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Regelgeving
BW Boek 2 - 10 

BW Boek 2 - 210 

BW Boek 2 - 248 

» Samenvatting

X en Y (“de bestuurders” van de failliete vennootschappen “Holding” en “Enterprises”) hebben 

volgens de curator niet voldaan aan de administratieplicht als bedoeld in art. 2:10 BW. Hij 

houdt hen op grond van art. 2:248 lid 2 BW aansprakelijk voor het faillissementstekort. Naar 

aanleiding van de bevindingen van een door de rechtbank benoemde deskundige wijst de 

rechtbank de vorderingen van de curator af.
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Voor het jaar 1999 geldt dat de vraag of een boekhouding is bijgehouden, niet is beantwoord. 

Daarom heeft de curator niet bewezen dat over 1999 een boekhouding is gevoerd die niet aan 

de vereisten van art. 2:10 lid 1 BW voldeed. Van kennelijk onbehoorlijk bestuur is daarom in 

zoverre geen sprake.

Voor het jaar 2000 geldt het volgende. De curator heeft gesteld dat de deskundige ten onrechte 

als uitgangspunt heeft genomen dat aan de boekhoudplicht is voldaan als een deskundige op 

korte termijn inzicht kan verkrijgen, omdat dat een lichtere eis is dan art. 2:10 lid 1 BW stelt, 

met name in het licht van de daarin gebezigde woorden “te allen tijde kunnen worden gekend”. 

Dit bezwaar faalt. De deskundige heeft blijkens zijn bericht als uitgangspunt genomen dat er 

een basisboekhouding aanwezig dient te zijn die aan een financieel goed onderlegde 

controller/administrateur/accountant mogelijkheden biedt om op redelijk korte termijn 

relevante managementinformatie of relevante financiële informatie ten behoeve van een 

belanghebbende te verkrijgen. Aan dat uitgangspunt is naar het oordeel van de deskundige 

voldaan. De rechtbank verstaat de bevindingen van de deskundige op die grond aldus, dat de 

gegevens die bepalend zijn voor de rechten en plichten van de vennootschappen steeds in de 

boekhouding aanwezig waren en dat van het kennen van die rechten en plichten en die 

informatie steeds op korte termijn sprake was in het geval van systematisering en interpretatie 

ervan door een boekhoudkundig onderlegd persoon. Aldus verstaan heeft de deskundige in zijn 

bevindingen een juiste toepassing gegeven aan art. 2:10 lid 1 BW. Verder geldt dat de toetsing 

van de betrouwbaarheid niet expliciet aan de deskundige is opgedragen, omdat de (on)

betrouwbaarheid van de administratie niet (met voldoende scherpte) aan de vordering van de 

curator ten grondslag is gelegd.

Vervolgens ligt de vraag ter beantwoording voor of het bestuur van Holding en Enterprises 

heeft voldaan aan het voorschrift van art. 2:10 lid 2 BW, om binnen zes maanden na afloop van 

het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten op te maken. Zowel de deskundige als 

bestuurder Y hebben ten aanzien van die kwestie (kennelijk) het oog op het voorschrift van art. 

2:210 lid 1 BW, dat inhoudt dat het bestuur van de vennootschap binnen vijf maanden na 

afloop van het boekjaar een jaarrekening opmaakt. De rechtbank overweegt dat indien zowel 

wordt aangenomen dat hier het – strengere – voorschrift van art. 2:210 lid 1 BW (en niet dat 

van art. 2:10 lid 2 BW) bepalend is, alsook dat schending van dat strengere voorschrift onder de 

werking van art. 2:248 BW valt, ook dan de vordering van de curator faalt. Hierbij maakt het 

volgens de rechtbank in casu geen verschil of de wet er al dan niet vanuit gaat dat een 

bestuurder ook na zijn aftreden aansprakelijk kan zijn voor onbehoorlijk bestuur. De rechtbank 

wijst de vorderingen van de curator af.

» Uitspraak

(...; red.)

2. De verdere beoordeling

2.1. De rechtbank blijft bij hetgeen zij in haar eerdere (tussen)vonnissen heeft overwogen en 

beslist. Naast de aanduiding van partijen zal de rechtbank ook de overige personen en 

rechtspersonen die in de stellingen van partijen en in de producties worden genoemd verkort 

aanduiden, een en ander zoals in de eerdere vonnissen omschreven.

2.2. In het vonnis van 24 juni 2009 is – samengevat – het volgende beslist. De grondslag van de 

vordering van de curator dat de activiteiten van Enterprises, Holding en Armantia Gambia Co. 

Ltd zijn overgeheveld naar een nieuwe entiteit (“doorstart”) is ondeugdelijk geoordeeld. Ten 

aanzien van de grondslag van de vordering dat is gehandeld in strijd met artikel 2:394 BW is 

gelijkluidend geoordeeld.

2.3. Ter beoordeling aan de rechtbank ligt vervolgens voor de grondslag van de vordering van 

de curator dat Holding en Enterprises over de jaren 1999, 2000 en 2001 geen deugdelijke 

boekhouding hebben bijgehouden. De curator stelt dat over het jaar 2002 door Holding in het 

geheel geen boekhouding is bijgehouden en door Enterprises sporadisch. De bestuurders 

hebben daarmee naar zijn zeggen niet voldaan aan hun administratieplicht als bedoeld in artikel 

2:10 BW, zodat van kennelijk onbehoorlijk bestuur sprake is. De bestuurders zijn daarom 

aansprakelijk voor het faillissementstekort, nu het onbehoorlijk bestuur op grond van artikel 

2:248 lid 2 BW het (niet weerlegde) vermoeden meebrengt dat daarin een belangrijke oorzaak 

van het faillissement is gelegen, aldus de curator.
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2.4. De rechtbank heeft in het kader van de beoordeling van deze grondslag, in haar vonnis van 

4 november 2009, als deskundige benoemd de heer H. Kroeze RA. Aan hem zijn de volgende 

vragen voorgelegd (zie r.o. 2.8 van dat vonnis), zakelijk weergegeven:

a. Kunt U op basis van de zich in het procesdossier bevindende stukken en de (al dan niet op 

uw verzoek) door partijen verstrekte gegevens vaststellen of het bestuur van Holding in de 

periode van drie jaar voorafgaande aan de datum van het faillissement op 20 februari 2002 (dan 

wel gedurende een bepaalde periode binnen voormelde periode) niet aan zijn boekhoudplicht 

ingevolge artikel 2:10 lid 1 BW heeft voldaan?

b. Kunt U op basis van de zich in het procesdossier bevindende stukken en de (al dan niet op 

uw verzoek) door partijen verstrekte gegevens vaststellen of het bestuur van Enterprises in de 

periode van drie jaar voorafgaande aan de datum van het faillissement op 29 mei 2002 (dan wel 

gedurende een bepaalde periode binnen voormelde periode) niet aan zijn boekhoudplicht 

ingevolge artikel 2:10 lid 1 BW heeft voldaan?

c. Kunt U op basis van de in vragen a en b bedoelde stukken vast stellen of het bestuur van 

Holding respectievelijk Enterprises niet heeft voldaan aan zijn plicht om ingevolge artikel 2:10 

lid 2 BW binnen zes maanden na afloop van het boekjaar 1999 en/of 2000 en/of 2001 de balans 

en de staat van lasten en baten van Holding respectievelijk Enterprises op papier te stellen?

d. Zijn er nog andere feiten of omstandigheden die van belang kunnen zijn voor een goed 

begrip van de zaak ?

