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Jurisprudentie 
jaarrekeningenrecht 2015

Mr. drs. A.G. de Neve en mr. drs. E. Toorn1

Dit onderdeel van de jurisprudent iebespreking 2015 ziet 
op de formele aspecten van het jaarrekeningenrecht, 
waaronder de administrat ieplicht, de publicat ieplicht, 
besluitvorming rondom de jaarrekening en de gevolgen 
daarvan bij niet-naleving, bijvoorbeeld in het kader van 
bestuurdersaansprakelijkheid. 

Administratieplicht – ET
In het afgelopen jaar is er een aantal uitspraken 
verschenen waarin de administratieplicht ex art. 
2:10 BW aan de orde kwam. 
In het faillissement van Betelgeuze B.V. (hierna: Be-
telgeuze) moest het hof Arnhem2 oordelen over een 
vermeende schending van de administratieplicht 
door het bestuur (ex art. 2:10 BW), terwijl door toe-
doen van de curator een deel van de (aan hem in be-
waring gegeven) administratie is zoekgeraakt. In 
eerste aanleg had de rechtbank3 geoordeeld dat de 
administratie van Betelgeuze geen redelijk inzicht 
bood in haar vermogenspositie en dat daarmee 
vaststaat dat sprake is van onbehoorlijk bestuur 
(ex art. 2:248 lid 2 jo. 2:10 BW). Daarnaast oordeel-
de de rechtbank dat de commissarissen van Betel-
geuze tekort zijn geschoten in hun taak toe te zien 
op de nakoming van deze verplichtingen door het 
bestuur.4 Aangezien de bestuurders er vervolgens 

1. André de Neve is advocaat bij Houthoff Buruma te
Rotterdam en redacteur van dit tijdschrift. El Toorn
is tevens advocaat bij Houthoff Buruma te Rotter-
dam.

2. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 10 november 2015, 
ECLI: NL: GHARL: 2015: 8504.

3. Rechtbank Noord-Nederland, 6 maart 2014, JOR
2014/64, m.nt. Van Thiel; besproken in TvJ 2015, nr.
3/4, p. 85.

4. Wat betreft de aansprakelijkheid van de commissa-
rissen geldt dat op grond van art. 2:259 BW het bepaal-
de in art. 2:248 BW van overeenkomstige toepassing
is ten aanzien van de taakvervulling door de raad van 
commissarissen. Zij zijn niet gehouden zelf de admi-
nistratie- en publicatieplicht na te leven, ook niet als
het bestuur tekortschiet in de nakoming daarvan,
maar het is wel hun taak om toezicht te houden op de 
nakoming van die verplichtingen door het bestuur.
Daartoe zullen zij zich door het bestuur moeten laten 
inlichten en het bestuur met betrekking tot de na-
koming van deze verplichtingen moeten adviseren,
en zo nodig moeten ingrijpen, bijvoorbeeld door een
bestuurder te schorsen of zijn ontslag te bevorderen.
Vgl. HR 28 juni 1996, ECLI: NL: HR: 1996: ZC2114, NJ 
1997/58. Aangezien de bestuurders en commissaris-
sen inhoudelijk hetzelfde verweer hebben gevoerd
in de onderhavige uitspraak zal hierna gemakshalve
alleen gesproken worden over ‘het bestuur’.

niet in slaagden aannemelijk te maken dat andere 
feiten en omstandigheden dan hun onbehoorlijke 
taakvervulling een belangrijke oorzaak van het 
faillissement zijn geweest, stelde de rechtbank vast 
dat zij aansprakelijk zijn voor het boedeltekort.
Tegen die uitspraak kwamen de bestuurders – met 
succes – op in hoger beroep. Centraal in hun ver-
weer stond dat door toedoen van de curator de 
fysieke projectmappen zijn zoekgeraakt nadat de 
bestuurders deze aan hem ter beschikking hadden 
gesteld (conform art. 92 Fw). De bestuurders voeren 
aan dat hen, gezien het ontbreken van de fysieke 
projectadministratie, niet kan worden verweten 
dat de administratie niet aan de eisen van art. 2:10 
BW voldoet en dat zij daardoor tevens niet aanne-
melijk kunnen maken dat andere feiten of omstan-
digheden een belangrijke oorzaak zijn geweest van 
het faillissement. 
Onder verwijzing naar een arrest van de Hoge Raad 
d.d. 14 oktober 20145 geeft het hof aan dat voor het 
antwoord op de vraag of de administratie van een 
vennootschap voldoet aan de vereisten van art. 
2:10 BW ook andere elementen van belang kunnen 
zijn dan de debiteuren- en crediteurenpositie en de 
stand van de liquiditeiten. Het hof concludeert dat 
bij de administratie van Betelgeuze tevens belang 
toekomt aan elementen als (i) de vraag of Betelgeu-
ze beschikte over een intern risicoinventarisatie- 
en beheersingssyteem, (ii) voor- en nacalculaties, 
(iii) verwerking van het OHW in de administratie, 
en (iv) de jaarrekeningen en begroting. Volgens de 
bestuurders is belangrijke informatie ten aanzien 
van de in (i) tot (iii) genoemde aspecten terug te 
vinden in de fysieke projectmappen, die dus door 
toedoen van de curator zijn zoekgeraakt. Of de ver-
loren gegane fysieke projectmappen deel uitmaken 
van de administratie in de zin van art. 2:10 BW kan 
het hof, bij gebreke van die mappen, niet zelfstan-
dig beoordelen. Daarom wordt in dit tussenvonnis 
aan een deskundige de vraag voorgelegd of deze op 
basis van het resterende deel van de administratie 
kan beoordelen of de destijds gevoerde administra-
tie voldoet aan de eisen van art. 2:10 BW.6

5. HR 10 oktober 2014, ECLI: NL: HR: 2014: 2932, NJ 
2014/456; besproken in TvJ 2015, nr. 3/4, p. 82.

6. De curator verwijt de bestuurders daarnaast dat zij
de publicatieplicht van art. 2:394 BW hebben geschon-
den; zie hierna onder Publicatieplicht.
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Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (hier-
na: CBB) deed afgelopen jaar een uitspraak7 welke 
betrekking had op een door een accountant gege-
ven eigen invulling van de administratieplicht ex 
art. 2:10 BW. Appellant in deze zaak was aandeel-
houder en voormalig bestuurder van failliet ver-
klaarde vennootschap BV1. Hij startte een proce-
dure tegen de accountant die in opdracht van de 
curator van BV1 verschillende (onderzoeks)werk-
zaamheden had uitgevoerd bij die vennootschap. 
De accountant diende in dat kader onder meer als 
partijdeskundige te adviseren of de oud-bestuur-
der had voldaan aan zijn administratieplicht ex 
art. 2:10 BW. Appellant verweet de accountant dat 
hij de vraag of was voldaan aan de administratie-
plicht niet alleen naar de gangbare maatstaven 
heeft beantwoord – in zijn (concept)rapport aange-
duid als 'administratieplicht in enge zin' – maar de 
administratie ook heeft gelegd langs de lat van een 
'administratieplicht in ruime zin'. De 'administra-
tieplicht in ruime zin' kwam er volgens de accoun-
tant op neer dat die plicht niet alleen de financiële 
administratie en de vermogensrechtelijke rechten 
en plichten omvat, maar tevens de vastlegging ten 
behoeve van het besturen en beheersen van de ven-
nootschap. Volgens appellant deed de accountant 
dit zonder daarbij uitdrukkelijke waarschuwingen 
of kanttekeningen te plaatsen dat zijn mening geen 
basis voor bestuurdersaansprakelijkheid mag of 
kan vormen en/of afdoende te vermelden dat dit 
zijn persoonlijke wens is om tot een bestelwijziging 
te komen (bij beleggingsondernemingen) in Neder-
land. Het CBB oordeelt dat de accountant met het-
geen hij in zijn conceptrapport aanduidt als de 'ad-
ministratieplicht in ruime zin' een invulling heeft 
gegeven aan de administratieplicht als bedoeld in 
art. 2:10 BW die niet steunt op jurisprudentie en die 
geen geldend recht is. Ook in accountantskringen 
is de opvatting van de accountant geen gemeen-
goed. Toch wordt appellant op dit onderdeel niet in 
het gelijk gesteld; het CBB oordeelt namelijk dat de 
accountant in het rapport voldoende tot uitdruk-
king heeft gebracht dat het een eigen invulling van 
de administratieplicht betreft. 

