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Essentie

Administratie behoort toe aan rechtspersoon, melding betalingsonmacht voor toekomstige premieverplichtingen.

Partij(en)

T./Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de Weg (inzake Kantrans)

Uitspraak

1. Feiten

De procedure tussen eiser tot cassatie (“T.”), tot 18 november 2010 (middellijk) bestuurder van de besloten vennootschap
Kantrans Logistiek B.V. (“Kantrans”), en de stichting Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de
Weg (“Pensioenfonds”) gaat over de vraag of T. persoonlijk aansprakelijk is voor het onbetaald laten van pensioenpremies
over de jaren 2008 tot en met 2010. Pensioenfonds stelt zich op het standpunt dat Kantrans geen tijdige melding
betalingsonmacht heeft gedaan, als gevolg waarvan T. hoofdelijk aansprakelijk is voor de betaling van de door Kantrans
verschuldigde premies. Voor het geval geoordeeld zou worden dat Kantrans wel tijdig betalingsonmacht zou hebben
gemeld, stelt Pensioenfonds dat T. persoonlijk aansprakelijk is voor de voldoening van de achterstallige premieschulden
omdat het niet-betalen van die premies het gevolg is van aan T. te wijten kennelijk onbehoorlijk bestuur in de periode van
drie jaren voorafgaande aan het tijdstip van de melding.

Uit het tussen- en eindarrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (“Hof”) is af te leiden dat Kantrans tot 18 november
2010 deel uitmaakte van een groep van vennootschappen die zich bezighield met transportactiviteiten. De auto’s,
opleggers en transportvergunningen behoorden tot het vermogen van Bato Beheer, de moedervennootschap van Kantrans.
De chauffeurs waren in dienst bij Kantrans en twee zustervennootschappen (die ik hier verder buiten beschouwing laat).
Opdrachten werden aangenomen door Bato Beheer en uitgevoerd met haar voertuigen en met gebruik making van haar
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transportvergunning door de chauffeurs van Kantrans. Vanaf 2008 leden Bato Beheer en haar dochtervennootschappen
verliezen als gevolg van het uitbreken van de crisis.

Op 4 december 2009 heeft T. als bestuurder van Kantrans schriftelijk melding gedaan van het feit dat Kantrans niet in staat
was om de premienota van 16 november 2009 te voldoen. In deze brief maakte Kantrans melding van verslechterende
marktomstandigheden en dat zij doende was met het treffen van maatregelen die ervoor zouden moeten zorgen dat de
bedrijfsvoering werd afgeslankt en afgestemd op het verminderde volume aan opdrachten. Op 21 september 2010 heeft T.
nog namens Kantrans gemeld dat zij niet in staat was om de achterstand in vier maanden af te lossen, zoals was
voorgesteld door Pensioenfonds. Kantrans vervolgt met de mededeling dat gezien de financiële situatie zij niet in staat is
om aan haar financiële verplichtingen te voldoen.

In de procedure in hoger beroep stelt T. dat hij eind 2010 voor de keuze stond het faillissement van Kantrans aan te vragen
of de aandelen in Kantrans te verkopen. Om negatieve publiciteit bij de opdrachtgevers te voorkomen, heeft T. ervoor
gekozen om de aandelen te verkopen. Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat de aandelen in
Kantrans op 18 november 2010 zijn verkocht aan de stichting Stichting LogiDi Midden (vertegenwoordigd door de heer Fock
van Coppenaal), welke stichting haar statutaire zetel heeft in Soest maar feitelijk kantoor houdt in Boedapest, Hongarije. T.
was vanaf dat moment geen bestuurder meer van Kantrans. Ook na de overdracht van de aandelen in Kantrans, heeft
Kantrans haar schuldeisers, waaronder Pensioenfonds, niet voldaan. Op 19 juli 2011 wordt Kantrans failliet verklaard.
Pensioenfonds stelt T. aansprakelijk voor de onbetaald gebleven pensioenpremies over de jaren 2008 tot en met 2010.

