de ava aan het
bestuurdient te worden opgevolgd (te denken valt aanbijzondere projecten,
investeringen, samenwerking met andere vennootschappen, etc.). In open
geYnstitutionaliseerde vennootschappen ligt net daar het terrein waarop de
rve zich een oordeel zal hebben te vormen omtrent de taakvervulling door
het  bestuur (vgl. artikel  2: 164  BW  voor de structuur-nv).

Op de terreinen waar het bestuur door de wet, de statuten of het
ongeschreven recht met de verantwoordelijkheid voor een bepaalde taak
is belast behoeft het bestuur de door aandeelhouders gegeven aanwijzingen
vanzelfsprekend niet op te volgen. Men denke bijvoorbeeld aan regels met

39   Vgl. HR 20 okt 1989, NJ '90, 308 (Ellem Beheer), nt. Raaijmakers AA 1990, p. 328.
40 Anders Houwen, Concernbeleid en aansprakelijkheid, p. 783,784 en 786.
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betrekking tot de administratie en de jaarrekening, als mede aan de zorg
voor de belangen van minderheidaandeelhouders, werknemers en crediteu-
ren.41 In beginsel is een op die gronden gegeven ontslag ook niet rede-
lijk.42

Wat betreft de verslaglegging achteraf geldt dat het bestuur door middel
van de administratie en door de overlegging en publikatie van de jaarreke-
ning, dan wel het verschaffen van nadere inlichtingen, inzicht geeft in het
door hem gedurende de verslagperiode gevoerde beleid, waardoor de raad
van commissarissen, aandeelhouders en derden achteraf toezicht kunnen
uitoefenen, althans achterafhet gevoerde beleid en beheer kunnen beoorde-
len en tot d6charge kunnen besluiten. De jaarrekening betreft hierbij  niet
alleen een verslag van de op eigen instigatie ondernomen daden van het
bestuur, maar ook de daden die zijn verricht krachtens besluit of met
goedkeuring van de ava, en laat dus zien in hoeverre het bestuur aan die
besluiten uitvoering heeft gegeven, dan wel in hoeverre het bestuur besluiten
heeft genomen die door de ava of de rve hadden moeten worden geaccor-
deerd.43 Men denke aan het aangaan van belangrijke samenwerking, het
doen van omvangrijke investeringen en de afstoting van deelnemingen.

Wat betreft de betekenis van de jaarrekening in de interne en externe
verhouding zijn een aantal functies te onderscheiden die hieronder, aan
de hand van het onderscheid naar open en besloten verhoudingen, in intern
en extern perspectief, zullen worden besproken. Steeds zullen vanuit de
formele doelstellingen en criteria voor jaarrekening en jaarverslag ook de
materiele criteria voor (tussentijdse) rekening en verantwoording en overige
informatie aan (minderheids)aandeelhouders en crediteuren, alsmede de
betekenis van de administratie in dat verband nader worden besproken.

3.3             Jaarrekening   en  verantwoording

     Het opmaken van de jaarrekening is een wettelijke opdracht die het bestuur
onder toezicht van de commissarissen dient te vervullen. Dit toezicht houdt
in dat het bestuur slechts met de instemming van commissarissen de jaar-
rekening (niet het jaarverslag) kan opmaken.44 Die instemming geeft de

1

41  Rb. Den Bosch 11 maart 1983, NJ '84, 394 (Kuiken Brabant).
42  Vergelijk HR 4 dec. 1992, NJ '93, 271 (Meijers/Mast Holding BV).
43 Wessel, Jaarrekening en kapitaalbescherming, p. 57 en 59.
44   Van der Grinten, Taak en bevoegdheden van de vennootschapsorganen ten aanzien van de

jaarrekening, p. 19.

156



Kapitaalvennootschappen

1 verklaring voor de wettelijke eis van mede-ondertekening en van de balans-
aansprakelijkheid van commissarissen.45 De opgemaakte jaarrekening is

  dan ook een door de raad van commissarissen getoetste verantwoording.
v       De jaarrekening en het jaarverslag geven aan aandeelhouders de moge-
 lijkheid zich een oordeel te vellen over de wijze waarop bestuurders hun
1taak hebben vervuld.46 We spreken dan over de jaarrekening en het jaar-
verslag als middel tot interne rechtvaardiging van vermogensrechtelijk
beleid, ofwel de zuivere verantwoordingsfunctie.47 Aanvullende inlichtingen
kunnen door de ava steeds worden gevraagd. Overlegging (en ook de weige-
ring tot overlegging) van de jaarrekening en het jaarverslag heeft in de
verhouding met de rechtspersoon betekenis in het kader van een mogelijke
aansprakelijkstelling door de rechtspersoon op basis van artikel 2:9 BW,
talsmede in verband met de decharge van het bestuur voor zijn taakvervulling
1(waarvoor een meerderheidsbesluit van de ava vereist is). Het vormt immers
  bij  uitstek de basis waarop  de  ava  als te dezen bevoegd orgaan  van  de

i vennootschap zich daartoe een oordeel kan vormen.

De regel van artikel 2:362 BW dat de jaarrekening zodanig inzicht geeft
dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd omtrent het vermogen

Ien resultaat, alsmede omtrent solvabiliteit en liquiditeit van de rechtspersoon,

 kan volgens LOwensteyn
zo worden verstaan dat de voornaamste werking

Fvan de jaarrekening is dat vaststelling ervan de bestuurders dechargeert. 48

Gaat men daarvan uit, en ik meen dat Lowensteyn mede op grond van het
in hoofdstuk  1,  § 2.6 verdedigde gelijk heeft, dan zit,  ook op basis van
het in lid 4 gestelde (van de wettelijke voorschriften dient als dat door het
te verschaffen inzicht wordt vereist te worden afgeweken),  in het wettelijk
te verschaffen inzicht een belangrijke interne verantwoordingseis verscho-
len.49

Hetzelfde geldt voor het getrouwe beeld dat op grond van artikel
2:391 BW door het jaarverslag dient te worden gegeven. Het getrouwe
beeld betreft daarbij niet een momentopname, maar veeleer een ontwikke-

45      Van der Grinten,  t.a.p. en Usselmuiden, De jaarrekening en de vierde EG-richtlijn,  p.  46.
46   Vergelijk over historische aspecten van de scheiding tussen eigendom en beheer Frielink,

t.a.p., p. 1.

47      Vgl.   over de verantwoordingsfunctie   van de jaarrekening Beckman, De jaarrekening,
accountantscontrole en 'intrekking' van de accountantsverklaring, p. 1

48      LOwensteyn, De positie  van het bestuur  in de tweede  golf,  p.   175.
49 Frielink stelt dat de informatie in de balans en resultatenrekening, de kern van de

jaarrekening, naar zijn aard financieel is. Het gaat om informatie over economische
aangelegenheden, uitgedrukt in geldeenheden. Dientengevolge kan de jaarrekening volgens
hem niet voldoen aan behoefte aan anders geaarde informatie. Frielink,  t.a.p.,  p.  4.
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ling.50 IJsselmuiden meent mijns inziens terecht dat voor verwachtingen
omtrent de toekomstige ontwikkeling de norm van het getrouwe beeld niet
mag worden aangelegd.51 Dit leidt volgens hem tot twee gevolgtrekkingen:
wegens een foute taxatie van de toekomst kan het bestuur niet op grond
van artikel 2: 139 (249) BW aansprakelijk worden gesteld. Daarnaast moet
hetbestuur zo spoedig mogelijk mededeling doen van feiten en ontwikkelin-
gen die afwijken van de in het jaarverslag uitgesproken verwachtingen.
Van bijzonder belang is lid 2 dat bepaalt dat in hetjaarverslag mededelingen
moeten worden gedaan over hoe bijzondere gebeurtenissen waarmee in de
jaarrekening geen rekening behoeft te worden gehouden, de verwachtingen
hebben beinvloed.

Ik meen dat het in het systeem past dat het te verschaffen inzicht en
getrouwe beeld zich uitstrekken over al hetgeen aan de aandeelhouders in
het kader van een deugdelijke toelichtende verantwoording dient te worden
medegedeeld. Onthoudt het bestuur deze belangrijke informatie aan de
aandeelhouders, dan staat aan de ava ter vergoeding van de daardoor door
de rechtspersoon geleden schade, als het ware als complement, de vordering
van artikel 2:9 BW ter beschikking.52 Individuele aandeelhouders kunnen
mogelijk een beroep   doen op artikel   6: 162 BW53, maar gelet   op   de
beperkte inhoud die volgens LIsselmuiden  (en door mijzelf), zeker   wat
betreft de toekomstige ontwikkelingen, aan artikel 2:391 lid 2 BW behoort
te worden toegekend, moet daarmee  bij de uitleg van artikel  6: 162  BW
rekening wordengehouden. Men bedenke hierbij dathetbestuur inbeginsel
slechts aansprakelijk is indien aan hem een ernstig verwijt kan worden ge-
maakt.54

50 IJsselmuiden, Rechtspersonen, art. 391-13.
51  Usselmuiden, t.a.p
52  Volgens Van der Grinten is het artikel een verbijzondering van de norm van artikel

6: 162 BW. Vgl. Van der Grinten, De mythe van de aansprakelijkheid, p. 201, Dortmond,
Misbruik van rechtspersonen, p.13 e.v., Glasz, Aansprakelijkheid van directeuren en
commissarissen, p. 82, De Groot, 'Misbruik' en 'kennelijk onbehoorlijk bestuur', p.  1307.
Schuldeisers van de vennootschap kunnen op het at-tikel geen beroep doen. Anders Bartman,
Over d6charge, in het bijzonder bij de eenmansvennootschap, p. 269. In gelijke zin Van
Schilfgaarde, Naschrift bij Bartman, p. 273.

53 Maeijer, Persoonlijkeaansprakelijkheid vanbestuurdersencommisarissen, p. 6-7, Molenaar,
Negen mogelijke aansprakelijkheden en Van der Grinten, Handboek, p. 457, D6charge en
kwijting in het vennootschapsrecht, p. 102. Zie ook HR 2 dec. 1994, NJ '95, 288 (Poot/ABP)
en HR 4 jaIl.  1963, NJ '64, 434 (Scholten).

54   HR 4 feb. 1983, NJ '83, 543 (Debrot). Vgl. Van Schilfgaarde, Van de BV en de NV (9de
druk), p. 134.
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De zwaarte van de interne rekening en verantwoordingsfunctie van de
jaarrekening en het jaarverslag zal al naar gelang sprake is van naar open
of besloten verhoudingen verschillen. Hoe meer besloten de verhouding
tussen de (minderheids)aandeelhouders en het bestuur is (zie de hierboven
aangeduide 'bakkerij-om-de-hoek)', des te meer ook sprake zal zijn van
een door het recht erkende (te erkennen) behoefte aan voortdurend onderling
overleg en een voortdurende informatie-uitwisseling. In dat geval zullen
de jaarrekening en hetjaarverslag hun interne verantwoordingsfunctie minder
zouden behoeven te vervullen: de jaarrekening en het jaarverslag zijn dan
meer een sluitstuk op, dan een middel tot rekening en verantwoording. Dit
zou een eerste reden kunnen zijn waarom in besloten verhoudingen de
nadruk als vanzelf iets meer opde externe functie van dejaarrekening komt
te liggen. Het betekent tegelijkertijd dat daardoor en in die gevallen de
rekening en verantwoording buiten de jaarrekening om (rechtens) aan belang
wint. Van grote betekenis is dan dat in'UVO-Lopik gevallen' de enkelvou-
dige jaarrekening van moeder- en dochtermaatschappij, alsmede de
geconsolideerde jaarrekening in het wettelijke systeem een belangrijke
indicatie vormen omtrent hetgeen waarover rekening en verantwoording,
ook  tussentijds, moet worden afgelegd  (zie ook artikel  2:406  BW).

Het frappante is echter dat juist in kleinschalige besloten verhoudingen
aan een jaarrekening in extern opzicht weinig behoefte zal bestaan. Niet
bij de kleine leveranciers en afnemers, noch bij de huisbankier, die het
bedrijf uit dien hoofde toch al door en door kent. Toch vervult de ver-
antwoording door middel van de jaarrekening zowel in de verhouding met
de bank, als met de aandeelhouders een belangrijke signaal- en bewijsfunc-
tie, omdat de verantwoording door de eisen van Titel 9 Boek 2 BW in
zekere  zin is 'geobjectiveerd'.  Zij kan daarom bij interne problemen of
bij een ontslagprocedure een belangrijk objectief (bewijs)stuk vormen, aan
de hand waarvan de financi8le situatie van de vennootschap kan worden
beoordeeld. Te denken valt aan de casus van het arrest van de Hoge Raad
inzake Meijers/Mast Holding waarin een bank in overleg met de vennoot-
schap die in ernstige financiale moeilijkheden verkeert, een reorganisatieplan
opstelt, dat vervolgens door de enig aandeelhouder aan de bestuurders wordt
opgelegd.55

Te denken valt ook aan de situatie waarin A en B in hun tweemans-bv
ruzie krijgen en het nergens meer over eens kunnen worden. Dan is de
jaarrekening zeer belangrijk in verband met liquidatie en vereffening of
in verband met de waardering van de aandelen bij de toepassing van de

55  HR 4 dec. 1992, NJ '93, 271 (Meijers/Mast Holding BV).
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geschillenregeling. In de UVO-Lopik 7,Ak was overigens een geschillenrege-
ling aanhangig en beweerde Johannes dat de uitzakoperatie hem het zicht
op de waarde van zijn aandelen ontnam. Te denken valt voorts aan de
betekenis van artikel 2: 161  (271) lid 2 BW bij structuurvennootschappen,
als het gaat om ontslag van commissarissen door de Ondernemingskamer
wegens verwaarlozing van hun taak.

Men mag verwachten dat daartegenover in open verhoudingen, met een
duidelijkonderscheid tussenrechtspersoon (als instituut) enaandeelhouders
(met een - als investeerder/beleggers - met derden vergelijkbare positie),
denadruk meer op de rekening- en verantwoordingsfunctie vandejaarreke-
ning en het jaarverslag komt te liggen. Dit is echter maar gedeeltelijk juist.
Weliswaar gaan naarmate de kring van aandeelhouders ruimer wordt, de
jaarrekening- entussentijdse informatieplichten (vergelijkartike128hFond-
senreglement) een zwaardere rol spelen56, waarbij de bescherming van
anonieme aandeelhouders is gelegen in gelijktijdige informatie aan alle aan-
deelhouders. Maar aan de echte verantwoordingsfunctie wordt afbreuk ge-
daan door de onvoldoende betrokkenheid en deskundigheid van aandeelhou-
ders en door regelingen die de zeggenschap van die aandeelhouders beperken
(oligarchische regelingen). Indie gevallen wordt het ontbrekenvanhetdoor
de wetgever beoogde evenwicht tussen bestuur en ava gecompenseerd door
de verplichte controle door de accountant, de rol van toezichthoudende
organen als de raad van commissarissen, en de objectiverende (normeren(ie)
werking van de jaarrekening, waardoor het in gerechtelijke procedures
mogelijk is aan het ontbreken van eendeugdelijke jaarrekening consequenties
te verbinden.57 Niet vaststelling of goedkeuring van de jaarrekening lijkt
in die open verhoudingen dan voor aandeelhouders vaak het laatste buiten-
gerechtelijke middel om een bestuur tot een andere koers te dwingen. 58

Minstens zo belangrijk is het te bedenken dat het hier in zeer belangrijke
mate (ook) gaat om de verschaffing van adequate informatie aan'de markt',
opdat de daarop actieve beleggers in staat zijn zich op basis daarvan een
oordeel te kunnen vormen over de waarde van hun belegging. Daarmee
verschuift in de open verhoudingen het karakter van de informatieverstrek-
king in de jaarrekening van een instrument tot verantwoording naar een
middel dat noodzakelijk ter functionering van die markt. Toch verliest die
informatie haar verantwoordingskarakter niet geheel. Een voorbeeld   is

56 Raaijmakers, Harmonisatie van vennootschaps-, beurzen- en effectenrecht, p. 29 en
Herziening van de Fusiecode, p. 13-15, 60-64, 79 en 80.

57    Vgl. HR 7 jan. 1988, NJ '89, 827 (Bredero) en HR 10jan.  1990, NJ'90, 465/466 (OGEM)
58      Grol, De Nedlloyd-affaire nader belicht,  p.   13.
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artikel 9 van de Fusiecode.59 Het bepaalt dat het bestuur van een doelwit-
vennootschap verplicht is een vergadering van aandeelhouders bijeen te
roepen ter bespreking van een openbaar bod, voorts dat het aldaar een
gemotiveerde standpuntbepaling dient te geven met gegevens omtrent
vermogen en resultaat van de vennootschap, alsmede dat het met de rvc
aan de vergadering van aandeelhouders alle verlangde inlichtingen dient
te verschaffen. Niet alleen is sprake van feitelijke informatie ter functione-

ring van de markt, maar daarnaast ook van een verantwoording vooraf (ex
ante): een verzoek om vrijwaring vooraf, waarmee zowel  bij een effec-
tenrechtelijke, als bij een vennootschapsrechtelijke beoordeling achteraf
rekening dient te worden gehouden.60

3.4 Verantwoording en samenwerking

Welke zijn de overige redenen waardoor de jaarrekening in besloten verhou-

dingen ondanks haar bewijs- en signaalfunctie meer een sluitstuk op dan
een middel tot interne verantwoording zou dienen te zijn? Onderscheiden
moet worden naar de betekenis van contractueel overeengekomen informatie-
en overlegstructuren en naar de invloed van de idee van de samenwerking
in vennootschappen waarin duidelijk geen onderscheid bestaat tussen 'mana-

gement' and 'control'  (§ 3.4), naar de functie van de jaarrekening als ver-
lengstuk van het kapitaalbeschermingsrecht (§  3.5)  en naar de plaats  van
de vennootschap binnen de groep. Op dit laatste zal hieronder in algemene
zin in § 3.6 worden ingegaan. Hieronder wordt de invloed van de idee van
de samenwerking besproken, mede ook bezien vanuit de positie van
minderheidsaandeelhouders.

