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Modernisering van het BV-recht en crediteurenbescherming 

 

Beschouwingen naar aanleiding van de plannen tot flexibilisering van het 

BV-recht, in het bijzonder de regels van kapitaalbescherming 

 

Mr. G.J.H. van der Sangen
1
 

Prof.mr. M.J.G.C. Raaijmakers
2
 

 

 

In de Nota Modernisering ondernemings- en vennootschapsrecht stelde de Minister 

van Justitie kort geleden een wetsvoorstel in het vooruitzicht tot versoepeling van het 

BV-recht. Dit sluit aan bij de voorstellen in het Rapport van de Expertgroep onder 

leiding van Prof. mr. H.J. de Kluiver. Een belangrijk onderdeel daarvan betreft de 

herziening c.q. afschaffing van de bestaande regels van kapitaal- en 

vermogensbescherming. De bepleite afschaffing wordt ingegeven door het feit dat de 

bestaande regels tot aanmerkelijke kosten leiden zonder dat deze bijdragen aan een 

adequate bescherming van crediteuren. Schrijvers bespreken enkele van die  

voorstellen tegen de achtergrond van de meer algemene beginselen van bescherming 

van crediteuren van een( persoonsgebonden) BV. 

 

 

1 Inleiding 
 

Verschillende factoren hebben ertoe geleid dat nu ook in Nederland een aanpassing 

van het BV-recht in het verschiet is komen liggen, een onderwerp waaraan wij reeds 

eerder aandacht hebben besteed.
3
 In de eerste plaats wijzen wij op de gevolgen van de 

jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie inzake het recht van vrije vestiging 

van rechtspersonen op grond van art. 43 en 48 EU-Verdrag,
4
 welke jurisprudentie – in 

welke vorm dan ook – zal leiden tot een jurisdictionele competitie tussen lidstaten 

binnen de EU met als inzet het verkrijgen van het meest aantrekkelijke 

ondernemingsrecht binnen de Unie en dus ook het meest flexibele BV-recht.
5
 De tijd 

dat Nederland wegens zijn zeer flexibele vennootschapsrecht gold als het Delaware 

van Europa ligt ver achter ons. Niet alleen ging die voorsprong verloren door het 

effect van de harmonisatierichtlijnen, door het BV-statuut zeer zwaar in te kleden zijn 

wij ook in andere opzichten voorbij gestreefd door andere lidstaten, zoals Engeland en 

Ierland. Die kennen minder stringente regels voor de oprichting van met onze BV 

vergelijkbare rechtsvormen, ook terzake van kapitaal- en vermogensbescherming. 

                                                 
1
  Mr. G.J.H. van der Sangen is universitair hoofddocent Ondernemingsrecht aan de Universiteit 

van Tilburg en tevens verbonden aan het Center for Company Law aldaar. Hij is tevens redactielid van 

TvOB. 
2
  Prof.mr. M.J.G.C. Raaijmakers is hoogleraar Ondernemingsrecht aan de Universiteit van 

Tilburg en directeur van het Center for Company Law aldaar. 
3
  M.J.G.C. Raaijmakers en G.J.H. van der Sangen (red.), Herziening persoonsgebonden 

ondernemingsvormen, Schoordijk Instituut, Center for Company Law, Boom Juridische uitgevers, Den 

Haag 2003, p. 19, 57 en 125. 
4
  Zie laatstelijk Hof van Justitie EG 30 september 2003, C-167/01, JOR 2003/249 (Inspire Art). 

5
  Zie hierover Erik P.M. Vermeulen, The Evolution of Legal Business Forms in Europe and the 

United States, Kluwer Law International, The Hague/New York 2003, passim. Zie voor kritiek op 

veronderstelde werking van ‘regulatory competition’ in de VS en in de staat Delaware in het bijzonder 

Mark J. Roe, Delaware’s competition, Discussion Paper no. 432, 08/2003, te downloaden van 

www.law.harvard.edu/programs/olin_center/. 
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Daarnaast heeft reeds lang geuite kritiek vanuit de ondernemingpraktijk eraan 

bijgedragen dat het BV-statuut van Boek 2 BW aan een grondige herziening toe is. 

Een van de onderwerpen die daarbij thans ter discussie staan, is de huidige regeling 

van kapitaalbescherming die – geheel onverplicht – in ons stelsel de zware regeling 

van de 2
e
 EG-richtlijn volgt. 

 In opdracht van het Ministerie van Justitie en van Economische Zaken is door 

een Expertgroep onder voorzitterschap van Prof. mr. H.J. De Kluiver onderzocht op 

welke wijze het Nederlandse BV-recht zou kunnen worden vereenvoudigd en 

geflexibiliseerd. Hun rapport werd op 6 mei 2004 gepresenteerd.
6
 Het bevat  

belangwekkende voorstellen tot aanpassing van het huidige BV-recht, ook op het punt 

van kapitaal- en vermogensbescherming. De voorgestelde wijzigingen zullen – aldus 

het Rapport – het karakter van de BV ingrijpend veranderen. De oprichting van de BV 

wordt aanzienlijk vereenvoudigd en de structuur en inrichting van de BV komt meer 

ter vrije dispositie van de oprichters c.q. aandeelhouders te staan. Zo zou de 

voorgestelde ‘Flex-BV’ een adequaat vehikel kunnen zijn voor de 

eenmansondernemer, het familiebedrijf, de quasi-vof, de joint venture en als 

rechtsvorm voor het aantrekken van venture capital, daarbij de ‘one size fits all’-

gedachte tot uitgangspunt nemend.
7
 Als gezegd werden ook de bestaande regels van 

kapitaal- en vermogensbescherming kritisch tegen het licht gehouden, hetgeen 

resulteerde in vergaande voorstellen tot aanpassing en schrapping van veel van die 

regels. Op andere plaatsen worden echter weer nieuwe, verscherpte regels 

voorgesteld, zoals bij uitkeringen aan aandeelhouders.
8
 Bij zijn werk kon de 

Expertgroep gebruik maken van het in opdracht van het Ministerie van Economische 

Zaken verrichte onderzoek van Lennarts en Schutte-Veenstra.
9
 Blijkens de Nota 

Modernisering ondernemings- en vennootschapsrecht (hierna: de Nota) is de Minister 

voornemens een wetsvoorstel in te dienen met betrekking tot de vereenvoudiging en 

flexibilisering van het BV-recht.
10

 

 

 

2 Uitgangspunten van de Expertgroep 

 

Bij het opstellen van zijn rapport heeft de Expertgroep verduidelijkt welke 

uitgangspunten de basis vormen waarbinnen het huidige BV-recht diende te worden 

vereenvoudigd c.q. geflexibiliseerd. De Expertgroep heeft de volgende 

uitgangspunten geformuleerd: 

a. minder dwingend recht, meer regelend recht; 

b. meer vrijheid van inrichting voor oprichters en aandeelhouders; 

c. regels die niet effectief zijn, kunnen vervallen; 

d. vermindering van administratieve lasten; 

e. een evenwichtige bescherming van crediteuren; 

                                                 
6
  Rapport van de expertgroep ingesteld door de Minister van Justitie en de Staatssecretaris van 

Economische zaken, Vereenvoudiging en flexibilisering van het Nederlandse BV-recht, Den Haag, 6 

mei 2004, te downloaden van www.flexbv.nl of www.justitie.nl/themas/wetgeving/dossier/BVrecht. 
7
  Een commentaar van de hand van M.J.G.C. Raaijmakers op de door de regering in het 

vooruitzicht gestelde herziening van het ondernemings- en vennootschapsrecht, waarvan de herziening 

van het BV-recht een onderdeel vormt, verschijnt binnenkort in het WPNR.  
8
  Zie het rapport, a.w. (noot 6), p. 5. 

9
  M.L. Lennarts en J.N. Schutte-Veenstra, Versoepeling van het BV-kapitaalbeschermingsrecht, 

Eindrapport d.d. 31 maart 2004, uitgave vanwege het IvO RUG, deel 47, Kluwer, Deventer 2004. 
10

  Zie de Nota Modernisering ondernemings- en vennootschapsrecht van de Minister van 

Justitie, te downloaden via www.justitie.nl. 
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f. beperking en voorkomen van rechtsonzekerheid; 

g. bevrediging van de behoefte van hedendaagse praktijk; en 

h. aansluiten bij ontwikkelingen in omringende landen en EU. 