2. Beslissing

In het geschil tussen T. en het Pensioenfonds is enerzijds aan de orde of de brief van 4 december 2009 voldoet als een
(tijdige) melding betalingsonmacht ook voor toekomstige premieverplichtingen en anderzijds of het niet-betalen van de
verschuldigde premies het gevolg is van aan T. te wijten aan kennelijk onbehoorlijke bestuur. In cassatie spitst dit laatste
punt zich vooral toe op de vraag of T., als voormalig (middellijk) bestuurder/voormalig (middellijk) aandeelhouder van
Kantrans, nog de beschikking heeft of behoort te hebben over de administratie van Kantrans, teneinde de daartoe
behorende stukken te kunnen inbrengen als bewijsmiddelen in de procedure.

Met betrekking tot de in het incidentele beroep door Pensioenfonds opgeworpen vraag of een melding betalingsonmacht
ook ziet op toekomstige premies overweegt de Hoge Raad in r.o. 5.3:

“Indien een melding van betalingsonmacht op de voet van art. 23 lid 2 Wet verplichte deelneming in een
bedrijfstakpensioenfonds 2000 is gedaan, behoeft niet opnieuw een zodanige melding te worden gedaan, zolang nog
sprake is van een betalingsachterstand, tenzij het bedrijfstakpensioenfonds de betalingsplichtige na ontvangst van een
betaling schriftelijk doet weten de betalingsonmacht niet langer aanwezig te achten.”

T. klaagde in principaal beroep over het oordeel van het Hof dat de administratie van Kantrans door T. niet is overgedragen
en deze (kennelijk) buiten de procedure is gehouden. De aanleiding voor dit oordeel was het verweer van T. dat hij niet in
staat was bepaalde delen van de administratie van Kantrans over te leggen omdat hij daarover – na de overdracht van de
aandelen in Kantrans – niet meer beschikte of kon beschikken. In r.o. 2.9 van het eindarrest overwoog het Hof ter zake:

“T. heeft aldus de stelling van het Pensioenfonds, dat deze transactie erop was gericht een (lege) schuldenvennootschap
buiten het bereik van schuldeisers naar het buitenland te verplaatsen en dat sprake was van een
sterfhuis/katvangerconstructie, onvoldoende gemotiveerd/onderbouwd betwist. Ook ontbreekt zoals hiervoor is overwogen
de – volgens eigen stellingen van T. aanwezige – notariële vastlegging van de overdracht van de administratie. Uit de
overgelegde notariële akte, waaronder ook artikel 3 van die akte, kan die overdracht niet worden opgemaakt. Aldus gaat het
hof er vanuit, dat anders dan T. heeft gesteld geen notariële vastlegging heeft plaatsgevonden en houdt het hof het (als
onvoldoende gemotiveerd en onderbouwd betwist) ervoor dat de administratie van Kantrans Logistiek B.V. niet is
overgedragen aan Fock van Coppenaal en deze (kennelijk) buiten deze procedure is gehouden.”

De Hoge Raad overweegt het volgende:[1]

“De administratie van een rechtspersoon behoort toe aan die rechtspersoon. Het bestuur van die rechtspersoon is
ingevolge art. 2:10 BW verplicht de administratie voor die rechtspersoon te voeren en de daartoe behorende boeken,
bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van
de rechtspersoon kunnen worden gekend. Na een aandelenoverdracht of een bestuurswisseling behoren de tot de
administratie behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers dus te blijven berusten bij de rechtspersoon.
Voor zover de administratie bij een aandelenoverdracht en bestuurswisseling feitelijk ter hand gesteld moet worden aan een
opvolgend bestuur geldt dat voor die terhandstelling geen nadere formele vereisten, zoals een notariële akte, zijn gesteld.
Uit het voorgaande volgt dat een voormalig bestuurder, voormalig aandeelhouder, voormalig indirect bestuurder of
voormalig beleidsbepaler in beginsel niet meer kan beschikken over of zelfs toegang kan verkrijgen tot de administratie van
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een rechtspersoon.
Het hof heeft het zojuist vermelde uitgangspunt miskend door – bij gebreke van een notariële akte waarin de overdracht van
de administratie is vastgelegd en van een voldoende gemotiveerde en onderbouwde betwisting door T. – het ervoor te
houden dat de administratie niet is overgedragen aan de koper van de aandelen en daaruit af te leiden dat T. die dan dus
(kennelijk) buiten de procedure heeft gehouden. Het hof heeft niet vastgesteld dat T. de administratie van Kantrans bij de
overdracht van de aandelen heeft behouden of achtergehouden of van die administratie kopieën heeft gemaakt en heeft
behouden. De klacht slaagt dus.”