De Ondernemingskamer wees een beschikking8 in 
de zaak van Next Level Systems B.V. (hierna: NLS). 
Bij eerdere beschikkingen had de Ondernemings-
kamer een onderzoek bevolen naar het beleid en 
de gang van zaken bij deze vennootschap. Uit het 
verslag van de onderzoeker blijkt onder meer dat de 
middellijk bestuurders van NLS ondeskundig wa-
ren op financieel en administratief gebied en dat 
sprake is van belastingfraude, onttrekkingen en 
onjuiste boekingen bij NLS die de liquiditeit van de 
vennootschap ernstig hebben aangetast. Eén van 
de middellijk bestuurders heeft tevergeefs aange-

7. CBB, 30 juni 2015, ECLI: NL: CBB: 2015: 200. Het betreft
het hoger beroep tegen de uitspraak van de accoun-
tantskamer van 12 juli 2013, ECLI: NL: TACAKN: 2013: 11. 

8. Gerechtshof Amsterdam, 16 november 2015, ECLI: NL:
GHAMS: 2015: 4742. 

dragen dat hij zich nooit met de administratie van 
NLS heeft bemoeid. De onderzoeker concludeert 
dat als dat zo is, dit aan de bestuurder kan worden 
verweten, aangezien van hem mocht worden ver-
langd dat hij enig inzicht had in de administratie 
van NLS en zich ervoor inspande dat deze deugde-
lijk werd gevoerd (op grond van het maatmanprin-
cipe) en voldeed aan de voorwaarden van art. 2:10 
BW. Naar het oordeel van de Ondernemingskamer 
rechtvaardigen de voornoemde feiten en omstan-
digheden, in onderlinge samenhang beschouwd, 
het oordeel dat uit het onderzoeksverslag blijkt van 
wanbeleid van NLS in de onderzochte periode en 
dat op grond van art. 2:355 BW voorzieningen moe-
ten worden getroffen. Bij wijze van voorziening 
spreekt de Ondernemingskamer de ontbinding 
NLS uit, benoemt een vereffenaar en ontslaat de 
bestuurders van de vennootschap.
Voorts zijn er afgelopen jaar een aantal uitspraken 
verschenen van lagere rechters met betrekking 
tot de administratieplicht ex art. 2:10 BW in aan-
sprakelijkheidsprocedures (o.g.v. art. 2:248 BW) in 
faillissement. Ik beperk me in deze bijdrage tot de 
uitspraken die iets verrassends bevatten.

De rechtbank Den Haag9 oordeelde in een vonnis 
dat het bij de vraag of de boekhouding van een ven-
nootschap voldoet aan de vereisten van 2:10 lid 1 
BW van belang is of men in het algemeen snel in-
zicht kan verkrijgen in de boekhouding en niet of 
de curator dat op enig moment in een procedure 
kan. Volgens de rechtbank heeft de curator ten on-
rechte gesteld dat zij geen acht heeft hoeven slaan 
op de (bij de accountant voorhanden zijnde) digitale 
administratie, omdat de bestuurders die niet zelf 
aan haar ter beschikking hadden gesteld, terwijl de 
curator wist dat deze administratie bij de accoun-
tant voorhanden was. 

De rechtbank Gelderland wees een uitspraak10 
waarin zij – wat mij betreft te kort door de bocht 
– concludeerde dat 'aanstonds' vastgesteld kon wor-
den dat de administratie van een vennootschap niet 
voldeed aan de vereisten van art. 2:10 BW. Vast staat 
dat gebruik werd gemaakt van één bankrekening 
die op naam van een andere vennootschap stond en 
dat slechts eenmaal per jaar de kosten en opbreng-
sten boekhoudkundig werden toegerekend aan de 
entiteit die het aanging. Volgens de rechtbank kan 
‘uit deze gang van zaken al aanstonds de conclusie 
worden getrokken dat de boekhouding van de ven-
nootschap bij lange na niet voldeed’ (aan de maat-
staf van art. 2:10 lid 1 BW). Voorts stelt de rechtbank: 
‘van een bestuurder mag in beginsel worden ver-
wacht dat hij van iedere vennootschap afzonderlijk 
de boekhouding en administratie zodanig heeft 
ingericht dat daaruit op ieder moment de rechten 
en verplichtingen van de desbetreffende vennoot-

9. Rechtbank Den Haag, 28 november 2015, ECLI: NL:
RBDHA: 2015: 14460.

10. Rechtbank Gelderland, 15.04.2015, JOR 2015/324, m.nt. 
C.M. Harmsen.
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schap kunnen worden gekend. Dat is onmogelijk 
wanneer slechts een keer per jaar een stand van 
zaken wordt opgenomen.’ Ik ben het met annotator 
Harmsen eens dat de rechter hier te streng lijkt te 
zijn voor de bestuurder. Het staat hem immers vrij 
om te beoordelen op welke wijze de administratie 
wordt gevoerd en hoe vaak hij de stand van zaken 
opmaakt. Uit de daarbij te hanteren maatstaf van 
art. 2:10 lid 1 BW volgt dat dit moet worden gedaan 
naar de eisen die voortvloeien uit de werkzaamhe-
den van de rechtspersoon en dat te allen tijde de 
rechten en verplichtingen van de rechtspersoon 
moeten kunnen worden gekend.11 Het feit dat de be-
stuurder slechts eenmaal per jaar de stand van za-
ken opmaakte betekent nog niet dat hij dat niet te-
vens op enig ander moment gedurende het jaar kon 
doen, of dat hij niet de rechten en verplichtingen 
van de rechtspersoon op enig ander moment kon 
kennen. Op basis van de in de uitspraak beschre-
ven feiten en omstandigheden kan ik daarom niet 
zonder meer af leiden dat bij deze vennootschap 
niet te allen tijde de rechten en verplichtingen kon-
den worden gekend, zoals vereist is. 

Publicatieplicht – ET
Vorig jaar is wederom een groot aantal uitspraken 
verschenen in het kader van art. 2:248 lid 2 BW, 
waarin vast kwam te staan dat de publicatieplicht 
(ex art. 2:394 BW) geschonden was door het bestuur. 
Daarmee treedt, evenals bij de schending van de 
administratieplicht, het (onweerlegbare) vermoe-
den in dat het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft 
vervuld en wordt (weerlegbaar) vermoed dat de 
onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oor-
zaak is geweest van het faillissement (dit wordt 
ook aangeduid als het ‘wettelijk vermoeden’). In het 
merendeel van de in 2015 verschenen uitspraken, 
die verder niets verrassends bevatten en ik daarom 
niet zal behandelen, waren de aangesproken be-
stuurders niet succesvol in de ontzenuwing van het 
wettelijk vermoeden.12 In een aantal andere zaken 
waren de bestuurders dat wel, zodat zij ondanks de 
vastgestelde schending van de publicatieplicht niet 

11. Op grond van art. 2:10 lid 1 BW is het bestuur ver-
plicht van de vermogenstoestand van de rechtsper-
soon en van alles betreffende de werkzaamheden van 
de rechtspersoon, naar de eisen die voortvloeien uit
deze werkzaamheden, op zodanige wijze een admi-
nistratie te voeren en de daartoe behorende boeken,
bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige
wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en ver-
plichtingen van de rechtspersoon kunnen worden
gekend.