Vragen a en b

2.5. De onderscheiden faillissementen zijn uitgesproken op 20 februari 2002 (Holding) en op 

29 mei 2002 (Enterprises). Bij de beantwoording van deze vragen gaat het derhalve om de jaren 

1999, 2000, 2001 en 2002, die hierna achtereenvolgens zullen worden behandeld, aan de hand 

van de bevindingen van de deskundige. Deze heeft in het algemeen vermeld bij zijn onderzoek 

in aanmerking te hebben genomen of een normale basisboekhouding aanwezig was waarin 

periodiek/frequent alle financiële mutaties worden verwerkt en of er een systeem van 

(tussentijdse of jaar)rapportage is waaruit de belanghebbenden (bankier, aandeelhouders etc.), 

gelet op de aard en de omvang van de onderneming en de businessomgeving waarin deze 

opereert, voldoende relevante financiële informatie wordt of kan worden verstrekt.

1999

2.6. Met betrekking tot dit jaar zijn de bevindingen van de deskundige – zakelijk weergegeven 

– de volgende:

– de jaarrekeningen van Holding en Enterprises over 1999 zijn opgemaakt en ten aanzien 

daarvan is een samenstelverklaring door de accountant afgegeven; de deskundige heeft de 

desbetreffende stukken en de bijbehorende deponeringsstukken ontvangen, evenals de aangiftes 

vennootschapsbelasting en omzetbelasting van de vennootschappen en de kolommenbalans van 

Enterprises;

– de accountant kan de jaarrekeningen niet hebben samengesteld zonder een deugdelijke 

basisboekhouding;

– tussen de jaarrekening en de kolommenbalans (naar de rechtbank verstaat: van Enterprises) 

bestaan verschillen, maar deze konden niet beoordeeld worden;

– er is geen uitdraai van het grootboek van Holding en Enterprises ontvangen, zodat niet kan 

worden vastgesteld of de mutaties in 1999 tijdig zijn verwerkt in de financiële administratie; 

daarom kan niet worden beoordeeld of er in 1999 een boekhouding is gevoerd die, zoals 

vereist, gedurende het jaar te allen tijde inzicht in de rechten en plichten van de 

vennootschappen geeft.

2.7. Zoals in rechtsoverweging 4.31 van het tussenvonnis van 24 juni 2009 is overwogen, ligt 

het op de weg van de curator om aan te tonen dat niet is voldaan aan de boekhoudplicht. Voorts 

is daar overwogen dat X en Y geen verwijt treft ter zake van het ontbreken van administratie en 

dat daarom in dat ontbreken geen reden is gelegen de bewijslast anders te verdelen. Het 

deskundigenbericht is door de rechtbank gelast, voor zover hier van belang, teneinde te doen 

onderzoeken of de door X en Y (grotendeels) gereconstrueerde administratie aan de vereisten 
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van artikel 2:10 lid 1 BW voldoet. Naar uit de bevindingen van de deskundige volgt, heeft deze 

niet vastgesteld dat over 1999 reeds uit de aan hem ter beschikking gestelde bescheiden (dus: 

ongeacht het ontbreken van de grootboekgegevens) volgt dat van een gebrekkige boekhouding 

sprake was. Integendeel: zijn bevindingen moeten aldus worden verstaan dat juist het ontbreken 

van de grootboekgegevens tot de onmogelijkheid leidt om te beoordelen of de boekhouding aan 

de genoemde eisen voldeed. Zijn bevinding dat de accountant de jaarrekeningen niet kan 

hebben samengesteld zonder een deugdelijke basisboekhouding, wijst daarbij in de richting dat 

die boekhouding wel op de voorgeschreven wijze is gevoerd, maar dat er een deel van is 

weggeraakt, dat niet in de reconstructie door X en Y is betrokken. Een en ander logenstraft de 

stelling van de curator (bij akte na deskundigenbericht) dat uit de bevindingen van de 

deskundige volgt dat geen deugdelijke boekhouding is gevoerd. De slotsom is daarom dat de 

vraag of over 1999 een boekhouding is bijgehouden die aan de wettelijke vereisten voldoet, niet 

is beantwoord. Daarom heeft de curator, die geen andere feiten en omstandigheden heeft 

aangevoerd die hier tot een ander oordeel aanleiding kunnen geven, niet bewezen dat over 1999 

een boekhouding is gevoerd die niet aan de vereisten van artikel 2:10 lid 1 BW voldeed. Van 

kennelijk onbehoorlijk bestuur is daarom in zoverre geen sprake.

2000

2.8. Met betrekking tot dit jaar zijn de bevindingen van de deskundige – zakelijk weergegeven 

– de volgende:

– de concept winst-en-verliesrekening van Holding is ontvangen, evenals de 

kolommenbalansen, boekingsverslagen en verwerkingsverslagen, een uitdraai van het 

grootboek van Holding en Enterprises en een aanmaning aangifte vennootschapsbelasting van 

beide vennootschappen;

– aan de hand van de verwerkingsverslagen, de bankgrootboekkaart, de 

debiteurengrootboekkaart en de crediteurengrootboekkaart kon worden vastgesteld dat de 

mutaties gedurende het jaar periodiek zijn verwerkt in de financiële administratie;

– er is weliswaar geen aangifte voor de vennootschapsbelasting gedaan, maar daarvoor is uitstel 

verkregen;

– ter zake van omzetbelasting werd elke maand een bedrag ontvangen op de ABN-rekening en 

ter zake van de loonbelasting werd per kwartaal een betaling verricht;

– weliswaar kon niet worden vastgesteld dat de banksaldi volgens de financiële administratie 

aansluiten bij de bankafschriften, dat het debiteuren- en crediteurengrootboek aansluit bij de 

subadministratie waarin de basismutaties worden verantwoord en dat de concept-

jaarrekeningen aansluiten bij de saldibalansen, maar desondanks kan uit de ter beschikking 

staande gegevens op relatief snelle wijze de vermogenstoestand van de ondernemingen worden 

afgeleid; er bestond daarom een reguliere, tenminste maandelijks bijgewerkte, boekhouding die 

aan de vereisten van artikel 2:10 lid 1 BW voldeed;

– het door de curator gestelde ontbreken van een debiteurenadministratie, van een 

memoriaalboekhouding met bescheiden, van rekening-courantadministraties en van 

voorzieningen voor dubieuze debiteuren, doet aan het voorgaande niet af.

2.9. X en Y hebben zich achter deze bevindingen van de deskundige geschaard. De curator 

heeft daar diverse bedenkingen tegen aangevoerd.

2.10. Het eerste bezwaar van de curator houdt in dat de deskundige te lichte eisen aan de 

boekhoudplicht van het bestuur van Holding en Enterprises heeft gesteld, door onvoldoende 

rekening te houden met hun snelle groei, de intercompanyleveringen en -pricing en de 

internationale export en risicovolle transacties in landen in Afrika met een onbetrouwbaar 

monetair stelsel en instabiel politiek klimaat. Daaronder valt een intern risicobeheersing- en 

controlesysteem, aldus de curator.

2.11. Genoemd bezwaar doet naar het oordeel van de rechtbank echter niet af aan de 

bevindingen van de deskundige en de daaraan door hem verbonden conclusie. Uit het 

deskundigenrapport blijkt immers dat de deskundige zich rekenschap heeft gegeven van de aard 

en de omvang van de ondernemingen van Holding en Enterprises (stellend dat Enterprises een 

relatief kleine handelsonderneming in Nederland is met vier personeelsleden en een jaaromzet 

van circa 18 miljoen euro en dat Holding een overzichtelijke houdstermaatschappij is), maar 
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ook van de businessomgeving waarin deze ondernemingen opereren. De kenbaarheid van de 

rechten en plichten van de ondernemingen die met de door de curator genoemde aspecten 

samenhangen, mag daarom – behoudens andersluidende aanwijzingen, die ontbreken – worden 

geacht in voldoende mate in de bevindingen en de conclusie van de deskundige te zijn 

begrepen.