De idee van samenwerking is, zoals reeds betoogd in hoofdstuk 2, § 2.4,
vennootschapsvorm-onafhankelijk. De idee van samenwerking kenmerkt
zich door een gezamenlijke beleids- en besluitvorming, alsmede door een

gezamenlijke inspanning tot de verwezenlijking van een bepaald doel welke
inmim personae wordt aangegaan. Het hierbedoelde begrip samenwerking
heeft een zekere normatieve lading: daarmee wordt bedoeld dat degenen
die aan desamenwerkingdeelnemen, gehouden zijnzich voorde verwezen-
lijking van het doel van de samenwerking in te zetten. Dat zij dat in
voorkomende gevallen niet altijd doen, betekent niet dat van een samenwer-

kingsrelatie geen sprake zou zijn. Andersom geldt dat indien mensen feitelijk

59 Raaijmakers, Herziening van de Fusiecode, p. 113 e.v.
60  Raaijmakers, t.a.p., p. 115.
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samenwerken, dit op zichzelf daartoe niet steeds ook de verplichting doet
ontstaan. De grond voor de samenwerkingsbetrekking als normatiefbegrip
wordt gevormd door de wil samen te werken tot de verwezenlijking van
een bepaald doel.61 Die samenwerking zal in veel gevallen contractueel
tot uitdrukking worden gebracht, maar kan ook blijken uit de toetreding
tot een lichaam, waarin de samenwerking uit de feitelijke gang van zaken
blijkt.

De grens van wat bij al dan niet-contractuele samenwerking geoorloofd
moet worden geacht, wordt in het nv- en bv-recht gevormd door de wette-
lijke en statutaire bepalingen betreffende de inrichting en structuur van de
vennootschap, voor zover deze van dwingende aard zijn, maar evenzeer
door de algemene norm van redelijkheid en billijkheid als bedoeld in artikel
2:8 BW. Bij overeenkomst kunnen de wettelijke ofstatutaire bevoegdheden
betreffende de inrichting en structuur van de vennootschap niet worden
beperkt, aangezien dit in strijd  is  met de dwingende normen  van Boek  2.
Zo is een overeenkomst waarbij een bestuurder zich verplicht zijn stem
binnen het bestuur zonder nadere afweging op een bepaalde wijze uit te
brengen, in strijd met de vennootschappelijke orde, alsmede met de eigen
verantwoordelijkheid van de bestuurder en als zodanig nietig (zie artikel
2:25a BW).62 Hetzelfde geldt voor de bepaling waarbij een bestuurder
van de collectieve bestuursverantwoordelijkheid wordt uitgesloten63, en
voor een bepaling die poogt de zelfstandige verantwoordelijkheid van het
bestuur jegens derden als minderheidsaandeelhouders, werknemers of credi-
teuren aan het bestuur te ontnemen. lets anders is dat bij overeenkomst
kan worden bepaald dat de bestuurder zich heeft te richten naar de belangen
van degenen die in die bv samenwerken en dat voor belangrijker beslissingen
een unaniem ava-besluit vereist is. Een overeenkomst van opdracht of
lastgeving die aan deze voorwaarden voldoet - dus de vennootschappelijke
structuur intact laat - is geldig. Dan immers is het bestuur vrij over die
rechten te disponeren.64

In deze gedachtengang bestaat er geen wezenlijke belemmering om de
samenwerking te zien als een bijzondere vorm van betrokkenheid die, ook

61   'Het doel blijft de spil waarom in nv en bv die samenwerking (de vennootschappelijke
samenwerking, LP) draait', Raaijmakers, Plicht en bevoegdheid, p. 41.

62   Van der Grinten, Contractuele bedingen omtrent inrichting en structuur van nv en bv, p
75, Maeijer, De Stemovereenkomst van aandeelhouders, p. 98 naar aanleiding van HR 19
maart 1975, NJ '76, 267 (HVA/Socfin (Westertoren III)) en Timmerman, Waarom hebben
wij dwingend vennootschapsrecht?, p. 3 en 4.

63   Van de Vijver, Besluitvorming in besturen van vennootschappen, p. 168.
64 Anders Hon6e, Managementcontracten, p. 23.
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wat betreft de rekening en verantwoording, rechtens relevant is in de
verhouding tussen ava en bestuur. Geen belemmering is er ook om de al
dan niet uitdrukkelijk overeengekomen samenwerking als een bron van
verbintenissen te zien die maakt dat artikel 2:8 BW zich over degenen die
in de vennootschap bij die samenwerking betrokken zijn, uitstrekt. De
grondslag voor de samenwerking vloeit binnen het kapitaalvennootschaps-
recht  ook niet voort  uit  de  norm van artikel  2: 8  BW,  maar  uit  de  wil  tot

samenwerking. De samenwerkingsidee bepaalt dan hoever de norm van
artikel 2:8 BW zich over degenen die als zodanig (zie het artikel) bij de
vennootschappelijke samenwerking betrokken zijn, uitstrekt. 65

Niets verzet zich er in de hier verdedigde opvattingen dan ook tegen
dat de samenwerking tussen de maten in een maatschap na de omzetting
van de maatschap in een bv in de interne verhouding tussen aandeelhouders
en bestuur wordt voortgezet en haar gelding (al dan niet gedurende enige
tijd en al dan niet volledig) behoudt.66 Niets verzet zich er ook tegen dat

de idee van samenwerking haar gelding behoudt als de maten om fiscale
of andere redenen van persoonlijke holdings gebruik zouden maken (waarbij
in voorkomende gevallen vorderingen tot informatie en rekening en verant-

woording in beide richtingen zouden kunnen worden ingesteld - het gaat
immers om een vorm van samenwerking). Niets verzet zich er voorts tegen
dat aandeelhouders, indien zij het beheer en het bestuur aan enkelen van

hen overlaten, in de statuten of een overeenkomst van opdracht of lastgeving
een regeling treffen die inhoudt dat zij over belangrijke beslissingen dienen
te worden gehoord en daarover bij unanimiteit een besluit dienen te
nemen.67 Niets verzet zich er ook tegen aan de rekening en verantwoording

op de in hoofdstuk 2, § 3.3 aangegeven wijze, overeenkomstig de opties
van § 2.5, vorm te geven.68 Treden zij steeds slechts gezamenlijk op, dan

65      Verdedigbaar is dat in die gedachtengang de samenwerkingsidee maakt dat tegen concurrentie

door een aandeelhouder die bij die samenwerking betrokken is, op basis van artikel 2:8 BW
kan worden opgetreden. Vgl. nt. Raaijmakers, HR 19 okt. 1990, NJ '91, 21 (Kog-
hee/Akkoca), AA 1991, p. 425.

66     De statziten kunnen daarbij bepalen dat aandelen niet buiten een besloten kring zullen mogen
worden overgedragen, waarbij de betreffende regelingen niet in strijd mogen zijn met artikel

2:195 BW, in het bijzonder lid 7. Ook kunnen statutair kwaliteitseisen worden gesteld. Anders

Den Boogert, Aandeelhouderscontracten en joint venture bv's, p.  74 en 75.
67 Noch beperkingen in de statuten, noch beperkingen in het contract kunnen, als het niet uit

de wet voortvloeiende beperkingen betreft (zie artikel 2:240 lid 3 BW), aan derden worden

tegengeworpen. Voor de bescherming van derden maakt het in deze gevallen derhalve niet

uit of van statuten of van contract gebruik wordt gemaakt.

68 Van belang is echter weI dat artikel 7:404 BW de mogelijkheid van doorbraak van
aansprakelijkheid naar de 'persoonlijke opdrachtnemer' lijkt te geven. Artikel 7:404 BW
zou in samenhang met de artikelen 6:6 en 6:74 BW met zich meebrengen dat degene met
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zullen zij zichzelf tot de gezamenlijke bestuurders moeten benoemen. Andere
varianten zijn mogelijk, waarbij de idee van samenwerking in samenhang
met het dwingende recht van boek 2  BW de ondergrens aangeeft. Richten
de oprichters/aandeelhouders hun onderlinge rechtsverhouding op deze wijze
in, dan kunnen zij de bestuurders en elkaar daarop aanspreken, waarbij
de idee van de samenwerking in de niet geregelde gevallen van aanvullende
betekenis kan zijn.

Hierbij bedenke men dat aan individuele aandeelhouders een beroep
op artikel 2:107 (217) lid 2 BW naar de letter van de wet niet toe lijkt te
komen, omdat het artikel in lid 1 spreekt over de ava als zodanig. Een
vordering van minderheidsaandeelhouders jegens (de) meerderheidsaandeel-
houder(s) op basis van artikel  2: 8 BW gericht op medewerking  aan  een
besluit waarin om inlichtingen bij het bestuur wordt verzocht is mogelijk99,
maar niet fraai.  De meer aangewezen weg is een rechtstreekse vordering
van minderheidsaandeelhouders om informatie, dan wel rekening en verant-
woording door het bestuur bij bijzondere gebeurtenissen op basis van artikel
2: 8  BW. Men dient er hierbij  van uit te gaan dat in voorkomende gevallen
- onder andere bij voortzetting van contractuele samenwerking  - de idee
van de samenwerking in de nv of bv is geYncorporeerd en op die wijze gel-
ding heeft voor degenen die alszodanig bij de vennootschap zijn betrokken.
Via artikel 8 kunnen op die wijze algemene bepalingen van verbintenissen-
recht in de materiele normen van de rekenplichtjurisprudentie en in de idee
van samenwerking van invloed zijn op en betekenis hebben bij de beant-
woording van de vraag of het bestuur in zulke samenwerking rekening en

het oog op wiens persoon de opdracht door de opdrachtgever aan de juridische opdrachtnemer
is verstrekt, hoofdelijk voor de uitvoering van de opdracht aansprakelijk is. Te denken valt
aan de advocaat of accountant, met anderen samenwerkend in de rechtsvorm van een bv
('met de bv-opdrachtnemer een beroep uitoefenend'), die een door een opdrachtgever met
het oog op zijn persoon verstrekte opdracht aanvaardt. Toepassing van deze hoofdelijkeaansprakelijkheid zondermeer leidt tot resultaten die met de in het vennootschapsrecht
geldende regels in strijd zijn. Men bedenke dat van Titel 7 volgens lid 2 van artikel 7:400
BW steeds kan worden afgeweken indien uit de wet, de inhoud of de aard van de overeen-
komst van opdracht of van een andere rechtshandeling of van gewoonte anders voortvloeit.
Daarnaast rijst de vraag hoe zou moeten worden bepaald dat een opdracht is verleend met
het oog op de persoon van de opdrachtnemer. Titel 7:7 is van regelend recht. Ik meen dat
daarom dat ten aanzien van de aansprakelijkheid van dergelijke opdrachtnemers dezelfde
materiele normen gelden als voor bestuurders en andere bij de vennootschap betrokkenen
als het gaat om de aansprakelijkheid van de vennootschap en de bij haar organisatie
betrokkenen. Vgl. Kortmann, De overeenkomst van opdracht, p. 742 en Beperking van de
(verhaals-) aansprakelijkheid van de vrije beroepsbeoefenaar, p.  18 en Wessels, Opdrachten
verleend met het oog op een persoon, p. 312, 313 en 317, Naar een eigen rechtsvorm voor
vrije beroepsuitoefening?, p. 180.

69 Vgl. Maeijer-Schreurs, Parlementaire geschiedenis,  p.  61.
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verantwoording dient af te leggen en of het zijn taak behoorlijk heeft
vervuld. Hierbij kunnen de uit de onderscheiden bestuurstaken voortvloeien-
de normen elkaar onder omstandigheden versterken.

3.5 Jaarrekening en kapitaalbescherming

De jaarrekening geeft zowel inzicht in het financiele wel en wee van de
onderneming, als in de naleving in de verslagperiode van de binnen de
vennootschap geldende wettelijke regels van kapitaalbeschermingsrecht.

70

Het gaat daarbij om het verloop van het waarborgvermogen (zie artikel
2: 105  (216)  lid 2 BW) gedurende de verslagperiode en om besluiten van
de ava met kapitaalbeschermingskarakter waaraan het bestuur uitvoering
heeft gegeven.71 De betreffende besluiten zijn dus overwegend door de
ava zelf genomen.

De jaarrekening heeft daarnaast functie in het kader van de vaststelling
en bestemming van de winst. De gedetailleerde voorschriften in Titel 9
geven aan waarvoor reserves en voorzieningen dienen te worden getroffen
en welke grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat
dienen te worden gevolgd.72 Artikel  2: 105  (216) BW geeft de grenzen
aan waarbinnen winstuitkeringen zijn toegestaan. Dit werkt twee kanten
op: het vormt een bescherming tegen te grote druk van aandeelhouders,
alsmede tegen een lichtvaardig optreden door het bestuur. Regels van
kapitaalbeschermingsrecht geven aan crediteuren een betrekkelijke be-
scherming.73 Van belang in dit verband is dat bevoegde besluiten van de
ava als handelingen van de vennootschap moeten worden aangemerkt. Het
nemen van deze besluiten en de uitvoering ervan kunnen een onrechtmatige
daad jegens derden inhouden.74 Een meerderheidsaandeelhouder dient zich
dus terdege te realiseren dat een besluit tot uitkering van winst in strijd

70     Te denken valt zowel  aan het verzuim van procedurevoorschriften van art.  2: 1083 BW,  als
aan de naleving van kapitaalbeschermingsvoorschriften als bedoeld  in  art.  2:98d.

71 Wessel, Jaarrekening en kapitaalbescherming, p. 59 en Beckman, De jaarrekening,
accountantscontrole en 'intrekking'  van de accountantsverklaring,  p.  3.

72 Bak/Klaassen, Externe verslaggeving, p. 253: Het belang van goede en verantwoorde verslag-
geving dwingt de ondememingsleiding bij voortduring attent te zijn op ontwikkelingen die
het beeld van vermogen en resultaat kunnen beinvloeden.

73   Timmerman, Is versoepeling van het Nederlandse nv/bv-recht wenselijk, p. 166, Slagter,
Enkele problemen op het terrein van de kapitaalbescherming, p. 298, Enkele rechtsvergelij-
kende beschouwingen over moeder-dochterverhoudingen, p. 55 en 121.

74     HR 4 jan.  1963, NJ '64,434 (Scholten) en HR 8 nov. 1991, NJ '92, 174 (Nimox/Auditrade),
nt. Maeijer en Schoordijk, De normen van maatschappelijke betamelijkheid in het vennoot-
schaps- en faillissementsrecht, p. 357.
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met deze wettelijke normen niet het gevolg mag hebben dat schuldeisers
worden benadeeld bij gebrek aan door de wet bestemd waarborgvermogen.
De functie van de administratie en de jaarrekening is de omvang van het
waarborgvermogen vast te stellen, zowel door de ava ten tijde van het
uitkeringsbesluit, als achteraf door de curator.

Voor minderheidsaandeelhouders heeft de verantwoordingsfunctie van
de jaarrekening in dit verband betekenis, omdat uit de jaarrekening kan
blijken in hoeverre met hun belangen rekening wordt gehouden. Zo
bijvoorbeeld ten aanzien van de vraag of, en zo ja, in hoeverre reservering
van de winst nog langer door het vennootschapsbelang wordt gerechtvaar-
digd.75 Ook in dit opzicht heeft dejaarrekening dus een belangrijke signaal-
en bewijsfunctie. Aangenomen mag worden dat minderheidsaandeelhouders
ook direct op basis van artikel 2:8 BW een vordering tot uitkering van de
winst kunnen instellen, indien gerede grond bestaat dat niet-uitkering niet
langer  door het belang  van de vennootschap wordt gerechtvaardigd.

76

Hetzelfde geldt voor ander gevallen waarin op basis van hun vermogensbe-
lang gerede aanleiding bestaat te veronderstellen dat met hen weinig
rekening wordt gehouden.

3.6 Geconsolideerde jaarrekening en verantwoording

Voor groepsverhoudingen, die als regel besloten zijn, maar ook dan in vele
varianten voorkomend 7 (denk bijvoorbeeld aan beursgenoteerde dochter-
maatschappijen), geldt dat de moedermaatschappij wettelijk verplicht is
in de toelichting op de eigenjaarrekening een geconsolideerde jaarrekening
met de financiele gegevens van dochtermaatschappijen in de de groep en
andere groepsmaatschappijen op te nemen (zie artikel 2:406  BW).  Zij  legt
daarmee rekening en verantwoording af aan haar eigen aandeelhouders over
de wijze waarop zij aan het centrale beleid in de groep vorm geeft en heeft
gegeven. De verhouding tussen het bestuur van de moeder en de eigen
aandeelhouders kan besloten zijn, maar ook open, in het bijzonder indien
de moedermaatschappij over een beursnotering beschikt. De algemene nv-
rechtelijke basis van de verplichting tot rekening en verantwoording door
het bestuur van de moeder is in beide gevallen artikel 2:9 BW: de plicht
tot behoorlijk bestuur over de deelnemingen die op de balans staan verant-

75   HR 9 juli 1990, NJ '91, 51 (S BV), nt. Raaijmakers, AA 1991, p. 83.
76   Rb. Zutphen 17 jan.  1991, WPNR 6001, 246, nt. Winter, Hof Amhem 26 mei  1992, NJ

'93, 182, nt. Timmerman, TVVS 1993 nr. 93/4, p. 105 (Uniwest Groep).
77  Timmermans, Het economisch groepsbegrip, p. 352.
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woord.78 Beide gehoudenheden impliceren dat het bestuur van de moeder-

maatschappij aan de dochter om informatie moet vragen en dat de dochter-
maatschappij ook gehouden is die informatie te geven.79 Verzuim van
toezicht door het bestuur op de op de eigen balans verantwoorde deelnemin-

gen kan in het enqutterecht leiden tot de kwalificatie 'wanbeleid' van de
moedermaatschappij en aldus tot op basis van het enqueterecht te treffen
voorzieningen.80 De beoogde en door de kapitaaldeelneming bewerkstellig-
de duurzame verbondenheid ten dienste van de eigen werkzaamheid van
demoedermaatschappij leidttot voortdurende informatieuitwisseling tussen
moeder en dochter waardoor de vorming van een economische eenheid onder
centrale leiding mogelijk is en blijft.81 Onwillige bestuurders kunnen
worden ontslagen.82

Daarnaast blijft de vaststelling van de jaarrekening van de dochter
betekenis houden in verband met de vaststelling en uitkering van de winst
en de decharge van bestuurders, alsmede in verband met de wettelijke eisen
waaraan de dochtermaatschappij als rechtspersoon zelfstandig heeft te
voldoen.