12. Het gaat daarbij om de volgende uitspraken: (i) Recht-
bank Den Haag, 9 september 2015, ECLI: NL: RBDHA: 
2015: 10621; (ii) Rechtbank Overijssel, 3 juni 2015, ECLI: 
NL: RBOVE: 2015: 2947; (iii) Rechtbank Rotterdam, 15
april 2015, ECLI: NL: RBROT: 2015: 2964; (iv) Gerechtshof 
‘s-Hertogenbosch, 12 mei 2015, ECLI: NL: GHSHE: 2015: 
1682; (v) Rechtbank Rotterdam, 25 maart 2015, ECLI: 
NL: RBROT: 2015: 2399; (vi) Rechtbank Amsterdam,
13.05.2015, ECLI: NL: RBAMS: 2015: 2624; (vii) Rechtbank 
Midden-Nederland, 17 december 2014, ECLI: NL: RBM-
NE: 2014: 6597.

aansprakelijk werden gehouden voor het boedel-
tekort.13 In dit rijtje past tevens een arrest van het 
hof Den Haag inzake het faillissement van één van 
de 'Verify' vennootschappen.14 Het hof mocht zich 
over de zaak buigen na een verwijzing door de Hoge 
Raad.15 In de verwijzingszaak is slechts nog aan de 
orde de vordering van de curator jegens de bestuur-
der voor zover gebaseerd op de overschrijding van 
de publicatietermijn voor de jaarstukken 2003 van 
Verify Europe B.V. (‘VE’). Vast staat dat deze ruim 6 
maanden te laat zijn gepubliceerd, zodat het wette-
lijk vermoeden intreedt (nu er geen sprake is van 
een 'onbelangrijk verzuim' als bedoeld in art. 2:248 
lid 2 BW, slotzin). Ter weerlegging daarvan heeft 
het bestuur gewezen op twee ‘andere belangrijke 
oorzaken’ van het faillissement, namelijk het ver-
trek van twee belangrijke werknemers en de hoge 
vaste kosten van VE. De curator heeft dit volgens 
het hof onvoldoende gemotiveerd weersproken. 
Het hof oordeelt derhalve dat de genoemde andere 
oorzaken, zowel afzonderlijk als gezamenlijk, het 
oordeel rechtvaardigen dat het wettelijk vermoe-
den is ontzenuwd. 

Voorts zijn er twee hoger beroep vonnissen ver-
schenen waarin vast kwam te staan dat de jaar-
rekeningen door de aangesproken bestuurders 
weliswaar tijdig zijn gedeponeerd, maar zonder 
de vereiste accountantsverklaring (of mededeling 
waarom deze ontbreekt). Dit levert een schending 
van art. 2:394 BW op.16 Volgens rechtspraak van 
de Hoge Raad17 geldt echter dat wanneer is komen 
vast te staan dat de gepubliceerde gegevens correct 
zijn, het enkele verzuim de accountantsverklaring 
(of een mededeling waarom deze ontbreekt18) te pu-

13. Het gaat daarbij om de volgende uitspraken: (i) Recht-
bank Zeeland-West-Brabant, 18 maart 2015, ECLI: 
NL: RBZWB: 2015: 5434; (ii) Rechtbank Rotterdam, 15
april 2015, ECLI: NL: RBROT: 2015: 2964; (iii) Gerechts-
hof ‘s-Hertogenbosch, 29 september 2015, ECLI: NL: 
GHSHE: 2015: 3752 (waarbij het hof overigens uitein-
delijk concludeerde dat de kennelijke onbehoorlij-
ke taakvervulling mede een belangrijke oorzaak is
geweest van het faillissement, conform de stelplicht
en bewijslastverdeling uiteengezet in dit verband
in HR 30 november 2007, ECLI: NL: HR: 2007: BA6773, 
NJ 2008/91 (Blue Tomato) en (iv) Gerechtshof Arn-
hem-Leeuwarden, 29 december 2015, ECLI: NL: GHARL: 
2015: 9949. 

14. Daarmee doel ik op Verify International Holding B.V.,
Verify Europe B.V. en Verify Nederland B.V. Hier zijn
verschillende procedures aan vooraf gegaan; de daarop
betrekking hebbende uitspraken zijn onder meer be-
sproken in TvJ 2013, nr. 2/3, p. 66 en TvJ 2014, nr. 1/2, p. 35.

15. Gerechtshof Den Haag, 24 maart 2015, ECLI: NL: GHD-
HA: 2015: 602. Na verwijzing door de Hoge Raad; HR 1
november 2013, ECLI: NL: HR: 2013: 1079.

16. Zie bijvoorbeeld Asser/Maeijer & Kroeze 2-1*
2015/570.W

17. HR 20 oktober 2006, ECLI: NL: HR: 2006: AY7916 (Van
Schilt/Jansen), r.o. 4.4.3. Dit arrest is besproken in TvJ
2007, nr. 1/2, p. 24.

18. Zie art. 2:393 lid 7 BW: het moet gaan om een wettige
grond voor het ontbreken van een accountantsverkla-
ring.



Nr. 3/4 november 2016 95Tijdschrif t voor  JAARREKENINGENRECHT

Jurisprudent ie jaarrekeningenrecht 2015 

bliceren onder omstandigheden kan gelden als een 
onbelangrijk verzuim (als bedoeld in de slotzin van 
art. 2:248 lid 2 BW). 

Het eerste vonnis waarin dit aan de orde kwam be-
treft de casus van Betelgeuze.19 Het hof concludeert 
dat Betelgeuze vanaf 2004 niet langer kwalificeerde 
als kleine vennootschap, zoals de bestuurders had-
den betoogd, maar als middelgrote vennootschap. 
Daarom gold voor Betelgeuze vanaf dat jaar de 
verplichting tot openbaarmaking van de accoun-
tantsverklaring (of een mededeling waarom deze 
ontbreekt). De bestuurders hadden dit nagelaten 
in de veronderstelling dat Betelgeuze hiertoe niet 
verplicht was als kleine vennootschap. Dat nalaten 
levert een schending van art. 2:394 BW op waar-
door het wettelijk vermoeden intreedt. Ter ontze-
nuwing van dit vermoeden hebben de bestuurders 
zich beroepen op de andere (externe) oorzaken, te 
weten de stijgende grondstofprijzen, dalende ver-
koopprijzen, stijgende loonkosten en een drietal 
incidenten. Het bestuur betoogt dat hen de moge-
lijkheid is ontnomen om deze stellingen nader te 
onderbouwen met schriftelijke stukken door het 
zoekraken van de projectmappen (welke mappen 
door toedoen van de curator zijn zoekgeraakt, zoals 
beschreven in het onderdeel Administratieplicht). 
Het hof overweegt dat het bestuur in de context van 
de ontzenuwing door toedoen van de curator in een 
onredelijke zware bewijspositie is geraakt. Gezien 
deze omstandigheden beschouwt het hof de stel-
lingen van het bestuur in beginsel als toereikend 
en komt het hof tot de slotsom dat de bestuurders 
erin zijn geslaagd om het wettelijke vermoeden te 
ontzenuwen. Het hof concludeert dat hiermee aan 
de vorderingen van de curator de grondslag ont-
valt van art. 2:248 lid 2 BW in samenhang met (art. 
2:10 BW en) art. 2:394 BW. Bij deze stand van zaken 
behoeft volgens het hof de vraag of sprake is van 
een onbelangrijk verzuim (in verband met de depo-
nering van de jaarrekening zonder de vereiste ac-
countantsverklaring) geen bespreking meer.
In deze casus is overigens méér aan de hand dan het 
enkele verzuim om de verklaring te deponeren, er 
is namelijk in het geheel geen accountantscontrole 
geweest,20 terwijl deze bij Betelgeuze als middelgro-
te onderneming in 2004 wel had moeten worden 
uitgevoerd. In een eerder arrest21 gewezen door dit 

19. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 10 november 2015, 
ECLI: NL: GHARL: 2015: 8504; dit arrest is behandeld in
het onderdeel Administratieplicht voor zover het op
dat onderwerp zag.