2.12. Voorts heeft de curator gesteld dat de deskundige ten onrechte als uitgangspunt heeft 

genomen dat aan de boekhoudplicht is voldaan als een deskundige op korte termijn inzicht kan 

verkrijgen, omdat dat een lichtere eis is dan artikel 2:10 lid 1 BW stelt, met name in het licht 

van de daarin gebezigde woorden “te allen tijde kunnen worden gekend”. Ook dit bezwaar 

faalt. De deskundige heeft blijkens zijn bericht als uitgangspunt genomen dat er een 

basisboekhouding aanwezig dient te zijn die aan een financieel goed onderlegde 

controller/administrateur/accountant mogelijkheden biedt om op redelijk korte termijn 

relevante managementinformatie of relevante financiële informatie ten behoeve van een 

belanghebbende te verkrijgen. Aan dat uitgangspunt is naar het oordeel van de deskundige 

voldaan. De rechtbank verstaat de bevindingen van de deskundige op die grond aldus, dat de 

gegevens die bepalend zijn voor de rechten en plichten van de vennootschappen (anders 

gezegd: waaruit die rechten en plichten kenbaar zijn) steeds in de boekhouding aanwezig waren 

en dat van het kennen van die rechten en plichten en die informatie steeds op korte termijn 

sprake was in het geval van systematisering en interpretatie ervan door een boekhoudkundig 

onderlegd persoon. Aldus verstaan heeft de deskundige in zijn bevindingen een juiste 

toepassing gegeven aan artikel 2:10 lid 1 BW.

2.13. Ook het bezwaar van de curator dat aan de voorhanden zijnde administratieve bescheiden 

bepaalde (gebruikelijke) bescheiden of gegevens ontbreken (een debiteurenadministratie, een 

rekening-courantadministratie, bescheiden bij de memoriaalboekhouding en een voorziening 

voor dubieuze debiteuren), leidt niet tot een ander oordeel. Daartoe is redengevend dat de 

deskundige van die stelling heeft kennisgenomen en haar in zijn beoordeling heeft betrokken, 

alsmede dat hij tot zijn gemotiveerde conclusie is gekomen op basis van de wel voorhanden 

zijnde bescheiden. Hij heeft dat kunnen doen omdat artikel 2:10 lid 1 BW niet meebrengt dat 

slechts van een deugdelijke boekhouding als daar bedoeld sprake is indien daarvan de door de 

curator aangehaalde bescheiden/gegevens deel uitmaken.

2.14. Verder heeft de curator aangevoerd dat de deskundige zich ten onrechte niet heeft 

uitgelaten over de betrouwbaarheid van de administratie. Deze stelling baat de curator evenmin. 

De toetsing van de betrouwbaarheid is niet expliciet aan de deskundige opgedragen, omdat de 

(on)betrouwbaarheid ervan niet (met voldoende scherpte) aan de vordering van de curator ten 

grondslag is gelegd. Dat betekent dat de deskundige slechts dan behoefde te concluderen dat de 

boekhouding niet aan de eisen van artikel 2:10 lid 1 BW voldeed indien uit de onderlinge 

onverenigbaarheid van de voorhanden zijnde gegevens volgde dat uit die gegevens de feitelijke 

rechten en plichten van de vennootschappen niet konden worden gekend. Voor het oordeel dat 

zich hier een dergelijke situatie voordoet, bevat het deskundigenbericht geen grond en deze is 

ook anderszins niet voldoende gesteld of gebleken.

2.15. De curator heeft tenslotte betoogd dat de boekhouding over 2000 achteraf moet zijn 

opgemaakt omdat geen aansluiting bestaat met de boekingsbescheiden, de concept 

jaarrekeningen niet aansluiten bij de saldibalansen en geen sprake is van een 

samenstellingsverklaring. Dit verweer faalt omdat de deskundige ook dit een en ander onder 

ogen heeft gezien en vervolgens gemotiveerd heeft bevonden dat de aanwezige administratie 

(zowel naar inhoud als naar tijdselement) aan de vereisten van artikel 2:10 lid 1 BW voldoet.

2.16. De slotsom moet hier zijn dat de rechtbank de bevindingen van de deskundige en de 

daaraan door hem verbonden conclusie overneemt. Dat betekent, bij gebreke van door de 

curator aangevoerde bijkomende feiten en omstandigheden die in een andere richting wijzen, 

dat niet is bewezen dat het bestuur van Holding en Enterprises over 2000 haar boekhoudplicht 

zoals omschreven in artikel 2:10 lid 1 BW heeft veronachtzaamd. Ook in zoverre is daarom 

geen sprake van kennelijk onbehoorlijk bestuur.

2001

2.17. Met betrekking tot dit jaar zijn de bevindingen van de deskundige – zakelijk weergegeven 

– de volgende:
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– de kolommenbalansen, boekingsverslagen, verwerkingsverslagen van Holding en Enterprises 

zijn ontvangen, evenals een aanmaning van de vennootschappen tot indiening van de aangifte 

vennootschapsbelasting;

– er is geen grootboek aanwezig;

– wel waren aanwezig grootboekkaart 1720 en grootboekkaart 1800, waaruit blijkt dat per 

maand dan wel per kwartaal betalingen en ontvangsten zijn gedaan en verkregen ter zake van 

de loon- en de omzetbelasting;

– op basis van de boekverslagen en verwerkingsverslagen kon worden vastgesteld dat de 

mutaties gedurende het jaar periodiek zijn verwerkt in de financiële administratie;

– weliswaar kon niet worden vastgesteld dat de banksaldi volgens de financiële administratie 

aansluiten bij de bankafschriften en dat het debiteuren- en crediteurengrootboek aansluit bij de 

subadministratie waarin de basismutaties worden verantwoord, maar desondanks kan uit de ter 

beschikking staande gegevens op relatief snelle wijze de vermogenstoestand van de 

ondernemingen worden afgeleid; er bestond daarom een reguliere, tenminste maandelijks 

bijgewerkte, boekhouding die aan de vereisten van artikel 2:10 lid 1 BW voldeed.

2.18. De curator heeft ook ten aanzien van dit jaar de onder 2.10 tot en met 2.15 omschreven 

verweren gevoerd tegen de bevindingen van de deskundige. Die verweren falen op gelijke 

grond als hiervoor omtrent die verweren is overwogen. De curator heeft als specifiek op 2001 

ziende omstandigheid daarbij nog aangevoerd dat van een voldoende en tijdig bijgehouden 

administratie geen sprake is omdat geen grootboek is ontvangen, geen aansluiting kon worden 

gemaakt met de boekingsbescheiden, geen jaarrekeningen zijn opgemaakt en gedeponeerd en 

geen uitstel voor belastingaangifte is gedaan, maar dat leidt niet tot een ander oordeel. Ook hier 

geldt dat de deskundige dit een en ander onder ogen heeft gezien en desondanks gemotiveerd 

tot zijn conclusie is gekomen. Ten aanzien van 2001 geldt daarom hetzelfde als onder 2.16 ten 

aanzien van 2000 is beslist.

2002

2.19. Voor het jaar 2002 is volgens de deskundige niet aan de boekhoudplicht voldaan. Hij 

komt blijkens zijn rapportage tot deze conclusie op grond van de opmerking van de curator dat 

over 2002 ten aanzien van Holding in het geheel geen administratie is bijgehouden en ten 

aanzien van Enterprises slechts sporadisch. Naar de rechtbank verstaat berust die opmerking op 

het feit dat de curator over 2002 geen dan wel slechts een beperkte boekhouding heeft 

aangetroffen.