De jaarrekening is een verslag over een economische eenheid. Dat geldt
ook voor de geconsolideerde jaarrekening. Deze geeft inzicht in het beleid
en de financiele stand van zaken in een groep van vennootschappen die
organisatorisch onder centrale leiding van de moedermaatschappij met elkaar
in een economische eenheid verbonden zijn (zie artikel 2:24b BW).83 We
zagen reeds aan de hand van de UVO-Lopik casus dat dat ook van groot
belang  is voor minderheidsaandeelhouders  van de moedermaatschappij.
In die eenheid kan het gaan om vennootschappen met een verschillende
aard en functie, die ook op verschillende wijze met de moedermaatschappij

78  Raaijmakers, t.a.p., p. 41.
79   Raaijmakers, t.a.p., p. 34 en 43, Timmerman, De aansprakelijkheid van de moeder voor

schulden van de dochter, p. 13 e.v. en Hanck6/Vermeeren, Consolidatie-controle, p. 22
e.v.  Vgl. ook Beckman, Artikel  2:403 BW (groepsregime),  p.  308.

80     HR  10 jan.  1990,  NJ '90, 465/466 (OGEM/Omega Project bv), nt. Raaijmakers AA  1990,

p. 858.

81 'Gecentraliseerdeplannings- encontrolesysteem. (...) Doelmatigeplanning vereistcontrole.

(...) Negatieve trend lokaliseren en corrigerende maatregelen nemen. (...) Leiding D-onderne-
mingen tel verantwoording roepen. (...) Leidt tot informatiestroom. (...) Zonder gestroomlijn-

deuitwisseling van gegevenskan detopleidingnieteen zodanigebestuurlijkeinvloeduitoefe-
nendateengemeenschappelijkestrategie wordt gevoerd.' Achterberg, Dejuridischedefinitie
van het economische verschijnsel concern,  p.  34-37 en Raaijmakers,  t.a.p.,  p.  48.

82   Rb. Den Bosch 11 maart 1983, NJ '84,394 (Kuiken Brabant) en HR 4 dec. 1992, NJ '93,
271 (Meijers/Mast Holding BV).

83     Bak/Klaassen,  t.a.p.,  p.  204.
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organisatorisch verbonden kunnen zijn. Bijvoorbeeld alleen op het terrein
van de administratieve organisatie, de financiering, het gebied van
investeringen, de bedrij fseconomische structuur of het personeelsbeleid.84
Bindenga geeft als definitie van economische eenheid een systematisch
opgezet, bij elkaar horend geheel van activiteiten, waarin bij het sturen
van activiteiten zodanig met het economische belang van het geheel rekening
wordt gehouden, dat financitle informatie over vermogen en resultaat van
het geheel alleen zinvol is, indien deze betrekking heeft op het geheel.85
Deze geconsolideerde financiele informatie speelt een rol zowel in de
interne, als in de externe verhoudingen.

In intern opzicht, omdat de moedermaatschappij tot taak heeft de cotJr-
dinatie en integratie van het financiele beleid, waarvoor die cijfers onmisbaar
zijn.86 Daarnaast legt het bestuur van de moeder met de geconsolideerde
jaarekening rekening en verantwoording af over de wijze waarop het leiding
gaf aan het geheel en over de wijze waarop het het centrale financiale,
economische en sociale beleid  over die deelnemingen coordineert.  Het
bestuur dient zich daarbij te richten naar het belang van de moeder, alles
met in achtneming van de eigen rechten en plichten van dochtermaatschap-
pijen, hetgeen op zichzelf ook weer een actieve coordinatie veronderstelt.
Daarom moet ook de beslissing om een deelneming af te stoten, of een
deelneming juist met in het centrale beleid te betrekken, worden verant-
woord. Omtrent meerderheidsdeelnemingen kunnen en moeten meer inlich-
tingen worden verstrekt vanwege de doorslaggegevende zeggenschap waar-
over de moeder beschikt.87 Het is hierop dat de vordering tot rekening
en verantwoording door (minderheids)aandeelhouders van de moeder zich
zal hebben te richten.

In extern opzicht kan worden gedacht aan credietverschaffers als banken
die uitsluitend met de moedermaatschappij te maken hebben en belang heb-

84     Timmermans,  t.a.p.,  p.  352.
85      Bindenga,  Deeinames en consolidatie,  p.  73 en Achterberg,  t.a.p.,  p.  77  en 204: 'Hoewel

het besluit geen zeggenschap uit te oefenen in een maatschappij waarin wel zeggenschap
kan worden uitgeoefend een beleidsdaad van de moedermaatschappij is, moet zo'n maatschap-
pij buiten de consolidatie blijven omdat haar beleid niet door de moedermaatschappij wordt
gecoardineerd  en  zij  geen  deel uit maakt  van de gemeenschappelijke strategie.'  Vgl.  ook
Raaijmakers, Over de samenhang tussen normen en definities, p. 3 e.v.

86      Raaijmakers, Over plicht en bevoegdheid,  p.  34.
87      Achterberg,  t.a.p.,  p. 143: 'omtrent meerderheidsdeelneming kunnen meer inlichtingen

worden verstrekt dan omtrent een minderheidsdeelneming omdat daaraan doorgaans
doorslaggevende zeggenschap is verbonden; er mogen ook ruimere inlichtingen worden
verlangd omdat de betreffende meerderheidsdeelneming een groter risico loopt en zij de
betrokken afhankelijke ondememing nauwer in haar beleid betrekt.'
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ben bij geconsolideerde cijfers over de groep.88 Over de betekenis voor
schuldeisers van de dochtermaatschappij werd al opgemerkt dat de geconso-
lideerde jaarrekening wat betreft het vertrouwen dat schuldeisers daaraan
ten aanzien van de positie van de dochtermaatschappij zelf kunnen ontlenen,
geen rol speelt. Zij is wel van belang indien door de moedermaatschappij
een 2:403 BW-verklaring is afgegeven en voorts indien uit de enkelvoudige
jaarrekening blijkt dat intern sprake is van financiele kruisverbanden. 89

De geconsolideerde jaarrekening vervangt de individuele jaarrekeningen
vande rechtspersonen en vennootschappendie deel uit maken vande groep,
niet.90 Dit vindt zijn oorzaak in het feit dat de geconsolideerde jaarrekening
geen inzicht geeft in de naleving van bepalingen van kapitaalbeschermings-
rechtw en slechts de enkelvoudige jaarrekening betekenis heeft voor de
decharge van bestuurders.92 Daarnaast zijn groepsmaatschappijen binnen
de economische eenheid zelfstandige rechtspersonen met eigen rechten en

plichten en zijn schuldeisers bij ontbreken van interne garanties, op de jaar-
rekeningen van die vennootschappen aangewezen.e Wat betreft de positie
van minderheidsaandeelhouders van die groepsmaatschappijen kan worden
opgemerkt dat als het gaat om rekening en verantwoording door het bestuur
van de groepsmaatschappij eenzelfde redenering kan worden gevolgd als
hierboven. Daarnaast kunnen minderheidsaandeelhouders een beroep doen
op artikel 2:92 (201) lid 2 BW en beschikken zij over het recht van enqu6te.
De vraag is echter of de moedermaatschappij en minderheidsaandeelhouders

88   Raaijmakers, Over familierechtelijke betrekkingen, p. 182, Maeijer, Concernfinanciering
in het licht van de doelomschrijving, p. 72 en Winter, Concernfinanciering en faillissement,
p. 1.

89  Maeijer, t.a.p., p. 72.
90      Bak/Klaasen,  t. a.p.,  p.  213.
91  Wessel, t.a.p., p. 59.
92    'Van de vrijstellingsregeling uit art. 403 mag alleen gebruik worden gemaakt indien tussen

de vrij te stellen rechtspersoon en de (uiteindelijke) moedermaatschappij een concernverhou-
ding bestaat. Alleen in geval van een concernverhouding geeft, doorde financiele en commer-
ciele verwevenheden die daaraan inherent zijn, de jaarrekening van de betreffende rechts-
persoon niet het vereiste inzicht in zijn vermogen en resultaat.  Over de vennootschapsrechte-

lijke functie van die jaarrekening kan wat betreft kapitaalbescherming worden gezegd dat
daaraan tegemoet wordt gekomen door het aansprakelijkstellingsvereiste voor de schulden
van de vrijgestelde rechtspersoon. Met haar functie inzake de decharge van het bestuur van
de vrijgestelde rechtspersoon wordt rekening gehouden door het vereiste dat alle aandeelhou-
ders met de vrijstelling moeten instemmen: Zie Achterberg, t.a.p., p. 219, zie ook p. 222.

93   Bak/Klaassen, t.a.p., 211: 'In tijden van bedreiging van de continuiteit, kan het van het
grootste belang zijn voor welke schulden de moeder zich garant heeft gesteld. Indien de
schulden niet zijn gegarandeerd, geeft in tijden van bedreigde continuiteit de vennootschap-
pelijke balans een duidelijker indicatie van de verplichtingen tegenover geldgevers dan de

geconsolideerde  balans.'

169



Hoofdstuk 3

zich in zodanig gelijke omstandighedenbevindendat minderheidsaandeelhou-
ders daaraan gelijke rechten kunnen ontlenen. Ten opzichte van de moeder-
maatschappij staat een beroep op artikel 2:8 BW open, waarbij eventueel
een beroep kan worden gedaan op de argumentatie van Rb. Den Bosch
11 maart 1983, NJ '84, 394 (Kuiken Brabant) en KG Pres. Rb. 28 dec.
1987, KG '88, 37 (Amstelland); daarnaast kunnen zij zich via het
instemmingsrecht van 2:403 BW contractueel bijzondere rechten verwerven.

In haar oorspronkelijk opzet diende eengeconsolideerd jaarverslag volgens
de zevende EG-Richtlijn een getrouw overzicht te geven van de gang van
zaken in en de positie van de gezamentijke in de consolidatie opgenomen
ondernemingen. Onze wet kent het geconsolideerde jaarverslag niet,
waarvoor in de MvT geen verklaring wordt gegeven.94 Wel schetst het
jaarverslag van de moedermaatschappij tevens de ontwikkeling van
groepsmaatschappijen.  Voor het antwoord op de vraag of bepaalde gegevens
van voldoende gewicht zijn om ze in het jaarverslag van de moeder te
vermelden, is bepalend het gewicht voor de gezamenlijke ondernemingen
die tot de groep behoren. Bovendien volgt uit het karakter van het
'geconsolideerde' verslag dat het bestuur de gegevens alleen voor de groep
hoeft te verschaffen, niet voor een afzonderlijke tot de groep behorende
onderneming. 95

3.7 De normatieve betekenis van Titel 9 Boek 2 BW

De gedetailleerde voorschriften in Titel 9 Boek 2 BW zijn niet alleen
verslagtechnisch van belang, zij normeren ook inhoudelijk de handelingen
van de ondememingsleiding in de zin dat zij aangeven waarvoor reserves
en voorzieningen dienen te worden getroffen, dan wel welke grondslagen
van waardering en van bepaling van het resultaat dienen te worden
gevolgd.96 De wet formuleert zoveel mogelijk objectieve, extern toetsbare
regels met het oog op de rechtszekerheid, de rechtsgelijkheid van
belanghebbenden en de vergelijkbaarheid van jaarrekeningen.97 Daarbij
geldt dat ook de door het bestuur opgemaakte, maar nog niet door de ava
of rvc vastgestelde of goedgekeurde jaarrekening aan de eisen van Titel

94 I.Isselmuiden, Rechtspersonen, art. 391-15.
95  Usselmuiden, t.a.p., art. 391-14.
96     Bak/Klaassen, t.a.p., p.  253: 'Het belang van goede en verantwoorde verslaggeving dwingt

de ondernemingsleiding bij voortduring attent te zijn op ontwikkelingen die het beeld van
vermogen en resultaat kunnen beinvloeden.'

97   Cassatiemiddel PG, HR 5 sept. 1990, NJ '91, 62 (Nedlloyd).
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9 dient te voldoen.98 Die door de wetgever beoogde waarborg gaat niet
zover dat dat de procureur-generaal, in tegenstelling tot wat Usselmuiden
in zijn aantekeningen op artikel 999 Rv poneert, op grond van het enkele
feit dat de jaarrekening niet aan de door de wet gestelde eisen zou voldoen,
in het openbaar belang zou kunnen vorderen dat de jaarekening volgens
die eisen wordt ingericht (zie artikel 999 lid 2 Rv).99

Anderzijds kan het niet voldoen aan die bepalingen, in het bijzonder
wanneer zulks verwijtbaar of stelselmatig geschiedt, een vermoeden opleve-
ren dat sprake is van onbehoorlijk bestuur of wanbeleid van de rechtsper-
soon. lot'  Zo  kan  aan  de  hand  van de jaarrekening worden geconstateerd
of in het verleden een onrechtmatige schijn van kredietwaardigheid werd
opgehouden.101 Zo zou ook uit dejaarrekening kunnenblijken van onrecht-
matige onttrekkingen aan de dochtermaatschappij door de moedermaatschap-

pij, dan wel dat sprake is geweest van wanbeleid. Voorts kan een dochter-
maatschappij aan de hand van gegevens uit de verschillende binnen de groep
opgemaaktejaarekeningenenmetbehulp vannadere inlichtingen zichbear-
gumenteerd tegen het door de moeder voorgestane beleid verzetten en zou-
den ook minderheidsaandeelhouders via artikel 2:8 BW daarop een beroep
kunnen doen. 102

Fouten in jaarstukken die pas blijken uit een onderzoek in een enqutte-
procedure - en die, door het inmiddels verstreken zijn van de termijn van
twee maanden voor dagvaarding, in een jaarrekeningprocedure niet meer
aan de orde kunnen komen - worden, als zij gebruikers van die stukken
misleiden, als wanbeleid gekwalificeerd. 103

3.8 Conclusie

De belangrijkste conclusie die na het voorgaande overzicht van de in het
vennootschapsrecht geldende criteria voor (jaar)rekening en verantwoording
kan worden getrokken, is de volgende. Binnende verscheidenheid aan open
en besloten verhoudingen is wat betreft de functie van de rekening en
verantwoording sprake van een glijdende schaal, verlopend van de zeer

98 Beckman, Accountantsverklaring en de te deponeren jaarrekening, p.  192 e.v.

99  HR 5 sept. 1990, NJ '91, 62 (Nedlloyd) en concl. Verburg onder 19 en 20.

100 HR 7 jan.  1988, NJ '89, 827 (Bredero) en HR 10 jan.  1990, NJ '90, 465/466 (OGEM),
vgl. ook nt. Maeijer bij HR 5 sept. 1990, NJ '91, 62 (Nedlloyd)

101 Toelichting cassatiemiddel 1, HR 3 feb. 1988, NJ '89,225 (Sobi/Nat)a).
102 Vgl. Pres. Rb. 28 dec. 1987, KG '88, 37 (Amstelland).
103 Nt. IJsselmuiden, HR 10 jan.  1990, NJ '90, 465/466 (OGEM), TVVS nr. 90/5, p.  131,

aantekening 6.4., nt. Raaijmakers AA 1990, p. 858.
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besloten verhoudingen over de meer open verhoudingen naar de grote beurs-
genoteerde vennootschappen. In de meer besloten verhoudingen behouden
de algemene driepartijen-criteria als beschreven in hoofdstuk 1 en 2, hoezeer
ook de Titel 9 Boek 2 bepalingen van toepassing zijn, onverminderd gelding.
In de meer open verhoudingen staan jaarrekening en jaarverslag in hun
verantwoordingsfunctie vooral ten dienste aan de interne en externe toezicht-
houdende organen, en dient de meer informatieve functie vooral beleggers
en de functionering van de aandelenmarkt. Dit laatste betekent niet dat
jaarrekening en jaarverslag in de verhouding met aandeelhouders hun
verantwoordingsfunctie geheel verliezen.

Van groot belang is dat met de toekenning van een zekere vrijheid aan
de bestuurders door de wet, de statuten of een contract (opdracht), een
marge ontstaat die direct betekenis heeft voor hetgeen waarop bestuurders
intern kunnen worden aangesproken en waarmee bij een oordeel over een
eventuele aansprakelijkheid terdege rekening dient te worden gehouden.In dat verband verdient de aard van de betrokken informatie, alsmede de
aard van de betrokken verhouding en de daarop van toepassing zijnde
regelingen in het bijzonder aandacht.

Terugkoppeling naar eenvoudige patronen van rekening en verantwoording
blijkt bij te dragen aan een beter juridisch inzicht in de gecompliceerde
en gedetailleerde regelgeving voor jaarrekening, jaarverslag en andere
informatieplichten in de  nv  en bv. Toegepast op de onbenoemde gemeen-
schap, de stille maatschap, openbare maatschap, vennootschap onder firma,
bv en nv, laten deze eenvoudige patronen zien dat geen sprake is van
fundamentele onderlinge verschillen.

4          De externe functie van de jaarrekening en het jaarverslag

4.1 Inleiding

Welk verband bestaat nu tussen de administratie, de jaarrekening en het
jaarverslag, het verzuim daarvan en de verhaalspositie van derden ten op-
zichte van de vennootschap en de bij haar organisatie betrokkenen? In hoofd-
stuk 1, § 4.6 besprak ik reeds het positieve verband tussen de administratie-
en jaarrekeningplicht en de aansprakelijkheid van de vennootschap als zoda-
nig. Binnen de systematiek van wet en recht zijn deze verplichtingen te
beschouwen als voorwaarden voor de exclusieve aansprakelijkheid van de
rechtspersonen  bv  en  nv.
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Hieronder zal ik ingaan op het negatieve verband tussen administratie,
jaarrekening en aansprakelijkheid. Met andere woorden: op de vraag welke

consequenties zowel materieel- als bewijsrechtelijk verbonden kunnen
worden aan (het ontbreken van) een administratie of jaarrekening.