20. Zoals Van Thiel ook terecht opmerkt in zijn noot bij
het arrest. 

21. Hof Arnhem 17 februari 2009, JOR 2009, 249 m.nt. 
Y. Borrius, welke uitspraak na terugverwijzing van
de Hoge Raad een vervolg is op het Van Schilt/Jansen 
arrest (zie voetnoot 16 van dit artikel). Deze uitspraak 
van het hof Arnhem is aangehaald in TvJ 2013, nr. 2/3, 
p. 65, 2011, nr. 4/5, p. 132 en 2010, nr. 4, p. 127. Zie tevens 
2007, nr. 1/2, p. 24, met een overzicht van de verschil-
lende opvattingen hierover in de literatuur. Voor een 
nadere beschouwing over het onderwerp deponering 

hof was tevens sprake van een rechtspersoon die 
ten onrechte het verlichte regime22 had toegepast. 
Dit leidde ertoe dat er geen accountantsverklaring 
was gedeponeerd alsmede dat in de gedeponeerde 
jaarrekening een groot aantal gegevens ontbrak - 
deze was immers (onterecht) opgesteld volgens het 
verlichte regime – zodat het hof concludeerde dat 
er geen sprake was van een onbelangrijk verzuim. 
Of de curator in het 'Betelgeuze-arrest' tevens heeft 
aangevoerd dat in de jaarrekening over 2004 gege-
vens ontbraken (op basis van de kennelijk onjuiste 
veronderstelling van het bestuur dat het verlichte 
regime kon worden toegepast) blijkt niet uit het ar-
rest.

Ook in het tweede arrest dat in 2015 verscheen over 
dit onderwerp23 kwam het hof uiteindelijk niet toe 
aan de beantwoording van de vraag of sprake was 
van een onbelangrijk verzuim, gezien het ontbre-
ken van de vereiste accountantsverklaring. Dit 
hof kwam namelijk eveneens tot de conclusie dat 
het wettelijk vermoeden is ontzenuwd, zodat in 
het midden kon blijven of de gepubliceerde cijfers 
correct waren en zo ja, of daarmee in dit geval het 
ontbreken van de accountantsverklaring (of de me-
dedeling waarom deze ontbreekt) als een onbelang-
rijk verzuim moet worden aangemerkt.

Tevens verscheen een uitspraak24 waarin de (mid-
dellijk) bestuurders aanvoerden de jaarrekening 
2011 tijdig te hebben gedeponeerd (op 31 januari 
2013), welke (nog) niet was vastgesteld door de al-
gemene vergadering van aandeelhouders (hierna: 
AVA). Deze jaarrekening is later vastgesteld en op-
gestuurd naar de Kamer van Koophandel. De vast-
gestelde jaarrekening was gelijk aan degene die 
reeds gedeponeerd was. De rechtbank overweegt te 
begrijpen dat de bestuurders een beroep doen op de 
‘onbelangrijk verzuim’ bepaling van art. 2:248 lid 2 
BW en ziet voldoende aanleiding het enkele feit dat 
de jaarrekening ten tijde van de publicatie op 31 ja-
nuari 2013 nog niet was vastgesteld, als een gering 
verzuim aan te merken. Deze overweging is opval-
lend, aangezien de rechtbank blijkbaar overweegt 

zonder accountantsverklaring verwijs ik naar het 
recente artikel van A.N. Krol, 'Deponering zonder 
accountantsverklaring', TvJ 2016, nr. 1, p. 3, waarin zij 
aangeeft dat volgens haar het ontbreken van een ac-
countantsverklaring bij een jaarrekening, omdat de 
controlewerkzaamheden nog niet zijn afgerond door 
omstandigheden die niet louter in de invloedssfeer 
van het bestuur liggen, als onbelangrijk verzuim zou 
moeten worden aangemerkt.

22. De betreffende vennootschap was een middelgrote
vennootschap als bedoeld in art. 2:397 BW, maar had 
de jaarrekening opgesteld als ware het een kleine 
rechtspersoon als bedoeld in art. 2:396 BW. 

23. Gerechtshof Den Haag, 18 augustus 2015, ECLI: NL:
GHDHA: 2015: 2232; waar dus de jaarrekening welis-
waar tijdig gedeponeerd was, maar zonder de vereiste 
accountantsverklaring of mededeling waarom deze 
ontbrak.

24. Rechtbank Den Haag, 28 oktober 2015, ECLI: NL: RBD-
HA: 2015: 14460.
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dat hier sprake is van een verzuim. Het deponeren 
van een niet vastgestelde jaarrekening hoeft echter 
geen verzuim op te leveren, mits dit op de gedepo-
neerde jaarrekening is vermeld25 en het bestuur 
de jaarrekening onverwijld deponeert indien deze 
niet binnen twee maanden na af loop van de voor 
het opmaken voorgeschreven termijn is vastgesteld 
(art. 2:394 lid 2 en art. 2:210 BW).26 

Het hof Den Bosch behandelde een zaak27 waar-
in aan de orde was de vraag of er sprake was van 
bestuurdersaansprakelijkheid van de oud bestuur-
der. Opvallend is dat het geen faillissementssitua-
tie betreft en dat de oud bestuurder en de nieuwe 
bestuurder broers zijn. De vennootschap voerde in 
de procedure onder andere aan dat de jaarrekenin-
gen over 2004 en 2005 niet openbaar zijn gemaakt. 
Ten aanzien van de oud bestuurder, die vanaf 1 april 
2006 is aangetreden, worden daar uiteindelijk geen 
consequenties aan verbonden. Het hof concludeert 
namelijk dat al met al onvoldoende is gesteld ter 
onderbouwing van de stelling dat hem een ernstig 
verwijt (ex art. 2:9 BW) kan worden gemaakt. Mo-
gelijk zou hierover anders worden geoordeeld in 
een faillissementssituatie; de termijn om de jaarre-
kening over 2005 openbaar te maken was immers 
nog niet verstreken op het moment dat de aange-
sproken (oud) bestuurder aantrad. 