2.20. Y (in het kader van het deskundigenbericht) en X (in zijn antwoordakte na 

deskundigenbericht) hebben tegen deze bevinding van de deskundige aangevoerd dat uit het 

niet of nauwelijks aantreffen van administratie over 2002 niet kan worden afgeleid dat in dat 

jaar geen boekhouding in de wettelijk vereiste zin is bijgehouden, omdat de (in de beperkte tijd 

tot aan de faillissementen) bijgehouden boekhouding op de server en de pc stonden die na 

inbeslagname door de Rabobank (buiten hun schuld of toedoen) uit de opslag van de 

deurwaarder zijn verdwenen. Noch aan het bericht van de deskundige, noch aan de stellingen 

van de curator kan een aanwijzing worden ontleend die op de onjuistheid van dit verweer wijst. 

Nu de rechtbank reeds in het tussenvonnis van 24 juni 2009 (in rechtsoverweging 4.31) heeft 

beslist dat X en Y geen verwijt treft van het ontbreken van administratie, moet daarom hier de 

slotsom zijn dat de curator ook ten aanzien 2002 niet heeft bewezen dat het bestuur van 

Holding en Enterprises haar boekhoudplicht als bedoeld in artikel 2:10 lid 1 BW heeft 

geschonden. Het antwoord op de vraag of aan X en/of Y de disculpatiemogelijkheid als bedoeld 

in artikel 2:248 lid 3 BW toekomt (als de boekhouding over 2002 niet zou voldoen aan het 

voorschrift van artikel 2:10 lid 1 BW), kan daarom in het midden blijven.

2.21. De grondslag van de vordering van de curator die met zijn beroep op artikel 2:10 lid 1 

BW samenhangt, moet daarom ten aanzien van alle jaren die zijn gelegen in de periode van drie 

jaren voorafgaande aan de faillissementen, als ondeugdelijk worden verworpen.

Vraag c

2.22. Vervolgens ligt de vraag ter beantwoording voor of het bestuur van Holding en 

Enterprises heeft voldaan aan het voorschrift van artikel 2:10 lid 2 BW, om binnen zes 

maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten op te maken. 
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Zowel de deskundige (blijkens de bij zijn beantwoording van de desbetreffende vraag 

gehanteerde termijn van vijf maanden en de daarbij gebezigde terminologie) alsook Y (in zijn 

antwoordakte na deskundigenbericht) hebben ten aanzien van die kwestie (kennelijk) het oog 

op het – op de besloten vennootschap toepasselijke – voorschrift van artikel 2:210 lid 1 BW, 

dat inhoudt dat het bestuur van de vennootschap binnen vijf maanden na afloop van het 

boekjaar een jaarrekening opmaakt. Y heeft daarbij gesteld dat artikel 2:210 lid 1 BW derogeert 

aan artikel 2:10 lid 2 BW, zodat aan laatstgenoemd artikel hier geen betekenis toekomt. Nu 

artikel 2:248 lid 2 slechts bepaalt (voor zover hier van belang) dat het daar omschreven 

wettelijke vermoeden geldt indien het bestuur niet aan de boekhoudplicht van artikel 2:10 heeft 

voldaan en artikel 2:210 BW daarbij ongenoemd laat, geldt dat vermoeden naar stelling van Y 

derhalve niet in het onderhavige geval. Naar het oordeel van de rechtbank kan het antwoord op 

de vraag of Y met deze stellingen het gelijk aan zijn zijde heeft, in het midden blijven. Daartoe 

is redengevend dat indien zowel wordt aangenomen dat hier het – strengere – voorschrift van 

artikel 2:210 lid 1 BW (en niet dat van artikel 2:10 lid 2 BW) bepalend is, alsook dat schending 

van dat strengere voorschrift onder de werking van artikel 2:248 BW valt, ook dan de vordering 

van de curator faalt. De rechtbank overweegt daartoe ten aanzien van de hier relevante jaren 

1999, 2000, 2001 en 2002 en ten aanzien van Y en X, als volgt. De rechtbank neemt daarbij tot 

uitgangspunt, zoals blijkend uit hetgeen enerzijds is gesteld en anderzijds is erkend of niet 

voldoende gemotiveerd weersproken, alsmede zoals (deels) blijkend uit het 

deskundigenbericht, dat de jaarrekeningen van Holding en Enterprises over 1999 op 21 

december 2000 zijn opgemaakt en op 9 januari 2001 zijn gepubliceerd en dat de jaarrekeningen 

over 2000 in voorlopige vorm uiterlijk op 25 februari 2002 zijn opgemaakt en op die datum zijn 

gepubliceerd.

Y

2.23. 1999

De verplichting ten aanzien van dit jaar uit hoofde van artikel 2:210 lid 1 BW diende uiterlijk 

op 31 mei 2000 te zijn nageleefd, hetgeen ten aanzien van Enterprises (en van Holding) niet het 

geval was, zodat van onbehoorlijke taakvervulling door het bestuur sprake is. Y is evenwel pas 

op 1 augustus 2000 aangetreden als bestuurder van Enterprises. Gezien al hetgeen de rechtbank 

tot op heden heeft beslist, bestaat het door de curator gestelde onbehoorlijke bestuur feitelijk 

nog slechts uit de beweerdelijke schending van genoemd voorschrift; de andere door de curator 

gestelde gronden zijn immers reeds ondeugdelijk bevonden. In het licht van Y’s 

disculpatieberoep op grond van artikel 2:248 lid 3 BW staat daarmee vast dat de onbehoorlijke 

taakvervulling door het bestuur niet aan hem te wijten is. Voorts moet worden geoordeeld dat Y 

heeft bewezen niet nalatig te zijn geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen van 

het onbehoorlijke bestuur af te wenden. Vast staat immers dat de jaarrekeningen over 1999 van 

zowel Enterprises als Holding alsnog op 14 december 2000 zijn opgemaakt. Ook staat vast, als 

door Y onweersproken gesteld, dat zulks door zijn toedoen is gebeurd. Gezien de genoemde 

tijstippen heeft Y na zijn aantreden geen langere termijn gebezigd om de jaarrekeningen alsnog 

op te stellen dan in het algemeen na ommekomst van het boekjaar geldt (vijf maanden). Dat hij 

daarbij onvoldoende spoed heeft betracht is niet gesteld of gebleken. Y kan zich daarom ten 

aanzien van de jaarrekeningkwestie over 1999 hoe dan ook met succes disculperen op grond 

van artikel 2:248 lid 3 BW. Indien hier niet het voorschrift van artikel 2:210 lid 1 BW in 

aanmerking moet worden genomen, maar dat van artikel 2:10 lid 2 BW, geldt dat oordeel 

temeer. Van aansprakelijkheid van Y in het kader van deze kwestie is daarom hoe dan ook geen 

sprake.

2.24. 2000

De verplichting ten aanzien van het jaar 2000 uit hoofde van artikel 2:210 lid 1 BW diende 

uiterlijk op 31 mei 2001 te zijn nageleefd. De verplichting op grond van artikel 2:10 lid 2 BW 

diende uiterlijk op 30 juni 2001 te zijn nageleefd. In beide gevallen heeft Enterprises de 

verplichting geschonden, waardoor de onbehoorlijke taakvervulling door het bestuur vast staat, 

indien het ervoor moet worden gehouden dat de verplichting van artikel 2:210 lid 1 BW zich 

ook tot artikel 2:248 lid 2 BW uitstrekt. Y was sedert 1 maart 2001 echter niet langer 

bestuurder van Enterprises. Indien ervan uit wordt gegaan dat de wet geen aansprakelijkheid 

kent van een bestuurder voor onbehoorlijk bestuur dat eerst na zijn aftreden heeft 

plaatsgevonden, is ten aanzien van 2000 (en overigens ook ten aanzien van 2001 en 2002, zie 

ook hierna) geen sprake van aansprakelijkheid van Y.
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2.25. Indien ervan uit moet worden gegaan dat een bestuurder wel aansprakelijk kan zijn voor 

onbehoorlijk bestuur dat heeft plaatsgevonden na zijn aftreden, moet worden beoordeeld of Y 

zich kan disculperen. In het kader van zijn disculpatieberoep op grond van artikel 2:248 lid 3 

BW stelt Y dat hij begin februari 2001 heeft besloten om af te treden als financieel directeur en 

dat hij tot 1 maart 2001 heeft gewerkt aan het samenstellen van de voorlopige jaarafsluiting 

over 2000 van Enterprises. De curator heeft deze stelling niet weersproken, zodat moet worden 

uitgegaan van de juistheid daarvan. Op grond hiervan kan worden geconcludeerd dat Y zich 

zodanig heeft ingespannen, dat het bestuur na zijn vertrek in staat moet zijn geweest om de 

jaarrekening tijdig op te stellen. Hiermee staat vast dat de onbehoorlijke taakvervulling door het 

bestuur niet aan hem is te wijten en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen 

om de (toekomstige) gevolgen daarvan af te wenden. Gelet op het voorgaande slaagt het 

disculpatieberoep van Y.