4.2 Publikatie en administratie; artikel 2:138 (248) lid 2 BW

Uitgangspunt vande vierde Richtlijn is dat wie onderneemtzonder persoon-
lijk vermogen te riskeren, de financiele positie van de onderneming openbaar
dient te maken. 104 Dit uitgangspunt heeft betekenis in externe zin jegens

de direct bij de vermogenspositie van de vennootschap betrokkenen, te weten

leveranciers, afnemers, werknemers en overheidsinstanties die uit hoofde
van een vermogensbelang met de onderneming te maken hebben of krij-

gen.
105

Als uitvloeisel van deze gedachte dient een door een accountant goed-
gekeurde jaarrekening te worden gepubliceerd, vergezeld van, zoals we
reeds zagen, een toelichting, eendoor de accountant beoordeeldjaarverslag
en  de overige gegevens (zie artikel  2.394 BW).106 Verzuim hiervan  is
niet alleen een economisch delict, doch consequent verbindt de wetgever
in artikel  2: 138  (248)  lid  2  BW in geval van faillissement van de  nv of bv
daaraan de vaststelling dat het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld.
Hetzelfde geldt bij verzuim van de administratieplicht. Dit laatste kan
worden verklaard uit de verslechtering van de bewijspositie van de curator
indien een administratie volledig ontbreekt.107 Dit kan leiden tot de
zogenaamde 'confusion des patrimoins'108, eveneens een gegeven waaruit
blijkt dat een deugdelijke administratie  in het belang van de bestuurder  is.
Daarnaast missen bestuurders bij verzuim van de verplichting uit artikel

104 Considerans Vierde Richtlijn  (25  juli   1978),   Pb   EG  nr.   L222,   p.   11   e.v. en Wessel,

Jaarrekening en kapitaalbescherming, p. 57.
105 Vgl. Gulcher, Reikwijdte van de aansprakelijkverklaring,  p.   164.  Vgi.  bijv. ook Slagter,

Compendium ondernemingsrecht, p. 442: 'door de strenge eisen waaraan een jaarrekening
moet voldoen, waarbij Titel 9 zich keen tegen geheime en stille reserves, gekoppeld aan

een publikatieplicht, wordt  (...) het gevaar verkleind  dat   in het kader  van een fusie
aandeethouders bewogen worden om in feite voor een te lage koers hun aandelen te verkopen
dan wel  om te ruilen, zulks ingevolge een openbaar bod aan die aandeelhouders.'

106 Bak/Klaassen, Externe verslaggeving, p. 45: door de artt. 2:362 lid 6 en 392 lid 1 sub BW
wordt de nadruk op de mededeling van belangrijke gebeurtenissen gelegd in plaats van op
frequentere berichtgeving.

107 Vgl. LOwensteyn, De positie  van het bestuur  in de tweede  golf,  p.   179.

108 Vgl. HR 25 sept. 1987, NJ '88, 136 (Van Kempen Begeer) en Joosen, Vermogensvermenging
in het Nederlandse concernrecht?, p. 122.
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2: 10 BW belangrijke middelen om aannemelijk te kunnen maken  dat
onbehoorlijke taakvervulling niet de oorzaak is van het faillissement. 109

Niet echter, zoals we in hoofdstuk  1, § 2.4 reeds zagen, kan de sanctie
op het verzuim van de administratieplicht worden verklaard uit de gedachte
dat een administratie die voldoet aan de letterlijke wettelijke eisen, voor
het opmaken van een correcte en van accountantsverklaring voorzienejaar-
rekening onontbeerlijk  zou zijn. 110 Het is immers mogelijk dat een jaar-
rekening wordt gepubliceerd die van een goedkeurende verklaring is voor-
zien, zonder dat gezegd kan worden dat de bestuurder gedurende het
boekjaar steeds geweten heeft wat de rechten en verplichtingen van de
vennootschap waren. Die eis stelt de Hoge Raad in het arrest Kempers en
Sarper  BV  dan ook niet. 111

De accountantsverklaring en de publikatie van de jaarrekening moeten
gezien de wettelijke termijnen en de mogelijkheid van een stilzwijgende
verlenging van de vaststellingstermijn uit een oogpunt van crediteuren-
bescherming niet worden overschat. 112 Kennisneming  zal  in het econo-
misch verkeer gewoonlijk niet plaatsvinden. Slechts bij bijzondere transacties
van groot belang zal behoefte bestaan aan kennisneming van de financiele
positie  van de wederpartij. Daarvoor bestaan dan echter  in de meeste
gevallen andere kanalen en middelen.113 Het is de vraag of in dit verband
de strenge sancties van artikel 2: 138 (248) lid 1 en 2 BW niet zouden moe-
ten worden gemitigeerd. 114 Een aantal elementen spelen daarbij  een rol:

1. Aan het ontbreken van een gepubliceerde jaarrekening ofde afwezig-
heid van een administratie wordt in de wet slechts de conclusie verbonden
dat het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld. Vermoed wordt dat
dat een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Op dit laatste kunnen

109 Zie Rutgers, Openlegging en overlegging van boekhouding, p. 2.
110 Baas, Boekhoudplicht en accountantsverklaring,  p. 443. Hoewel echter  de  eis  van  artikel

2:362 lid 2 BW dat de balans met toelichting een getrouw beeld dient te geven van de grootte
van het vermogen, direct terugslaat op de administratie. Interim-raport cie. ondernemingsrecht
over het voorstel vierde richtlijn, p. 18.

111 HR 11 juni 1993, NJ '93, 713 (Kempers en Sarper BV).
112 HR Kempers en Sarper. Baas stelt in dit verband: 'Er moet voor worden gewaakt dat niet

de situatie ontstaat dat uit het normale functioneren van de accountant in zijn controlerende
functie conclusies worden getrokken die tot persoonlijke aansprakelijkstelling leiden van
bestuurders van ondernemingen waarvandeaccountant belast is metdejaarrekeningcontrole.
(...) Onbehoorlijkbestuurkan namelijk zeerwel worden verricht doorbonafide bestuurders.'
Baas, t.a.p., p. 440.

113 Cie. Vennootschapsrecht, rapport inzake Vierde EG-richtlijn,  p.  5.
114  Ook de Hoge Raad spreekt daarvan, zie HR 11 juni 1993. NJ '93, 713 (Kempers en Sarper

BV).
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bestuurders tegenbewijs leveren. Een onbelangrijk verzuim wordt niet in
aanmerking genomen.

2.  Een bestuurder kan volgens artikel 2: 138  (248) lid 2 BW bewijzen
dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen
van de onbehoorlijk taakvervulling af te wenden. De bestuurders kunnen
als tegenbewijs bij verzuim van de verplichtingen van artikel 2:394 BW
stellen dat van onbehoorlijke taakvervulling geen sprake is, omdat zij de
betrokken crediteuren tijdig hebben ingelicht.115 De accountantsverklaring
neemt de eigen verantwoordelijkheid van bestuurders en de vennootschap
voor de juistheid van de jaarrekening niet weg. 116

3.  De rechter beschikt volgens  lid  3  over een matigingsrecht.  Hij  kan
het bedrag waarvoor de bestuurders aansprakelijk zijn verminderen indien
dit bedrag hem bovenmatig voorkomt, gelet op de aard en ernst van de
onbehoorlijke taakvervulling, de andere oorzaken van het faillissement,
alsmede de wijze waarop dit is afgewikkeld.

4. De vordering kan volgens lid 6 slechts worden ingesteld op grond
van onbehoorlijke taakvervulling inde periode van driejaren voorafgaande
aan het faillissement.

5.  Artikel 2: 138 (248) BW is een wettelijke verplichting tot schadever-

goeding (vergelijk artikel  6:95 BW). Daarmee  is met het oog  op de eigen
schuld  van een benadeelde crediteur ook artikel  6: 101  BW van toepas-
sing.'17  Ziet men daarnaast artikel  2: 138  (248)  BW  als een specialis  van
artikel 6:162 BW, zoals Van Schilfgaarde doett 18, dan betekent dit dat
ook artikel 6:163 BW toepassing dient te vinden. De verplichting tot schade-

vergoeding bestaat dan slechts wanneer de geschonden norm (gericht op
de bescherming van crediteuren) strekt tot bescherming tegen schade zoals
de benadeelde die heeft geleden.119 Deze artikelen bieden beide oplossin-

gen voor het probleem dat Van Schilfgaarde op het congres 'Knelpunten
in de vennootschapswetgeving' aan de orde stelde.120 Daar beantwoorde
hij de vraag of met het oog op de eigen schuld van de benadeelde in de
wettelijke regeling van artikel   2: 138    (248)    BW een verwijzing   naar
6: 101  BW zou dienen te worden opgenomen, bevestigend.

115   Vgl,  nt.  Van der Grinten  bij  HR  19  feb.   1988,  NJ  '88, 487 (Albada Jelgersma).
116 Hof Arnhem 22 jan. 1986, NJ '88, 476 (Heka), HR 7 jan. 1988, NJ '89, 827 (Bredero)

en Rb. Breda 1 mei 1990, NJ '90,740 (Tilburgse Hypotheekbank).
117 Zie Bloembergen, losbl. Schadevergoe(ling, Afd. 6.1.10.Inl., aant. 16 en 17.
118 Van Schilfgaarde, Civielrechtelijke misbruikbestrijding, p. 2 en Behoeft artikel 2:138/248

BW aanvulling?, p. 2.
119  Zie ook HR 4 jan.  1963, NJ'64, 434 (Scholten). Anders Van Schilfgaarde zelf, Civielrechte-

lijke misbruikbestrijding, p. 17.
120 Van Schilfgaarde, Behoeft artikel 2:138/248 BW aanvulling?
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6. Het voorgaande, alsmede de door de wet gebruikte term 'kennelijk
onbehoorlijke taakvervulling' betekent dat de curator alleen in echte
uitzonderingsgevallen de vordering van artikel   2: 138   (248)   BW   kan
instellen. 121  In die uitzonderingsgevallen dienen vorderingen, gezien  de
ratio van artikel  2: 138  (248)  BW,  via de curator te lopen.  In de overige
gevallen zijn crediteuren individueel aangewezen op vorderingen uit
onrechtmatige daad jegens de bestuurders persoonlijk en moeten de
afzonderlijk geschonden normen dienen ter bescherming van hun individuele
belangen.

7.  De 'intern vennootschappelijkejaarrekeningprocedure', dus het bij-
houden van de administratie en het opmaken tot en met het publiceren van
de jaarrekening, duurt vanaf het begin van het boekjaar tot aan de daadwer-
kelijke terinzagelegging bij het handelsregister. Een periode die wat betreft
de eis van een deugdelijke administratie niet beperkt is tot dat boekjaar,
en die wat betreft de verslaglegging tot 13 maanden na afloop van het boek-
jaar kan duren gezien de artikelen  2:210  lid  1  en  394  lid  2  en 3 BW.122
Daarbij geldt dat verzuim van de interne procedure in het kader van de
misbruikwetgeving pas betekenis krijgt nadat de termijn voor de externe
publikatie is verstreken, of, bij verzuim van de publikatieplicht, reeds v66r
de afloop van deze termijn, indien de vennootschap dan reeds in staat van
faillissement wordt verklaard.

De vaststelling van dejaarrekening door de aandeelhoudersvergadering
heeft primair interne betekenis.123 Al dan niet vaststelling van de jaarreke-
ning heeft voor crediteuren in beginsel geen betekenis (zie ook artikel 2: 138
(248) lid 6  BW). Dat ligt anders wat betreft de publikatie en de accountants-
verklaring.  De  Hoge Raad sluit  in het arrest Kempers en Sarper aan bij
deze algemene hoofdregels en stelt dat voor crediteuren slechts van belang
is dat de jaarrekening niet later wordt gepubliceerd dan op het uiterste
tijdstip dat in geval van verlenging van de termijn voor het opmaken geldt,
dus uiterlijk dertien maanden na afloop van het boekjaar. Vervelend wellicht
voor de curator, omdat met het oog op de voor hem gunstige bewijslas-
tomkering van artikel 2:248 lid 2 BW publikatie beter nooit dan laat kan
geschieden en het vermoeden van lid 2 vanuit dit gezichtspunt beter 7, dan
13 maanden na afloop van het boekjaar kan intreden.

121 Vgl. wetsvoorstel TK 29 aug. 1985, 16631, p. 6337.
122  Vgl. ook artikel 2:362 lid 1,4 e n 6 BW.
123 Zie de overweging van de Hoge Raad onder 3.3 bij Kempers en Sarper. Ook uit artikel

2:248 lid 6 BW blijkt deze beperkte interne betekenis.
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De conclusie mag luiden dat voor verzachting van de niet gewenste
gevolgen van die artikel 2: 138 (248)  BW kan hebben, voldoende aankno-
pingspunten bestaan.

4.3 Derden-belanghebbenden bij de jaarrekening

4.3.1   Derden algemeen

De jaarrekening  is niet alleen verantwoordingsmiddel van het bestuur jegens
deelgenoten en een informatiemiddel voor direct (vermogens)belanghebben-
den, maar ook een middel tot informatie van derden in een nog ruimer per-
spectief. De verantwoordingsfunctie heeft daardoor naar de algemene opvat-
ting zowel in intern, als in extern opzicht minder nadruk gekregen.

124

In intern opzicht - ik sprak reeds over het effect op de verantwoor-
dingsfunctie in besloten verhoudingen - zou kunnen worden geredeneerd
dat indien een meerderheid van de aandeelhouders de jaarrekening heeft
vastgesteld, van de minderheid mag worden verwacht dat zij zich bij de
verantwoording neerlegt. Immers, die jaarrekening is in overeenstemming
met Titel 9 Boek 2 BW opgemaakt en vastgesteld en als zodanig voorzien
van een goedkeurende accountantsverklaring, een redenering waarvan ik
heb aangetoond dat zij zeker in besloten verhoudingen niet opgaat.

In extern opzicht heeft de verantwoordingsfunctie minder nadruk
gekregen door de verruimming van de publikatieplicht. Door de publikatie
van gedetailleerde en vergelijkbare cijfers 125 wordt de betekenis van het
publiek als belanghebbende bij de jaarrekening erkend (te denken valt aan
belang bij verlaggeving over het milieu126, aspecten van lokale welvaart
en   werkgelegenheid   (de   OR en vakbonden)127). Dit betekent echter
tegelijkertijd dat een al te uitgebreide (verantwoordende) informatie-
verstrekking uit concurrentieoverwegingen niet gewenst  is.

128

124   Wessel, De aanpassing  van het jaarrekeningenrecht  aan de vierde EG-richtlijn,  p.   157.
125  Door de eis van vergelijkbaarheid van informatie bedoelt de Raad van de EG een wezenlijk

bijdrage geleverd aan een optimaal functioneren van de interne marla in het algemeen en
van de kapitaalmarkt in het bijzonder. Considerans Vierde Richtlijn (30 juli 1978), Wessel,
t.a.p., p.  157. Vgl. voor kritisch commentaar op dit uitganspunt Interim-raport cie. onderne-
mingsrecht over het voorstel vierde richtlijn, p. 21 e.v.

126 Buisman, Jaarrekening speelt slechts beperkte rol voor de milieuverslaggeving, p. 10 e.v.
127 Vgl. Europ.  Cie voor de rechten van de mens  1  sept  1993,  n.g.,  TVVS nr.  94/2,  p.  44.
128  Verruiming van de publikatieplicht maakt bedrijven van beperkte omvang kwetsbaar jegens

concurrenten en afnemers. In dit licht dienen de publikatievrijstellingen voor kleine en
middelgrote bedrijven te worden bezien. Cie. Vennootschapsrecht, rapport inzake Vierde
EG-richtlijn, p. 5.
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Openbaarmaking van dejaarrekening voor de nv enbv is vereist in verband
met de bescherming van een ruime kring van derden. Strekking van de
Vierde Richtlijn was echter niet om aan derden een actio popularis toe te
kennen. Tevens wenste de wetgever te voorkomen dat te allen tijde de
ondernemingsbelangen eenzijdig zouden worden opgeofferd aan die van
belanghebbenden:29  In het bijzonder blijkt  dit  uit de jurisprudentie  over
de jaarrekeningprocedure geregeld in artikel 999 Rv. De procedure heeft
betrekking op de aanpassing van de jaarrekening aan de door Titel 9 gestelde
eisen. 130 Belanghebbend is men bij deze vordering niet zondermeer, om-

131dat, zoals gesteld, de actie ex artikel 999 Rv niet een actio  popularis  is.
Gekozen is voor het begrip belanghebbende om daarmee aan te geven dat
gedoeld wordt op een kring van betrokkenen, gekenmerkt door een zekere
mate van fiexibiliteit.132 Het betrokken belang moest enerzijds concreet
zijn en niet een abstract denkbaar belang. Het moest anderzijds een belang
zijn dat de eiser zou onderscheiden van allerlei andere gegadigden voor
informatie.133 Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van de zogenaamde
'twee-kringen leer'.

Naar vaste rechtspraak van de Hoge Raad staat de rechtsvordering van
artikel 999 Rv niet open voor ieder die belang heeft bij juiste informatie
in de jaarstukken, maar alleen voor degenen die bij de onderneming
betrokken zijn zoals aandeelhouders en werknemers. 134 Alle anderen zoals
crediteuren, opdrachtgevers, afnemers, concurrenten, personen die bij de
rechtspersoon naar een functie solliciteren, overheden enz., kunnen correctie

129 Concl. Verburg,  HR  3  febr.   1988,  NJ  '89, 225 (SOBI/Naba), onder  4.
130 Usselmuiden, aant. 42, 43 en 44 letter b, Boek III, art. 999 Burg. Rechtsv. losbl.
131   ' De vraag kan worden gesteld waartoe deze leer van de Hoge Raad kidt.  In elk geval  moet

hieruit hieruit een drastische beperking van jaarrekeningprocedures volgen.  Er is niet zo
gauw een concreet en specifiek nadeel te bedenken, behoudens uit hoofde van winstdelingsre-
gelingen aangenomen dat deze van de jaarwinst afhankelijk zijn, voor de crediteuren indien
zij twij felen ofbepaalde ratio-covenants of pari passu-clausules zijnnagekomen, daargelaten
dat betwist kan worden of dergelijke vermeldingen in de jaarrekening thuis horen en voor
te vorderen bedragen door verkopers indien de verkoopsom (mede) afhankelijk is van toekom-
stige winsten. Een belangrijke reden om jaarrekeningprocedures aan te vangen is veelal het
bereiken van een rechterlijk oordeel dat de jaarrekening niet getrouw is teneinde een aan-
knopingspunt te hebben in een civielrechtelijke actie tot schadevergoeding. Weliswaar zou
(wellicht) gesteld kunnen worden dat de jaarrekeningprocedure daarvoor niet in het leven
is geroepen,  maar dan resteert weI de vraag waarvoor dan.' Beckman, Persoonlijke aansprake-
lijkheid van de openbaar accountant. p. 27.