In een arrest28 met betrekking tot het faillissement 
van Aino N.V. (hierna: Aino) trok het hof enkele op-
merkelijke conclusies. De jaarrekening 2000 van 
Aino is volgens de regels van Euronext openbaar 
gemaakt en haar jaarcijfers 2000 zijn verder be-
kendgemaakt in een persbericht van 6 maart 2001. 
De jaarrekening is echter nooit gedeponeerd bij het 
handelsregister. De rechtbank volgde in een tussen-
vonnis het standpunt van de curator dat de bestuur-

25. Het achterwege laten van deze melding levert wel een 
schending op van de verplichtingen ex art. 2:394 BW
en zal daarom in een faillissement kwalificeren als
onbehoorlijke taakvervulling ex art. 2:248 lid 2 BW;
zie C.M. Roozen en R. Franken, 'Vraagstukken bij
het opmaken, vaststellen en publiceren van de jaar-
rekening bij kleine en middelgrote rechtspersonen',
TvJ 2013, nr. 2/3, p. 43. Zie ook: Rechtbank Almelo, 26
augustus 1998, JOR 1998/135 (A-Trans) en Rechtbank
Utrecht, 21 mei 2003, JOR 2003/229 (Manakt ief ); bij
eerstgenoemde uitspraak stelt Beckman in zijn noot
dat de schending een onbelangrijk verzuim in de zin
van art. 2:138/248 lid 2 slotzin BW inhoudt. Aangezien 
uit de onderhavige uitspraak niet blijkt dat de recht-
bank dit aspect heeft overwogen, ga ik ervan uit dat
aan het vereiste om te vermelden dat sprake was van 
een niet-vastgestelde jaarrekening was voldaan.

26. Zie hierover ook A.N. Krol, T. van Wijngaarden en R.R. 
de Haan, 'Jurisprudentie jaarrekeningenrecht 2012',
TvJ 2013, nr. 2/3, p. 64 en C.M. Roozen en R. Franken,
'Vraagstukken bij het opmaken, vaststellen en publi-
ceren van de jaarrekening bij kleine en middelgrote
rechtspersonen', TvJ 2013, nr. 2/3, p. 43-44.

27. Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 24 maart 2015, ECLI:
NL: GHSHE: 2015: 1050.

28. Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 26 mei 2015, JOR
2015/227, m.nt. T. Hekman en M.J.F. Goethals.

der met betrekking tot de jaarrekening 2000 niet 
heeft voldaan aan zijn publicatieverplichting van 
art. 2:394 BW. De rechtbank gaf aan dat het bestuur 
van Aino verregaand transparant was geweest met 
de jaarcijfers 2000 maar dat enkele gegeven bracht 
niet mee dat het niet deponeren van de jaarreke-
ning bij het handelsregister als voorgeschreven in 
art. 2:394 BW als een onbelangrijk verzuim kan 
worden beschouwd. 
Het hof oordeelt anders. Het hof overweegt dat ‘het 
belang van de publicatieplicht gelegen [is] in het feit 
dat het bestuur door publicatie van de jaarrekening 
ook naar buiten toe inzicht geeft in het financiële 
reilen en zeilen van de onderneming en in het ge-
voerde bestuur. Naar het oordeel van het hof is in 
dit geval, waarin weliswaar niet is gebleken van 
een nederlegging van de jaarrekening ten kantore 
van het handelsregister maar wel een effectieve 
openbaarmaking heeft plaatsgevonden, van een 
schending van de publicatieplicht geen sprake.’ Het 
hof concludeert hiermee dat ‘effectieve openbaar-
making’ heeft plaatsgevonden gezien de openbaar-
making volgens de Euronext regels en de bekend-
making van de cijfers in een persbericht. De wet 
biedt mijns inziens de rechter niet de ruimte om 
een dergelijk materieel criterium toe te passen voor 
het antwoord op de vraag of aan de publicatieplicht 
van art. 2:394 BW is voldaan. Nu hier vaststaat dat 
de jaarrekening niet is gedeponeerd bij het handels-
register is hier sprake van een schending van deze 
publicatieverplichting, zodat het onweerlegbare 
vermoeden intreedt dat sprake is van onbehoorlijk 
bestuur (ex art. 2:138 lid 2 BW29). 
Vervolgens overweegt het hof dat voor zover de pu-
blicatieplicht zou zijn geschonden, deze schending 
als een ‘onbelangrijk verzuim’ (ex art. 2:138 lid 2 BW, 
slotzin) buiten beschouwing moet worden gelaten. 
Ik ben het met annotators Hekman en Goethals 
eens dat deze redenering van het hof sympathiek 
oogt maar niet in overeenstemming lijkt te zijn met 
de strenge lijn die de Hoge Raad hanteert bij een 
beroep op een onbelangrijk verzuim.30 Ik betwijfel 

29. De aan art. 2:248 BW (vrijwel) gelijkluidende bepaling 
voor de N.V. is neergelegd in art. 2:138 BW.

30. De Hoge Raad stond in zijn arrest van 12 juli 2013, JOR
2013/300 m.nt. Van Andel uitgebreid stil bij de vraag
wanneer sprake is van een onbelangrijk verzuim; dit 
arrest is besproken in TvJ 2014, nr. 1/2, p. 34. Daaruit
volgt dat ‘sprake [is] van een onbelangrijk verzuim als 
bedoeld in de slotzin van art. 2:248 lid 2 BW indien het 
niet voldoen aan die verplichtingen in de omstandig-
heden van het desbetreffende geval niet erop wijst
dat het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld.
Dit is met name het geval indien voor het verzuim
een aanvaardbare verklaring bestaat.’ In de wetsge-
schiedenis is hierover het volgende opgemerkt: ‘In het 
algemeen kan men stellen, dat indien de overtuiging
bestaat dat de ondernemer een bonafide instelling
heeft en een redelijke verklaring kan geven voor het
verzuim, de bepaling [van de slotzin] kan worden toe-
gepast om de al te scherpe kantjes van het tweede lid 
van de art. 138 en 248 Boek 2 BW, zoals in het wets-
ontwerp voorgesteld, weg te nemen’ (Kamerstukken II 
1983/84, 16 631, , nr. 9, p. 16).
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daarom of de Hoge Raad de conclusie van het hof, 
dat sprake is van een onbelangrijk verzuim in deze 
casus terwijl de jaarrekening in het geheel niet is 
gepubliceerd volgens de in de wet voorgeschreven 
wijze, in stand zou laten. Na een terugverwijzing 
door het hof is inmiddels de uitspraak van de recht-
bank hierover verschenen,31 waarin verder geen 
aandacht is besteed aan de (schending van de) pu-
blicatieplicht. 
Annotator Nass32 wijst er overigens terecht op dat 
een deel van de regelgeving waar in dit arrest naar 
wordt verwezen achterhaald is, zodat de beschre-
ven situatie niet langer plaats zal kunnen vinden. 
Art. 2:394 lid 8 BW bepaalt thans dat vennootschap-
pen, waarvan de effecten zijn toegelaten tot de han-
del op een gereglementeerde markt als bedoeld in 
de Wet op het financieel toezicht (hierna: de Wft), 
worden geacht aan de wettelijke verplichting tot 
openbaarmaking te hebben voldaan indien zij de 
verplichtingen van art. 5:25o Wft zijn nagekomen. 
Deze vennootschappen dienen op basis van die 
verplichtingen de vaststelde jaarrekening te depo-
neren bij de AFM, waarna de AFM deze stukken 
doorzendt naar het handelsregister. 
Overigens wordt in het arrest nog kort stilgestaan 
bij de administratieplicht ex art. 2:10 BW, tegen 
de achtergrond dat Aino aan het hoofd stond van 
verschillende vennootschappen en voor die ven-
nootschappen een 403-verklaring had afgegeven. 
Volgens het hof dient de administratie van Aino 
te voldoen aan het vereiste dat deze een redelijk 
inzicht geeft in diens vermogenspositie. Uit het 
feit dat voor Aino jaarrekeningen over 2000 en 
2001 zijn vastgesteld die van een goedkeurende 
verklaring van de accountant zijn voorzien, lijkt 
voorshands te kunnen worden geconcludeerd dat 
ten behoeve van die (geconsolideerde) jaarreke-
ningen een voldoende administratie voorhanden 
is geweest, aldus het hof. Daarbij geeft het hof aan 
dat voor zover appellant (oftewel, de aangesproken 
oud bestuurder van Aino) als bestuurder van een 
gefailleerde dochtervennootschap van Aino een 
kennelijk onbehoorlijke taakvervulling zou kun-
nen worden verweten (op grond van een vermeen-
de schending van de administratieplicht), dat een 
kwestie is waarvoor alleen de curator in het fail-
lissement van die dochtervennootschap hem kan 
aanspreken.

