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Wetingang: Boek 2 BW art. 203a; Boek 2 BW art. 10;  

Volstorting bij oprichting en schending van de administratieplicht[1]  

Een uitspraak van Rechtbank Dordrecht van 16 mei 2007 draaide om de vraag of de administratieplicht was 

geschonden door de bestuurders van een vennootschap waarbij - naar het oordeel van deze rechtbank - er geen 

daadwerkelijke storting op de aandelen van de vennootschap in oprichting had plaatsgevonden. De rechtbank 

oordeelde bevestigend omdat de administratie van het eigen vermogen een onjuist beeld zou geven. Dit is niet juist. 

Of er nu wel of niet sprake is geweest van volstorting van de aandelen, het eigen vermogen van de dan opgerichte 

vennootschap is gelijk. Dat laat onverlet dat hier wel sprake was van schending van de administratieplicht omdat de 

vorderingen van de vennootschap niet juist waren geadministreerd.  

Inleiding 

Op 16 mei 2007 wees Rechtbank Dordrecht vonnis[2]  in een procedure tussen een curator en de oprichters van de 

gefailleerde vennootschap over de vraag of er wel of niet sprake was geweest van rechtsgeldige volstorting op de 

aandelen in deze vennootschap. De curator vorderde niet alleen het alsnog nakomen van de stortingsverplichting 

door de oprichters/bestuurders maar tevens hoofdelijke aansprakelijkheid voor het tekort in de boedel wegens 

schending van de administratieplicht (art. 2:248 lid 2 BW).  

De rechtbank oordeelde ten eerste dat er geen sprake was van rechtsgeldige volstorting op de aandelen nu het 

bedrag dat volgens de bankverklaring beschikbaar was in de zin van art. 2:203a BW de dag na de datum van de 

bankverklaring weer was teruggestort naar een van de oprichters. De rechtbank oordeelde vervolgens dat ook de 

administratieplicht van art. 2:10 BW door de oprichters/bestuurders was geschonden. De rechtbank overweegt:[3]  

'Op basis van art. 2:10 lid 1 BW is het bestuur verplicht een zodanige administratie te voeren dat te allen tijde 

de rechten en verplichtingen van de vennootschap kunnen worden gekend. Ten aanzien van het eigen 

vermogen van de vennootschap geeft de administratie een onjuist beeld, nu het geplaatste kapitaal niet is 

volgestort. Terzake is, anders dan gedaagden aanvoeren, geen sprake van een onbelangrijk verzuim. De 

vermogenstoestand van een vennootschap is immers een essentieel onderdeel van de jaarrekening en 

derden die daarvan (door de publicatie) kennis nemen, kunnen en mogen op de juistheid daarvan 

vertrouwen.'  

Ik zal hier met name ingaan op de vraag of de conclusie van Rechtbank Dordrecht, dat de administratieplicht is 

geschonden wanneer het geplaatste kapitaal niet is volgestort omdat dan de administratie ter zake van het eigen 

vermogen[4]  een onjuist beeld geeft, zonder meer juist is. Eerst zal ik echter ingaan op de administratieplicht en de 

stortingsplicht.  
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Administratieplicht 

Art. 2:10 lid 1 BW bepaalt dat het bestuur van een rechtspersoon verplicht is op zodanige wijze een administratie te 

voeren van de vermogenstoestand van de rechtspersoon en van alles betreffende de werkzaamheden van de 

rechtspersoon, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de rechtspersoon kunnen worden gekend. Deze 

verplichting staat bekend als de administratieplicht. De administratieplicht behelst echter meer. Het bestuur moet de 

tot de administratie behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren bewaren, 

eveneens op zodanige wijze dat te allen tijde (dus ten minste gedurende de zeven jaren van de wettelijke 

bewaartermijn (art. 2:10 lid 3 BW)) de rechten en verplichtingen van de rechtspersoon kunnen worden gekend. 

Tezamen met de verplichting om jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat 

van baten en lasten van de rechtspersoon op te maken en op papier te stellen, vormen de verplichting een 

adequate administratie te voeren en de verplichting om deze te bewaren de administratieplicht van art. 2:10 BW.  