Duidelijk moge zijn dat deze uitgangspunten niet alle met elkaar zijn te verenigen, 

omdat een aantal daarvan onderling tegenstrijdig is. Versoepeling van kapitaal- en 

vermogensbescherming strijdt om voorrang met een evenwichtige bescherming van 

crediteuren en het bevorderen van rechtszekerheid. 

 Het is te betreuren, maar gelet op de beperkte opdracht niet onbegrijpelijk, dat  

de Expertgroep niet  – althans niet zichtbaar – het doel en de functie van regels van 

kapitaalbescherming analyseert in het kader van meer algemene beginselen van  

bescherming van zaakscrediteuren bij BV/NV in vergelijking met het doel en de 

functie van aansprakelijkheidsregels bij de eenmanszaak en  

personenvennootschappen. Het formuleren van algemene uitgangspunten en 

beginselen zou het verdere wetgevingsproces hebben kunnen vereenvoudigen, nu 

moet worden aangenomen dat net als in het verleden ook op detailkwesties tijdens dat 

proces veranderingen zullen worden aangebracht. Enkele kernvragen liggen dan voor 

de hand. Waarop baseert de wetgever in essentie het voorrecht van beperkte 

aansprakelijkheid van aandeelhouders? Welke kenmerkende verschillen zijn er dan 

ten opzichte van vennoten in een personenvennootschap? Welke rol speelt de 

zelfstandigheid van het vermogen van de rechtspersoon, en hoe verhoudt zich dat tot 

het afgescheiden vermogen van de personenvennootschap (en eenmanszaak)? Hoe 

verhoudt de ex ante normstelling voor kapitaalbescherming zich tot de ex post normen 

voor onrechtmatig handelen van bestuurders jegens crediteuren? Kortom, het is te 

betreuren dat de Expertgroep niet een breder gestelde opdracht kreeg die hem in staat 

zou hebben gesteld aandacht te besteden aan die fundamentele analyse van (vormen 

van) crediteurenbescherming bij ondernemingen, dus ook in samenhang met regels 

voor personenvennootschappen, in het bijzonder ook de openbare vennootschap met 

rechtspersoonlijkheid.
11

 Dit klemt temeer nu het verschil tussen een OVR/CVR en een 

‘Flex-BV’ (zonder minimumkapitaal) in meer dan een opzicht erg gering wordt.   

De Expertgroep baseert zich niet op empirisch of rechtseconomisch onderzoek 

naar het functioneren van de regels van kapitaal- en vermogensbescherming, maar 

veeleer op ervaringsfeiten en het rechtsvergelijkend juridische onderzoek van 

Lennarts en Schutte-Veenstra. Het is jammer dat in de Expertgroep niet ook 

deskundigen zitting hadden die vertrouwd zijn met de faillissementspraktijk (bijv. 

Insolad) en de bankpraktijk (NVB). Weliswaar refereert het Rapport regelmatig aan 

het beginsel van ‘creditor self help’, maar wat zulks – mede gelet op de praktijk – 

daadwerkelijk zou inhouden, wordt ook voor de positie van de banken niet 

uitgewerkt. Wij merken hierbij op dat de gehele problematiek in de regel slechts van 

belang wordt indien een onderneming in staat van insolventie komt te verkeren. Dat 

op zichzelf rechtvaardigt reeds deze onderwerpen in nauwe samenhang te plaatsen 

met de op handen zijnde modernisering van het faillissementsrecht en de discussie 

daarbij omtrent de positie van de fiscus en de banken.
12

 Moet er niet een normatief 

                                                 
11

  Vlg. in dit verband P. Davies, Introduction to company law, Oxford University Press, Oxford 

2002, hoofdstuk 3 en 4, en H. Hansmann en R. Kraakman, ‘The essential role of organizational law’, 

in: McCahery, Raaijmakers en Vermeulen (eds.), The Governance of Close Corporations and 

Partnerships, Oxford University Press, Oxford/New Yord 2004, p. 23-71. 
12

  Zie A.M. van Amsterdam, Insolventie in economisch perspectief, Schoordijk Instituut, Center 

for Company Law, Boom Juridische uitgevers, Den Haag 2004, p. 281, alsmede N.W.M. van den 

Heuvel, Zekerheid en voorrang, Schoordijk Instituut, Center for Company Law, Boom Juridische 

Uitgevers, Den Haag 2004, p. 201. Beiden komen tot de conclusie dat de dominante positie van de 
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verband bestaan tussen de mate waarin crediteuren aantoonbaar zijn afgegaan op 

regels van kapitaal- en vermogensbescherming en de acties die de curator op die 

grond toekomen? Een ander element dat ons inziens ontbreekt, is de nauwe 

samenhang tussen regels van kapitaal- en vermogensbescherming, 

crediteurenbescherming en de inrichting en openbaarmaking van de jaarrekening 

(opnieuw: mede in verband met de sancties op verzuim daarvan jegens crediteuren). 

De voorstellen van de Expertgroep waarderen wij bepaald positief. Zij 

brengen eindelijk beweging in de modernisering van ons BV-recht. Maar wij missen, 

als gezegd, een reflectie op beginselen en uitgangspunten die richting kunnen blijven 

geven aan de discussie in en over het komende wetgevingsproces. Met name, zo leert 

ons de ervaring met de nu ter discussie gestelde vormen van misbruikbestrijding en 

crediteurenbescherming, gaat het daarbij om de beoordeling van de effectiviteit van 

regels, de daarbij passende kosten/batenanalyse en de te verwachten gedragseffecten 

en niet in het minst ook de middelen tot en kosten van handhaving in een stelsel van 

samenhangende regels van crediteurenbescherming. Over de symboolfunctie die van 

de wettelijke regel en het stelsel als geheel uit kan gaan, spreken wij dan nog niet.
13

 

 

 

3 Basisregels van crediteurenbescherming 

 

Het is, menen wij, zinvol te zoeken naar enkele basisregels en beginselen voor (a) 

beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid in samenhang met (b) 

crediteurenbescherming bij kapitaalvennootschappen. Wij beseffen zeer wel dat die 

samenhang voor een niet onbelangrijk deel rechtspolitiek van aard is. Daar staat 

tegenover dat ons systeem reeds uitgaat van enkele algemene beginselen van 

crediteurenbescherming en het verband daarmee te weinig onderwerp van discussie 

vormt. 

Een daarvan is dat de BV als deelnemer aan het handelsverkeer krachtens de 

Handelsregisterwet gehouden is haar basisgegevens te vermelden in het 

Handelsregister opdat derden die met haar zaken willen doen, zich op de hoogte 

kunnen stellen van haar bestaan en de vertegenwoordigingsmacht van degenen die 

haar rechtens kunnen verbinden. Maar in verband met de nu terecht ter discussie 

gestelde regels van kapitaal- en vermogensbescherming is het ook van belang 

aandacht te besteden aan de vraag welke rol de huidige plicht tot openbaarmaking van 

de jaarrekening in de opzet van de wet kan c.q. moet spelen. Want beide groepen van 

regels tezamen stutten in de huidige opzet van de wet de exclusieve aansprakelijkheid 

van de BV voor rechtsgeldig in haar naam aangegane verplichtingen. Gaat men echter 

terug naar de kern van dit vraagstuk, dan is desniettemin de vraag (a) of de BV en 

haar bestuurders zich steeds kunnen disculperen als aan die wettelijke verplichtingen 

is voldaan, welke vraag met verwijzing naar de uit de zogenaamde Beklamel-norm
14

 

af te leiden mededelingsplichten van de BV, hier ontkennend moet worden 

beantwoord, en (b) of de derde die met haar een overeenkomst aangaat, zich ook van 

zijn kant feitelijk en rechtens mag baseren op gegevens omtrent de samenstelling van 

het eigen vermogen en de resultaten van die BV zoals die (moeten) blijken uit de 

laatst gepubliceerde jaarrekening (die meer dan een jaar oud kan zijn!). Dat lijkt de 

                                                                                                                                            
bank gezien haar invloed op het bewaken van de kredietwaardigheid en haar monitoring-functie mede 

in het belang van de overige, niet gesecureerde crediteuren uitpakt. 
13

  B. van Klink, De wet als symbool. Over wettelijke communicatie en de Wet gelijke 

behandeling van mannen en vrouwen bij de arbeid (diss.), Tjeenk Willink: Deventer 1998. 
14

  Zie HR 6 oktober 1989, NJ 1990, 286. 
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strekking van de wet, maar dient hier niet ook omgekeerd, denkend in termen van 

‘creditor self help’, een onderzoeksplicht van de crediteur te gelden? Men denke 

daarbij aan de functie die wordt vervuld door het BKR en commerciële instellingen 

als Graydon of rating agencies als Moody’s en Standard & Poor’s. Anders gesteld: 

wordt met een jaarrekening die meer dan een jaar oud mag zijn verwijtbaar de schijn 

van kredietwaardigheid gewekt, indien het vermogen van de vennootschap door 

tussentijdse verliezen afwijkt van de gedateerde cijfers in de laatst gepubliceerde 

jaarrekening?  