31. Rechtbank Oost-Brabant 30 maart 2016, ECLI: NL:
RBOBR: 2016: 1431.

32. E. Nass, Ondernemingsrecht 2016/18.

Dit onderdeel van de jurisprudent iebespreking 2015 ziet 
op de meer materiële aspecten van het jaarrekeningen-
recht, waaronder geschillen omtrent de toepassing van 
jaarrekeningvoorschrif ten. Jaarrekeninggeschillen ko-
men zowel aan de orde bij de Ondernemingskamer (OK) 
in de daarvoor geëigende jaarrekeningprocedure ex art. 
2:447 BW als in procedures voor de ‘gewone’ rechtbank, 
bijvoorbeeld over de toepassing van het groepsregime ex 
art. 2:403 BW.33

Groepsregime - AdN
In 2015 zijn wederom diverse belangwekkende uit-
spraken verschenen met betrekking tot het groeps-
regime.

Aard en werking van een 403-verklaring 
In zijn arrest van 10 juli 201534 heeft de Hoge Raad 
nogmaals bevestigd dat de aansprakelijkheid van 
de moedermaatschappij jegens een schuldeiser van 
de dochtermaatschappij uit hoofde van de 403-ver-
klaring een vorm van hoofdelijkheid betreft. De 
Hoge Raad wijst er in dit arrest nog eens expliciet op 
dat de Nederlandse wetgever ervoor heeft gekozen 
om de Europese Richtlijnen, die aan art. 2:403 BW 
ten grondslag liggen, zodanig te implementeren dat 
de aansprakelijkheid die de moedermaatschappij 
door middel van de door haar afgelegde verklaring 
aanvaardt een vorm van hoofdelijkheid is.
Faber en Vermunt stellen in hun noot dat een borg-
stelling praktisch tot hetzelfde resultaat zou leiden 
en tegemoet zou komen aan hun wens voor een sub-
sidiair vorderingsrecht. Dit arrest bevestigt echter 
nogmaals dat een 403-verklaring die aanknoopt bij 
de tekst van art. 2:403 BW leidt tot hoofdelijkheid 
en in beginstel tot het onverkort van toepassing zijn 
van de art. 6:7 e.v. BW.
In de betreffende casus heeft Lentink Metaalwa-
renfabriek B.V. (hierna: Lentink) een vordering op 
Bia Beheer B.V. (hierna: Bia) uit hoofde van de door 
haar voor Masterlook B.V. (hierna: Masterlook) ge-
deponeerde 403-verklaring. Bia en haar dochter-
maatschappij Masterlook zijn beide in staat van 
faillissement verklaard. Centraal in dit arrest staat 
de vraag of een door Lentink met de curator van 
Masterlook getroffen dading, waarbij Lentink te-
gen ontvangst van een bedrag van € 25.000 finale 
kwijting verleent, gevolgen heeft voor de vordering 
van Lentink op Bia. De Hoge Raad oordeelt dat de 
dading tussen Lentink en de curator van Master-
look geen afstand van het vorderingsrecht van Len-
tink jegens Bia behelst.
Nu het om hoofdelijkheid in de zin van art. 6:7 BW 
gaat brengt dit mee dat de aansprakelijkheid van 
Bia berust op een zelfstandige verbintenis jegens 
Lentink. In het cassatiemiddel wordt niet opgeko-
men tegen het oordeel van het hof dat de tussen 
partijen getroffen dading niet met zich brengt dat 
Lentink op de voet van art. 6:9 lid 1 BW tevens af-

33. In dit onderdeel is een selectie gemaakt van de meest 
relevante uitspraken van 2015.

34. HR 10 juli 2015, JOR 2015/191 m.nt. N.E.D. Faber en
N.S.G.J. Vermunt.
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stand heeft gedaan van de vordering op Bia. Van 
een dergelijke afstand of van de bedoeling van par-
tijen daartoe is niet gebleken.

In een ander belangwekkend arrest van de Hoge 
Raad35 inzake de onteigening van SNS Reaal ver-
nietigt de Hoge Raad het oordeel van de OK36 dat 
een achterstellingclausule in een overeenkomst 
met de dochtermaatschappij niet doorwerkt op de 
uit hoofde van art. 2:403 BW aansprakelijke moe-
dermaatschappij. De Hoge Raad oordeelt dat de 
achterstelling niet een eigenschap is van de ver-
bintenis zelf (zoals bijvoorbeeld het geval is bij de 
opeisbaarheid van een verbintenis ingevolge een 
daartoe strekkend beding, in welk geval die eigen-
schap door iedere schuldenaar van de verbintenis 
kan worden ingeroepen), maar een van de wettelij-
ke hoofdregel afwijkende volgorde voor verhaal ter 
zake van die verbintenis op het vermogen van de 
schuldenaar die het beding is aangegaan. Een door 
een schuldeiser met SNS Bank overeengekomen 
achterstellingbeding heeft dan ook geen invloed 
op het verhaal van die schuldeiser op het vermogen 
van een derde, zoals SNS Reaal, die uit hoofde van 
een 403-verklaring hoofdelijk aansprakelijk is voor 
de desbetreffende verbintenis en die geen partij 
was bij het achterstellingbeding. Het oordeel van 
de Hoge Raad is in lijn met zijn uitspraak inzake 
Econcern N.V.37 waar de vraag aan de orde kwam of 
in het geval aan de vordering op de dochtermaat-
schappij een voorrecht verbonden is de schuldeiser 
dit voorrecht op grond van de 403-verklaring ook 
tegen de moedermaatschappij geldend kan maken. 
Terecht oordeelde de Hoge Raad dat voorrechten al-
leen ontstaan uit de wet38 en dat art. 2:403 BW noch 
enig andere wettelijke bepaling een voorrecht ver-
bindt aan de vordering die op de 403-aansprakelijk-
heidsverklaring berust. 

Verjaring van een 403-vordering
In het jurisprudentieoverzicht 2014 is het arrest 
van het Gerechtshof 's-Gravenhage39 betreffende de 
kwestie NV Eneco Beheer (hierna: Eneco) en DVO 
Projectenbureau B.V. (hierna: DVO) behandeld. 
Daarin oordeelde het hof dat wanneer de vorde-
ringen van een partij op de dochtermaatschappij 
(in casu Etis B.V.) zijn verjaard ook de vorderingen 
op moedermaatschappij (in casu Eneco) zijn ver-
jaard. Van deze uitspraak is in cassatie40 gegaan 
en ondanks het feit dat de Hoge Raad deze zaak 
afdoet met behulp van art. 81 lid 1 Ro en ook AG 
Timmerman weinig van de cassatiemiddelen heel 
laat geeft de conclusie van AG Timmerman inzicht 
in het gevoerde verweer. Het in mijn ogen belang-
rijkste element betreft de stelling van DVO dat het 