Het Burgerlijk Wetboek is weinig concreet als het gaat om de vraag aan welke eisen de administratie van een 

rechtspersoon moet voldoen om adequaat te zijn in de zin van art. 2:10 lid 1 BW. Als gevolg van het bepaalde in 

art. 2:248 lid 2 BW is het voor een bestuurder echter zeer relevant om te weten wanneer in elk geval aan de 

administratieplicht is voldaan. Uit de parlementaire geschiedenis van de Aanpassingswet Boek 2 BW uit 1992[5]  in 

verband met de invoering van het Nieuw Burgerlijk Wetboek, blijkt dat de vaste Commissie van Justitie aan de 

Minister van Justitie de vraag heeft gesteld wanneer het bestuur van een rechtspersoon in elk geval aan zijn 

verplichtingen uit hoofde van art. 2:10 lid 1 BW heeft voldaan.[6]  De vaste Commissie van Justitie wilde van de 

Minister van Justitie vernemen wat de minimumvereisten zijn die aan de door het bestuur te houden 

aantekeningen[7]  omtrent de vermogenstoestand van de rechtspersoon moeten worden gesteld, wil het bestuur 

voldoen aan het vereiste dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de rechtspersoon kunnen 

worden gekend. De Minister van Justitie antwoordde echter dat aan nadere regels ter invulling van het 

minimumvereiste - dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de rechtspersoon kunnen worden gekend - 

geen behoefte bestaat en dat bij de snelle technische ontwikkeling deze bovendien op korte termijn kunnen worden 

achterhaald. Dit laatste argument mag dan wel juist zijn, toch overtuigt het argument van de Minister van Justitie mij 

niet. Voor de rechtszekerheid van een bestuurder is het nuttig - zo niet noodzakelijk - dat hij weet aan welke 

minimumvereisten de administratie, gezien de eisen die voortvloeien uit de werkzaamheden van de rechtspersoon, 

moet voldoen om niet aansprakelijk te worden voor het tekort in geval van het faillissement van de rechtspersoon.  

Het is overigens niet eenvoudig om een algemene minimumnorm te formuleren, dat voldoet voor de administratie 

van iedere rechtspersonen, ongeacht de omvang of de werkzaamheden van een rechtspersoon. Niettemin moet in 

rechte wel worden geoordeeld over de vraag of de administratieplicht in een concreet geval is geschonden. In zijn 

arrest uit 1993[8]  heeft de Hoge Raad zich moeten uitlaten over de vraag of de administratie van een besloten 

vennootschap voldeed aan de eisen die de administratieplicht stelt. Het hof had geoordeeld dat de administratie 

aan de eisen van art. 2:14 lid 1 (oud) BW[9]  voldoet, wanneer snel inzicht kan worden verkregen in de debiteuren- 

en crediteurenpositie op enig moment en dat deze posities en de stand van de liquiditeiten, gezien de aard en 

omvang van de rechtspersoon, een redelijk inzicht geven in de vermogenspositie. Volgens de Hoge Raad gaf dit 

oordeel van het hof geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Al eerder heb ik betoogd dat deze, door de Hoge 

Raad gesanctioneerde, invulling van de administratieplicht als algemene norm niet voldoende is.[10]  

De administratie van een rechtspersoon kan en moet vaak uit meer bestaan dan alleen maar de debiteuren- en 

crediteurenadministratie en de stand van de liquide middelen. Ook zullen er rechtspersonen zijn die een 
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onderneming drijven waarin voor een debiteurenadministratie geen plaats is. Zo zal een gemiddelde detaillist 

uitsluitend à contant verkopen en geen debiteuren hebben. Betekent dat dan dat deze detaillist alleen nog maar een 

crediteurenadministratie en een stand van de liquide middelen beschikbaar moet hebben om aan de vereisten van 

de administratieplicht te voldoen? Het antwoord hierop is ontkennend. Deze detaillist zal zonder meer een 

voorraadadministratie hebben en vermoedelijk ook wel een personeelsadministratie. Uitgaande van de doelen die 

een administratie heeft, is het duidelijk dat de detaillist ook deze administraties moet voeren en beschikbaar moet 

hebben om aan de vereisten van art. 2:10 BW te voldoen. De administratie dient namelijk niet alleen voor het 

afleggen van verantwoording over de financiële gang van zaken binnen de rechtspersoon maar ook voor het 

besturen van de rechtspersoon en de uitvoering van de binnen de rechtspersoon te verrichten werkzaamheden.[11]  