2.26. 2001 en 2002

De verplichtingen ten aanzien van de jaren 2001 en 2002 uit hoofde van artikel 2:210 lid 1 BW 

dienden uiterlijk op 31 mei 2002 respectievelijk 31 mei 2003 te zijn nageleefd. Indien het 

ervoor moet worden gehouden dat de wet geen aansprakelijkheid kent van een bestuurder voor 

onbehoorlijk bestuur dat eerst na zijn aftreden heeft plaatsgevonden, is ten aanzien van aanzien 

van 2001 en 2002 geen sprake van aansprakelijkheid van Y voor wat betreft het niet opstellen 

van de jaarrekening, nu hij sinds 1 maart 2001 geen bestuurder meer was. Voor zover er echter 

vanuit moet worden gegaan dat een bestuurder wel aansprakelijk kan zijn voor onbehoorlijk 

bestuur dat heeft plaatsgevonden na zijn aftreden, overweegt de rechtbank ten aanzien van 2001 

en 2002 als volgt. Het faillissement van Enterprises is uitgesproken op 20 februari 2002. Op die 

datum is de verplichting uit hoofde van artikel 2:210 lid 1 BW ten aanzien van Enterprises 

komen te vervallen. Een schending door Enterprises van die verplichting ten aanzien van het 

boekjaar 2001 had zich op dat moment nog niet voorgedaan, aangezien zij uiterlijk tot 1 juni 

2002 de gelegenheid zou hebben gehad om de jaarrekening op te stellen wanneer haar 

faillissement niet zou zijn uitgesproken. Met betrekking tot het boekjaar 2002 was op 20 

februari 2002 nog in het geheel geen verplichting tot het opstellen van een jaarrekening over 

dat boekjaar ontstaan. Wat betreft de boekjaren 2001 en 2002 is dus geen sprake van 

onbehoorlijk bestuur voor zover het gaat om het opstellen van de jaarrekening.

X

2.27. 1999

Zoals hiervoor onder 2.23 is overwogen, was ten aanzien van dit jaar sprake van onbehoorlijke 

taakvervulling als gevolg van het niet tijdig opmaken van de jaarrekeningen. Ook hier geldt dat 

het door de curator gestelde onbehoorlijke bestuur feitelijk nog slechts uit de beweerdelijke 

schending van het desbetreffende voorschrift bestaat. Y heeft na 1 augustus 2000 alsnog zorg 

gedragen voor het opstellen van de jaarrekeningen, welke op 14 december 2000 gereed waren. 

Uit die feiten vloeit enerzijds voort dat X, die op 1 juni 2001 aantrad als (in)direct bestuurder 

van Holding en Enterprises, geen verwijt treft van de onbehoorlijke taakvervulling door het 

bestuur en anderzijds dat ook hij niet nalatig is geweest in het (na zijn aantreden) treffen van 

maatregelen om de gevolgen ervan af te wenden. Die gevolgen waren voordien immers al 

afgewend door Y. Ook X's disculpatieberoep op grond van artikel 2:248 lid 3 BW slaagt 

daarom. Op gelijke grond als ten aanzien van Y is beslist, kan ook X in deze kwestie hoe dan 

ook niet aansprakelijk gehouden worden.

2.28. 2000

De verplichting ten aanzien van dit jaar uit hoofde van artikel 2:210 lid 1 BW diende uiterlijk 

op 31 mei 2001 te zijn nageleefd, hetgeen ten aanzien van Holding en Enterprises niet het geval 

was, zodat van onbehoorlijke taakvervulling door het bestuur sprake is. Ook hier geldt hetgeen 

hiervoor is overwogen omtrent de feitelijke inhoud van het onbehoorlijke bestuur. X is pas op 1 

juni 2001 aangetreden als (in)direct bestuurder van Holding en Enterprises en hij heeft die 

functie op 20 november 2001 weer neergelegd. Van een later feitelijk bestuurderschap is geen 

sprake, zoals reeds is beslist in het tussenvonnis van 24 juni 2009. In het licht van zijn 

disculpatieberoep op grond van artikel 2:248 lid 3 BW staat, gezien de aanvangsdatum van zijn 

bestuurderschap, vast dat het onbehoorlijke bestuur niet aan hem te wijten is. Voorts moet 

worden beoordeeld of X heeft bewezen niet nalatig te zijn geweest in het treffen van 

maatregelen om de gevolgen van dat onbehoorlijke bestuur af te wenden. Hij heeft daartoe 

aangevoerd – samengevat – dat hij zich na zijn aantreden als bestuurder aanzienlijk heeft 
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ingespannen om de aangetroffen administratie op orde te brengen, onder meer door alle 

verschepingen vanaf 1 januari 2000 na te lopen, het werk van de accountant Leeuwis te 

controleren en, toen hij twijfelde aan de juistheid van dat werk, in het najaar van 2001 Van 

Leeuwen als nieuwe accountant aan te stellen. Naar zijn stellingen moeten worden verstaan, 

heeft hij zich aldus ingespannen om de boekhouding en de op basis daarvan op te maken 

jaarrekening alsnog (op correcte wijze) vast te stellen en is dat werk niet voor het einde van zijn 

bestuurderschap gereed gekomen. De curator heeft daar onvoldoende tegenin gebracht, 

aangezien hij de door X gestelde feitelijke handelingen niet heeft weersproken en hij zijn 

weerspreking van de disculpatiegrond heeft onderbouwd met de voor dit geval irrelevante 

stelling dat het vaststellen van de jaarrekening een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de 

bestuurders is (X was immers op 31 mei 2001 nog geen bestuurder), alsmede door te wijzen op 

de gestelde – doch door de rechtbank verworpen – andere vormen van onbehoorlijk bestuur.

2.29. Op grond van het voorgaande moet de slotsom zijn dat X zich ook ten aanzien van deze 

kwestie met succes op de disculpatiegrond van artikel 2:248 lid 3 BW heeft beroepen en dat dat 

oordeel temeer geldt indien hier niet artikel 2:210 lid 1 BW, maar artikel 2:10 lid 2 BW in acht 

moet worden genomen.

2.30. 2001 en 2002

De verplichtingen ten aanzien van de jaren 2001 en 2002 uit hoofde van artikel 2:210 lid 1 BW 

dienden uiterlijk op 31 mei 2002 respectievelijk 31 mei 2003 te zijn nageleefd. X is op 20 

november 2001 afgetreden als (in)direct bestuurder van Holding en Enterprises. Dit brengt mee 

dat ten aanzien van 2001 en 2002 geen sprake is van aansprakelijkheid van X wegens het niet 

opstellen van de jaarrekening, indien het ervoor moet worden gehouden dat de wet geen 

aansprakelijkheid kent van een bestuurder voor onbehoorlijk bestuur dat eerst na zijn aftreden 

heeft plaatsgevonden.