35. HR 20 maart 2015. ECLI: NL: HR: 2015: 661.
36. Hof Amsterdam (OK) 11 juli 2013, RO 2013/71.
37. HR 11 april 2014, NJ 2014/309.
38. Art. 3:278 lid 2 BW.
39. Gerechtshof 's-Gravenhage, 18 maart 2014, JOR 2015/93

m.nt. Bartman.
40. HR 19 juni 2015, JONDR 2015/912.

hof miskend heeft dat de verjaringstermijn voor de 
vorderingen op Eneco uit hoofde van de door Eneco 
afgegeven aansprakelijkheidsverklaring, niet eer-
der dan op 20 maart 2006 is gaan lopen. DVO heeft, 
zo stelt DVO, immers pas op 20 maart 2006 bij Ene-
co aanspraak gemaakt op betaling.
Het hof heeft geoordeeld dat de door Eneco afgege-
ven aansprakelijkheidsverklaring aldus uitgelegd 
dient te worden dat er ingevolge die verklaring op 
het tijdstip van het ontstaan van de vorderingen 
op Etis B.V. tevens opeisbare vorderingen op Eneco 
ontstonden uit hoofde van die aansprakelijkheids-
verklaring. Daarnaast heeft het hof geoordeeld dat 
de verjaringstermijn voor een op de aansprakelijk-
heidsverklaring gebaseerde vordering aanving op 
het moment waarop die vordering ontstond. Deze 
oordelen geven naar het oordeel van AG Timmer-
man geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting 
en zijn niet onbegrijpelijk of onvoldoende gemoti-
veerd. Het oordeel van het hof lijkt mij ook in lijn 
met de kwalificatie van de 403-aansprakelijkheid 
als hoofdelijke aansprakelijkheid.

Beëindiging overblijvende aansprakelijkheid 
In de kwestie aangaande de ontvlechting van 
Propertize B.V. (hierna: Propertize)41 heeft de OK 
het oordeel van de Rechtbank Midden-Nederland, 
waarbij het verzet van de curatoren en Commerz 
Real Investmentgesellschaft mbH (hierna: CRI) ge-
grond was verklaard, in stand gelaten. Na een uit-
voerige uiteenzetting concludeert de OK dat niet is 
gebleken en evenmin aannemelijk is geworden dat 
op de peildatum voldoende waarborgen in de zin 
van art. 2:404 lid 4 tweede zin BW bestaan voor de 
vorderingen van curatoren en CRI.
In zijn noot bij deze uitspraak besteedt Bartman de 
nodige aandacht aan de ontvankelijkheidsvraag: 
zijn de curatoren en CRI eigenlijk wel schuldeisers 
van Propertize en/of (haar dochtermaatschap-
pij) PRPZ Financiering Participaties B.V. zoals art. 
2:404 BW verlangt? Nog preciezer geformuleerd: 
hebben zij vorderingen ‘waarvoor nog aanspra-
kelijkheid loopt’? Voor wat betreft de reikwijdte 
van de betreffende 403-verklaringen oordeelt de 
OK dat de aanspraken van zowel de curatoren als 
CRI onder de reikwijdte vallen van de afgegeven 
403-verklaringen. De aanspraak van de curatoren 
wegens schending van de bancaire zorgplicht van 
Propertize herleidt de OK, via de redelijkheid en 
billijkheid van art. 6:248 BW, tot de met Propertize 
gesloten kredietovereenkomst en ten aanzien van 
de garantieclaim van CRI overweegt de OK dat het 
voorwaardelijke karakter daarvan er niet aan in 
de weg staat dat deze onder de reikwijdte van de 
403-verklaring valt. Wat betreft de vraag naar de 
gewenste mate van ‘hardheid’ van de claims van de 
curatoren en CRI, zodat zij gerechtigd zijn om ver-
zet in te stellen, stelt de OK zich de vraag ‘of er vol-
doende feiten en omstandigheden voorhanden zijn 

41. Gerechtshof Amsterdam, 9 december 2015, JOR 2016/7
m.nt. S.M. Bartman.
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ter ondersteuning van de gestelde grondslag’ van 
hun vorderingen. De OK legt hiervoor gelet op de 
aard van deze procedure en het ontbreken van een 
wettelijk criterium een oppervlakkige toets aan, te 
weten ‘of er tenminste een reële, zij het mogelijk 
geringe, kans is dat de betreffende vordering in 
rechte zal worden toegewezen’. De OK oordeelt dat 
zowel de aanspraken van de curatoren als die van 
CRI deze oppervlakkige toets kunnen doorstaan. In 
verband met de aanspraak van CRI overweegt de 
OK nog dat de ‘hardheid’ daarvan niet ter discussie 
staat, ‘nu deze expliciet geregeld is’.
Bartman vraagt zich af of de OK hier niet een te 
ruimhartig standpunt inneemt ten gunste van de-
genen die een vordering op een 403-dochter preten-
deren. Hij wijst daarbij op het facilitaire karakter 
van het 403-regime dat naar zijn mening vergt 
dat de moedermaatschappij betrekkelijk snel uit 
het hoofdelijkheidsverband moet kunnen worden 
verlost indien zij die dochter wenst af te stoten. 
Het gaat volgens Bartman niet aan van haar tot in 
lengte van jaren een waarborg te verlangen voor 
betwiste dan wel uiterst voorwaardelijke vorderin-
gen op haar af te stoten dochter, bij gebreke waar-
van haar hoofdelijkheid blijft voortduren. Waarom 
deze consequentie ongepast zou zijn kan ik niet vol-
gen. Immers indien er voldoende waarborgen zijn 
dat de vorderingen zullen worden voldaan dan zal 
een eventueel verzet ongegrond worden verklaard 
en in het geval dat dit niet kan worden vastgesteld, 
maar de moedermaatschappij van mening is dat er 
geen reële claims zijn dan wel dat deze nooit actu-
eel zullen zijn, is er naar het oordeel van de moeder-
maatschappij dus blijkbaar geen risico dat zij daad-
werkelijk zal worden aangesproken. Daar komt nog 
bij dat zij indien zij wel wordt aangesproken regres 
kan nemen op de voormalige dochtermaatschappij 
en doorgaans ook in het overnamecontract met be-
trekking tot de verkoop van de dochtermaatschap-
pij nadere zekerheden zijn bedongen voor het geval 
dat de moedermaatschappij onverhoopt toch nog 
wordt aangesproken voor schulden van deze doch-
termaatschappij. De moedermaatschappij kan der-
halve doorgaans vaak de risico's beter inschatten 
en zelf voldoende waarborgen bedingen voor het 
geval zij wordt aangesproken. Dit in tegenstelling 
tot de desbetreffende crediteur. Waarom de balans 
dan toch in het voordeel van de moedermaatschap-
pij zou moeten doorslaan ontgaat mij.42

De vraag of een vordering, en zo ja tot welk bedrag, 
dient te worden aangemerkt als een in art. 2:404 lid 
4 BW bedoelde vordering waarvoor nog aansprake-
lijkheid loopt kwam ook aan de orde in een kwes-
tie behandeld door de rechtbank Rotterdam.43 De 
rechtbank oordeelde naar analogie van het beslag-
recht dat noodzakelijk maar ook voldoende is dat 
het bestaan van de vorderingen in voldoende mate 
aannemelijk is. Een meer inhoudelijke beoordeling 

42. Volledigheidshalve zij gemeld dat de auteur bij deze
zaak betrokken is aan de zijde van CRI.

43. Rechtbank Rotterdam, 29 september 2015, JOR
2010/295, m.nt. S.M. Bartman.

van de vordering zou geen recht doen aan de ratio 
van dit wetsartikel. 