Met andere woorden: het gaat niet alleen om het afleggen van financiële verantwoording maar ook om een 

deugdelijke en betrouwbare grondslag voor bestuurlijke beslissingen.[12]  Het lijdt geen twijfel dat in vele 

rechtspersonen een uitgebreidere administratie nodig is dan alleen de debiteuren- en crediteurenadministratie en 

de stand van de liquide middelen om de in de rechtspersoon gevoerde onderneming te kunnen besturen en 

daarover verantwoording te kunnen afleggen. Het antwoord op de vraag welke administratie door een bepaalde 

rechtspersoon gevoerd moet worden om aan de administratieplicht te voldoen, zal afhangen van de soort van 

onderneming die door de betreffende rechtspersoon wordt gevoerd.[13]  Ook de omvang van een rechtspersoon is 

hierop van invloed. De vraag of aan de administratieplicht is voldaan, hangt dus zeer af van de omstandigheden 

van het geval, met name van de soort van door de rechtspersoon gedreven onderneming en de omvang ervan.  

Stortingsplicht 

Het doel van art. 2:203a BW is zeker te stellen dat het te storten (minimum-)kapitaal hetzij terstond na de oprichting 

hetzij op een eerder moment (maximaal vijf maanden voorafgaand aan de oprichting) ter beschikking staat van de 

vennootschap. Diverse malen heeft de Hoge Raad zich moeten uitlaten over de vraag of een zogenoemd kasrondje 

tot de conclusie leidde dat niet aan de stortingsplicht was voldaan. Bij een kasrondje wordt het op de aandelen te 

storten bedrag direct nadat het op de aandelen is gestort weer teruggestort aan de aandeelhouder.[14]  In de 

balans van de vennootschap zal dan een vordering op de aandeelhouder als actief zichtbaar zijn in plaats van een 

bedrag aan liquide middelen. Naar de letter van art. 2:203a BW is een dergelijk kasrondje niet in strijd met de 

stortingsplicht wanneer het te storten bedrag maar op het moment van oprichting dan wel maximaal vijf maanden 

voorafgaande aan de oprichting ter beschikking van de vennootschap heeft gestaan.[15]  Niettemin heeft de Hoge 

Raad geoordeeld dat er grenzen zijn aan de geoorloofdheid van een kasrondje.  

In zijn arrest van 24 maart 2000[16]  overwoog de Hoge Raad:  

'Blijkens haar ontstaansgeschiedenis heeft de in art. 2:203a neergelegde regeling ten doel zeker te stellen, 

dat geen oprichting van een vennootschap plaatsvindt zonder dat de oprichters het gehele volgens de akte 

van oprichting te storten kapitaal hetzij bij de oprichting hetzij op een eerder tijdstip (ten vroegste vijf maanden 

voor de oprichting gelegen) ter beschikking van de vennootschap hebben gesteld. Het zou niet met deze 

doelstelling stroken te aanvaarden dat de vennootschap (onderscheidenlijk in geval van haar faillissement, 

haar curator) geen beroep kan doen op feiten en omstandigheden die meebrengen dat, alhoewel is voldaan 

aan de letter van art. 2:203a lid 1, aanhef en onder b, het gestorte kapitaal niet daadwerkelijk door de 

oprichters aan de vennootschap in oprichting ter beschikking is gesteld.'  

Wanneer een kasrondje niet leidt tot het daadwerkelijk ter beschikking staan van de op de aandelen gestorte 

gelden, dan heeft geen rechtsgeldige storting plaatsgevonden en blijven de bestuurders naast de 



Kluwer Navigator documentselectie 

Dit document is gegenereerd op 21-03-2014. Alle (auteurs-)rechten op dit document berusten bij Kluwer B.V. of haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Kijk voor meer 
informatie over de diensten van Kluwer op www.kluwer.nl  

4 

vennootschap aansprakelijk voor de tijdens hun bestuur verrichte rechtshandelingen waarbij de vennootschap 

werd verbonden (art. 2:180 lid 2 BW). In de zaak die leidde tot het bovenstaande arrest hadden de oprichters 

van een vennootschap voldaan aan de stortingsplicht door het betrokken bedrag bij te doen schrijven op een 

ten name van de vennootschap in oprichting gevoerde bankrekening, maar de tegenwaarde werd op hetzelfde 

moment afgeschreven van een eveneens op naam van de vennootschap in oprichting gevoerde 

bankrekening. Het hof oordeelde - volgens de Hoge Raad terecht - dat dit niet leidde tot het daadwerkelijk aan 

de vennootschap ter beschikking stellen van het op de aandelen te storten kapitaal. Dit zou slechts anders zijn 

wanneer de vennootschap na oprichting de afschrijving ten laste van de op haar naam staande bankrekening 

niet zou hebben bekrachtigd.  