Noot

Auteur: Mr. C.M. Harmsen[2]

3. Commentaar

3.1. Melding betalingsonmacht

De grondslag voor de aansprakelijkstelling van T. is artikel 23 van de Wet verplichte deelneming in een
bedrijfstakpensioenfonds 2000 (“Wet Bpf 2000”). Op grond van artikel 23 lid 1 Wet Bpf 2000 is een bestuurder in beginsel
hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de door de deelnemer aan het bedrijfstakpensioenfonds verschuldigde
premies. Wanneer de deelnemer niet in staat is om de verschuldigde premies te voldoen, moet dit onverwijld nadat dit is
gebleken worden gemeld en moet op verzoek van het bedrijfstakpensioenfonds nadere inlichtingen worden verstrekt en
stukken worden overgelegd (artikel 23 lid 2 Wet Bpf 2000). Indien de betalingsonmacht niet op een juiste wijze wordt
gemeld, is een bestuurder hoofdelijk aansprakelijk en wordt vermoed dat de niet-betaling van de verschuldigde premies aan
hem is te wijten (artikel 23 lid 4 Wet Bpf 2000). Als de betalingsonmacht wel op een juiste wijze is gemeld, is de bestuurder
alleen hoofdelijk aansprakelijk indien aannemelijk is dat het niet-betalen van de verschuldigde premies het gevolg is van
aan hem te wijten kennelijk onbehoorlijk bestuur in de periode van drie jaar voorafgaand aan de melding (artikel 23 lid 3 Wet
Bpf 2000).

De melding betalingsonmacht speelt een cruciale rol voor de bewijspositie van partijen. Wanneer de melding
betalingsonmacht tijdig en inhoudelijk voldoende is, is het aan het bedrijfstakpensioenfonds om aannemelijk te maken dat
het niet-betalen van de premies het gevolg is van aan de bestuurder te wijten kennelijk onbehoorlijk bestuur in de periode
van drie jaren voorafgaand aan de melding. Indien de melding betalingsmacht daarentegen te laat of op een onjuiste wijze
heeft plaatsgevonden, is de bestuurder hoofdelijk aansprakelijk met dien verstande dat wordt vermoed dat het niet-betalen
van de premies aan hem te wijten is. De bestuurder wordt in dat geval slechts tot de weerlegging van dat vermoeden
toegelaten indien hij aannemelijk maakt dat het niet-betalen van de premies niet aan hem te wijten is.

De beoordeling van de door T. namens Kantrans op 4 december 2009 gestuurde melding betalingsonmacht is voor de
bewijspositie van T. dus van groot belang. Het gaat daarbij zowel om de tijdigheid van de melding als om de inhoudelijke
juistheid ervan. Voor de tijdigheid van de melding betalingsonmacht is in artikel 2 Besluit meldingsregeling Wet Bpf 2000
(“Besluit”) bepaald dat een schriftelijke melding uiterlijk veertien kalenderdagen na de dag waarop het verschuldigde
bedrag betaald behoorde te zijn, tijdig is. Pensioenfonds stelde ten aanzien van de betalingsverplichtingen over 2008 en
2009 dat de termijn waarbinnen de melding gedaan had moeten worden op 4 december 2009 reeds verstreken was. T.
verweerde zich door te stellen dat de premies over 2008 en 2009 pas op 11 december 2009 zijn opgelegd en dat deze dus
niet vóór 4 december 2009 verschuldigd waren. Omdat Pensioenfonds deze stelling onvoldoende onderbouwd heeft
weerlegd, oordeelde het Hof dat de melding betalingsonmacht tijdig was.