De huidige sancties op verzuim van regels van kapitaal- en 

vermogensbescherming en van jaarrekeningplichten strekken ertoe bij onvermogen 

van de BV de verhaalsmogelijkheden voor schulden die in haar naam zijn aangegaan 

uit te breiden tot het vermogen van hen die daarvoor verantwoordelijk zijn. Daarmee 

wordt de regel dat de BV slechts met haar eigen vermogen voor haar schulden instaat, 

in die gevallen doorbroken. Zij behouden een verhaalspreferentie op haar 

‘afgescheiden vermogen’, maar kunnen in die gevallen ook verhaal nemen op die 

andere vermogens. En omdat dit alles slechts speelt in faillissement, spitst de vraag 

zich toe op de positie van de curator als ‘vertegenwoordiger’ van crediteuren.  

Die vragen leiden tot een meer fundamentele beschouwing van de functie van de regel 

dat de BV zelf aansprakelijk is voor haar schulden. Maar als men minder 

fundamenteel te werk gaat en, zoals ook de Expertgroep doet, bestaande regels niet 

geheel wil afschaffen, rijst de vraag welke hoofdregels blijven bestaan en welke 

betekenis hun uitwerking naar de ratio daarvan nog toekomt? 

 Zo is het de vraag of het schrappen van regels van kapitaal- en 

vermogensbescherming – afgezien van technische wijzigingen – ook betekent dat de 

daarmee corresponderende normen hun gelding verliezen. De Expertgroep wijst erop 

dat de bankverklaring geen zekerheid verschaft aan crediteuren dat aan de 

stortingsplicht is voldaan. Met name de zogenaamde b-verklaring van art. 2:203a 

moet het hierbij ontgelden. Voorgesteld wordt daarom de bankverklaring als wettelijk 

in acht nemen vormvoorschrift bij storting in geld af te schaffen. Evenwel betekent 

dat niet dat de door de Hoge Raad ten aanzien van storting in geld gestelde eis dat er 

sprake moet zijn van een daadwerkelijke storting,
15

 daardoor zou veranderen. De 

afschaffing van de bankverklaring doet ondertussen wel de vraag rijzen op welke 

andere wijze de aandeelhouder of (het bestuur van) de vennootschap aan crediteuren 

kenbaar kan c.q. moet maken dat en hoeveel er op de aandelen is gestort. Een 

dergelijke kenbaarheid is ook in het belang van aandeelhouders én het bestuur zelf ten 

einde te voorkomen dat men na verloop van vele jaren aangesproken kan worden door 

bijv. de curator met als stelling dat niet aan de stortingsplicht is voldaan.
16

 Disclosure 

van de totale omvang van het geplaatste kapitaal, de daaromtrent geldende afspraken 

ter zake van onmiddellijke storting, eventueel overeengekomen obligo’s en de 

nakoming daarvan, blijven ook in de toekomst essentieel ter verkrijging van het 

voorrecht van beperkte aansprakelijkheid. Kernbegrippen in dit verband zijn dan ook 

                                                 
15

  HR 24 maart 2000, JOR 2000/81 (WTN) en HR 11 juli 2003, JOR 2003/193 (Bas-C). 
16

  Geschrokken van de consequenties van zijn arrest inzake Bas-C, heeft de Hoge Raad in een 

later arrest – HR 17 oktober 2003, JOR 2003/276 (De Rijk q.q./Van Roy) – waarbij een bestuurder 

tevens enig aandeelhouder 18 jaar na oprichting werd aangesproken uit hoofde van artikel 2:180 lid 2 

en tot volstorting, de verjaringstermijn ter zake van de stortingsplicht van 20 jaar verkort tot 5 jaar na 

het tijdstip waarop de stortingsplicht opeisbaar wordt. De Expertgroep stelt overigens de 

verjaringstermijn terzake van storting op aandelen op 20 jaar. Zie hierover J.J.A. Hamers en C.A. 

Schwarz, ‘De verjaring van de vordering tot volstorting’, TvOB 2004-3, p. 128-136. 
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kenbaarheid, transparantie, volledigheid en bescherming van bij derden opgewekt 

vertrouwen.  

 Een ander voorbeeld biedt de Nachgründungs-bepaling van art. 2:204c. 

Natuurlijk blijft het zo dat een samenspanning tussen het bestuur en een 

aandeelhouder, die eerst aan zijn stortingsplicht voldoet door in contanten te storten, 

en vervolgens om de inbreng in natura-bepalingen te ontgaan, later de goederen 

verkoopt aan de BV tegen een te hoge prijs, in de huidige opzet een benadeling van 

crediteuren kan opleveren. De basisregel van crediteurenbescherming dat tegen de aan 

derden in het vooruitzicht gestelde verplichting tot storting op aandelen, een reële 

tegenwaarde moet worden ingebracht, behoudt ook na afschaffing van art. 2:204c zijn 

gelding, zij het dat misstanden op dit punt op een andere wijze zullen worden 

gedresseerd, namelijk door persoonlijke aansprakelijkheid van het bestuur en 

eventueel via de tegenstrijdig belangregeling. Dat wordt ook niet anders indien de 

accountantverklaring van art. 2:204a en b wordt afgeschaft. 

Als dat beginsel onverkort geldt, dan is er in het geheel geen behoefte aan 

regels voor het bijeenbrengen van kapitaal. Doordenking van een dergelijk 

uitgangspunt behoeft niet nadelig te zijn voor de ondernemer: hij heeft immers de 

keus een BV als rechtsvorm te kiezen met een geplaatst kapitaal van € 1,-. Ook dan 

biedt die BV in het nieuwe stelsel exclusieve aansprakelijkheid. Of een dergelijke BV 

dan gemakkelijk (en goedkoop) krediet krijgt, zal behalve van haar goede naam 

afhangen of zij desverlangd de crediteuren kan aantonen dat zij voldoende solvabel is, 

want dat hangt uiteraard niet af van de omvang van haar kapitaal, maar van de 

aanwezigheid van voldoende eigen vermogen en de ratio tussen eigen en vreemd 

vermogen. Nu deze exclusieve aansprakelijkheid kenbaar is en blijft voor derden, kan 

de schijn van kredietwaardigheid bij crediteuren uiteraard niet worden gewekt door 

het enkele feit van haar bestaan. Het komt er wél op neer dat het voor de crediteur de 

noodzakelijke duidelijkheid schept: indien deze er behoefte aan heeft, slechts dan in 

zee te gaan met een dergelijke BV, dan vraagt hij directe contante/girale betaling, 

levering onder eigendomsvoorbehoud, levering met actief gebruik van het 

reclamerecht en/of bij grote transacties persoonlijke en zakelijke zekerheid, dan wel 

een bankgarantie.
17

 Slechts bij uitzondering komt het ex post controlemechanisme van 

de persoonlijke aansprakelijkheid aan de orde in die gevallen waarin ernstig 

verwijtbaar is gehandeld, waarvoor de Beklamel-norm houvast biedt, alsmede de 

andere in de jurisprudentie reeds ontwikkelde normen van 

bestuurdersaansprakelijkheid jegens individuele crediteuren. Dat doet overigens niet 

af aan het feit dat ook deze normen nog niet alle vragen oplossen hoe daarbij wordt 

omgegaan met het inherente ondernemersrisico. 