In 2003 herhaalde de Hoge Raad in het Bas-C-arrest dat het gaat om de vraag of het bij de oprichting te 

storten kapitaal daadwerkelijk ter beschikking is komen te staan van de op te richten vennootschap.[17]  In die 

zaak werd het positieve saldo op de bankrekening van de vennootschap in oprichting gevormd door een 

storting van een debiteur van de vennootschap in oprichting in verband met door de vennootschap in 

oprichting ten behoeve van deze debiteur verrichte werkzaamheden. De overeenkomst tussen de 

vennootschap in oprichting en de debiteur werd na de oprichting door de vennootschap bekrachtigd, waardoor 

het door de debiteur betaalde bedrag weliswaar ten goede is gekomen aan de vennootschap maar niet ten 

titel van storting. Het bedrag was dus niet door de oprichter aan de vennootschap ter beschikking gesteld 

maar verkregen door het eerst aan het (toekomstig) vermogen van de vennootschap te onttrekken. De Hoge 

Raad voegt hieraan nog toe dat de conclusie, dat er geen rechtsgeldige storting heeft plaatsgevonden, niet 

anders wordt als de oprichter stelt dat hij over het saldo van de bankrekening van de vennootschap in 

oprichting heeft beschikt door daaraan een bedrag te onttrekken, welk bedrag hij vervolgens in privé aan de 

vennootschap verschuldigd werd ten titel van geldleen. De reden hiervoor is dat ook in dat geval het bedrag 

dat de oprichter diende te storten niet vóór de oprichting daadwerkelijk - ten titel van storting - ter beschikking 

van de vennootschap (in oprichting) heeft gestaan maar er op het moment van de oprichting van de 

vennootschap slechts een vordering op de oprichter heeft bestaan.[18]  

Zie ik het goed, dan moet het kasrondje in het Bas-C-arrest worden onderscheiden van het 'gewone' 

kasrondje, de situatie waarin de oprichter daadwerkelijk een bedrag stort op de aandelen en de vennootschap 

(in oprichting) dit bedrag vervolgens terugleent aan de oprichter.[19]  Hierdoor ontstaat een vordering van de 

vennootschap (in oprichting) op de oprichter. In het Biggles-arrest[20]  uit 1998 oordeelde de Hoge Raad 

reeds dat een dergelijk kasrondje niet in strijd is met art. 2:203a BW omdat het geld daadwerkelijk ter 

beschikking van de vennootschap in oprichting was gesteld. Het feit dat het gestorte geld vervolgens werd 

teruggeleend tegen zodanige condities dat de vennootschap in oprichting nog slechts een niet-opeisbare 

vordering op de oprichter had, was onvoldoende om te komen tot de conclusie dat er geen rechtsgeldige 

storting had plaatsgevonden:[21]  

'Onduidelijk is immers zonder nadere motivering waarom deze wijze van gebruik van haar vermogen door de 

vennootschap in oprichting leidt tot de conclusie dat geen volstorting van de aandelen heeft plaatsgevonden.'  

De conclusie is derhalve dat het uitvoeren van een kasrondje door de oprichter in beginsel niet in strijd is met het 

bepaalde van art. 2:203a BW tenzij het te storten bedrag als gevolg van de specifieke omstandigheden van de 

gekozen constructie niet daadwerkelijk aan de vennootschap in oprichting ter beschikking is gesteld.  

Stortingsplicht en administratieplicht volgens Rechtbank Dordrecht 
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In zijn vonnis van 16 mei 2007[22]  oordeelde Rechtbank Dordrecht dat bij de oprichting van The Web Circle B.V. 

('The Web Circle') geen sprake was van een rechtsgeldige volstorting op de aandelen in de zin van art. 2:203a BW. 

De curator in het faillissement van The Web Circle hield de beide gedaagden tevens aansprakelijk op grond van art. 

2:248 lid 2 BW wegens schending van de administratieplicht. De curator stelde zich, naar het oordeel van 

Rechtbank Dordrecht terecht, op het standpunt dat:[23]  

'(…) door het niet volstorten van de aandelen, terwijl in de jaarrekeningen is opgenomen dat daarvan wel 

sprake is, de situatie zich voordoet dat niet op elk moment de rechten en verplichtingen van de vennootschap 

uit de boekhouding blijken, hetgeen leidt tot bestuurdersaansprakelijkheid (…)'  

. 