Voor de inhoud van de melding betalingsonmacht is in artikel 2 lid 3 Besluit bepaald dat bij de mededeling inzicht moet
worden gegeven in de omstandigheden die ertoe hebben geleid dat de bijdrage niet kan worden betaald. Uit de toelichting
op het Besluit blijkt dat de melding meer informatie moet bevatten dan alleen het feit dat niet kan worden betaald maar niet
nodig is dat direct al een overmatige hoeveelheid gegevens wordt verstrekt. Het gaat erom dat het bedrijfstakpensioenfonds
in staat is zich een redelijk oordeel te vormen over de oorzaken van de betalingsonmacht.[3] Pensioenfonds stelt zich op het
standpunt dat met de brief van 4 december 2009 alleen betalingsonmacht is gemeld voor de premies over 2008 en 2009
maar dat deze brief niet zag op de over 2010 verschuldigde premies. Het Hof maakt geen onderscheid tussen de
verschillende jaren en oordeelt dat de brief van 4 december 2009 inhoudelijk voldoende is in het licht van het bepaalde in
artikel 2 lid 3 Besluit. Het oordeel van de Hoge Raad, dat geen nieuwe melding betalingsonmacht behoeft te worden gedaan
zolang nog sprake is van een betalingsachterstand, sluit aan bij zijn oordeel omtrent een identieke situatie onder artikel 36
Invorderingswet 1990.[4] Een nieuwe melding moet alleen dan plaatsvinden wanneer het bedrijfstakpensioenfonds na de
ontvangst van een betaling schriftelijk laat weten de betalingsonmacht niet langer aan aanwezig te achten. In 2007
beargumenteerde de Hoge Raad dit met een beroep op een ‘redelijke wetsuitleg’. Hoewel de Hoge Raad deze woorden in
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de onderhavige uitspraak niet gebruikt, ligt het gezien de vergelijkbaarheid van de regeling van artikel 36 Invorderingswet
1990 met die van artikel 23 Wet Bpf 2000 en de verwijzing naar zijn arrest uit 2007, voor de hand dat de Hoge Raad met
zijn oordeel in het kader van de Wet Bpf 2000 de redelijke wetsuitleg voor ogen heeft. Vanuit bijvoorbeeld het oogpunt van
het beperken van de administratieve lastendruk voor de premieplichtigen, is een in beginsel eenmalige melding
betalingsonmacht ook goed te verdedigen.

3.2. Administratie behoort toe aan rechtspersoon

Het Hof rekende het T. zwaar aan dat hij bepaalde door het hof gewenste stukken uit de administratie van Kantras niet
overlegde in de procedure. Dit leidde in de procedure tot de vraag op wie op grond van artikel 2:10 BW de verplichting rust
de administratie te bewaren en – indien nodig – ter beschikking te stellen: de rechtspersoon of een (gewezen) bestuurder
van de rechtspersoon. De tekst van artikel 2:10 BW vermeldt dat het bestuur van de rechtspersoon verplicht is – kort
gezegd – een administratie te voeren, deze te bewaren en zo nodig ter beschikking te stellen. Is dit nu een verplichting die
rust op het bestuur van de rechtspersoon of op de rechtspersoon, waarvoor het bestuur intern verantwoordelijk is. Het Hof
lijkt uit te gaan van de eerste benadering, de Hoge Raad kiest voor de tweede.