132 Concl. Verburg, HR 20 mei 1987, NJ' 87, 973 (De Schelde/Meijer).
133   Concl. Van Soest,  HR  26 juni   1985,  NJ  '86,  307 ('Stop Dodewaard').
134 Zie ook cassatiemiddel PG en concl. Verburg onder 10 e.v. bij HR 5 sept. 1990, NJ '91,

62 (Nedlloyd).
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van fouten in de jaarstukken slechts vorderen als zij aantonen van de fout
in de jaarstukken nadeel te ondervinden. Ook de procureur-generaal die
de vordering van artikel 999 lid 2 Rv in het openbaar belang instelt, moet
aannemelijk maken dat met wijziging van de jaarrekening een specifiek
openbaar belang is gediend. Het enkele feit dat jaarstukken niet in
overeenstemming met de wet zijn, is daartoe niet voldoende.135 Of dat
specifieke belang aanwezig is, hangt volgens de Hoge Raad in het arrest
Nedlloyd afvan de waardering van tal van feitenen omstandigheden, zoals:
het antwoord op de vraag of het gestelde gebrek in de jaarrekening er toe
kan leiden dat zij die belang hebben bij een goed inzicht in de financiele
positie vande onderneming, eenonjuist beeld zullen krijgen metbetrekking
tot punten van wezenlijk belang, zoals de solvabiliteit of de rentabiliteit
en, al dan niet in verband daarmede, de continuYteit van de onderneming;
en voorts de omvang van de onderneming van de betrokken rechtspersoon,
en het aantal van de op enigerlei wijze bij de financiale positie van die
onderneming betrokkenen.

In gevallen waarin een persoon meent het beleid van bestuur of rvc
openlijk aan de kaak te moeten stellen of het niet eens is met de beleidsbe-
slissingen van het bestuur, biedt de jaarrekeningprocedure geen bescher-
ming.136 Alsdan  is niet voldaan  aan het relativiteitsvereiste. 137 Dat geldt
ook voor aandeelhouders: voor hen staan andere middelen, waaronder het
enqutterecht, open.

135 Concl. Verburg onder 34, HR 5 sept. 1990, NJ '91, 62 (Nedlloyd), 0.4.
136 'Een vereniging die, gelijk 'Stop Dodewaard', zich tot doel stelt het tegengaan van bepaalde

ondernemingsactiviteiten, kan niet reeds uit dien hoofde worden geacht te behoren tot de
kring van bij de onderneming betrokkenen ter bescherming van wier belangen de jaarrekening-
procedure in het leven is geroepen. Een dergelijke vereniging heeft ten aanzien van de
jaarrekening van deonderneming, welkededoorhaarbestreden activiteitenuitoefent, slechts
dan het vereiste belang wanneer de door haar verlangde wijziging van de jaarrekening ertoe
kan leiden, dat een specifiek en conreet nadeel, voor haar in de betrekkingen tot de
onderneming verbonden aan de wijze waarop de jaarrekening op het aangevochten punt is
ingericht, wordt ongedaan gemaakt of verminderd.' HR 26 juni 1985, NJ '86, 307 ('Stop
Dodewaard'). Ook HR 20 mei 1987, NJ' 87, 973 (De Schelde/Meijer).

137 Concl. Verburg, HR 20 mei 1987, NJ '87, 973 (De Schelde/Meijer). Vgl. ook OK 16 feb.
1995, NJ '95, 312 (Finvec NV/Gevepar International BV): 'Slechts onder bijzondere
omstandigheden kan een aandeelhouder van een (moeder-)vennootschap die alle aandelen
houdt van een andere (dochter-)vennootschap geacht worden te behoren tot de kring van
de bij de (onderneming van de) dochtervennootschap betrokkenen, ter bescherming van wier
belangen dejaarrekeningprocedure in het leven is geroepen. Zulks kan het geval zijn wanneer
dedochtervennootschapnagenoeghetenigeactiefisvandemoedervennootschapennagenoeg
alle  winst  van deze genereert'.
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4.3.2 Crediteuren

De Ondernemingskamer onthoudt de kwalificatie 'direct-belanghebbende'
dus ook aan de schuldeiser die voornemens is de vennootschap op grond
van onrechtmatige daad aan te spreken. Naar de mening van Verburg stelt
de Ondernemingskamer een te zware eis, gelet op de absolute onmogelijk-
heid voor schuldeisers om strikt aande voorgeschrevenstel- enbewijsplicht
te voldoen. Aldus dreigt volgens Verburg de tweekringenleer, die bedoeld
is om ook hen die niet tot de kring van primair betrokkenen behoren, de
mogelijkheid te bieden zich als belanghebbenden te kwalificeren, van haar
spankracht beroofd te worden, hetgeen een belemmering vormt het begrip
belanghebbende nader te ontwikkelen in overeenstemming met het openbare
karakter  van de jaarrekening.'38  Ik ben geneigd  het  hier met Verburg
niet eens te zijn. De jaarrekeningprocedure heeft immers betrekking op
de naleving van de voorschriften van Titel 9 ten aanzien van de inrichting
van de jaarrekening. Crediteuren die informatie wensen omtrent de vraag
of zij op onrechtmatige wijze in hun verhaalsmogelijkheden zijn benadeeld,
zijn op andere middelen aangewezen om die informatie boven tafel te
krijgen. Zo kunnen zij gebruik maken van informatie die in een enquttepro-
cedure aan het licht is gekomen. Maar ook, en meer voor de hand liggend,
bieden de regels van stelplicht en bewijslastverdeling hen de nodige houvast.

Deze regels zijn daarbij niet van zo geringe betekenis als Verburg doet
voorkomen. Hierbij bedenke men dat voor omkering van bewijslast, ook
ten behoeve van de curator, niet uitsluitend bij de criteria (verzuim
boekhoud- en publikatieplicht) van artikel  2: 138  (248)  lid  2 BW behoeft
te worden aangeknoopt. Illustratief wat betreft het onrechtmatige daadsrecht
zijn twee arresten van de Hoge Raad, namelijk HR 3 april 1992, NJ '92,
411 (Van Waning/Van der Vliet)139 en HR 10 juni 1994, NJ '94, 766
(Romme/Bakker).140 Wat betreft de betekenis vande interne administratie-,
reken- en verantwoordingsplichten voor de positie van schuldeisers, kan
aan de hand van deze beide arresten, mede in het licht van hetgeen in
hoofdstuk  1, § 4.6 en 4.7 werd besproken, het volgende worden opgemerkt.

138 Concl. Verburg HR 3 febr.  1988, NJ '89, 225 (SOBI/Nat)a), onder 10; zie ook nt. Maeijer.
139 Nt. Timmerman, TVVS 92/5, p. 129.
140 Zie bespreking Timmerman in TVVS nr. 94/7, p. 188.
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4.4 Overige betekenis van administratie en jaarrekening

in het kader van de verdeling van bewijslast

Van belang is dat volgens de Hoge Raad in het arrest Romme/Bakker uit
artikel 177 Rv niet mag worden afgeleid dat in het algemeen degene die
volledige zeggenschap over een vennootschap heeft (zowel aandeelhouder
als bestuurder is), in een procedure dient te worden belast met het bewijs
dat hij ten tijde van het aangaan van een door de vennootschap niet nageko-
men overeenkomst niet wist en ook niet behoorde te weten, dat de vennoot-
schap niet zou kunnen nakomen. Wel neemt de Hoge Raad aan dat zich
gevallen kunnen voordoen waarin het zeer voor de hand ligt dat degene
die volledige zeggenschap had over de vennootschap, met dat bewijs wordt
belast. Het met bewijs belasten van de volledige zeggenschapshouder,
vervolgt de Hoge Raad, is onder meer gerechtvaardigd, indien aannemelijk
is dat ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomstde vennootschap
zelf niet, althans niet in voldoende mate over financiele middelen beschikte
om aan haar verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen en wat dat be-
treft afhankelijk was van haar daartoe door een andere, door haar beheerste
vennootschap ter beschikking te stellen middelen.

De vraag rijst of niet meer feiten of gedragingen tot een dergelijke
omkering aanleiding kunnen geven. Zo kan mijns inziens het met bewijs
belasten van de volledige zeggenschapshouder ook gerechtvaardigd zijn
indien feiten en gedragingen van die volledige zeggenschapshouder eerder
in een enqudteprocedure tot de conclusie 'wanbeleid' hebben geleid; of
indien uit een reeks van jaarrekeningen een duidelijke negatieve tendens
blijkt of bij een uit de feitelijke gang van zaken blijkende zeer snelle
financiele teloorgang van de vennootschap, waarop onvoldoende adequaat
lijkt te zijn gereageerd; zo ook indienblijktdat doorde zeggenschapshouder
transacties zijn aangegaan waarvoor de vennootschap niet was toegerust
(onderkapitalisatie);  of bij een gebleken schending van normen die gelden
met betrekking tot de interne besluitvorming, dan wel bij veronachtzaming
van andere vennootschappelijke normen (denk aan de jaarreken- en
publikatieplicht). 141

Deze feiten en gedragingen dienen door (een) schuldeiser(s) of de curator
aannemelijk te worden gemaakt. 142 Daartoe  zijn zij verplicht  om de  be-

141 Vgl. over deze omstandigheden o.a. Roelvink, Door rechtspersonen heenkijken, en
Raaijmakers, Over verschuivingen in het toerekeningspatroon bij rechtspersonen.

142 De schuldeiser die wenst dat een bestuurder zich wegens zijn handelen verantwoordt, zal
de dagvaarding met de conclusie van eis met voldoende redenen dienen te omkleden. Zo
dienen de feitelijke grondslag van de eis en de aard van het geschil duidelijk vast komen
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stuurder in staat te stellen de onjuistheid van het geponeerde te bewij-
zen143, dan wet de zorgvuldigheid van zijn gedrag aan te tonen. Slechts
in die gevallen zal artikel 177 Rv met zich mee (kunnen) brengen dat de
gedaagde volledige zeggenschapshouder niet alleen een nadere uiteenzetting
geeft, maar haar ook met gegevens staaft.144 Slechts dan ook kunnen de
redelijkheid en billijkheid van artikel 177 Rv tot een omkering van de
bewijslast leiden die er op neer komt dat de gedaagde medewerking dient
te verlenen aan de bewijsvoering van de eiser.145 Dit betekent dat de
gedaagde dan inlichtingen zal moeten verstrekken over hoe en waarom hij
gehandeld heeft, bijvoorbeeld in een voorlopig getuigenverhoor. 146 Hierbij
geldt als beginsel van bewijsrecht dat, zoals Star Busmann stelt, de rechter
aan de processuele houding van een partij een vermoeden kan ontlenen ten
gunste  van de stellingen  van de wederpartij.147 Dit betekent mijns inziens
dat wanneer de rechter (ik parafraseer nu de overwegingen van de Hoge
Raad) in die gevallen niettemin meent dat de bewijslast op de benadeelde
crediteur dient te worden gelegd, hij behoort te preciseren welke omstandig-
heden dit rechtvaardigen.

Artikel 8 K kan door de rechter kan worden aangegrepen om de betref-
fende bestuurder te verplichten om inlichtingen te geven over het geschil

te staan. Zie Vranken, Aansprakelijkheden en bewijsrecht, p. 225. Vgl. ook Land/Eggens,
Verklaring van het Burgerlijk Wetboek, p. 6 e.v. en 13.

143   Tonkens-Gerkema, De mededelingsplicht  van de gedaagde,  p.  129 over HR 24 jan.   1975,
NJ '76, 90 (L.aurens/Niemeyer of merkinbreukarrest).

144  Veegens-Wiersma, Het Nieuwe Bewijsrecht in burgerlijke zaken,  p. 37, Vranken,  t.a.p.,
p. 227. Vgl. m.b.t. de verhouding stelplicht/bewijslast: HR 17 jan. 1992, rolnr.  14 622
(concl. Hartkamp) en Tjittes, De hoedanigheid van contractspartijen, p. 17. Vgl. m.b.t.
het belang van informatieverstrekking ten processe Verpaalen, Hart en nieren van de Neder-
landse burgerlijke rechter, p. 11 en 28 e.v

145 Van Dunnt, Nemo dat quod non habet, p. 79.
146 Star Busmann, Hoofdstukken van burgerlijke rechtsvordering, p. 181 enp. 173: '(...)de

eiser, die zelf gehouden is nauwkeurig te omschrijven wat en waarom hij vordert, behoort
te mogen rekenen op een voldoende gemotiveerd antwoord van de zijde der wederpartij.(...)
Daarom blijft een niet of onvoldoende gemotiveerde conclusie buiten beschouwing. De rechter
TAI zich te dien aanzien gedragen alsof een verwering in het geheel niet is gevoerd en gezien
de stellingen van de eiser de vordering toewijzen, indien deze voor toewijzing vatbaar is.'
In gelijke zin Van Rossem-Cleveringa, aant. 2 op artikel 141 en Burgerlijke rechtsvordering,
artikel 141, aant. 3. Vgl. voorts HR 12 juni 1953, NJ '54,61 (BloedproeD.

147  StarBusmann, t.a.p., p. 180, L.and/Eggens, t.a.p., p. 8, Vranken, Mededelings-, informatie-
en onderzoeksplichten, p. 198, Wachter, Concernrecht en bewijs(on)mogelijkheden, p. 387
en Schoordijk, De bewijslastverdeling onder het nieuwe bewijsrecht, p. 580: *Een partij,
die weigert opening van zaken te geven, schept bewijs tegen zichzelf.' Daarom ook  kan
het onder omstandigheden verstandig zijn dat een partij een bewijsaanbod doet. Vgl. het
aanbod van Van Rijswijk Sr. als aangeduid in de overweging van het tussenarrest van het
Hof onder 4.6.
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met  behulp  van de boekhouding.148 Niet alleen blijkt  uit  lid  2  dat  het  de
rechter vrij staat om uit de niet-voldoening aan zijn bevel tot openlegging
van boeken de gevolgtrekking te maken die hem geraden zal voorko-
menwf op de bestuurder rust zelfs de plicht mee te werken aan het bijeen-
brengen van het nodige feitenmateriaal, indien dit niet in zijn voordeel zou
zijn.150 Deze mededelingsplicht berust op het gegeven dat partijen de plicht
hebben om de rechter de vervulling van zijn taak niet te bemoeilijken. Dit
heeft tot gevolg dat de partijen de rechter omtrent betwiste feiten volledig
hebben in te lichten en aan het bijeenbrengen van het feitenmateriaal hebben
mee te werken. Star Busmann noemt dit de waarheidsplicht en stelt dat
schending van deze waarheidsplicht aanleiding kan geven tot schadever-
goeding wegens onrechtmatige daad. 151 De boekhouding behoort daarom
voor zover nodig ter kennis van de rechter te worden gebracht. 152

Illustratief in dit verband is het arrest van de Hoge Raad inzake Van
Waning/Van der Vliet. De Hoge Raad overweegt daarin dat het niet is
uitgesloten dat degene die volledige zeggenschap over de vennootschap

148 Star Busmann, t.a.p., p. 280/281. Anders Rutgers, t.a.p., p. 177.
149 Vgl. Land/Eggens, t.a.p., p. 26.
150 Star Busmann, t.a.p., p. 280/281.
151 Star Busmann, t.a.p., p. 181.
152 Het toekennen van bewijskracht ten gunste van de houder van de boekhou(ling geschiedde

oorspronkelijkomhemaaneenbewijsmiddel tehelpen, aangezienhet praktischniet mogelijk
was en is,  van elke transactie een volledig bewijsstuk op te maken.  Vgl.  in dit verband Rb.
Amsterdam 2 maart 1934, NJ '34, 729 (NV Oud Schoonebeeker turfstrooiselfabriek). Dit
gold ook voor de wederpartij. Vgl. Rutgers, t.a.p., p.  181. Bij de toekenning van bewijskracht
aan de boekhouding is de rechter vrij (zie artikel 179 lid 2 Rv). Vgl. HR 10 juni 1938, NJ
'38, 1005 (Lusink/Eggink)('Art. 7 K veroorlooft den rechter ten voordele van ieder, dus
ook van hem die niet koopman is, aan zijne boekhouding bewijskracht toe te kennen.') en
Rutgers, t.a.p., p. 123. Uit de artt. 1918 en 1919 BW (oud) volgde dat men enerzijds in
bepaalde gevallen geen bewijskracht wenste toe te kennen ten voordele van de schrijver,
anderzijds was men bereid voor koopmansboeken een tegenovergelegen standpunt in te nemen.