Uit het gepubliceerde vonnis blijkt dat de beide gedaagden samen met twee anderen in februari 2001 een 

overeenkomst hadden gesloten, waarin onder meer was besloten tot oprichting van de vennootschap The 

Web Circle. Van het maatschappelijk kapitaal zou bij oprichting €  45 000 in geld worden gestort. Op 9 mei 

2001 heeft de betrokken bank een bankverklaring afgegeven waaruit bleek dat dit bedrag was ontvangen op 

de bankrekening ten name van The Web Circle. Het bedrag was op deze rekening gestort door een van de 

gedaagde oprichters. Op 10 mei 2001 is dit bedrag weer teruggestort aan de oprichter die het bedrag ook had 

gestort. Uit het vonnis wordt niet duidelijk wat de status van deze terugstorting was. Ervan uitgaande dat de 

oprichters beoogden gelden te storten op de aandelen, moet dit hebben geresulteerd in een vordering van de 

vennootschap op de oprichter, vermoedelijk uit hoofde van een lening door de vennootschap aan de oprichter. 

Behoudens het op 9 mei 2001 op de rekening van The Web Circle ontvangen bedrag heeft er in de vijf 

maanden voorafgaande aan de oprichting op 16 mei 2001 nooit een bedrag groot €  45 000 op de 

bankrekening van The Web Circle gestaan. Uit de in het vonnis vermelde feiten blijkt tevens dat in de 

jaarrekeningen 2001 en 2002 van The Web Circle onder het eigen vermogen een bedrag van €  45 378 staat 

vermeld als geplaatst kapitaal. The Web Circle is op 16 april 2003 failliet verklaard.  

 

 

  Stortingsplicht 

  
De rechtbank oordeelt dat er weliswaar sprake was van een bankverklaring in de zin van art. 2:203a BW maar 

dat er toch geen sprake is geweest van een rechtsgeldige storting op de aandelen omdat het bedrag van de 

storting de dag na de datum van de bankverklaring weer is teruggestort naar een van de oprichters. Het bedrag 

van de storting heeft naar het oordeel van de rechtbank niet ter beschikking gestaan van de vennootschap. 

Daaraan voegt de rechtbank nog toe dat de conclusie dat er geen sprake was van een rechtsgeldige volstorting 

anders zou hebben kunnen luiden wanneer aangetoond zou zijn door de oprichters dat met het bedrag van de 

volstorting zaken zouden zijn aangeschaft ten behoeve van de vennootschap, die dan in de boekhouding van de 

vennootschap zouden zijn opgenomen.  

Nog afgezien van de boekhoudkundige verwerking, lijkt het oordeel van Rechtbank Dordrecht niet in lijn met de 

hiervoor vermelde uitspraken van de Hoge Raad. Voor zover uit het gepubliceerde vonnis blijkt, lijkt er sprake te 

zijn geweest van een 'gewoon' kasrondje, waarbij het bedrag dat gestort moest worden in de vijf maanden 

voorafgaand aan de oprichting daadwerkelijk was gestort. Evenals in het Biggles-arrest, is het bedrag van de 

storting door de The Web Circle in oprichting direct na de storting teruggestort aan de oprichter. Behoudens 
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bijzondere omstandigheden, die niet uit dit vonnis blijken, staat deze terugstorting aan de oprichter, welke leidt 

tot een vordering op de oprichter niet aan een rechtsgeldige storting op de aandelen in de zin van art. 2:203a 

BW in de weg. Niettemin oordeelde Rechtbank Dordrecht anders.  

 

 

 

  Administratieplicht 

  
Als hiervoor vermeld, oordeelde Rechtbank Dordrecht vervolgens dat de administratieplicht was geschonden 

omdat in de jaarrekening van The Web Circle was vermeld dat het gestorte kapitaal €  45 378[24]  bedroeg 

terwijl van een rechtsgeldige storting geen sprake was. De administratie van het eigen vermogen van The Web 

Circle gaf aldus een onjuist beeld omdat het geplaatste kapitaal niet daadwerkelijk was volgestort.  