De civielrechtelijke administratieplicht voor rechtspersonen ligt vast in zowel artikel 3:15i BW, welke artikel van toepassing is
op een ieder – en dus ook de rechtspersoon – die een bedrijf of zelfstandig een beroep uitoefent, als artikel 2:10 BW, welk
artikel van toepassing is op privaatrechtelijke rechtspersonen als bedoeld in artikel 2:3 BW. Vanwege de koppeling tussen
artikel 2:10 BW en artikel 2:138 lid 2/2:248 lid 2 BW ligt de nadruk als het gaat om de naleving van de administratieplicht
door een naamloze vennootschap of een besloten vennootschap op de verplichtingen in artikel 2:10 BW. In de literatuur
stellen enkele auteurs zich op het standpunt dat artikel 3:15i BW zich richt tot de rechtspersoon en artikel 2:10 BW tot het
bestuur.[5] Het lijkt erop dat ook het Hof in de onderhavige procedure zich achter de tweede zienswijze schaart. Dat deze
zienswijze niet de juiste kan zijn, blijkt wel uit de onlogische consequenties die deze heeft in het geval van bijvoorbeeld het
aftreden van een bestuurder, al dan niet in combinatie met de verkoop van de aandelen in de rechtspersoon als in het
onderhavige geval. Natuurlijk zal de nieuwe bestuurder de administratie over de periode voor zijn aantreden willen
ontvangen om in staat te kunnen zijn om de rechtspersoon te kunnen besturen. Dit is niet mogelijk wanneer artikel 2:10 BW
zo zou worden uitgelegd dat de oude bestuurder verantwoordelijk blijft voor het bewaren en ter beschikking stellen van de
administratie ook na de periode van zijn bestuur. Een ander uitgangspunt dan door de Hoge Raad overwogen in r.o. 4.2,
namelijk dat de administratie toebehoort aan de rechtspersoon en dat deze dus bij een aandelenoverdracht of een
bestuurswisseling bij de rechtspersoon blijven berusten, valt niet te rijmen met de tekst van artikel 2:10 BW. Aan de
woorden “het bestuur” in artikel 2:10 BW moet geen andere betekenis worden toegekend dan dat het bestuur
verantwoordelijk is de administratieplicht uit te voeren en op grond van artikel 2:138 lid 2/2:248 lid 2 BW aansprakelijk kan
worden gehouden voor het tekort in het faillissement wanneer dit niet adequaat wordt uitgevoerd.

Het oordeel dat de administratie toebehoort aan de rechtspersoon heeft als gevolg dat bij een aandelenoverdracht en een
juridische fusie of splitsing de gevoerde administratie behoort te blijven bij de rechtspersoon waarop die administratie
betrekking heeft. Bij een aandelenoverdracht of een juridische fusie zal dit niet snel tot problemen leiden. Bij een juridische
splitsing zullen afspraken gemaakt moeten worden over de toedeling van de administratie van de splitsende rechtspersoon
aan de verkrijgende rechtsperso(o)n(en). Voor een voormalig bestuurder van een rechtspersoon kan het zinvol zijn bij zijn of
haar aftreden te bedingen dat een kopie van de administratie van de rechtspersoon wordt verkregen of een contractueel
recht om te allen tijde toegang te krijgen in de administratie over de bestuursperiode. Na het aftreden heeft de voormalig
bestuurder daarop geen wettelijk recht meer maar, wanneer de voormalig bestuurder wordt betrokken in bijvoorbeeld een
bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure, daarbij wel een groot belang. Het is zinvol dit belang al te betrekken in de
beëindigingsafspraken.

Uit het tussen- en eindarrest van het hof wordt overigens niet helemaal duidelijk hoe het hof is gekomen tot de overweging
dat zonder notariële vastlegging niet kan worden uitgegaan van een daadwerkelijke feitelijk overdracht van de administratie.
Het lijkt erop dat de stelling van T. dat er een notariële vastlegging is van het feit dat de koper van de aandelen in Kantrans
ook de administratie had ontvangen, het hof op dit spoor heeft gezet. Terecht overweegt de Hoge Raad dat voor de
terhandstelling van de administratie aan de opvolgend aandeelhouder geen vormvereisten gelden. Ook hier geldt, dat het
voor de voormalig bestuurder en aandeelhouder het zeker zinvol kan zijn om bij de levering van de aandelen vast te leggen
dat de administratie bij de rechtspersoon is gebleven. In de onderhavige zaak zal het Hof ’s-Hertogenbosch nu moeten
oordelen of daadwerkelijk sprake is geweest van het achterhouden van administratie door T. en of hij wegens kennelijk
onbehoorlijke taakvervulling aansprakelijk is jegens Pensioenfonds.

 
Voetnoten "Uitspraak"

[1]

R.o. 4.2 en 4.3.
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Voetnoten "Noot"
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[3]

MvT, Besluit meldingsregeling Wet Bpf 2000, Stb. 2000, 631, p. 4 en 5.
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