2.31. Voor zover ervan uit moet worden gegaan dat een bestuurder wel aansprakelijk kan zijn 

voor onbehoorlijk bestuur dat heeft plaatsgevonden na zijn aftreden, overweegt de rechtbank 

ten aanzien van 2001 en 2002 als volgt. Het faillissement van Enterprises is uitgesproken op 20 

februari 2002 en dat van Holding op 29 mei 2002. Op die data zijn de verplichtingen uit hoofde 

van artikel 2:210 lid 1 BW ten aanzien van Enterprises respectievelijk Holding derhalve komen 

te vervallen. Op 20 februari 2002 respectievelijk 29 mei 2002 hadden zich ten aanzien van het 

boekjaar 2001 nog geen schendingen door Enterprises en Holding van die verplichting 

voorgedaan, aangezien zij uiterlijk tot 1 juni 2002 de gelegenheid zouden hebben gehad om de 

jaarrekening op te stellen wanneer hun faillissement niet zou zijn uitgesproken. Voorts was 

voor Enterprises en Holding op de dagen waarop hun faillissementen zijn uitgesproken nog in 

het geheel geen verplichting tot het opstellen van een jaarrekening over het boekjaar 2002 

ontstaan. Net als ten aanzien van Y heeft voor X dus te gelden dat wat betreft de boekjaren 

2001 en 2002 geen sprake is van onbehoorlijk bestuur, voor zover het gaat om het opstellen van 

de jaarrekening.

Conclusie

2.32. De conclusie van het vorenoverwogene moet zijn dat alle grondslagen van de tegen Y en 

X gerichte vorderingen falen en dat de jegens hen ingestelde vorderingen moeten worden 

afgewezen.

2.33. De curator zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden 

veroordeeld, die van het incident daaronder begrepen. Ook zijn daaronder begrepen de door de 

curator voorgeschoten kosten voor de deskundige van € 12.911,50, die voor rekening van de 

curator dienen te blijven.

(...; red.)

Tot slot

2.36. Aan deze hoofdzaak zijn twee vrijwaringszaken verbonden (tussen Y en Wissink, met 

zaaknummer 226549 HA ZA 07-363 en tussen X en Y met zaaknummer 231255 HA ZA 07-

1026), die beide op de parkeerrol staan. De rechtbank geeft Y en X in overweging naar 

aanleiding van de uitkomst van de hoofdzaak zich te beraden over het vervolg van deze 

vrijwaringszaken.
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3. De beslissing

De rechtbank

3.1. wijst de vorderingen af,

3.2. veroordeelt de curator in de kosten van dit geding,

3.3. begroot de tot heden aan de zijde van X c.s. gevallen kosten (...; red.),

3.4. begroot de tot heden aan de zijde van Y gevallen kosten (...; red.),

3.5. verklaart de veroordeling om de aan de zijde van Y gevallen kosten aan Y te vergoeden 

uitvoerbaar bij voorraad.

» Noot

1. Dit vonnis van de Rechtbank Utrecht gaat over de vraag of aan de administratieplicht in de 

zin van art. 2:10 (leden 1 en 2) BW is voldaan. De curator in de faillissementen van Armanti 

Holding BV (“Holding”) en Armanti Enterprises BV (“Enterprises”) heeft een tweetal 

bestuurders (in aanvang werden drie bestuurders aangesproken maar met een van hen is 

geschikt) aangesproken op grond van art. 2:248 (lid 2) BW. In een tussenvonnis van 4 

november 2009 heeft de Rechtbank Utrecht een deskundigenonderzoek gelast. Op basis van het 

deskundigenbericht en de naar aanleiding daarvan genomen nadere conclusies van partijen, 

komt de rechtbank tot het oordeel dat de vorderingen van de curator moeten worden afgewezen.

2. Voor een goed begrip van bovenstaand vonnis is het van belang enkele van de relevante 

feiten en omstandigheden zoals die blijken uit de tussenvonnissen van 9 november 2009 en 24 

juni 2009 te vermelden.

3. Holding en Enterprises zijn op respectievelijk 29 mei 2002 en 20 februari 2002 in staat van 

faillissement verklaard. X stond van 1 juni 2001 tot en met 1 februari 2002 ingeschreven als 

statutair bestuurder van Holding. Niettegenstaande deze inschrijving heeft X tijdens de 

aandeelhoudersvergadering van Holding van 20 november 2001 als bestuurder ontslag 

genomen en gekregen. Omdat de curator wat betreft zijn vordering op grond van art. 2:248 BW 

niet behoort tot de door art. 18 Handelsregisterwet beschermde derden (vgl. HR 28 juni 1996, 

«JOR» 1996/85 en HR 23 november 2001, «JOR» 2002/4 met betrekking tot art 31 

Handelsregisterwet (oud)), oordeelt de rechtbank dat voor wat betreft de beoordeling van het 

handelen van X uitsluitend de periode van 1 juni 2001 tot en met 20 november 2001 relevant is 

(r.o. 4.20 van het vonnis van 24 juni 2009). Y was vanaf 1 augustus 2000 tot 1 maart 2001 

statutair bestuurder van Enterprises naast Holding.

4. De curator baseerde zijn vordering op grond van art. 2:248 lid 2 BW niet alleen op de 

schending van de administratieplicht maar tevens op de schending van de publicatieplicht. In 

het onderhavige vonnis is nog slechts de gestelde schending van de administratieplicht aan de 

orde. De curator stelt dat hij in de faillissementen geen administratie heeft aangetroffen en 

slechts beschikt over een back-up van de financiële administratie, welke hij heeft verkregen van 

de voormalig accountant. In die back-up waren de cijfers tot oktober 2001 verwerkt. X en Y 

stellen beiden dat tot het moment van hun vertrek op respectievelijk 20 november 2001 

respectievelijk 1 maart 2001 de administratie op orde was en opgeslagen op een server en pc 

die door de Rabobank bij de vennootschappen in beslag is genomen en kennelijk weggehaald 

en vervolgens verdwenen. Zowel X als Y leggen stukken over uit de financiële administratie 

van de vennootschappen ter onderbouwing van hun stelling dat er wel degelijk een 

administratie was op het moment van hun vertrek. De rechtbank concludeert dat voldoende 

aannemelijk is geworden dat de administraties van Holding en Enterprises zich bevonden op de 

in beslaggenomen server en pc, die uit de opslag van de deurwaarder zijn ontvreemd (r.o. 4.31 

vonnis 24 juni 2009). Deze omstandigheden in aanmerking nemende, oordeelt de rechtbank dat 

aan X en Y geen verwijt kan worden gemaakt ter zake van het ontbreken van de administratie. 

Nu door alle partijen wel delen van de administratie zijn gereproduceerd en overgelegd, wenst 

de rechtbank zich door een deskundige te laten voorlichten of – kort gezegd – de administratie 

voldoet aan de eisen van art. 2:10 BW.

5. Voor wat betreft de eisen van art. 2:10 (lid 1) BW overweegt de rechtbank dat aan “deze 

boekhoudplicht is voldaan indien de boekhouding van zodanig niveau is dat men snel inzicht 

kan krijgen in de debiteuren- en crediteurenpositie op enig moment en deze posities en de stand 
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der liquiditeiten gezien de aard en omvang van de onderneming een redelijk inzicht geven in de 

vermogenspositie”. In deze formulering herkent men de overweging van de Hoge Raad uit het 

arrest Brens q.q./Kempes & Sarper uit 1993 (HR 11 juni 1993, NJ 1993, 713, m.nt. Ma), waar 

de Hoge Raad concludeerde dat het gerechtshof geen blijk gaf van een onjuiste rechtsopvatting 

met het oordeel dat hiermee aan de vereisten van art. 2:10 BW (toen nog art. 2:14 BW) was 

voldaan. Al eerder heb ik betoogd dat door de vraag of aan de vereisten van art. 2:10 BW is 

voldaan, namelijk of van de vermogenstoestand en van alles betreffende de werkzaamheden 

van de rechtspersoon, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige 

wijze een administratie is gevoerd dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de 

rechtspersoon kunnen worden gekend, alleen te beantwoorden op basis van het criterium zoals 

dat volgt uit het arrest Brens q.q./Kempes & Sarper een te beperkte invulling wordt gegeven 

aan de administratieplicht (zie C.M. Harmsen, Artikel 2:10 BW: een vreemde eend in de ‘10 

jaar NBW-bijt!’ in: Onderneming en 10 jaar Nieuw Burgerlijk Recht, Serie Onderneming en 

Recht, deel 24).