 Wat wij hier ook onder de aandacht willen brengen, is dat de functie van de 

jaarrekening van een BV in het maatschappelijke verkeer niet van de regels van 

kapitaal en vermogen kunnen worden losgemaakt. Wij beseffen uiteraard dat die 

regels ‘vastliggen’ nu zij immers zijn gebaseerd op de 4
e
 en 7

e
 EG-richtlijn. Willen 

wij daarin verandering brengen, dan zijn er twee mogelijkheden: (a) in Brussel een 

grondige herziening bepleiten (wat ons inziens zou dienen te gebeuren), of (b) een 

                                                 
17

  Wij realiseren ons dat niet voor alle crediteuren in gelijke mate geldt dat zij in staat zullen zijn 

hun eigen verhaalspositie jegens de BV uit te onderhandelen, zoals bij werknemers, slachtoffers van 

een onrechtmatige daad en consumenten. De kredietverstrekkende bank daarentegen heeft in de regel 

wel deze mogelijkheid. Gebruikelijk is immers dat de DGA zich in de beginfase borg stelt voor het 

krediet. De vraag is dan of het efficiënt is ten behoeve van crediteuren die daartoe niet in staat zijn, het 

BV-recht op te tuigen met regels van kapitaalbescherming, of dat de bescherming kan en moet worden 

gevonden in de regels van het commune aansprakelijkheidsrecht. 
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nieuwe rechtsvorm uitwerken die niet onder de werking van de richtlijnen valt (wat 

ons inziens zou moeten worden overwogen, nu het verschil tussen een OVR/CVR en 

de ‘Flex-BV’ heel sterk afneemt). 

  

 

4 Een actieve zorgplicht van het bestuur 
 

Bij dit alles constateren wij dat na invoering van de ‘Flex-BV’ het accent ter zake van 

de crediteurenbescherming verschuift van een zelfstandige stortingplicht van de 

individuele aandeelhouder naar aansprakelijkheid van het bestuur: verbinden 

aandeelhouders zich tot inbreng van een bepaalde waarde ter storting op de aandelen, 

dan rust op het bestuur de verplichting – een actieve zorgplicht – tot inning op straffe 

van persoonlijke aansprakelijkheid op grond van art. 2:180 lid 2, 2:248 of 6:162. Zou 

de BV worden opgericht met € 1,- aan geplaatst kapitaal – immers het wettelijke 

vereiste minimumkapitaal van € 18.000,- zou overigens terecht worden afgeschaft –, 

dan wordt er een zware wissel getrokken op de aansprakelijkheid van bestuurder op 

grond van de reeds eerder genoemde ‘Beklamel’-norm,
18

 als mede op de regels 

terzake van het doen van directe of indirecte uitkeringen aan aandeelhouders. Wij 

vragen ons echter in gemoede af of deze verzwaarde aansprakelijkheid van 

bestuurders niet de verkeerde richting uitgaat en het Nederlandse vestigingsklimaat 

voor ondernemingen niet verder nadelig beïnvloedt en in elk geval tot risicomijdend 

gedrag en formalisering en juridisering van het beleid zal leiden.  

Hoe dan ook, geheel in lijn met de gedachtegang die in de jurisprudentie is 

ontwikkeld ten aanzien van het leerstuk van omgekeerde doorbraak dat het bestuur 

belast is met de taak het vermogen van de BV mede in het belang van de 

gezamenlijke crediteuren in stand te houden,
19

 rust op het bestuur de taak er op toe te 

zien dat verplichtingen tot storting worden nagekomen c.q. – indien er sprake is van 

uitkeringen aan aandeelhouders, dan wel transacties bij of na het nemen van aandelen 

tussen de vennootschap en de aandeelhouder – dat het bestuur kan en moet verklaren 

dat ook nadien de vennootschap aan haar verplichtingen jegens de dan bestaande 

crediteuren kan voldoen.Wij wijzen erop dat er op dit moment een ogenschijnlijke 

incongruentie bestaat in verjaringstermijnen: de stortingsplicht van de aandeelhouder 

verjaart na 5 jaar, de aansprakelijkheid van bestuurders uit hoofde van artikel 2:180 

lid 2 c.q. 6:162 verjaart naar 20 jaar, terwijl de facto de vordering van art. 2:248 een 

verjaringstermijn heeft van 3 jaar.
20

 

Wat hier ook van zij, ons gaat het in de eerste plaats om de principiële keuze 

voor enerzijds het afschaffen van alle dwingendrechtelijke regels ter zake van het 

bijeenbrengen van kapitaal, anderzijds het strikt hanteren van het beginsel van 

opgewekt vertrouwen (kenbaarheid, transparantie, onmiddellijke storting bij het 

                                                 
18

  Zie HR 6 oktober 1989, NJ 1990, 286 en herhaald in o.a. HR 3 april 1992, NJ 1992, 411 (Van 

Waning/Van der Vliet) en HR 10 juni 1994, RvdW 1994, 130 (Romme/Bakker). 
19

  Zie naar aanleiding van de Poot/ABP-doctrine G.J.H. van der Sangen, ‘Heino Krause (HR 13 

oktober 2000, NJ 2000, 699 nt. Ma.)’, in: J.B.M. Vranken en I. Giesen (red.), De Hoge Raad 

binnenstebuiten , Boom Juridische uitgevers, Den Haag 2003, p. 157-169 en M.J. Kroeze, Afgeleide 

schade en afgeleide actie, IvO RUG, deel 45, Kluwer, Deventer 2004, p. 63 e.v.. 
20

  Niet geheel duidelijk is wat een latere toetreding tot het bestuur van een bestaande BV in dit 

verband voor gevolgen zal hebben voor de nieuwe bestuurder. Betekent dit in de praktijk dat een 

aspirant-bestuurder eerst een ‘due diligence’-onderzoek moet verrichten naar de nakoming van de 

overeengekomen stortingsplichten. Vgl. in dit verband de casus van het arrest van de Hoge Raad inzake 

Bas-C. De latere bestuurder zou zich dan moeten verdiepen in de gang van zaken rond de oprichting en 

de eventuele bekrachtigingen op de voet van art. 2:203. Kan hij zich vrijwaren voor aansprakelijkheid? 
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nemen van het aandeel zonder de mogelijkheid van een obligo), en daarmee tevens als 

hoofdregel dat bij transacties tussen vennootschap en aandeelhouder de al dan niet 

verkapte uitkeringen aan aandeelhouder(-s) de vrije reserves niet te boven gaan 

(solvabiliteitsaspect), maar dat bovendien de vennootschap op korte termijn aan haar 

bestaande verplichtingen jegens crediteuren moet kunnen blijven voldoen 

(liquiditeitsaspect). Duidelijkheid jegens crediteuren dat het bijeengebrachte kapitaal 

van een BV in de regel géén waarborg biedt dat zij haar verplichtingen kan voldoen, 

illustreert het beginsel van ‘creditor self help’. 

 

 

5 Regels van kapitaal- en vermogensbescherming ter discussie, terug naar 

de basis? 

 

Reeds in de inleiding werd gewag gemaakt van externe omgevingsfactoren, maar ook 

van bezwaren uit de nationale ondernemingsrechtpraktijk tegen de huidige regels van 

kapitaal- en vermogensbescherming. Voor een goed begrip van de materie roepen wij 

de historische gang van zaken in herinnering. Met de komst van de 2
e
 EG-richtlijn 

welke richtlijn tot implementatie verplichte van regels van kapitaal- en 

vermogensbescherming bij de naamloze vennootschap, zijn deze regels ook door de 

Nederlandse wetgever vrijwel integraal toepasselijk gemaakt op de besloten 

vennootschap.
21

 Nadat in 1971 als gevolg van de druk om naar aanleiding van de 1
e
 

EG-richtlijn met een eigen regeling te komen voor de ‘besloten’ 

kapitaalvennootschap, de BV als een ‘genetisch gemanipuleerde’ kopie van de NV 

aan Boek 2 BW werd toegevoegd, is de nagenoeg gelijke implementatie van de 2
e
 

EG-richtlijn op de BV de tweede gemiste kans die de Nederlandse ‘close corporation’ 

een eigen profiel had kunnen geven.
22

 De geschiedenis met betrekking tot onze eigen 

BV heeft – zoals gezegd – anders geleerd. Twintig jaar later blijkt dat gebrek aan een 

eigen profiel voor de ‘besloten persoonsgebonden samenwerkings-BV’ een gemis 

voor zowel de eigen ondernemingsrechtelijke praktijk als ook in internationale 

verhoudingen. Zonder in detail te treden moeten wij helaas constateren dat andere 

lidstaten binnen de EU, maar ook bijvoorbeeld verschillende staten in de Verenigde 