Dit steunde op de gedachte dat de koopman zich bij elke transactie een of ander bewijsmiddel
kan verschaffen. Sinds 1934 kan ieders boekhouding als bewijsmiddel in aanmerking kan
komen. T.a.p., p. 144. Zie ook Hidma/Rutgers, Bewijs, p. 62. Dit wil zeggen dat hij ook
bewijskracht kantoekennen aande vrijwillig gevoerdeboekhouding, inclusief de bescheiden
die tot de boekhouding behoren, zoals facturen en kwitanties. Vgl. Hof Den Haag 6 mei
1987,  NJ '88, 526 (Belderok/Van Overbeek) waar uit de jaarstukken het bestaan van een
maatschap werd afgeleid. Een algemene strafbepaling op het niet houden van een boekhouding
bestaat niet. Artike184 bis WvSrstelde niet het niet-bijhoudenvan eenboekhouding ex artikel
6 K strafbaar, 'maar het niet ongeschonden te voorschijn brengen van de aanteekeningen
die men w81 gehouden heeft'. Vgl. Rutgers, t.a.p., p. 125. Wel kan gewezen worden op
de artikelen 340 e.v WvSr. die onder andere betrekking hebben op het niet in ongeschonden
staat te voorschijn brengen van de boeken en bescheiden waarin ingevolge artikel 3: 15a  BW
de administratie is bijgehouden (de bankbreuk).
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heeft, jegens de betreffende schuldeiser onrechtmatig handelt door na te
laten ervoor te zorgen dat van aan de vennootschap ter beschikking staande
kredietfaciliteiten gebruik wordt gemaakt. De Hoge Raad geeft daarbij aan
dat het in dergelijke gevallen voor de hand ligt van degene die volledige
zeggenschap over de nalatige vennootschap heeft te verlangendat h(iaanne-
melijk maakt dat de vennootschap niet over dergelijke kredietfaciliteiten
beschikt. Mede op grond van het voorgaande verbind ik hieraan de conclusie
dat van de volledige zeggenschapshouder in dergelijke gevallen mag worden
verwacht dat hij inzage geeft in aanwezige boeken en bescheiden om aan
te tonen dat die kredietfaciliteiten niet bestaan.

Aan de hand van de gestelde feiten en hetgeen op die gestelde feiten
aan het licht komt, kan worden vastgesteld of de volledige zeggenschapshou-
der, dus degene die zowel enig aandeelhouder als bestuurder is, zich de
belangen van schuldeisers voldoende heeft aangetrokken. Mijns inziens
kunnen en mogen, mede op basis van het in hoofdstuk 1,  § 4.6 en 4.7 ge-
stelde, en afhankelijk van de mate van inzicht en zeggenschap waarover
betrokkenenbeschikken- denk aande zelfstandige positie vande dochter-
maatschappij als rechtspersoon - wat betreft de omkering van bewijslast
vergelijkbare redeneringen worden gevolgd ten aanzien van de individuele
bestuurders van een vennootschap die niet over aandeelhouderszeggenschap
beschikken, alsmede ten aanzien van de bestuurders van een dochtermaat-
schappij en de moedermaatschappij als zodanig. Dit zowel in het kader
van artikel 6:162, als in het kader van 2:138 (248) BW en afhankelijk van
de gestelde feiten en gedragingen. Het is in dat verband dat de eigen
administratie van dochter- of moedermaatschappij bepaalde feiten aan het
licht kan brengen.

Wat  betreft de positie  van de moedermaatschappij, de betekenis  van  de
administratie en de artikelen 2: 138 (248) lid 7 en 6:162 BW tot besluit nog
het volgende. Dedoor het bestuur van dedochtermaatschapp(ibijgehouden
administratie - inclusief de notulen van vergaderingen, besluitenlijsten
etc.  - is van groot belang bij de bepaling van het antwoord op de vraag
in hoeverre de moedermaatschappij als 'ware zij bestuurder' aan het ontstaan
van het faillissement van de dochtermaatschappij heeft bijgedragen (zie
artikel 2:138 (248) lid 7 en lid  1 8%153, alsmede in hoeverre de bestuur-
ders van de dochtermaatschappij daarbij steeds de eigen bestuurstaak behoor-
lijk hebben vervuld. In dat verband is relevant dat een bestuurder (en dus

153  Vgl. over dit causale verband Timmerman, De aansprakelijkheid van de moeder voor schulden
van de dochter, p. 18.
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ook de medebeleidsbepaler, zie lid 7) bewijs mag leverendathij nietnalatig
is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen van de onbehoor-
lijke taakvervulling af te wenden (artikel 2:138 (248) lid 3 BW).

De administratie van de moedermaatschappij is daarnaast van belang
in  verband  met  het  feit dat het bestuur  van de moedermaatschappij,  door
aandeelhouders op zijn handelen aangesproken, jegens hen zal willen en
moeten aantonen dat ingrijpen in de gang van zaken bij de dochter geboden

en gerechtvaardigd werd door de op het bestuur rustende verplichting leiding
te geven aan de in de groep verbonden vennootschappen en rechtspersonen
(zie  §  3.6  van dit hoofdstuk). Gelet  op het bijzondere en uitzonderlijke
karakter van artikel 2:138 (248) BW ben ik van mening dat het op deze
grond ingrijpen (een plicht die is gebaseerd op het ook op de moeder toepas-

selijke artikel 2:9 BW: een norm waarop schuldeisers geen beroep kunnen

doen) in de gang van zaken bij de dochter op zichzelf niet kan leiden tot
de conclusie dat de moeder dat doet 'als ware zij bestuurder' van de dochter.

5          Conclusie

Met de eisen die de wet en de jurisprudentie aan het gedrag van bestuurders
zowel in intern, als in extern opzicht stellen, wordt ook de functie van de
administratie nader geconcretiseerd. De wetgever stelt ten aanzien van de
administratie enkel dat van alles betreffende de werkzaamheden van de

rechtspersoon, naar de eisen die voorvloeien uit die werkzaamheden, op
zodanige wijze administratie dient te worden gevoerd en dat boeken, be-
scheiden en andere gegevensdragers zodanig dienen te worden bewaard
dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de rechtspersoon kunnen
worden gekend. Zonder adequate administratieve organisatie is het onmoge-
lijk dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de vennootschap

kunnen worden gekend.  Dat op zichzelf is een eis die door de Hoge Raad
in het arrest inzake Kempers en Sarper BV wordt verzacht.

Wat mijns inziens daarom belangrijker is, is de vaststelling dat het
zonder adequate administratie onmogelijk is om op het bestemde moment
op de gang van zaken te anteciperen, in intern, noch in extern opzicht,
zowel in enkelvoudige, als in groepsverhoudingen. Endat de administratie-

plichtige, gezien de betrokken belangen, op datgene wat de administratie
aan het licht brengt, adequaat reageert, is mijns inziens niets anders dan

een eis van maatschappelijke zorgvuldigheid en dus ook van zorgvuldig
bestuur. Daarom ook kan mijns inziens aan de constatering door de curator
dat de administratie niet volledig is, in een artikel 2:138 (248) of 6:162 BW-
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procedure door de rechter een omkering van bewijslast worden gekoppeld- ik concludeerde dit reeds in hoofdstuk  1,  § 4.6 -e n het wordt door
hetgeen ik in § 4.4 opmerkte, bevestigd. Voorts kan een niet volledige admi-
nistratie bijdragen tot het oordeel dat sprake is van 'kennelijk' onbehoorlijke
taakvervulling  in  de  zin  van  138  (248)  lid 1  BW).  Hetzelfde geldt mutatis
mutandis bij een vordering op basis van artikel 6:162 BW. Daarnaast kunnen
door crediteuren of de curator gestelde feiten en gedragingen voor zover
deze voldoende aannemelijk zijn gemaakt, er toe leiden dat gedaagden hun
handelen aan de hand van de administratie nader hebben toe te lichten.

De externe betekenis van de jaarrekening in de bijzondere relaties met
individuele schuldeisers is beperkt (zie ook artikel 2: 139 (249) BW). Deze
schuldeisers zullen veelal de jaarrekening niet raadplegen, en andere
(toekomstige) schuldeisers, zoals de huisbankier, zijn vaak reeds uit anderen
hoofde op de hoogte. De kring van schuldeisers en andere belanghebbenden
die de deskundigheid in huis hebben om de jaarcijfers op hun betekenis
te beoordelen, is daarmee niet groot. Dat geen jaarrekening wordt
gepubliceerd, la:ijgt pas volle betekenis 13 maanden na afloop van het
boekjaar indien de vennootschap dan in staat van faillissement wordt
verklaard  (zie  2: 138  (248)  lid  2  BW.  Er  zijn  op dat moment voldoende
aanknopingspunten om de niet-gewenste gevolgen van lid 2 te verzachten.
Het belang van de jaarrekening ligt in extern opzicht meer in de bewijs-
functie die zij als akte heeft, en in de normatieve werking die uitgaat van
de eisen die in Titel 2:9 BW aan haar worden gesteld.
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REKENPLICHT EN AANSPRAKELIJKHEID

Samenvatting

1 Administratie, rekening en verantwoording

Dat iemand aan een ander rekening en verantwoording verschuldigd is voor
zijn handelen ten behoeve van die ander, is een verschijnsel dat wij in het
verbintenissenrecht in vele vormen tegenkomen: rekenplichtig is de persoon

die voor de belanghebbende beheer voert krachtens een rechtsverhouding
welke tot de rechtvaardiging van vermogensrechtelijk beleid verplicht, soms
op grond van de wet, zoals bij zaakwaarneming, soms op grond van over-
eenkomst, zoals bij opdracht oflastgeving. Beheer is het doen van ontvang-
sten en uitgaven, maar ook het behoren te doen van ontvangsten en uitgaven
en betekent meer in het algemeen het uitoefenen van zeggenschap over gel-
den en goederen.

Beheersbevoegdheid impliceert als regel een zekere vrijheid ('freies
Ermessen'). Over de wijze waarop daarvan gebruik is gemaakt, dient aan
de belanghebbende rekening en verantwoording te worden afgelegd. Wordt
de verleende bevoegdheid, ook bij uitleg van het daartoe behorende 'freies
Ermessen' niet overschreden, dan vrijwaart een deugdelijke verantwoording
de rekenplichtige in het algemeen van aansprakelijkheid jegens de belang-
hebbende in hun interne rechtsbetrekking. De daartoe door de rekenplichtige
bijgehouden administratie is voor het verkrijgen van kwijting (decharge)
van groot belang.

Hoezeer rekening en verantwoording aldus een 'interne' rechtsplicht betreft,

zij heeft ook betekenis voor de verhouding tot derden die met de rekenplich-
tige handelden. Ook buiten gevallen van onmiddellijke vertegenwoordiging
kan soms een directe betrekking tussen de derde en de belanghebbende

ontstaan. Behoorde de belanghebbende (een zekere mate van) toezicht uit
te oefenen op het beheer en de ontvangsten en uitgaven jegens derden om
te voorkomen dat hij zelf in zijn vermogen verbonden wordt, dan kan zijn

niet-ingrijpen er onder omstandigheden toe leiden dat hij jegens de derde

aansprakelijk wordt indien de beheerder niet nakomt. Zo kan hij als hij
in een driepartijenverhouding onvoldoende toezicht houdt op de doorgelei-
ding van gelden door de tussenpersoon aan diens wederpartij, aansprakelijk
worden voor de schulden van de tussenpersoon, in het bijzonder indien
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hij als resultaat van de transacties tussen de tussenpersoon en zijn
wederpartij ongerechtvaardigd is verrijkt.

Deze  aansprakelijkheid  noem ik 'extern'.  Zij kan worden afgewenddoordat de belanghebbende 'achterman' de derde tijdig waarschuwt en/of
informeert. In die zin is de door de belanghebbende achterman aan de derde
verstrekte informatie gerelateerd  aan die 'externe aansprakelijkheid'.

2 Administratie, rekening en verantwoording bij personenvennoot-
schappen

Ook binnen de stille maatschap, de openbare maatschap en de vennootschaponder firma zijn de beherende vennoten jegens de andere vennoten, 'de
vennootschap', gehouden tot rekening en verantwoording. Deze 'interne'
rekenplicht vloeit voort uit hun onderlinge samenwerking in een van de
aangeduide vormen. Ook hier geldt dat zij, om daartoe jegens elkaar in
staat te zijn, een boekhouding en administratie moeten bijhouden. Hierechter heeft de wetgever die administratieplicht 'geobjectiveerd',  dat wil
zeggen: zij is niet meer afhankelijk van de wensen van rekenplichtige en
belanghebbende (zie artikel  3: 158  BW).

Ook in deze personenvennootschappen blijft aldus het accent liggen
op de 'interne' plicht tot rekening en verantwoording jegens elkaar omtrent
hetgeen door de beherende ofhandelende vennoten is verricht ten behoeve
van hun vennootschap. De vennootschap  is  hier een enigszins  'los'  vande vennoten te denken eenheid, die als zodanig binnen het overeengekomendoel dient te worden beheerd. Vermogensrechtelijk maakt die 'eenheid'
zich los van het vermogen van de individuele vennoten. Er ontstaat een
afgescheiden vermogen. Bij openbare vennootschappen geldt dat deze gedu-rende hun gehele bestaan een afgescheiden vermogen hebben, waaraan niet
afdoet dat vennoten voor gelijke delen (maatschap) ofhoofdelijk (vennoot-
schap onder firma) verbonden zijn voor bevoegdelijk in naam van de 'een-heid' aangegane verbintenissen. In de onderlinge rechtsbetrekking wordt
de 'eenheid' nietverbonden voor handelen buitenhet overeengekomen doelofbij overschrijding van de bij de vennootschap onder firma ook voor der-
den kenbare bevoegdheid van de vennoot.

De wettelijke administratieplicht van artikel  3: 15a BW verandert  dit
niet, maar heeft wel tot gevolg dat zowel 'intern', als onder bijzondere
omstandigheden ook'extern', de rekenplichtige vennoot zich in moeilijkhe-
den brengt door verzuim van die plicht. Daarbij geldt dat in de onderlingeverhouding tussen mede- (en samen) beherende vennoten ieder van deze
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de andere(n) voortdurend om rekening en verantwoording kan vragen, omdat

zij niet investeerders op afstand zijn, doch samenwerkende'ondernemers',
die tezamen het beleid (en de dagelijkse uitvoering daarvan) bepalen. Dat
wordt niet anders indien men thans reeds de vennootschap onder firma als

rechtspersoon beschouwt, respectievelijk als de wetgever deze straks als

zodanig zal aanmerken.
Het 'interne' karakter van de rekening en verantwoording en administra-

tieplichtondergaateenzekere wijziging indecommanditaire vennootschap.
Deelname 'bij wijze van geldschieting' kan in werkelijkheid vele vormen
aannemen, maar maakt in elk geval dat het vermogensbelang min of meer
wordt losgemaakt van de zeggenschap omtrent het dagelijkse beleid. Reke-

ning en verantwoording dient dan ook te geschieden jegens de 'geldschieter'.
Het zal afhangen van de overeenkomst en de werkelijke verhoudingen in
hoeverre rekening en verantwoording jegens de commanditair een formeler
en 'externer' karakter krijgen. Zoveel is zeker dat de beherende vennoten
ter verkrijging van kwijting hier zorgvuldig inhoud dienen te geven aan

de administratieplicht en (periodieke) rekening en verantwoording.
Mutatis mutandis geldt dit ook met het oog op een mogelijke d6confi-

ture. Daarbij dient echter onmiddellijk te worden aangetekend dat deze,
gelet op de persoonlijke verbondenheid (hoofdelijk of voor gelijke delen)
bij personenbennootschappen niet hetzelfde karakter heeft als bij kapitaalven-
noobchappen.

3 Administratie, rekening en verantwoording bil kapitaalvennoot-
schappen

In dit laatste nu juist onderscheiden zich de nv en bv van de personenven-

nootschap. Zij zijn rechtspersoon met een geheel afgezonderd eigen ver-
mogen ten aanzien waarvan de wettelijke kapitaal- en vermogensbescher-
mende voorschriften strenge eisen stellen. Aandeelhouders zijn beperkt en
bestuurders als regel niet aansprakelijk voor verbintenissen van de nv/bv.
Voor zich spreekt dat de nv/bv moet zijn opgericht en ingeschreven en dat
aan alle kapitaal- en stortingsplichten moet zijn voldaan.

In de opzet van de wet wordt het vermogensbelang tezamen met de

zeggenschap als aandeelhouder gescheiden van beheer en bestuur van de

vennootschap. De laatste decennia heeft de wetgever (bij aanpassing aan
de Tweede, Vierde en Zevende EG-harminisatierichtlijn en bij de zoge-
naamde Derde Misbruikwet) de wettelijke administratieplicht (artikel
2: 10 BW)  en de regels inzake rekening en verantwoording (artikel 2: 101
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(210) BW en Titel 9) steeds duidelijker centraal gesteld als voorwaarden
waaraan tot behoud van beperkte aansprakelijkheid van aandeelhouders
en niet-aansprakelijkheid van bestuurders moet worden voldaan.

Dit is tegelijkertijd achtergrond en verklaring voor de strenge en (zeer)
uitvoerige wettelijke voorschriften aangaande administratieplicht, inrichting
van de jaarrekening, accountantscontrole en publikatie. Deze vormen in
het wettelijk stelsel, kan men zeggen, een (zeer) uitvoerige detaillering van
de rekenplicht van de beheerders, niet alleenjegens belanghebbende aandeel-
houders, maar ook ter verschaffing van inzicht in de solvabiliteit en liqui-
diteit aanderden. 'Verantwoording' (en rekening) blijft intussengeschieden
aan de vergadering van aandeelhouders als orgaan van de vennootschap
en daarin manifesteert zich ook hier de 'interne' - mede op artikel 2:9
BW als centraal uitgangspunt gebaseerde en ondermeer in het informatie-
recht van artikel  2: 107 (217)  lid 2 BW tot uitdrukking komende - reken-
en verantwoordingsplicht. Dan is ook de bijzondere aan artikel 2:9 BW
gerelateerde plaats die het jaarverslag in het wettelijke systeem inneemt,
begrijpelijk.

Toch moeten wij ook hier blijven zien dat in een tweemans-bv (als
geincorporeerde vennootschap onder firma) rekening en verantwoording
binnen de samenwerking tussen de bestuurders in hun interne verhouding
niet wezenlijk afwijkt van het gesignaleerde patroon in de vennootschap
onder firma (die vaak in de tijd aan zo'n bv vooraf gaat).  In die onderlinge
verhouding spelen de voorgeschreven regels een beperkte rol. Een formeel
beroep daarop ontslaat de 'vennoten' hier niet van een verdergaande reken-
en verantwoordingsplicht in zoverre hun samenwerking daartoe noopt. Dit
neemt niet weg dat de plicht bestaat om - met het oog op de positie van
derden en vooral ook ter vermijding van persoonlijke risico's in faillisse-
ment - te voldoen aan die wettelijke eisen.