6. Uitgaande van het wettelijke vereiste van art. 2:10 lid 1 BW en de drie hoofddoelen van de 

administratie die worden onderscheiden, te weten (i) het besturen van de organisatie, (ii) het 

uitvoeren van de binnen de organisatie te verrichten werkzaamheden en (iii) het voorbereiden 

van de rekening en verantwoording die over de gang van zaken in de organisatie moet worden 

afgelegd, kan niet worden volgehouden dat voor iedere organisatie aan de administratieplicht is 

voldaan wanneer een snel inzicht in de debiteuren- en crediteurenpositie bestaat en deze, 

tezamen met de stand van de liquiditeiten, een redelijk inzicht geven in de vermogenspositie. 

Ter illustratie noem ik een handelsonderneming waar voorraden worden gehouden, waar een 

voorraadadministratie moeten worden gevoerd of een productieonderneming, waar een 

onderhanden werkadministratie moet worden gevoerd en dit alles in overeenstemming met de 

omvang van de onderneming. Over de door Enterprises gevoerde onderneming is niet veel 

bekend. Uit r.o. 2.6 van het vonnis van 24 juni 2009 volgt dat Enterprises levensmiddelen 

inkocht bij producenten en leveranciers in Nederland, die werden verscheept en geleverd aan al 

dan niet gelieerde buitenlandse vennootschappen of plaatselijke tussenpersonen in diverse 

landen in Afrika. Op basis van deze beperkte informatie zou men in de administratie naast 

debiteuren- en crediteurenposities ook een voorraadadministratie, in- en verkoopcontracten, een 

administratie van vervoerscontracten c.q. afspraken en een personeelsadministratie verwachten.

7. Hoe dit ook zij, de rechtbank heeft de deskundige verzocht te oordelen op basis van het 

Brens q.q./Kempes & Sarper-criterium of uit de zich in het dossier bevindende administratieve 

stukken kan worden afgeleid of Holding en Enterprises aan de boekhoudplicht van art. 2:10 lid 

1 BW hebben voldaan. (De rechtbank hanteert het oude begrip boekhoudplicht. Echter, sinds de 

wetswijziging van 1 januari 1994 (wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, Wetboek van 

Koophandel en enige andere wetten ter zake van het voeren van een administratie) spreekt men 

over de administratieplicht. Ik zal het hierna dan ook hebben over de administratieplicht). 

Tevens wordt aan de deskundige gevraagd zich uit te laten of aan het bepaalde in art. 2:10 lid 2 

BW is voldaan. Op beide onderdelen zal ik hierna ingaan.

8. De rechtbank gaat per jaar (1999 tot en met 2002) op grond van de bevindingen van de 

deskundige in op de vraag of aan de administratieplicht is voldaan. Over het jaar 1999 zijn wel 

diverse administratieve bescheiden aan het oordeel van de deskundige voorgelegd, waaronder 

een jaarrekening die van een samenstelverklaring door de accountant is voorzien. Een uitdraai 

van het grootboek was er niet. De deskundige merkt daarover op dat daarom niet kan worden 

beoordeeld of er in 1999 een boekhouding is gevoerd die gedurende het jaar te allen tijde 

inzicht gaf in de rechten en plichten van de vennootschap (r.o. 2.6). De rechtbank overweegt 

vervolgens dat op basis van de bevindingen van de deskundige niet kan worden vastgesteld dat 

van een gebrekkige boekhouding sprake was. Integendeel, zo vervolgt de rechtbank, de 

bevindingen van de deskundige moeten aldus worden verstaan dat juist het ontbreken van de 

grootboekgegevens tot de onmogelijkheid leidt om te beoordelen of de boekhouding aan de 

genoemde eisen voldeed. Uit deze overweging zou de snelle conclusie kunnen worden 

getrokken dat dan dus niet aan de eisen van art. 2:10 BW is voldaan, maar dat doet de 

rechtbank niet. Het feit dat een accountant de jaarrekening heeft samengesteld wijst, aldus de 

rechtbank, in de richting dat die boekhouding wel op de voorgeschreven wijze is gevoerd (zie 

over deze vraag ook: C.M. Harmsen, Accountantsverklaring garantie nakoming 

administratieplicht?, in: Verantwoording aan Hans Beckman, Kluwer, 2006, p. 191 e.v.). De 

rechtbank concludeert op basis van het deskundigenbericht dat de vraag of in 1999 een 

administratie is gevoerd die voldeed aan de eisen van art. 2:10 lid 1 BW niet kan worden 

beantwoord en dat de curator dus niet heeft bewezen dat de administratieplicht is geschonden.

Page 11 of 13Tekst SDU Publicatie

4-12-2015http://www.legalintelligence.com/documents/6859108?srcfrm=basi...



9. Dit is een onbevredigende uitkomst. De vraag of een administratie voldoet aan de vereisten 

van art. 2:10 BW lijkt (voor een deskundige) een binaire: de administratie voldoet wel of niet. 

Hier doet zich de situatie voor dat de deskundige geen concreet antwoord geeft op deze vraag 

maar slechts tot het oordeel komt dat op basis van de aanwezige stukken niet kan worden 

beoordeeld of een adequate administratie is gevoerd. Bij gebreke aan een duidelijk antwoord 

van de deskundige op de vraag of de administratie in 1999 wel of niet voldeed, is de conclusie 

van de rechtbank, dat de curator niet heeft bewezen dat de administratieplicht is geschonden, 

begrijpelijk. De complicerende factor is het feit dat het ontbreken van (delen van) de 

administratie hier niet aan X en Y wordt verweten, zodat het ontbreken van (delen van) de 

administratie niet als mogelijke zelfstandige schending van art. 2:10 BW wordt beoordeeld. 

Voor een zuivere beoordeling van de vraag of art. 2:10 BW was geschonden, had het voor de 

hand gelegen het ontbreken van de administratie daarin mee te nemen en de vraag of een 

eventuele schending van art. 2:10 BW dan zou moeten leiden tot aansprakelijkheid van X en/of 

Y te beantwoorden met inachtneming van de disculpatiemogelijkheid van art. 2:248 lid 3 BW 

en/of de matigingsbevoegdheid van art. 2:248 lid 4 BW. In plaats daarvan oordeelt de 

rechtbank in r.o. 2.20 dat de disculpatiemogelijkheid in het midden kan blijven nu is vastgesteld 

dat hen geen verwijt te maken valt.

10. Ook over de boekjaren 2000 en 2001 komt de deskundige tot het oordeel dat op basis van 

de wel beschikbare financiële informatie kan worden geoordeeld dat er een reguliere, tenminste 

maandelijks bijgewerkte, boekhouding was die aan de eisen van art. 2:10 lid 1 BW voldeed. De 

curator voert als bezwaar tegen deze conclusie van de deskundige aan dat de deskundige te 

lichte eisen heeft gesteld aan de administratieplicht en dat onder meer een intern 

risicobeheersings- en controlesysteem alsmede enkele andere gebruikelijke bescheiden en 

gegevens ontbraken. De rechtbank verwerpt deze bezwaren. Met de curator ben ik het eens dat 

een toets op basis van het aan het arrest Brens q.q./Kempes & Sarper ontleende criterium te 

beperkt is. Echter, dat valt in deze zaak de deskundige niet aan te rekenen omdat hij te maken 

had met de vraagstelling waarin werd verwezen naar r.o. 4.30 van het vonnis van 24 juni 2009 

(welke verwijzing in r.o. 2.4 van het vonnis van 9 november 2011 niet is opgenomen). Het is 

derhalve de rechtbank die art. 2:10 BW te beperkt heeft uitgelegd.