Staten een dergelijk eigen, op de behoeften van de praktijk afgestemd profiel voor de 

‘besloten’ kapitaalvennootschap wel hebben.
23

 Wat de toetreding van de nieuwe Oost-

Europese lidstaten op dit punt te bieden heeft, is vooralsnog niet te overzien, maar 

kennisname van de ontwikkeling van rechtsvormen voor Small and Medium-sized 

Enterprises in deze lidstaten is gezien de consequenties van de jurisprudentie van het 

Europese Hof van Justitie inzake de werking van art. 43 en 48 EU-Verdrag 

onontbeerlijk. Dat het ook destijds anders had gekund, toont de gang van zaken in het 

Verenigd Koninkrijk aan. Daar is bewust de 2
e
 EG-richtlijn niet geïmplementeerd op 

                                                 
21

  Markante verschillen zijn thans het beperktere verplichte minimumkapitaal, ruimere 

mogelijkheden tot inkoop van aandelen en tot het verlenen van financiële ondersteuning aan aspirant-

aandeelhouders met het oog op het verwerven van aandelen. 
22

  Zie voor een pleidooi daarvoor reeds in 1976 M.J.G.C. Raaijmakers, Joint ventures. Enkele 

beschouwingen omtrent het rechtskarakter en de concernbetrekkingen van de gemeenschappelijke 

dochteronderneming, diss. Tilburg 1976, Kluwer, Deventer 1976, p. 126-130. 
23

  Zie hierover Vermeulen, a.w. (noot 5), passim, T.P. van Duuren, De joint venture 

vennootschap. Een persoonsgebonden kapitaalvennootschap, Schoordijk Instituut, Center for Company 

Law, Boom Juridische uitgevers, Den Haag 2002, passim en H.-J. de Kluiver, ‘European and American 

Company Law. A comparison after 25 Years of EC Harmonization, Maastricht Journal for European 

and Comparative Law, Vol 1 (1994), p. 158-162, alsmede McCahery en Vermeulen, ‘The Evolution of 

Closely Held Business Forms in Europe, a.w. (noot 11), p. 191-239. 
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de besloten kapitaalvennootschap – de private company limited by shares. Dat heeft 

er overigens niet toe geleid dat de Engelse limited helemaal geen regels van 

crediteurenbescherming kent. Er bestaan voorzieningen ter zake van beperkingen tot 

het doen van uitkeringen, strenge regels ter zake van wrongful trading,
24

 alsmede 

regels terzake van disqualification van frauderende bestuurders, terwijl overigens het 

leerstuk van ‘piercing the corporate veil’ tot ontwikkeling is gekomen.
25

 Wij wijzen 

ook op de Amerikaanse Limited Liability Company en – in de sfeer van het 

personenvennootschapsrecht – op de Limited Liability Partnership.
26

 Ondertussen 

ervaart de praktijk de bestaande regels van kapitaalbescherming als een knelpunt: het 

beoogde minimum aan bescherming van crediteuren wordt niet bereikt, terwijl er voor 

de gebruiker van de rechtsvorm wel (hoge) kosten tegenoverstaan. Daar komt bij dat 

na de beslissing van het Europese Hof van Justitie inzake Inspire Art ondernemers de 

vrije keuze hebben te kiezen voor een rechtsvorm van een andere lidstaat waarvoor 

nagenoeg geen eisen van kapitaalbescherming bij oprichting gelden.
27

 Door niet in te 

grijpen zou Nederland als vestigingsland voor ondernemingen verder achterop kunnen 

geraken. 

Het is een tendens die zich ook voordoet ten aanzien van die andere 

kapitaalvennootschap, de naamloze vennootschap met vrij overdraagbare aandelen, 

aangezien de versoepeling van de regels van kapitaalbescherming zoals thans nog 

neergelegd in de 2
e
 EG-richtlijn in Europees verband hoog op de politieke agenda 

staat. We verwijzen naar de voorstellen tot versoepeling en zelfs tot afschaffing van 

bepaalde regels van kapitaalbescherming bij de naamloze vennootschap van de High 

Level Group,
28

 mede naar aanleiding van de bevindingen van de SLIM-group 

(Simpler Legislation for the Internal Market), en de plannen van de Europese 

Commissie op dit punt. In de beleidsagenda van de Europese Commissie wordt 

voorgesteld op korte termijn de belangrijkste knelpunten van de huidige 2
e
 EG-

richtlijn op te lossen, op de middenlange termijn een haalbaarheidsonderzoek te doen 

naar een alternatief regime voor crediteurenbescherming bij kapitaalvennootschappen, 

en op de lange termijn te komen tot eventuele invoering van een dergelijk alternatief 

regime van crediteurenbescherming.
29

 Het lijkt er op dat voorlopig een volledige 

herziening van de regels van kapitaalbescherming die ook betrekking zal hebben op 

de naamloze vennootschap in Europees verband nog veel voeten in de aarde zal 

hebben. Wij zijn echter van mening dat de Nederlandse wetgever de vrijheid met 

betrekking een regeling van crediteurenbescherming bij de besloten vennootschap 

volledig moet terugnemen en moet voortgaan op de door de Expertgroep ingeslagen 

weg en bij de herziening van het BV-recht de kans moet aangrijpen om aansluiting te 

zoeken bij wat door Vermeulen ‘first mover’-lidstaten is genoemd ten einde ten 

                                                 
24

  Waarover F.J.P. van den Ingh in een van de volgende nummers van TvOB. 
25

  Zie bijvoorbeeld bij Davies, a.w. (noot 11), p. 83-110. 
26

  Zie over deze rechtsvormen Vermeulen, a.w. (noot 5), passim. 
27

  Vlg. in dit verband r.o. 91, HvJ EG 30 september 2003, C-167/01: ‘Het is irrelevant dat de 

vennootschap in de eerste lidstaat alleen is opgericht om de rechtsregels van de tweede lidstaat [de 

lidstaat waarin de bedrijfsactiviteiten worden verricht;MR/VdS] te omzeilen. Volgens deze rechtspraak 

is dat geen misbruik, maar slechts de uitoefening van de door het Verdrag gewaarborgde vrijheid van 

vestiging’. 
28

  Report of the High Level Group of Company Law Experts on a Modern Regulatory 

Framework for Company Law in Europe, Brussels, 4 November 2002,  p. 90-93. 
29

  Modernising Company Law and Enhancing Corporate Governance in the European Union – A 

Plan to Move Forward, Brussels, 21 May 2003, COM (2003) 284 final, p. 17, 18, 24, 25 en 26. 
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opzichte van andere lidstaten een ‘competitive advantage’ te creëren en te behouden.
30

 

De vraag is alleen of de Expertgroep daarbij ver genoeg gaat. 

Voor ons zou de kernvraag luiden: bestaat er wel behoefte aan 

dwingendrechtelijke regels van kapitaalbescherming? En wat zou een dergelijke 

koerswijziging betekenen voor het keuzemenu van beschikbare rechtsvormen, en 

welke gevolgen zou dat hebben voor de herziening van het ondernemingsrecht als 

geheel? Het is met enige zorg dat wij moeten constateren dat in de door de regering in 

het vooruitzicht gestelde modernisering van het ondernemingsrecht
31

 tot op heden de 

reeds ingezette herziening van het personenvennootschapsrecht en de herziening van 

het BV-recht niet stelselmatig met elkaar worden verbonden. Vooralsnog is van 

integrale herziening van het ondernemingsrecht voor het MKB nog geen sprake.
32

 

 

 

6 Voorstellen de Expertgroep ten aanzien van de regels van 

kapitaalbescherming 

 

Wij zullen thans overgaan tot een meer puntsgewijze behandeling van de 

afzonderlijke voorstellen van de Expertgroep ten aanzien van de versoepeling en 

flexibilisering van de regels van kapitaalbescherming bij de BV. In het algemeen kan 

men in de voorstellen van de Expertgroep twee hoofdlijnen ontwaren: in de eerste 

plaats het zoveel mogelijk schrappen van regels ten aanzien van het bijeenbrengen 

van kapitaal vanuit de veronderstelling dat deze niet worden gebruikt, dan wel in de 

praktijk niet effectief en efficiënt zijn – is er trouwens een verschil in deze twee 

begrippen? – en welke de ondernemer in de praktijk daarom nodeloos opzadelt met 

kosten. In de tweede plaats kan men een aanscherping van de regels van het doen van 

directe of indirecte uitkeringen aan aandeelhouders constateren, waarbij overigens aan 

de andere kant regels van vermogensbescherming, zoals ten aanzien van inkoop en 

het steunverbod, worden versoepeld. Verder kiest de Expertgroep ervoor de structuur 

van de kapitaalbescherming en de rol van het nominale aandelenkapitaal in tact te 

laten. De Expertgroep is geen voorstander van aandelen zonder nominale waarde. 