Wanneer ik uitga van het oordeel van Rechtbank Dordrecht dat er geen sprake was van rechtsgeldige storting 

op de aandelen, had niettemin in de jaarrekening een bedrag van €  45 000 aan eigen vermogen moeten 

worden verantwoord omdat dit deel van het maatschappelijk kapitaal zou worden geplaatst en volgestort[25]  en 

kennelijk ook is opgevraagd. Het wel opgevraagde maar nog niet gestorte deel van het kapitaal moet gewoon 

worden verantwoord als gestort en opgevraagd kapitaal als onderdeel van het eigen vermogen.[26]  Daar 

tegenover staat in de balans een vordering op de oprichter ter grootte van hetzelfde bedrag.[27]  Het bedrag van 

€  45 000 dat voorafgaand aan de oprichting door de oprichter was voldaan op een bankrekening van de 

vennootschap in oprichting - naar achteraf werd vastgesteld niet ter storting op de aandelen - is vervolgens 

teruggestort door de vennootschap in oprichting. Wanneer de vennootschap na de oprichting beide 

rechtshandelingen bekrachtigt, zal hiervan als gevolg van verrekening van een vordering en schuld niets terug te 

vinden hoeven te zijn in de balans van de vennootschap. Immers, de ontvangen €  45 000 was - achteraf - niet 

voldaan ten titel van storting en moet vermoedelijk worden beschouwd als een schuld van de vennootschap aan 

de oprichter (al dan niet uit onverschuldigde betaling). De terugstorting door de vennootschap aan de oprichter 

creëert een vordering van de vennootschap op de oprichter. Deze vordering en schuld kunnen door de 

vennootschap[28]  worden verrekend. Aldus resteert in de balans van The Web Circle, afgezien van eventuele 

andere vermogensbestanddelen, een bedrag aan eigen vermogen van €  45 000 en een vordering op de 

oprichter uit hoofde van opgevraagde stortingen van geplaatst kapitaal ter grootte van €  45 000. Van een 

onjuiste administratie van het eigen vermogen is dan geen sprake.  

Zou Rechtbank Dordrecht hebben geoordeeld dat er wel sprake was van een rechtsgeldige volstorting op de 

aandelen, dan zou de balans van The Web Circle er vrijwel gelijk hebben moeten uitzien. Immers, dan zou het 

op de aandelen gestorte bedrag moeten zijn verantwoord als eigen vermogen (gestort kapitaal) en zou een 

vordering op de oprichter uit hoofde van een geldlening aan de actiefzijde van de balans hebben moeten staan 

ter grootte van hetzelfde bedrag (wederom afgezien van andere vermogensbestanddelen van The Web Circle).  

De omvang van het verantwoorde eigen vermogen is dus gelijk, ongeacht de vraag of er wel of niet rechtsgeldig 

is gestort op de aandelen. In een dergelijk geval zou ik niet willen komen tot de conclusie dat de 

administratieplicht is geschonden wanneer de betaling door een oprichter op de bankrekening van de 

vennootschap in oprichting - naar achteraf blijkt - ten onrechte is verantwoord als een storting op de aandelen in 

plaats van verantwoording als opgevraagd kapitaal. De rechten en verplichtingen van de vennootschap worden 

er immers niet anders van. In beide situaties heeft de vennootschap een vordering op de oprichter en eigen 
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vermogen ter grootte van de vordering beschikbaar.  

Een algemene conclusie dat een niet-rechtsgeldige volstorting op de aandelen van een vennootschap leidt tot 

een schending van de administratieplicht wanneer in de jaarrekening het aan de vennootschap ter beschikking 

gestelde bedrag wel wordt verantwoord als gestort kapitaal, kan naar mijn mening dan ook niet getrokken 

worden. Hoewel uit de gepubliceerde uitspraak lijkt te volgen dat Rechtbank Dordrecht dit wel deed, heeft 

navraag bij de curator van The Web Circle mij geleerd dat in de jaarrekening van The Web Circle geen vordering 

op de oprichter (uit hoofde van een lening noch uit hoofde van de opgevraagde storting) was verantwoord. Dit 

zal zonder meer betekenen dat deze vordering ook in de administratie, welke als basis dient voor de op te 

stellen jaarrekening, niet was verantwoord. Daarvan uitgaande, ligt de conclusie dat de administratieplicht bij 

The Web Circle was geschonden wel meer voor de hand. Niet omdat de administratie van het eigen vermogen 

ontoereikend was maar omdat de administratie van de activa van de vennootschap niet volledig was en in elk 

geval de rechten van de vennootschap jegens de oprichter niet uit deze administratie konden worden gekend. 