Anders wordt dit in een nv of bv waarin aandeelhouders, gelijk de
geldschieters in een commanditaire vennootschap, daadwerkelijk slechts
kapitaalverschaffers zijn en hun belang steeds sterker slechts een 'investe-
ringsbelang' is waardoor zij aldus meer 'derden' worden'. Het meest
duidelijk is dit bij beleggers in een beurs-nv. Rekening en verantwoording
krijgt hier, ondanks het feit dat de vergadering van aandeelhouders nog
steeds als 'beoordelend' orgaan van de nv te gelden heeft, steeds sterker
het karakter van zelfstandige informatie op basis waarvan de belegger zijn
koop- en verkoopbeslissing baseert. Zo benaderd ziet men beter dat artikel
28h Fondsenreglement niet moet worden verward met de algemene rekening
en verantwoordingssystematiek van Boek 2 BW. Hier gaat het om een zelf-
standige mededelingsplicht. Opvallend is dat als zodanig ook het te
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publiceren bestuursverslag weer meer betekenis krijgt als bevattenc
informatie omtrent de algemene beleidsrichting.

In concernverhoudingen geldt voor de moeder dat zij omtrent de groep als
geheel, als economische eenheid, rekening enverantwoording moet aflegen
aan h,ar eigen aandeelhoudersvergadering als orgaan, en aan de aandeelhou-
ders meer in het algemeen, als toelichting op haar eigen jaarrekening en
jaarverslag. De plicht tot consolidatie geldt hier de jaarrekening: de
rekenplicht betreft het concern als economische eenheid. Het verslag blijft
haar eigen verslag. Rekenplichtig is zij aldus ten aanzien van groepsmaat-
schappijen, dat wil zeggen alle rechtspersonen en vennootschappen waarover

zij centrale leiding uitoefent.
Tot zodanige leiding is zij - zie HR  10 jan.  1990, NJ '90, 465/466

(Ogem/Omega) - ook gehouden, maar het neemt niet weg dat dochters
waarop Titel 9 Boek 2 (of soortgelijke buitenlandse regeling) toepasselijk
is ook zelfstandig en afzonderlijk aan die verplichtingen dienen te voldoen.

Op grond van de besloten moeder-dochter relatie zal het bestuur van de
dochter daarmee echter niet kunnen volstaan. Reeds om de moeder in staat
te stellen haar eigen consolidatie- en overige leidings- en toezichtplichten
na te komen zal het dochterbestuur aan de moeder alle daartoe benodigde
informatie dienen te verschaffen. Toepassing van artikel 2:403 BW plaatst
de moeder in de positie als die van een beherend vennoot in een vennoot-

schap onder firma: de eigen jaarrekening van de dochter kan achterwege
blijven. Is dat niet het geval dan zal de crediteur van de dochter afgaan
op de jaarrekening van de dochter. Verzuim van de plicht tot publikatie
van de jaarekening brengt bij een faillissement de sanctie van artikel 2: 138

(248) lid 2 BW (en onder omstandigheden aansprakelijkheid van de moeder)
met zich mee: het bestuur heeft zijn taak dan onbehoorlijk vervuld en
vermoed wordt dat onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak
is van het faillissement, hetgeen kan leiden tot persoonlijke aansprakelijkheid
van bestuurders en mede-beleidsbepalers  (zie de leden  1  en 7).

Is de rekenplicht bij de nv en bv sterk geformaliseerd en gedetailleerd
uitgewerkt, en staat deze in het systeem van de wet slechts bloot aan
'correctie' (artikel 999 Rv), staan blijft dat het bestuur aan de vergadering
van aandeelhouders ook verantwoording dient af te leggen, mede op basis
van het jaarverslag. De vergadering oordeelt daarover, kan kwijting
verlenen, maar ook kenbaar maken dat het een ander beleid wenselijk
oordeelt, bij diepgaande verschillen van opvatting kan dit leiden tot ontslag
van het bestuur, in andere gevallen tot een indicatie van het beleid dat om
in de toekomst kwijting te verkrijgen, zal behoren te worden gevoerd.
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Hierbij speelt weer het jaarverslag en de daarin op te nemen verwachtingen
(artike12:392 BW), tezamen met het informatierecht van de aandeelhouders
ter vergadering (artikel 107 (217) lid 2 BW) een belangrijke rol.

Terugkoppeling naar eenvoudige patronen van rekening en verantwoording
blijkt bij te dragen aan een beter juridisch inzicht in de gecompliceerde
en gedetailleerde regelgeving voor jaarrekening, jaarverslag en andere
informatieplichten in de nv en bv. Toegepast op de onbenoemde gemeen-
schap, de stille maatschap, openbare maatschap, vennootschap onder firma,
bv en nv, laten de eenvoudige patronen zien dat geen sprake is van funda-
mentele onderlinge verschillen. Juist voor dat inzicht is orientatie op de
beginselen van belang.
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Summary

1        Book and record keeping, rendering accounts
and accountabilityi

That someone acting for and on behalf of any person should account for
his acts vis A vis such other person, is a common pattern in the law of
obligations: accountable is the person who administers assets for another
person on the basis of a relationship which implies the power to such ad-
ministration, sometimes ex contractu (like agency), another time quasi ec
contraau (like 'negotiorum gestio'). Administration ('beheer') not only
includes de facto paying of debts and cashing receivables, but also duties
to do so and, more generally, to manage and control assets and cash.

The power to administer implies generally a certain degree of discretion.
A person assigned with the administration of assets has to account for the
way in which he used such discretionary powers. Due observation of the
expressed or implied limits of such discretion and having duly accounted
for the administration of goods and money, the accountable person will,
as a general rule, be indemnified from responsibility vis A vis the person(s)
who he acted for.

Although accounting ('rekening en verantwoording') thus relates to an 'inter-
nal' obligation vis A vis his counterpart, it may also be of interest to third
parties with whom the accountable person acted. Apart from cases ofrepre-
sentation a direct relationship between the third party and the principal may
come into existence. If the interested 'beneficiary' ought to exercise (a
certain degree of) control on the administration, payments and receipts vis
A vis third parties in order to avoid liability, lack of such control may result
nevertheless in liability if the administrator did not meet his obligations.

1 These terms are the translation of 'administratie', which encompasses book- and record
keeping in order to know the assets and obligations of a person; 'rekening doen' and
'rekenplicht' are related to the rendering of financial accounts vis A vis the person(s) on
whose behalf and for whom's account a person has acted, whilst 'verantwoording' focusses
at the wider accountability forthe policies pursued by the person who acted for and on behalf
of any other person.
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This may be the case if he failed to see to it that money attributed for the
purpose of payments in fact was used thereto.

Such liability I call 'external'. It can be avoided by warning and infor-
ming such third party in due time. In this sense the information provided
by the interested party is related to such 'external liability'.

2        Book and record keeping, rendering accounts
and accountability in partnerships

Also managing partners in partnerships are accountable vis A vis their fellow
partners. This 'internal' accountability stems from their mutual cooperation
in one of the forms of partnership.  In this relationship they have to keep
books and records (article  3: 15a Dutch Civil  Code ('DCC') generalised
such  obligation by statutory  law).

Also in partnerships therefore the accent remains on the 'internal' ac-
countability which the partners mutually owe to each other for their actions
in the name and/or on behalf of the partnership. The partnership in this
respect should be viewed as an 'entity' distinct from the partners, which
entity is to be administered and managed within the agreed upon objectives
of the partnership. Assets and liabilities of that 'unity' are legally separated
from those of the partners. 'Public' partnerships during their full existence
have such a separate  set of assets and liabilities, although partners are jointly
and severally liable for the debts of a (public) partnership or, in case of
a civil partnership, for equal parts for debts deriving from obligations
entered into in the name of such a partnership. In the mutual relationship
the 'entity' will not be bound by acts ultra vires or beyond the powers,
as published in the Commercial Register, of managing partners.

The statutory obligation to keep books and records (article 3: 15a DCC)
does not change this pattern, but non-compliance may result in possible
problems for the partners, both 'internal' as well as, under certain
circumstances, 'external'. Internally each partner continuously can request
his fellow partners to account for their acts, since they are not mere
investors 'at distance' but rather cooperating entrepreneurs who, together,
decide on the policies and  (day tot day) management of the partnership.
This does not change if the partnership already at present would be deemed
to be a separate legal entity, neither if legislation would explicitly provide
so  (as  envisaged  in the draft  for the relevant  part  of the  New  DCC).

The 'internal' character of accountability in the sense as described
changes to a certain extent within a limited partnership. Participation en
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commandite as limited partner in reality can take a great variety of forms,
but in all cases the interest in the entity's assets will be distinguished from
participation in the day to day management of the limited partnership.
Accountability tends to take the character of that vis A vis a creditor. It
will depend on the partnership agreement and the real relations to what
extent the accountability vis A vis the silent partner gets a more formal and
'external' character. Anyhow managing partners in discharging themselves

will carefully have to keep books and records and to (periodically) account
for  their  acts.

Mutatis mutandis this also  applies  with a view  to possible bankruptcy.
It should, however, be borne in mind that this will have different consequen-
ces in a partnership than in a corporation.

3       Book and record keeping, rendering accounts
and accountability in corporations

In this latter respect corporations (nv or bv: naamloze vennootschap/besloten

vennootschap) differ from partnerships. Corporations are separate legal
entities with their own assets and liabilities and extensive statutory
safeguards to protect the capital and assets of the company. Shareholders,
as a rule, have limited liabilty and directors generally are not liable at all
for the debts and obligations of the company (if all statutory requirements
for the creation and registration  of the company  are  met).

In the legal system the interest in the company's assets of shareholders

qua member are distinguished from their interest in the management of the
company. Over the last decades legislation (under the influence of the 2nd,
4th and 7th EC Directive on the harmonisation of company law) has been
focussed increasingly at strict statutory obligation to keep books and records

(article  2:10 DCC), statutory accounting and disclosure rules (articles
2: 101/210 and Section 9 Book 2  DCC) as conditions to the grant of limited
or non liability for shareholders and directors.

This is also the background and explanation to the severe and very
detailed statutory rules on book and record keeping, the content of the
annual accounts, the statury audit of these documents and their disclosure.
All these requirements taken together result,  in the system of statutory law,
in a very detailed and explicit set of rules of accountability of managing
directors not only vis A vis shareholders, but also to provide information
to third parties  in the liquidity and solvability of the company. 'Accounting',
meanwhile, remains an obligation to the general meeting of shareholders
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as organ of the company. This shows, also here, the 'internal' character
of that obligation, in this respect based on articles 2:9 and 2:107/217 DCC.
It also explains the special character of the management's report to
shareholders based on the general assignments of management (article 2:9
DCC).

Having said this we should understand that iIi a two-men corporation
(as a 'quasi partnership') internal accounting in the mutual cooperation of
the parmers does not substantially deviate from the pattern described for
mere partnerships. Such partnerships will indeed quite often precede such
('close') corporations. The other statutory accounting requirements do usu-ally not play an important role in this 'internal' relationship. 'Partners',
i.e. shareholders-managers, cannot discharge themselves from their specific
accountability required by the nature of their quasi parmership by simple
reference and adherence to these 'formal' statutory requirements. This,
of course, does not take away that they, with a view to the interests of third
parties and their possible personal liability, will have to comply with these
formal legal accounting and disclosure requirements.

The nature of accounting becomes different if and as soon as- compare
limited partners - shareholders are no longer 'partners' but more and morejust investors in the capital of the company. The most obvious example
is provided by the company the share capital of which is traded at the stock
exchange. Shareholders then tend to become 'third parties'. Accounting,
though also here needed to enable the general meeting of shareholders to
judge on the performance of management, gets more and more the character
of independent information on the basis of which investors can decide to
acquire or sell their stock. From this perspective one can better understand
why article 28h of the Amsterdam Stock Exchange Listing Requirements
should not be confused with the general accounting and disclosure rules
ofBook 2 DCC; the Listing Requirements provide for a stand alone disclo-
sure rule. Remarkably the annual management report to shareholders in
a listed company gets again more importance (than was the case in a quasi
partnership).

In groups of companies the parent company has to comply with its duties
to report on the group as a whole as an economic unity to its own general
meeting of shareholders and, more in general, to its shareholders as such;
it does so in the form of explanatory notes to its own (single) annual ac-
counts. The requirement to consolidate the group is related to the financial
accounts only: the consolidated requirement 'to render accounts' is related
to the group as a whole. Its report to shareholders remains a report to its
own  shareholders.  It  has to account  for all companies belonging  to  the
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group, i.e. all subsidiaries under its control. The parent is obliged to
exercise such control (cf. HR 10 Januari 1990, NJ 1990, 465/466).

The consolidation by the parent does not take away the obligation of
each individual subsidiary to comply with accounting and disclosure rules
ofBook2 DCC separately (or any similar requirements under foreign law).
In the relationship with its parent, however, subsidiaries cannot limit them-
selves to providingjust and only their formal annual accounts as disclosed.
Already forthepurpose ofenabling the parent to comply with its ownduties
to consolidate the group's figures and to enable it to exercise adequate
control and supervision over the group, subsidiaries will have to provide
all necessary information. Application of article 2:403 DCO brings the
parent in a situation comparable of that of a managing partner in a partner-
ship since the subsidiary does not report separately.  In all other cases third
parties will continue  to  rely upon the separate accounts  of the subsidiary.
If the subsidiary did not comply with these requirements its management
will be exposed to the sanction of fullliability for any deficit in bankruptcy
ofthat subsidiary; ifthe parent acted as if it were manager of the subsidiary,
such liability can be extended to the parent. By virtue of article 2: 138/248
DCC management is regarded to have improperly managed the company
and that will be deemed to be an important cause for the bankruptcy, which
lead to the liability referred to.

Irrespective of the strict formal and detailed character of the annual
accounts and the limited possibilities to have these 'corrected' on the basis
of articles 999-1002 Dutch Code of Civil Procedure, management continues
to be accountable in a broader sense to its general meeting of shareholders,
also  on the basis  of its report to shareholders. The general meeting  of
shareholders will resolve on the basis thereof to adopt the accounts and
it can discharge management, but the meeting can also indicate that it wishes
other policies to be pursued.  In case of serious differences of opinion it
can dismiss management. It can also indicate that other policies should be
pursued in order  to be discharged (internally)  by the meeting in future.
Again the report to shareholders is important, specifically the future outlook
section thereof (article 2:392 DCC); the same is true for the general right
of the general meeting of shareholders to be informed in accordance with
article 2: 107/217  DCC.

2        Enabling a subsidiary to be completely exempted from the accounting and disclosure require-
ments of Section 9 DCC, under the proviso (a) that the subsidiary is consolidated in the
parent's accounts, (b) theparenthas declared by public statement inthe Commercial Register
itself jointly and severally liable for the contractual debts of the subsidiary and (c) all
(minority)-shareholders have agreed to the exemption.
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Going back to simple patterns of book and record keeping, rendering ac-
counts and accountability enables us to better understand the legal principles
of the very complicated and detailed accounting and disclosure and other
information rules applicable for naamloze and besloten vennootschappen.
Deriving such principles from comparison with joint ownership, partner-
ships, nv and bv, the simple patterns show in fact no fundamental diffe-
rences. These comparisons showed to enable to understand the basis prin-
ciples of book and record keeping, rendering accounts and accountability
better.
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Informatieplicht 7, 25-27, 30, 38, 108
Jaarrekening 6, 156, 165, 173-177, 180, 181

- geconsolideerde 6, 151, 159, 166-170

Jaarverslag 1,6,17,20,40,138,146
148-150, 156-160, 170, 172, 173

Joint venture 163

Kwijting (zie decharge)
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Lastgeving 7, 10, 12, 13, 28, 37
38, 41, 44, 45, 49, 86

91, 124, 142, 155, 162, 163

Mededelingsplicht 6, 26, 29, 30, 106, 182, 183
Mede-eigendom 13, 74, 76, 81, 84, 93, 104, 112, 135
Medezeggenschap
Obliegenheit 26, 27
Onderkapitalisatie 61,181
Onderzoeksplicht 62, 114
Ongerechtvaardigde verrijking 48, 49, 52-55, 59, 100, 116

Ontbinding 14, 29, 44, 75, 89, 98, 104, 111
119, 120, 125, 129-131, 135, 147

Openbare Vennootschap 78, 79, 134, 138-140, 142, 143
Organisatierecht 73,74,80,93,152
Paritas creditorum 58, 66, 107, 119

123, 125, 127-131, 136
Pauliana
Rechtspersoon 6, 7, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 32

47, 57-62, 66,69, 72, 75,79
81, 119, 124,31, 133, 135, 137-140

143, 145-149, 151, 152, 155, 157, 158, 160
167, 169, 171, 178, 179, 184, 185

Rechtsverwerking                                                               34
Redelijkheid en billijkheid 76,77,81

86, 89, 94, 115, 117
144, 151, 162, 182

Rekenprocedure 7, 9-14, 18, 21, 27, 29
37, 39, 41-44, 68, 72, 91, 102

RvC 36, 151, 155, 156, 161, 170, 179
Samenwerking 13, 14, 32, 57

72-74, 77, 86-88, 90-100
102, 103, 110, 126, 131, 134, 136

138-140, 142-145, 154-156, 161-164
Scheiding en deling 77, 83, 101, 102, 119
Schuld

- tot de gemeenschap behorend 105

- voor rekening van de gemeenschap 89, 92, 116
Strevingsgemeenschap 72, 91
Structuurregeling 154
Subsidiariteit 71, 73, 107, 109-111, 118, 120, 128, 129
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Uitwinning 106, 109, 122, 126, 128

Vaststellingsovereenkomst                                                     36
Vennootschap onder Firma 13,15,24,50,51
Verantwoordelijkheid 11, 40,56,65,87,118,124,133

143, 151, 152, 155, 162, 175

Verdeling 5, 52, 64, 76, 78, 82, 83, 85
92, 105-107, 109, 111, 116

120-122, 125, 126, 128, 129

Verdelingsgemeenschap                                                        82
Verkeersopvattingen 127, 130, 131