 

6.1 Preventief toezicht 

De Expertgroep heeft zich afgevraagd of het zinvol is het preventief toezicht van het 

Ministerie van Justitie bij de oprichting van de BV af te schaffen. In het algemeen 

worden er vraagtekens gesteld bij de effectiviteit en het nut van het 

antecedentenonderzoek in het kader van de afgifte van de verklaring van geen 

bezwaar. Dat geldt temeer daar het preventieve toezicht zich niet kan uitstrekken tot 

buitenlandse vennootschappen. In Nederland huldigen wij immers de 

incorporatieleer.
33

 Hoewel de Wet formeel buitenlandse vennootschappen uitgaat van 

de mogelijkheid om nadere eisen te stellen aan naar buitenlands recht opgerichte 

vennootschappen die hun werkzaamheden nagenoeg geheel in Nederland verrichten, 

zal de werking ervan na wetswijziging worden beperkt tot formeel buitenlandse 

vennootschappen van buiten de EU, als gevolg van het arrest van het Europese Hof 

                                                 
30

  Vermeulen, a.w. (noot 5), p. 314-315. 
31

  Zie de Nota Modernisering ondernemings- en vennootschapsrecht van de Minister van 

Justitie, te downloaden via www.justitie.nl. 
32

  Zie voor een pleidooi hiervoor M.J.G.C. Raaijmakers, ‘Personenvennootschapsrecht in de 

structuur van het ondernemingsrecht’ in: Raaijmakers en Van der Sangen, a.w. (noot 3), p. 57. 
33

  Zie art. 2 WCC. 
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van Justitie inzake Inspire Art.
34

 Wat resteert ten aanzien van buitenlandse 

vennootschappen, ongeacht of zij in of buiten de EU zijn opgericht, is de toepassing 

van art. 2:248 op grond van de schakelbepaling van art. 5 van de Wet conflictenrecht 

corporaties. Vooralsnog wil de Expertgroep het bestaande preventieve toezicht niet 

missen. 

 

6.2 Stortingsplicht ten tijde van oprichting 

 

De Expertgroep stelt naar ons oordeel geheel terecht voor het wettelijk vereiste 

minimumkapitaal van € 18.000,- af te schaffen, omdat het een schijnzekerheid 

verschaft voor crediteuren. Hij stelt voor de mogelijkheid tot gedeeltelijke volstorting 

te handhaven en voor het aldus ontstane obligo een verjaringstermijn aan te houden 

van 20 jaar. Onduidelijk is echter wanneer de verjaringstermijn begint te lopen: vanaf 

het moment van de gedeeltelijke storting en het moment van de gedeeltelijke 

opvraagbaarheid, dan wel vanaf het moment van de daadwerkelijke opeising. Naar 

onze mening dient deze onduidelijkheid te worden opgelost, waarbij de vraag rijst of 

niet moet worden aangesloten bij de beslissing van de Hoge Raad dat een 

stortingsplicht een rechtsvordering tot nakoming van een verplichting uit 

overeenkomst tot een geven behelst, die verjaart na vijf jaar na het opeisbaar worden. 

Zie art. 3:307 lid 1 BW. In de literatuur was men verdeeld over deze rechtsvraag.
35

 De 

Hoge Raad heeft daarin nu een keuze gemaakt en het is niet duidelijk waarom de 

Expertgroep hiervan thans weer wil afwijken. 

 

6.3 Afschaffing bankverklaring bij storting in geld 

 

Reeds hierboven kwam aan de orde dat de Expertgroep voorstelt de bankverklaring 

als dwingendrechtelijk vormvoorschrift af te schaffen. De ratio hierachter is, zoals 

ook uit de jurisprudentie blijkt, dat de bankverklaring de indruk wekt zowel bij 

crediteuren als bij de aandeelhouder(-s) dat er op aandelen is gestort. Dat kan de 

bankverklaring evenwel niet waarmaken. Met de bankverklaring wordt slechts 

duidelijk gemaakt dat er een geldsom op enig tijdstip ter beschikking heeft gestaan 

van de opgerichte BV, niet dat er sprake is van een daadwerkelijke 

terbeschikkingstelling door de aandeelhouder uit zijn privé-vermogen naar het 

vermogen van de opgerichte BV. De functie van de bankverklaring is inderdaad zeer 

beperkt. 

Wij vragen ons echter af of de stortingsperikelen zoals deze zich voordeden in de 

arresten van de Hoge Raad inzake WTN
36

 en Bas-C
37

daarmee tot het verleden 

behoren. Dat is ons ziens niet het geval. Volgens deze jurisprudentie kunnen bij de 

omzetting van een eenmanszaak of een vennootschap onder firma in een BV de 

gelden van de onderneming niet worden aangewend ter storting op de aandelen, 

voorzover deze gelden betrekking hebben op de fase dat er gehandeld werd in naam 

van de BV i.o en de opgerichte BV alle rechtshandelingen van de BV i.o. heeft 

                                                 
34

  Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet formeel buitenlandse 

vennootschappen, TK 2003-2004 29 524, nr. 3. 
35

  Zie de conclusie van A-G Timmerman bij HR 17 oktober 2003, JOR 2003/276 (De Rijk 

q.q./Van Roy), onder punt 4.8 e.v. en de daar genoemde literatuur. 
36

  HR 24 maart 2000, JOR 2000/81. 
37

  HR 11 juli 2003, JOR 2003/193. Zie over dit arrest A. Bouichi en M.J.G.C. Raaijmakers, 

‘Hermsen q.q./De Bont: incorporatie van een eenmanszaak in een BV’, Ars Aequi 53 (2004) 6, p. 430-

437. 
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bekrachtigd. De oplossing dat de BV deze ene rechtshandeling dan maar niet moet 

bekrachtigen, is in de praktijk geen oplossing, nu voor de ondernemer niet steeds 

duidelijk is om welke rechtshandeling het gaat, hij daardoor aansprakelijk zou blijven 

voor verplichtingen die uit deze rechtshandeling voortvloeien, en bovendien in strijd 

zou zijn met de kennelijke bedoeling van de ondernemer om zijn gehele onderneming 

op ‘going concern’-basis in te brengen. Deze problemen zouden ons inziens worden 

voorkomen indien omzetting van een eenmanszaak c.q. vennootschap onder firma in 

een BV mogelijk zou zijn volgens dezelfde techniek zoals toegepast in art. 2:18 BW. 

Het laatste lid van dit artikel is in dit opzicht veel betekenend. De oplossing daarvoor 

in het aanhangige wetsvoorstel 7.13 – de omzetting van de OV in een OVR, en 

vervolgens in een BV – achten wij omslachtig en transactiekosten verhogend.
38

 Wij 

menen daarom dat bij gelegenheid van de herziening van zowel het 

personenvennootschapsrecht als het BV-recht moet worden overwogen om, zoals 

België en Duitsland eerder deden, de mogelijkheid te creëren van inbreng van een 

gehele onderneming als ‘going concern’ en met werking onder algemene titel of bij 

wijze van een eenvoudige juridische omzetting.  

 

6.4 Afschaffing van de accountantsverklaring bij storting in natura 

 

Voorgesteld wordt ook om de dwingendrechtelijk voorgeschreven 

accountantsverklaring van art. 2:204a en b te schrappen, omdat deze nauwelijks 

toegevoegde waarde heeft boven de beschrijving van de oprichters c.q. het bestuur en 

de accountant niet steeds de vereiste deskundigheid bezit om de ingebrachte zaken te 

waarderen. Daar staat tegenover dat het wel kosten met zich brengt voor de 

ondernemer. De wettelijke verplichte beschrijving blijft wél bestaan, evenals het 

voorschrift dat te verrichten arbeid en diensten niet kunnen worden ingebracht ter 

storting op aandelen. Met deze regels wordt beoogd te voorkomen dat oprichters c.q. 

het bestuur een te hoge waarde aan de in te brengen prestatie zouden toekennen met 

als gevolg dat de storting niet meer in overeenstemming is met het bedrag van de 

stortingsplicht. Het beginsel van crediteurenbescherming dat de waarde van hetgeen 

op de aandelen wordt gestort minimaal moet overeenkomen met het bedrag van de 

stortingsplicht, blijft onverkort gehandhaafd. Wat er verandert, is dat bij uitstek de 

oprichters c.q. de bestuurders belast zijn met het toezicht dat de waarde van de 

tegenprestatie daadwerkelijk wordt gerealiseerd, op straffe van persoonlijke 

aansprakelijkheid. 