Dat maakt dat het dictum van het vonnis van de rechtbank wel begrijpelijk is, de motivering echter niet.  

 

 

Ter afsluiting 

Over de vraag wanneer wel en niet aan de administratieplicht van art. 2:10 BW is voldaan, bestaat nog 

onvoldoende duidelijkheid. Gezien de zware sanctie die op het niet-naleven van de administratieplicht rust in geval 

van faillissement van de vennootschap, is de rechtsonzekerheid die hierdoor ontstaat voor bestuurders ongewenst. 

Rechtbank Dordrecht heeft geoordeeld over de vraag of een niet-rechtsgeldige volstorting op aandelen leidt tot het 

oordeel dat de administratieplicht was geschonden en de bestuurders daardoor aansprakelijk zijn voor het tekort in 

het faillissement. De rechtbank oordeelde bevestigend. Naar mijn mening heeft de rechtbank hierbij enerzijds 

miskend dat uit de rechtspraak van de Hoge Raad volgt dat een 'gewoon' kasrondje, waarvan in casu sprake was, 

niet zonder meer leidt tot de conclusie dat er niet-rechtsgeldig is volgestort. Anderzijds heeft de rechtbank miskend 

dat bij een juiste verantwoording van een achteraf als niet-rechtsgeldig beoordeelde storting op aandelen, de 

omvang van het eigen vermogen van de vennootschap niet verschilt van de omvang van het eigen vermogen 

wanneer wel sprake was van een rechtsgeldige storting op aandelen. Dit is onvoldoende om te oordelen dat er 

sprake is van schending van de administratieplicht, nu de rechten en verplichtingen van de vennootschap te allen 

tijde uit de administratie kunnen worden gekend. De schending van de stortingsplicht leidt dus in beginsel niet tot de 

conclusie dat de administratieplicht is geschonden. Dat is slechts anders wanneer - zoals in casu - de vordering op 

de oprichter niet is verantwoord. Nu er helemaal geen vordering op de oprichter uit de balans bleek (niet uit hoofde 

van een lening maar ook niet uit hoofde van opgevraagde stortingen), zou sowieso de conclusie moeten worden 

getrokken dat de verantwoording in de jaarrekening van activa van The Web Circle onvolledig was en daarmee de 

administratieplicht geschonden, ongeacht of van rechtsgeldige volstorting sprake was.  

  

 

 

Voetnoten 

Voetnoten 
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[1] Gelieve dit artikel aan te halen als: C.M. Harmsen, 'Volstorting bij oprichting en schending van de 

administratieplicht', TvI 2008, 2, p. 3. Mr. drs. C.M. Harmsen is advocaat bij Stibbe te Amsterdam en 

redactiemedewerker van deze uitgave. 

 

[2] Rb. Dordrecht 16 mei 2007, JOR 2007/173, m.nt. C.J. Groffen. 

 

[3] R.o. 31. 

 

[4] Ik merk op dat het eigen vermogen bij het opmaken van de balans een restpost is en als zodanig niet een 

eigen administratie kent. 

 

[5] Kamerstukken II 1982/83, 17 725, zie ook J.M.M. Maeijer en J.A.W. Schreurs, Parlementaire geschiedenis 

rechtspersonen- en vennootschapsrecht, Alphen aan den Rijn: Samsom H.D. Tjeenk Willink 1991. 

 

[6] Kamerstukken II 1982/83, 17 725, nr. 6, p. 13. Zie ook J.M.M. Maeijer en J.A.W. Schreurs, Parlementaire 

geschiedenis rechtspersonen- en vennootschapsrecht, Alphen aan den Rijn: Samsom H.D. Tjeenk Willink 

1991, p. 54. 

 

[7] Na de wetswijziging uit 1992 luidde de verplichting van art. 2:10 lid 1 BW: 'Het bestuur is verplicht tot het 

houden van zodanige aantekeningen omtrent de vermogenstoestand van de rechtspersoon, dat daaruit te 

allen tijde zijn rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.' Per 1 januari 1994 is art. 2:10 lid 1 BW 

wederom gewijzigd en is de tekst gelijk aan die van het huidige art. 2:10 lid 1 BW. Bij de wetswijziging van 1 

januari 1994 is onder meer 'het houden van zodanige aantekeningen' gewijzigd in 'het voeren van een 

administratie'. 

 

[8] HR 11 juni 1993, NJ 1993, 713, m.nt. Ma. 