Jaarrekeningprocedure - AdN
In de kwestie aangaande Brink Pluimveeprodukten 
en Dubbel F (zie jurisprudentieoverzicht 2014) is 
door de OK44 geoordeeld dat de toelichting opgeno-
men in de jaarrekening onvoldoende was en is het 
besluit tot vaststelling van de jaarrekening vernie-
tigd. Voorts beveelt zij de jaarrekening in te richten 
conform de in de rechtsoverwegingen gegeven in-
structies. Het ging in casu om een overgang in de 
jaarrekening naar waardering op fiscale grondsla-
gen wat een stelselwijziging impliceerde die in de 
jaarrekening had moeten worden toegelicht. Nu 
een dergelijke uiteenzetting ontbreekt voldoet de 
jaarrekening op dit punt niet aan de in art. 2:447 
lid 2 BW bedoelde maatstaven. De jaarrekening 
biedt voorts ten onrechte en in strijd met art. 2:384 
lid 6 BW geen inzicht in de betekenis van de stel-
selwijziging voor het vermogen. Als gevolg van de 
stelselwijziging vormt de herwaarderingsreserve 
een afzonderlijk onderdeel van het eigen vermogen 
en dient deze in de toelichting op de onderscheiden 
posten van het eigen vermogen afzonderlijk te wor-
den vermeld. In haar toetsing volgt de OK nauwge-
zet het Besluit fiscale waarderingsgrondslagen. In 
hun noot bij deze beschikking gaan Josephus Jitta 
en Beckman in op enkele specifieke technische as-
pecten van de overwegingen van de OK. Tenslotte 
merken zij nog op dat het dictum hen wat bevreemd 
heeft. In het dictum stelt de OK de vernietiging van 
de vaststelling van de jaarrekening als het ware 
voorop en beveelt de OK pas daarna hoe de jaarre-
kening ingericht moet worden. Dit lijkt niet aan te 
sluiten bij het bepaalde in art. 2:451 BW. In dat arti-
kel is in lid 1 bepaald dat indien het verzoek wordt 
toegewezen de OK bevel geeft omtrent de wijze 
waarop de financiële verslaggeving moet worden 
ingericht. Lid 4 bepaalt vervolgens dat, indien de OK 
een bevel met betrekking tot de jaarrekening geeft, 
de OK het besluit tot vaststelling kán vernietigen. 
Onder het oude recht leidde een bevel automatisch 
tot vernietiging van het vaststellingsbesluit maar 
bij de invoering van de nieuwe regeling is dit losge-
koppeld. Josephus Jitta en Beckman merken in mijn 
ogen terecht op dat deze gewijzigde structuur met 
zich brengt dat ook het oordeel dat het besluit tot 
vaststelling van de jaarrekening wordt vernietigd 
door de OK gemotiveerd dient te worden. 
In een procedure ex art. 2:447 BW aangaande New 
Store Europe B.V. (hierna: NSE) vernietigde de OK45 
het besluit tot vaststelling van de jaarrekening over 
2011, omdat de toelichting opgenomen in de jaar-
rekening ernstig tekortschiet. De OK geeft geen 
verdere aanwijzingen tot inrichting van de jaarre-
kening van NSE, omdat NSE reeds in staat van fail-
lissement verkeert. 

44. Hof Amsterdam, 24 februari 2015, JOR 2015/106, m.nt. 
M.W. Josephus Jitta en H. Beckman.

45. Hof Amsterdam, 22 juni 2015, JONDR 2015/853.
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Noodzaak tot treffen van een voorziening - AdN
De rechtbank Oost-Brabant46 behandelde in een 
zaak aangaande de beroepsaansprakelijkheid van 
een accountant de vraag of de commanditaire ven-
nootschap Kunststoffen Industrie Volendam CV 
(hierna: KIVO) in haar jaarrekeningen een voor-
ziening had moeten treffen voor vorderingen van 
bepaalde Duitse banken waarvoor de behandelend 
advocaat in een zogenaamde lawyer's letter had 
verklaard dat zo hij de kansen in de procedure zou 
moeten inschatten, hij de kans dat KIVO er in slaagt 
de vorderingen van de Duitse banken afgewezen te 
krijgen op 50% zou begroten. 
In een met deze zaak verbandhoudende tuchtrech-
telijke procedure was de accountant berispt omdat 
hij deze voornoemde inschatting van de proceskan-
sen niet kenbaar had betrokken bij zijn motivering 
om de jaarrekening al dan niet goed te keuren. Het 
CBB oordeelde dat op grond hiervan en gelet op 
de grootte van de potentiële claims van de Duitse 
banken de accountantsverklaring een deugdelijke 
grondslag ontbeerde, daarbij in het midden gelaten 
of de accountant een andersoortige accountants-
verklaring had moeten afgeven dan zijn goedkeu-
rende accountantsverklaring. De rechtbank ging 
- terecht - niet mee in de lezing van de eisers dat uit 
deze uitspraak volgt dat de accountant de jaarre-
keningen niet had mogen goedkeuren wegens het 
ontbreken van een voorziening.
Nu het ging over de periode 1994 t/m 2000 moet de 
vraag of KIVO gehouden was een voorziening in 
haar balans op te nemen worden beoordeeld aan 
de hand van de maatstaven die destijds golden, te 
vinden in art. 2:374 BW en de richtlijnen voor de 
jaarverslaggeving zoals die destijds luidden. Hier-
bij, zo oordeelde de rechtbank, is van belang dat een 
ondernemer een zekere beoordelingsvrijheid heeft 
bij het al dan niet opnemen van een voorziening. 
Het leidende principe is dat de balans een getrouwe 
weergave moet zijn van de grootte van het onder-
nemingsvermogen. Onzekerheden over bestaan 
en omvang van de financiële verplichtingen van 
de onderneming moeten daarin op een reële wijze 
worden verdisconteerd. Destijds was in art. 2:374 
lid 1 onder b BW bepaald dat op de balans voorzie-
ningen worden opgenomen tegen op de balansda-
tum bestaande risico's ter zake van bepaalde te ver-
wachten verplichtingen of verliezen waarvan de 
omvang redelijkerwijs is in te schatten. Sinds 2005 
staat met zoveel woorden in art. 2:374 BW dat een 
voorziening moet zien op een verplichting waar-
van het bestaan als waarschijnlijk of vaststaand 
moet worden beschouwd, maar waarvan de om-
vang of ingangsdatum niet bekend is. De maatstaf 
voor het opnemen van een voorziening is derhalve 
aangescherpt, maar aangenomen moet worden dat 
ook voor 2005 geen voorziening kon worden geno-
men voor verplichtingen waarvan het bestaan nog 
té onzeker was. Dat zou immers af breuk doen aan 

46. Rechtbank Oost-Brabant, 26 augustus 2015, ECLI: NL:
RBOBR: 2015: 5141.

de getrouwheid van de cijfers, aldus de rechtbank. 
Uitgaande van het onzekerheidspercentage van 
50% is de rechtbank van oordeel dat de directie 
van KIVO in de jaren tot 2001 in redelijkheid heeft 
kunnen besluiten om (nog) geen voorziening op te 
nemen in de balans in verband met de claims van 
de Duitse banken, omdat daarover onvoldoende ze-
kerheid bestond, en te volstaan met een vermelding 
van die claims in de toelichting op de balans. Onder 
de huidige regels wordt 'waarschijnlijk' uitgelegd 
als 'more likely than not'.47 Bij een begroting van de 
kans dat een claim wordt toegewezen op 50% wordt 
aan dit criterium niet voldaan en zou ook naar de 
huidige regels geen voorziening kunnen worden 
genomen.

47. IAS 37.14 jo. IAS 37.23