 Afschaffing van de verplichte accountantsverklaring zal bij inbreng in natura 

waarbij een gehele onderneming wordt ingebracht, niet wezenlijk tot een andere 

praktijk leiden. Teneinde persoonlijke aansprakelijkheid van het bestuur op de voet 

van art. 2:180 lid 2 te voorkomen, zal de oprichter die na oprichting in de regel ook 

als bestuurder optreedt, in zijn laatste genoemde hoedanigheid dienen te letten op aan 

een min of meer objectieve vaststelling van de waarde van de onderneming. Het 

bestuur kan daarbij gebruik maken van een account, maar andere middelen en 

personen staan hem ook ten dienste. Het arrest van de Hoge Raad inzake Goedel/Arts 

q.q.
39

 behoudt ook in dit verband zijn waarde: de verklaring van derden omtrent de 

door de oprichters/bestuurders aan de in te brengen goederen toe te kennen waarde, 

mag alleen betrekking hebben op de beschrijving van de oprichters/bestuurders. Nog 

niet gerealiseerde goodwill mag niet worden beschreven. Wij constateerden zojuist 

                                                 
38

  Zie voor kritiek hierop en voorstellen tot wijziging Raaijmakers en Van der Sangen, a.w. (noot 

3), p. 45-48 en 124-125. Zie ook M.J.G.C. Raaijmakers, WPNR (1997) en WPNR (2003). 
39

  HR 6 december 2002, JOR 2003/3 (Goedel/Arts q.q.). 
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dat het Flex-rapport geen voorstellen doet ter vereenvoudiging van de ‘omzetting’ van 

de eenmanszaak c.q. de vennootschap onder firma in een besloten vennootschap 

nieuwe stijl. Zoals gezegd achten wij de voorgesteld omzettingsregeling in het 

wetsvoorstel tot herziening van titel 7.13 BW omslachtig en transactiekosten 

verhogend. 

Overigens zijn wij van mening dat niets zich verzet tegen de introductie van 

inbreng van arbeid ter storting op aandelen. Bij nader doordenken zou dit leiden tot 

aandelen zonder nominale waarde, enigszins vergelijkbaar met het ‘Stammanteil’ in 

het Duitse GmbH-recht. Indien voldoende duidelijk is in welke verhouding 

aandeelhouders gerechtigd zijn tot inkomen en (liquidatie)uitkeringen en overigens de 

fictie van de bescherming van het vennootschappelijke kapitaal jegens crediteuren 

vrijwel geheel wordt opgeheven, zou dit het mogelijk maken om door inbreng van 

arbeid een aandeel te verwerven. Zulks niet ongelijk aan de wijze waarop dat 

geschiedt in maatschappen en in venture capital-structuren.  

 

6.5 Strengere regels ter zake van het doen van uitkering aan aandeelhouders 

 

Tegenover de beschreven voorstellen tot versoepeling van kapitaal- en 

vermogensbescherming worden scherpere sancties voorgesteld ingeval van 

‘onterechte’ uitkeringen aan aandeelhouders door de additionele eis dat het bestuur 

moet verklaren dat ondanks en na de uitkering de nakoming door de vennootschap 

jegens de bestaande crediteuren is gewaarborgd. Daartoe ware art. 2:216 lid 2 aan te 

passen. Naast de aanwezigheid van een vrij uitkeerbare reserve geldt als vereiste voor 

het doen van uitkeringen aan aandeelhouders, dat uitkeringen slechts mogelijk zijn 

voorzover naar het oordeel van het bestuur het redelijkerwijs te verwachten is dat de 

vennootschap na het doen van de uitkeringen nog in staat is haar opeisbare schulden 

te voldoen. Dit wordt de hoofdnorm die ook wordt voorgesteld voor de artikelen 

2:207 en 207c. De sanctie op niet-naleving van dit voorschrift door het bestuur is een 

hoofdelijke aansprakelijkheid voor de door de uitkeringen geleden schade, indien het 

bestuur wist of redelijkerwijs behoorde te weten dat de vennootschap door de 

uitkeringen haar opeisbare schulden niet zou kunnen voldoen. Deze wetenschap wordt 

vermoed aanwezig te zijn indien de vennootschap binnen een jaar na het doen van de 

uitkeringen failliet wordt verklaard. Evenwel is de bestuurder die bewijst dat het niet 

aan hem te wijten is dat de vennootschap de uitkeringen heeft gedaan en dat hij niet 

nalatig is geweest in het treffen van maatregelen, niet aansprakelijk. 

De hier geïntroduceerde regel is een toepassing van de Beklamel-norm, zij het 

dat de Beklamel-norm ziet op toekomstige crediteuren. Hier wordt als het ware de 

Beklamel-norm naar voren gehaald en komt daardoor in de buurt van de norm uit het 

Oosterhof-arrest:
40

 het bestuur dat eraan meewerkt dat de vennootschap zijn 

verplichtingen jegens bestaande crediteuren niet nakomt, handelt jegens hen onder 

omstandigheden onrechtmatig indien zij geen verhaal hebben op de vennootschap en 

de bestuurder hiervan een zodanig persoonlijk ernstig verwijt valt te maken dat hij 

daarvoor aansprakelijk kan worden gehouden. De norm dwingt het bestuur in geval 

een besluit tot uitkering van dividend aan de orde is, steeds zich een eigen oordeel te 

vormen omtrent de vermogenspositie van de vennootschap en vestigt daarmee een 

verscherpte onderzoeksplicht naar de financiële toestand van de vennootschap op dat 

moment. De vraag rijst evenwel met welke mate van voorzienbaarheid de bestuurder 

rekening dient te houden. Zo zal wetenschap van feitelijke insolventie door en na de 

                                                 
40

  HR 18 april 2000, NJ 2000, 295 (Oosterhof). 
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uitkering leiden tot aansprakelijkheid, maar is dat ook het geval indien feitelijke 

insolventie mogelijk te verwachten is, dan wel op dat moment niet te verwachten was, 

maar bijv. 2 maanden na het doen van de uitkeringen intreedt. Met andere woorden, 

of deze norm in de praktijk hanteerbaar is, hangt in belangrijke mate af van de 

vereiste voorzienbaarheid en de daaruit voortvloeiende onderzoeksplicht van de 

bestuurder.  

Wij vragen ons af of elke bestuurder van een BV in het MKB in staat zal zijn 

een dergelijke verklaring af te geven? Voor ons is duidelijk dat een verwijzing naar de 

jaarrekening over het aflopen boekjaar in elk geval onvoldoende is. Het toont 

wederom aan dat de rol van de jaarrekening in het kader van crediteurenbescherming 

aan belang heeft ingeboet en dan ook herziening behoeft.
41

 Dit is per definitie het 

geval indien er sprake is van een tussentijdse uitkering. Voorgesteld wordt dat het 

bestuur in dat geval zijn verklaring vergezeld doet gaan met een tussentijdse 

vermogensopstelling. Overigens wordt daarvoor geen accountantsverklaring vereist. 

Terecht wordt voorgesteld uitkeringen aan aandeelhouders in de vorm van 

bonusaandelen of bijschrijving op nog niet volgestorte aandelen ten laste van de vrije 

reserve niet onder de regeling van art. 2:216 te brengen. Immers, daardoor neemt het 

gebonden vermogen zelfs toe en is van een benadeling van crediteuren geen sprake. 