Vermogensvermenging 173

Verrekening 76, 89, 92, 93, 95, 100, 102, 135
Vertegenwoordiging 19, 47, 56, 59, 62-66

112, 113, 116, 133, 136, 148

Zaakwaarneming 3, 13, 15, 18, 19, 44, 54
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Boek 1 BW

96                                                          107

98                                                        29
99                                                     29
337                                                       19

Boek 2 BW

5                                                      66, 75, 148
8                     5, 21, 28, 35, 87, 162, 163, 164, 166, 170, 171
9                                        16, 35, 138, 150, 154, 155

157, 158, 166, 185, 190

10                      22, 23, 24, 61, 137, 138, 143, 155, 174, 189
15                                                        34
24b 167

24c 148

25a 162

64 (175)                                                      4
92 (201) 169

98d 165

101 (210) 17, 28, 137, 149, 152, 155, 189
105 (216) 165

107 (217) 5,17,21,28,40
149, 154, 164, 190, 192

1082 137, 165

129 (239) 16, 17, 155
137 (247) 147

138 (248) 62, 173, 174

175, 176, 177,180, 184, 185, 186, 191

139 (249) 150, 158, 186
161 (271) 160

164 (274) 25, 154, 155

195 163

204c 147

210 176
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217 146

240 163

351                                                       24
362 20, 21, 149, 157, 173, 174, 176

367 148

379 148

391 6, 20, 157, 158
392 6, 149, 173, 192

393                                                       36
394 150, 155, 173, 175, 176
396 47, 149, 150
397 150

403 138, 149, 151, 167, 169, 170, 191
406 148, 159, 166

Boek 3 BW

1                                                         76
6                                                      76
13                                                          106

15a 22, 23, 24, 80, 95, 132, 143, 184, 188

32                                                        81

61                                                   51, 63, 114, 115
69                                                     51
166 74,76,77,82,86,91,94,99
168 85, 91

169 77,92
170 77,81,84,85,88,89,92

112, 113, 114, 115, 117, 129
172 77,89,90
173 79,81,88,90,93
174 89, 92, 110, 116
175 77,78,81,82,83

89, 104, 105, 111, 128, 129
176 105, 111

178 29, 77, 78, 83, 86, 92, 105, 106, 109, 116

179                                                         92

180 83, 105, 106, 128

189 75, 119, 125
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190 104

191 104

192 89, 119, 120, 125, 126, 130, 131
193 118, 120, 125, 126, 130, 131

234 107

276 31, 58, 118, 127

277 118, 129
278 129

282                                                       31
296 35,39,46
303                                                       35

Boek 6 BW

1                                                         27

2                                                     27,94
6                                                      115, 163
74                                                       163
95                                                       175
101 175

162 158, 175, 184, 185, 186
163 175

199                                                       18
212 52,53,55,57

Boek 7 BW

400 41, 164
401                                                       37
402 37,38,39
403 18, 27, 37, 38, 39, 42, 43, 45, 49

404 163

406                                                       37
407 38, 134
408                                                       86
414 41, 45
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Boek 7A BW

1655 75, 99
1662                                                        75
1673 100, 126
1676 27, 89, 99, 103, 126
1679 126
1683 89, 98, 120, 129

1684                                                        98

1685                                                        75
1689 98, 101

BW (oud)

2:14 22, 121
1244 107
1401 59,60
1666 100
1667 129

1668 107

1682 126

1833                                                      41
1837                                                        43

1838                                                      43
1839 11, 41, 43, 44
1918 183

1919 183

1922 23,  24

ONBW

3.1.1.11. 74, 75, 125, 127

3.7.1.2.                                                                                       84
3.7.1.33. 112, 113, 114
7.13.1.1. 78, 139
7.13.1.2. 79, 134, 139
7.13.1.4. 79, 140
7.13.1.5. 18, 79, 101, 103, 141, 144
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7.13.1.7. 135

7.13.1.9. 18, 79, 95, 141, 143, 144
7.13.3.1. 141

7.13.3.2. 141

WvK

6 (oud) 22, 121, 183

7                                                           183

8                                                  23, 182, 183
11                                                           23

15                                              123, 128, 141
16                                              123, 128, 141

18                                              118, 119, 142
29                                                     133, 142

32                                                          123

35                                                          123

HRW

1                                                            95

WvBrv

5                                                        120
141                                                          30

177 181, 182

179 183

435 105

475g 31

771 4, 7, 9, 11, 14, 28, 38

39, 41, 42, 43, 44, 45, 68
772                                                          18

774 9, 10, 11, 17, 20, 28

775                                                          17

777 11, 36

779 10, 11, 17
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782 26,33
783                                                       26
843a 23,24,68
999 36, 171, 178, 179, 191

Fondsenreglement

28h 6, 152, 160, 190

Wet op de omzetbelasting 1968

34                                                        22

Algemene Wet inzake Rijksbelastingen

52                                                       22, 24

Verordening (EEG) nr. 2137/85, PbEG L 199/1 (EESV)

1                                                        139

5                                                        139

24                                                      71, 134

Fw

4                                                        121

Fusiecode

9                                                    27,161
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Hoge Raad

17 dec. 1841, W. 253, Bos/Janszoon                                   19
7 feb. 1851, W. 1200, A. en Zoon/B en Comp                           9
17 nov. 1876, W. 4057, Swinkels/Lehmans                           9
28 juni 1889, W. 5735, De Beaumont/VOF Tielens 119

23 jan. 1891,  W. 5989, Hendrix/Van Liemt                                  9
18 nov. 1897, W. 7044, Conijn/Schilthuis & Co.                       9
26 nov. 1897, W. 7074, Boeschoten/Besier 119, 122, 123

127, 129, 131
11 jan. 1901, W. 7551, Kahler/Vredenburg 20,41,42
5 maart 1915, NJ '15, 635, Spruyt/Pleijsier 101

19 nov. 1916, NJ '17, 1050, Van de Kamer/van Rijn 101

8 mei 1918, NJ '18, 1004, Lion/Stouten                               15
19 maart 1920, W. 10556, NV Amstels Oliemaatschappij/

Van Gorp 98, 101
11 maart 1921, NJ 21, 505, De Castilho Salomons/

Van Aardenne                                                           42
28 feb. 1924, NJ '24, 579, NV Nederlandse

Ontginningsmaatschappij 20, 42
27 maart 1924, NJ '24, 656, Van der Nat/Stout 21, 28
20 juni 1924, NJ '24, 1107, Truffino                                                 33
31 okt. 1924, NJ '24, 1202, Loterij

's-Lands Weerbaarheid 9, 11, 15, 44
13 feb. 1925, NJ '25, 257, Perlak/Deen                            33
29 okt. 1925, NJ '25, 1265, Ziekman/Jonkers 15,25,29,42
6 mei 1926, NJ '26, 721, Vas Dias Salters                              65
7 jan. 1927, NJ '27, 621, Mulder/

NV Amsterdamsche Bank 9, 11, 42
16 jan.  1930, NJ '30, 466, Looyen/Hooykaas 9, 12, 15, 25, 42
17 jan. 1930, NJ '30, 573, Ontvanger/

Vereeniging De Spaarbank 121

6 feb. 1935, NJ '35, 1513, Vereeniging E. 103, 127, 129

8 april 1937, NJ '37, 640, Kersten/Mantel 135

10 juni 1938, NJ '38, 1005, Lusink/Eggink 183

24 jan. 1947, NJ '47, 71, Rouma en Co./Levelt 102

15 feb. 1950, NJ '50, 263, Min. van Financ./X 77,94,99
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12 juni 1953, NJ '54, 61, Bloedproef 182

4 juni 1954, NJ '54, 385, Bakkerij                                                     54
21 jan. 1955, NJ '59, 43, Forumbank 17, 137
3 feb. 1956 NJ '60, 120, Hardy 123

21 dec. 1956, NJ '57, 126, Meegdes/Meegdes                     46
28 juni 1957, NJ '57, 514, Erba 60, 106, 114
15 nov. 1957, NJ '58, 67, Baris/Riezenkamp 33, 90, 106
21 maart 1958, NJ '61, 167, Pels/De Kempenaer 10, 28
30 jan.  1959, NJ '59, 548, Quint/Te Poel 54,55,58,59
20 nov. 1959, NJ '60, 80, Verduijn/Verduijn 20, 28
18 dec. 1959, NJ '60, 121, De Gouw/De Hamer 118, 120
4 jan.  1963, NJ '64, 434, Scholten 158, 165, 175
21 jan. 1966, NJ '66, 183, Booy/Wisman 33,62
1 maart 1968, NJ '68, 246, Molukse Evangelische Kerk              65
28 mei 1971, NJ '71, 346, Carr6/De Haas 27,28
3 dec. 1971, NJ '72, 117, Hotel Jan Luycken 48, 50, 51

57, 58, 116, 118
3. dec. 1971, NJ '72, 338, X/Y 9, 12, 29
30 nov. 1973, NJ '74, 97, Van der Beek/Van Dartel                   62
31  mei  1974,  NJ  '76, 309, Dieleman/ACB                                                             41
24 jan.  1975, NJ '76, 90, Laurens/Niemeyer 182
19 maart 1975, NJ '76, 267, HVA/Socfin (Westertoren III) 162

14 mei 1976, NJ '77, 150, Huurbedingarrest 106

5 nov. 1976, NJ '77, 586, Moret Gudde Brinkman 120, 132

25 maart 1977, NJ '77, 448, Hoogewerf/Van der Poel 9, 12, 14, 31
15  april   1977,  NJ  '77, 53, Staalcom/Neher                                                                     86

9 feb. 1979, NJ '79, 501, Verhoeven/Piedboeuf                     91
16 maart 1979, NJ '80, 600, Radio Holland BV/

Sea-Containers Chartering Limited 127

6 april 1979, NJ '80, 34, Kleuterschool Babbel 47, 66
7 dec. 1979, NJ '80, 290, Hensbergen/Den Haag                       62
11 april 1980, NJ '81, 377, SMS/Buis                              64
13 maart 1981, NJ '81, 442, Hilders/de Galan                        62
26 juni 1981, NJ '82, 1, Vof Van den Broek                                  51
25 sept. 1981, NJ '82, 443, Osby                                  60
2 april 1982, NJ '83, 429, Stichting NCB 133

4 febr. 1983, NJ '83, 543, Debrot 158

3 feb. 1984, NJ '84, 386, Damen/Geho                            51
7 dec. 1984, NJ '85, 771, Tork/Van den Berg                            62
26 juni 1985, NJ '86, 307, 'Stop Dodewaard' 178, 179
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28 juni 1985, NJ '86, 356, Claas/van Tongeren                              46
8 juli 1985, NJ '86, 358, X/Inspecteur 123, 126, 134, 139

9 mei 1986, NJ '86, 792, Keulen/BLG                                   60
20 mei 1987, NJ '87, 973, De Schelde/Meijer 178, 179

25 sept 1987, NJ '88, 136, Van Kempen Begeer 174

23 okt. 1987, NJ '88, 1017, VSH/Shell 66, 67

7 jan. 1988, NJ '89, 827, Bredero 160, 171, 175
3 feb. 1988, NJ '89, 225, SOBI/Naba 171, 178, 180

19 feb. 1988, NJ '88, 487, Albada Jelgersma 60, 175

20 okt 1989, NJ '90, 308, Ellem Beheer 32, 35, 155
22 nov. 1989, NJ '90, 674, Sportschool                              95
8 dec. 1989, NJ '90, 474, Oosterbroek/Nekami                       34
10 jan.  1990, NJ '90, 465/466, OGEM 160, 167, 171, 191

9 juli 1990, NJ '91, 51, S BV 60,166

5 sept. 1990, NJ '91, 62, Nedlloyd 170, 171, 178, 179

19 okt. 1990, NJ '91, 21, Koghee/Akkoca 27, 87, 97, 163
21 dec. 1990, NJ '91, 251, Van Geest/Nederlof                          62
8 febr. 1991, NJ '91, 338, Gebroeders Schurer 4, 9, 12

13, 14, 31, 72, 100
7 juni 1991, NJ '91, 708, Bankmanager                                             34
20 sept. 1991, NJ '92, 552, Tripels/Masson 9, 31, 108, 109
8 nov. 1991, NJ '92, 174, Nimox/Auditrade 60, 61, 165
13 dec. 1991, NJ '92, 279, UVO-Lopik 27, 146, 147

151, 152, 154, 159, 160, 167

17 jan. 1992, rolno. 14 622, n.g. 182

27 maart 1992, NJ '92, 377, Van Meurs/Ciba-Geigy                   13
3 april 1992, NJ '92, 411, Van Waning/Van der Vliet 62, 180, 183

27 nov. 1992, NJ '93, 287, Felix/Aruba 64, 65
4 dec. 1992, NJ '93, 271, Meijers/Mast Holding BV 17, 137, 152

156, 159, 167
29 jan.  1993, NJ '94, 172, Vermobo/Van Rijswijk 3,47,48,49

50, 51, 52, 53, 55
56, 57, 58, 59, 116

11 juni 1993, NJ '93, 713, Kempers en Sarper BV 25, 61, 150, 174
176, 185

17 dec. 1993, NJ '94, 301, Van den Broeke/
Van der Linden 78, 82, 98, 100, 122, 129

10 juni 1994, NJ '94, 766, Romme/Bakker 60, 180, 181

18 nov. 1994, NJ '95, 170, NBM/Securicor 66, 67
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25 nov. 1994, NJ '95, 154, Bouwbedrijf
Stokkers BV/Vegt Vloeren BV                                           37

2 dec. 1994, RvdW '94, 262, Elisabeth J./Johannes J. 9, 10, 12, 28
2 dec. 1994, NJ '95, 288, (Poot/ABP) 158

Gerechtshoven

18  juni   1895,  W. 6894 100

7 mei 1897, W. 7016, Conijn/Schilthuis & Co. 100

4 maart 1918, W. 10283, Bruckman/De Vries                          9
21 maart 1919, NJ '19, 1038, Dros/Kaan                           91
21 juni 1920, W. 10592, Van Rompu/Belgische Staat                  18
3 mei 1921, NJ '22, 721, Mulder/Van der Schaar                        91
29 dec. 1921: NJ '22, 707, Rotman/Dicke                             16
2 januari 1923, NJ '23, 665, Hoornstra/

NV Chemische Fabriek Gembo                                       41
20 april 1923, W. 11128, Dros/Kaan (2) 17, 21
2 nov. 1923, NJ '24, 1096, Smedes/Van der Lip                         20
11 jan. 1924, W. 11193, Lef6bure/Steenstra 9, 42
11 mei 1927, NJ '28, 72, Te Mebel/Beijers 98, 101
21 ola. 1938, NJ '39, 166, Vahrenhorst/Kengen 133

24 april 1947, NJ '48, 254, Van Vliet/Durang                          86
22 okt. 1953, NJ '54, 205, Janna Sp./Jan S.                           77
4 mei 1955, NJ '55, 611, Schutte/Hammink                           20
20 juni 1956, NJ '56, 602, Oosting/Oosting                                    23
5 juni 1959, NJ '59, 523, Kleekamp/Kleekamp                             15
3 maart 1961, NJ '62, 41, De Haan/Hessel                            23
8 jan. 1986, NJ '87, 139, Nagel/Planconsult bv 125

22 jan. 1986, NJ '88, 476, Heka 175

6 mei 1987, NJ '88, 526, Belderok/Van Overbeek 77, 183

7 jan. 1988, NJ 1989, 827, Bredero 154

7 dec. 1989, NJ '90, 242, Bredero 153

26 mei 1992, NJ '93, 182, Uniwest 166

15 juni 1992, NJ '93, 41, Clecon International                            36
21 april 1994, KG '94, 380, Deutsche Hypothekenbank/

Rebnor 106

16 feb. 1995, NJ '95, 312, Finvec NV/Gevepar
International BV 179
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Rechtbanken

13 dec. 1918, NJ '19, 410, Dane/Citroen                            43
24 sept. 1919 NJ '20, 63 NV Sliedrechtsche

Handelsmaatschappij/Raas                                                43
27 okt. 1919, NJ '20, 693, Van V./G.                                   29
27 nov. 1919, W. 10601 101

30 juni 1920, NJ '20, 1155, Loterij 's-Lands Weerbaarheid               44
21 okt. 1920, NJ '21, 188, Bon/Visser
11 nov. 1920, NJ '21, 1143, Groot/NV Nederlandschen

Sigaretten en Tabaksfabriek                                                                                                     15

16 nov. 1920 NJ '21, 138, Looyen/Bakker                            15
12  feb.   1923,  NJ  '23, 709, Firma P. Boeken Junior/Brands                       43

2 feb. 1926, NJ '28, 23, Van Tent/Stoltenhof 101

2 maart 1934, NJ '34, 729, NV Oud Schoonebeeker
turfstrooiselfabriek 183

9 juli 1941, NJ '42, 625, Van Lindert/Perenboom 102

5 april 1944, NJ '44/45, 728, Van Rijn/Den Boesterd                   9
29 mei 1968, NJ '69, 205, Bakker/J.K.                                  21
22 nov. 1979, NJ '80, 655, X,Y                                     37
27 mei 1981, NJ '85, 124, Theal                                     59
11 maart 1983, NJ '84, 394, Kuiken Brabant 156, 167, 170

28 dec. 1987, KG '88, 37, Amstelland 170, 171
3 mei 1988, NJ '89, 583, Polydours 125

1 mei 1990, NJ '90, 740, Tilburgse Hypotheekbank 175

17 jan. 1991, n.g., Uniwest 166

14 april 1993, n.g. (Zwolle)                                            62
6 juli  1993,  KG  '93, 386, Salcare Nederland  BV/

Salomons                                                                          32
6 sept. 1994, KG '94, 369, Eldoro BV/JPW 32, 107, 108, 109

Kantongerecht

18 maart 1985, NJ '86, 50, Koenrades Bouwbedrijf BV                   60
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Hooggerechtshof Nederlandsch-Indi*

22 nov. 1860, T. 871, 321, Chimlan/Moegies                        28
22 nov. 1860, T. 19, 323, Tjoehok/Englie 98,101
7 januari 1926, W. 11533, Weinhold/Architekten-

en Ingenieursbureau Hulswit en Fermont 127, 133
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