11. Ook de andere bezwaren van de curator worden door de rechtbank weerlegd en de 

rechtbank concludeert dat de curator niet heeft bewezen dat het bestuur van Holding en 

Enterprises de administratieplicht in de zin van art. 2:10 lid 1 BW hebben geschonden over de 

boekjaren 2000 en 2001. Voor het boekjaar 2002 komt de deskundige tot de conclusie dat de 

administratieplicht wel is geschonden. Hij komt tot die conclusie op basis van het feit dat de 

curator geen dan wel slechts een beperkte administratie heeft aangetroffen. X en Y betogen dat 

uit het feit dat geen administratie is aangetroffen en deze voor 2002 door hen ook niet meer 

(deels) kon worden gereconstrueerd niet mag worden geconcludeerd dat de administratie niet in 

de wettelijk vereiste zin is bijgehouden. De rechtbank volgt beide bestuurders. Ook hier geldt 

dat X en Y voor het ontbreken van de administratie niet aansprakelijk worden gehouden, nu 

hen daarvan geen verwijt te maken viel.

12. Een tweede vraag die zich in het kader van art. 2:10 BW voordeed, was of aan het vereiste 

van lid 2 van dat artikel was voldaan. Art. 2:10 lid 2 BW verplicht het bestuur om 

“onverminderd het bepaalde in de volgende titels jaarlijks binnen zes maanden na afloop van 

het boekjaar een balans en de staat van baten en lasten van de rechtspersoon te maken en op 

papier te stellen”. Van deze verplichting moet worden onderscheiden de voor het bestuur van 

de besloten vennootschap geldende verplichting om jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van 

het boekjaar (behoudens verlenging) een jaarrekening op te maken (art. 2:210 lid 1 BW). Y 

heeft gesteld dat art. 2:210 lid 1 BW derogeert aan art. 2:10 lid 2 BW en dat daarom aan art. 

2:10 lid 2 BW geen betekenis toekomt. Terecht concludeert de rechtbank dat nu art. 2:248 lid 2 

BW verwijst naar art. 2:10 BW en niet naar art. 2:210 BW deze stelling van Y niet op gaat.

13. De stelling van Y wordt ook in de literatuur verdedigd (J.B. Huizink, Losbladige 

Rechtspersonen, commentaar artikel 2:10 BW, aantekening 4 en de daar genoemde 

vindplaatsen). Het is echter de vraag of dit juist is. Miskend wordt namelijk dat het in art. 2:10 

lid 2 BW en art. 2:210 lid 1 BW om twee verschillende verplichtingen gaat. Bij art. 2:10 lid 2 

BW gaat het “slechts” om het maken van de balans en staat van baten en lasten en om het op 

papier stellen (vastleggen) daarvan. Voor de term staat van baten en lasten is gekozen omdat 

het hier om een algemene verplichting voor alle rechtspersonen gaat, en niet alle 

rechtspersonen een winst-en-verliesrekening maken. Voor een besloten vennootschap als in het 

onderhavige geval geldt derhalve dat het bestuur jaarlijks binnen zes maanden na afloop van 

het boekjaar in elk geval een balans en een winst-en-verliesrekening maakt en op papier stelt. 
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Deze stukken vormen de basis voor de interne jaarrekening. In de interne jaarrekening van een 

besloten vennootschap zijn diverse beoordelingen van het bestuur verwerkt en deze vormt 

vervolgens weer de basis voor de externe jaarrekening (zie voor een uitgebreide beschrijving: 

H. Beckman, Hoofdlijnen van het Jaarrekeningenrecht, Kluwer, 2008, p. 53 e.v.). Het is de 

verplichting tot het opmaken van de externe jaarrekening die is neergelegd in art. 2:210 lid 1 

BW.

14. Voor de beoordeling van de naleving van de administratieplicht in de zin van art. 2:10 lid 2 

BW is derhalve uitsluitend van belang of er een balans en staat van baten en lasten is gemaakt 

en op papier gesteld. Of aan de verplichting tot het opmaken van de jaarrekening als bedoeld in 

art. 2:210 lid 1 BW is voldaan is in het kader van de beoordeling op grond van art. 2:10 BW 

niet relevant, maar wordt uiteindelijk getoetst aan de hand van art. 2:394 BW, namelijk de 

vraag of de externe jaarrekening tijdig is gepubliceerd.

15. De rechtbank concludeert ten aanzien van zowel X als Y dat zelfs wanneer wordt uitgegaan 

van een derogerende werking van art. 2:210 lid 1 BW aan art. 2:10 lid 2 BW, de vordering van 

de curator faalt, en dat de vraag naar wel of geen derogerende werking (mede in het licht van 

het bepaalde in art. 2:248 lid 2 BW) geen beantwoording behoeft. Opmerkelijk bij de 

beoordeling van de rechtbank of binnen vijf maanden na afloop van elk relevant boekjaar een 

jaarrekening is opgesteld, is dat de rechtbank daarbij uitgaat van de verplichting van art. 2:210 

lid 2 BW om binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar een jaarrekening op te maken 

zonder daarbij rekening te houden met de mogelijkheid van een verlengingsbesluit. In het al 

eerder genoemde arrest Brens q.q./Kempes & Sarper oordeelde de Hoge Raad hierover in het 

kader van de vraag of aan de in artikel 2:394 BW neergelegde publicatieverplichting was 

voldaan: “Bij de beantwoording van de vraag of een niet tijdig voldoen aan de in art. 2:394 

neergelegde publikatieverplichting al dan niet een onbelangrijk verzuim als vorenbedoeld 

oplevert, moet in aanmerking worden genomen dat de ingrijpende bepaling van art. 2:248 lid 2 

eerste zin haar rechtvaardiging vindt in het belang dat crediteuren van de vennootschap hebben 

bij naleving van de daar vermelde voorschriften, en dat het voor die crediteuren niet van belang 

is of de termijn voor het opmaken van de jaarrekening op formeel juiste wijze is verlengd, 

aangezien zij in elk geval rekening dienen te houden met de mogelijkheid dat tot de door de wet 

toegestane verlenging is besloten. De regels betreffende de termijnen waarbinnen volgens art. 

2:210 het bestuur zijn daar bedoelde voorbereidende taak moet verrichten en de wijze waarop 

de algemene vergadering aan het bestuur nog een verlenging kan toestaan, zijn van belang voor 

de taakverdeling binnen de vennootschap. Voor de crediteuren is in feite slechts van belang dat 

de jaarrekening niet later wordt gepubliceerd dan op het uiterste tijdstip dat in geval van 

verlenging van de termijn voor het opmaken geldt, dus uiterlijk dertien maanden na afloop van 

het boekjaar.”

16. Wanneer men al zou vinden dat de termijn van art. 2:210 lid 1 BW relevant is, dan ligt het 

voor de hand om in lijn met hetgeen de Hoge Raad hierover ten aanzien van de beoordeling van 

art. 2:394 BW oordeelde, uit te gaan van een periode van elf maanden (vijf maanden plus de 

verlenging met zes maanden) na afloop van het boekjaar. Echter, voor de vraag of het bestuur 

aan de administratieverplichting van art. 2:10 lid 2 BW heeft voldaan, is deze exercitie niet 

nodig.

mr. drs. C.M. Harmsen, advocaat bij Rutgers & Posch te Amsterdam
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