 Opvallend is dat het voorstel uitgaat van een sterk institutionele opvatting 

omtrent de BV. Immers constitueert de wet hier zelf toch weer een zelfstandige 

positie van het bestuur tegenover de aandeelhouders. Naar onze mening komt de 

bestuurder hier snel in een gewetensconflict, met name in die gevallen waarbij de 

aandeelhouders die aandringen op uitkering van dividend, een homogene groep 

vormen waarvan de belangen parallel lopen. Vaak zal hiervan sprake zijn in een 

quasi-vof BV, familievennootschap of joint venture vennootschap. In 

concernverhoudingen is de ruimte voor een bestuurder om een eigen afweging te 

maken gezien de dominante positie van de moedermaatschappij per definitie zeer 

klein. Indien de bestuurder naar eer en geweten een dividenduitkering niet kan 

verantwoorden, zal hij op straffe van persoonlijke aansprakelijkheid betaalbaarstelling 

moeten weigeren. Persisteert de algemene vergadering van aandeelhouders, dan rest 

hem niets anders dan zijn functie neer te leggen. En wat is rechtens, indien het bestuur 

op het tijdstip van het afleggen van de geïntroduceerde liquiditeitsverklaring reeds 

weet dat er andere voorzienbare verplichtingen op korte termijn zullen ontstaan na het 

tijdstip van het doen van de uitkeringen.
42

 Moet het bestuur de verklaring ook dan 

onthouden? 

 Voor de goede orde vermelden wij dat het enkele feit dat het bestuur de 

bedoelde verklaring heeft afgelegd, een 100%-aandeelhouder niet vrijwaart van 

eventuele aansprakelijkheid op grond van art. 6:162 c.q. 248 lid 7, zoals het geval was 

in de arresten van de Hoge Raad inzake Nimox/Auditrade
43

 en, recentelijk, Reinders 

Didam c.s./Gunning q.q..
44

 Uit deze jurisprudentie volgt dat zelfs in het geval het 

besluit tot dividenduitkering naar de regels van het vennootschapsrecht geldig tot 

stand is gekomen, dat nog niet betekent dat de dividenduitkering geen benadeling van 

crediteuren kan opleveren. 

 

                                                 
41

  In soortgelijke zin H. Beckman, ‘Minimumkapitaal, aansprakelijkheid en publiciteit: wat moet 

de crediteur hiermee?’, Ondernemingsrecht 2004-1/2 p. 22-24. 
42

  Bijvoorbeeld een verplichting tot overname van aandelenpakket op grond van een afspraak in 

het kader van een joint-venture. 
43

  HR 8 november 1991, NJ 1992, 174. 
44

  HR 6 februari 2004, JOR 2004/67. 
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6.6 Versoepeling en aanscherping van het doen van indirecte uitkeringen 

 

Met het oog op de behoeften van de praktijk stelt de Expertgroep voor de regeling ter 

zake van inkoop van aandelen en het verlenen van financiële ondersteuning aan 

aspirant-aandeelhouders te verruimen. Zo wordt het huidige vereiste dat inkoop van 

eigen aandelen slechts mogelijk is tot 50% van het geplaatste kapitaal afgeschaft, 

terwijl de overige voorwaarden voor inkoop blijven bestaan. De inkoopbepaling zal 

echter worden aangescherpt doordat ook hier zal gelden dat het bestuur moet 

verklaren dat de vennootschap na inkoop in staat zal zijn haar opeisbare 

verplichtingen na te komen. Veel verder komt de Exportgroep de praktijk tegemoet 

bij de aanpassing van het inmiddels beruchte art. 2:207c dat een belemmering vormt 

voor de mogelijkheden tot herfinanciering van de BV, in het bijzonder in het kader 

van overnames en van management buy-outs. Met uitzondering van de verboden 

koersgarantie worden alle vormen van financiële ondersteuning door de vennootschap 

onder voorwaarden mogelijk gemaakt. Het verschil tussen enerzijds het bestaande lid 

1 (het verbod tot zekerheidverschaffing)
45

 en lid 2 (het verstrekken van een lening) 

wordt daarmee opgeheven. De bestaande voorwaarden dat de statuten financiële 

ondersteuning mogelijk moeten maken, dat er sprake is van een vrije reserve, en dat er 

na het verstrekken van de zekerheid c.q. de lening een reserve wordt aangehouden ter 

grootte van het bedrag van de zekerheidsverschaffing c.q. de lening, blijft 

gehandhaafd. De regeling wordt ook hier aangevuld met de eis dat het bestuur een 

verklaring aflegt dat na de financiële ondersteuning de vennootschap in staat zal zijn 

haar opeisbare schulden te voldoen. Wij menen dat op deze wijze recht wordt gedaan 

aan de oorspronkelijke functie van de bepaling, namelijk te voorkomen dat de regels 

terzake van inkoop van aandelen kunnen worden omzeild. Het verbod tot financiële 

steun wordt op deze wijze zo beperkt mogelijk toegepast. Wij wijzen er echter op dat 

de verruiming een verhoogde waakzaamheid van het bestuur met zich brengt. Het 

bestuur dient zelfstandig erop toe te zien dat het risico van insolventie van de 

aandeelhouder die door de vennootschap financieel werd ondersteund, niet wordt 

afgewenteld op de vennootschap. Dit impliceert een actief op treden van het bestuur 

om de hieruit voortvloeiende risico’s te onderkennen en zonodig in te perken. 

 Tot slot wordt voorgesteld de regeling van het crediteurenverzet bij 

kapitaalvermindering af te schaffen. Voorzover de kapitaalvermindering gepaard gaat 

met een uitkering aan aandeelhouders, wordt ook hier voorgesteld dat de in art. 2:216 

lid 2 opgenomen vereisten (de aanwezigheid van een vrije reserve en de verklaring 

van het bestuur dat de vennootschap na kapitaalvermindering de opeisbare schulden 

kan voldoen) in acht worden genomen. Wij menen dat de verzetmogelijkheid van art. 

2:209 lid 3 crediteurenverzet inderdaad kan worden gemist. In de praktijk wordt hier 

geen gebruik van gemaakt. Bovendien biedt het commune verbintenissenrecht 

voldoende waarborgen dat in geval van dreigende niet-nakoming een crediteur in het 

geweer kan komen, bijv. op grond van de ‘anticipatory breach’-bepaling van art. 6:80 

of 7:34. Disclosure van het voornemen tot kapitaalvermindering blijft evenwel ook 

dan een essentiële voorwaarde. 

                                                 
45

  Zie in dit verband ook de restrictieve uitleg van het huidige art. 2:207c lid 1 door de Hoge 

Raad in HR 7 mei 2004, JOR 2004/161 (Muller q.q./Rabobank Katwijk): het huidige verbod tot het 

verstrekken van zekerheid door de vennootschap geldt alleen voor leningen van derden met het oog op 

het verwerven van aandelen, niet voor zekerheid die de vennootschap verstrekt terzake van eigen 

leningen, ook al is het oogmerk van deze lening van de vennootschap dat het geld wordt doorgeleend 

aan derden ter financiering van de verkrijging van aandelen. Uiteraard geldt ten aanzien van de laatste 

lening wel het huidige art. 2:207c lid 2. 
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7 Slotopmerkingen 

 

Het geheel overziend juichen wij toe dat de Expertgroep een belangrijke impuls heeft 

gegeven aan de discussie omtrent de dringend noodzakelijk geworden 

vereenvoudiging van ons BV-recht. Het is verheugend dat de Minister van Justitie zo 

snel op het rapport heeft gereageerd met de toezegging dat hij binnen opzienbare 

termijn met een wetsvoorstel zal komen. 

 Wij hopen te hebben duidelijk gemaakt dat de discussie intussen wel vraagt 

om een verbreding en verdieping. In de eerste plaats is eenst te meer duidelijk dat dit 

onderwerp vraagt om een gezamenlijke behandeling met het reeds aanhangige 

wetsvoorstel tot herziening van het personenvennootschapsrecht. In de twee plaats 

omdat, ook op die wijze, de behoefte blijkt aan nadere bezinning op de voorwaarden 

voor het verkrijgen en behouden van het voorrecht van beperkte aansprakelijkheid, de 

grondslagen van de bescherming van zaakscrediteuren in verband met algemene 

beginselen van risicoverdeling en meer in het bijzonder ook onderzoeks- en 

mededelingsplichten. Dit laatste aspect illustreert tegelijk de noodzaak tot bezinning 

op de grondslagen van het huidige jaarrekeningenrecht. En omdat in de praktijk blijkt 

dat al deze vragen vrijwel uitsluitend aan de orde zijn in geval van insolventie, kan 

een vruchtbare analyse uiteraard niet de beoogde herziening van het 

faillissementsrecht buiten haakjes stellen. 