 

[9] Dit artikellid luidde: 'het bestuur van een rechtspersoon is verplicht van haar vermogenstoestand zodanige 

aantekening te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend'. 

 

[10] C.M. Harmsen, 'Artikel 2:10 BW: een vreemde eend in de '10 jaar NBW'-bijt!', in: S.C.J.J. Kortmann e.a. 

(red.), Onderneming en 10 jaar Nieuw Burgerlijk Recht (serie Onderneming en Recht, deel 24), Deventer: 

Kluwer 2002. 

 

[11] A.B. Frielink en J.C.E. van Kollenburg (red.), Leerboek Accountantscontrole, Algemene grondslagen, Stenfert 

Kroese, 2e druk, 2001, p. 15. 
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[12] H. Beckman, 'Administratie en openbaarmaking van de jaarrekening in het licht van boedelaansprakelijkheid 

van bestuurders en commissarissen', TVVS 1998, p. 353 e.v., nr. 12. 

 

[13] De door een productieonderneming of een handelsonderneming te voeren administraties zullen deels van 

elkaar verschillen. Zo zal een handelsonderneming geen onderhandenwerk administratie voeren. De door 

een zuivere holdingmaatschappij te voeren administratie wijkt daar weer vanaf. 

 

[14] Zie ook: C.J. Groffen, 'Stortingsperikelen', JOR plus 2003, p. 3 e.v. 

 

[15] Uit art. 2:203a lid 4 BW volgt expliciet dat het mogelijk is dat de vennootschap in oprichting beschikt over het 

voorafgaand aan de oprichting op een op haar naam staande bankrekening gestort bedrag. Tot het moment 

dat de opgerichte vennootschap de onttrekkingen voorafgaande aan de oprichting uitdrukkelijk heeft 

bekrachtigd, is (zijn) de oprichter(s) hoofdelijk aansprakelijk voor de aldus onttrokken bedragen. Zie ook B. 

Bier, 'Kapitaalbescherming: overbodig of nodig?', Ondernemingsrecht 2004, 005, p. 10. 

 

[16] HR 24 maart 2000, JOR 2000/81, r.o. 3.3. 

 

[17] HR 11 juli 2003, RO 2003/193, m.nt. C.J. Groffen. 

 

[18] HR 11 juli 2003, RO 2003/193, m.nt. C.J. Groffen, r.o. 3.6. 

 

[19] A-G Huydecoper verdedigt in zijn conclusie bij het Bas-C-arrest dat ook bij een 'gewoon' kasrondje er geen 

rechtsgeldige storting op de aandelen heeft plaatsgevonden, ook niet wanneer deze teruglening plaatsvindt 

tegen zakelijke condities. Maeijer betoogt in zijn noot in de NJ onder de Bas-C-uitspraak dat een onderscheid 

moet worden gemaakt tussen het moment van het kasrondje, voor of na de oprichting van de vennootschap. 

Vóór de oprichting moet grote terughoudendheid worden betracht met de geoorloofdheid van een kasrondje 

en na de oprichting moet de teruglening worden beoordeeld in het licht van art. 2:9 BW (zie NJ 2003, 630, 

m.nt. Ma). 

 

[20] HR 18 november 1988, NJ 1989, 699, m.nt. Ma. 

 

[21] HR 18 november 1988, NJ 1989, 699, m.nt. Ma, r.o. 3.3. 

 

[22] Rb. Dordrecht 16 mei 2007, JOR 2007/173. 
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[23] Rb. Dordrecht 16 mei 2007, JOR 2007/173, r.o. 31. 

 

[24] In het vonnis wordt geen verklaring gegeven voor het verschil tussen het door de oprichter gestorte bedrag 

van €  45 000 en het kennelijk in de jaarrekening vermelde bedrag aan eigen vermogen van €  45 378. Ik ga 

in het vervolg van dit artikel uit van een verantwoord eigen vermogen gelijk aan het op de bankrekening van 

de vennootschap in oprichting gestorte bedrag van €  45 000. 

 

[25] Rb. Dordrecht 16 mei 2007, JOR 2007/173, sub 3 onder de vaststaande feiten. 

 

[26] Art. 2:373 

BW. 

 

[27] Art. 2:370 

BW. 

 

[28] Uiteraard kan de verrekeningsverklaring ook door de oprichter worden uitgebracht. Ik ga hier echter uit van de 

positie van de vennootschap. 
 


