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MR. DRS. C.M. HARMSEN*

1. Inleiding

Het bepaalde in de artikelen 2:138 lid 2 BWen 2:248 lid 21 BW is tegelijkertijd
een van de scherpste als een van de botste instrumenten die de curator in zijn
gereedschapskist heeft. Voldoende aanleiding dus voor een separate bijdrage in
deze bundel over dit artikellid.

De basis voor de inhoud van het huidige artikel 2:248 lid 2 BW is gelegd in de
Wet Bestuurdersaansprakelijkheid in geval van faillissement van de rechtsper-
soon, of wel de derde misbruikwet, die op 1 januari 1987 in werking trad.
Daarvoor was de aansprakelijkheid van de bestuurder in geval van het
faillissement van de rechtspersoon ook geregeld in artikel 2:248 BW maar
qua inhoud waren de beide artikelen onvergelijkbaar. Artikel 2:248 BW van
vóór 1 januari 1987 bepaalde dat de curator van een bestuurder schadevergoe-
ding kon vorderen indien de toestand van de vennootschap geheel of gedeel-
telijk te wijten was aan grove schuld of grove nalatigheid van die bestuurder.
Een met het huidige lid 2 vergelijkbaar artikellid bestond er toen niet. Stelplicht
en bewijslast ter zake van de grove schuld of grove nalatigheid en de daardoor
geleden schade lag derhalve bij de curator. Het versterken van de positie van de
curator ten opzichte van de bestuurder van een gefailleerde vennootschap was
dan ook een van de doelstellingen van de derde misbruikwet:2

‘In het wetsontwerp wordt voorgesteld de curator in het faillissement van
een naamloze of besloten vennootschap een sterkere positie te geven
tegenover de bestuurders van die vennootschap. Het wordt de curator

* Karen Harmsen is advocaat bij Rutgers & Posch te Amsterdam.
1. Ik zal hierna nog uitsluitend verwijzen naar artikel 2:248 (lid 2) BW. Aangezien artikel

2:138 (lid 2) BW gelijkluidend is, is hetgeen wordt opgemerkt ook van toepassing op het
bestuur en de bestuurders van de naamloze vennootschap. Aangezien het bepaalde in artikel
2:138 (lid 2) BW van overeenkomstige toepassing wordt verklaard op bestuurders van
verenigingen, coöperaties en stichtingen met winstoogmerk, is de inhoud van dit artikel ook
voor het bestuur en de bestuurders van deze rechtspersonen relevant.

2. TK, zitting 1980-1981, 16 631, nr. 3, p. 1.
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minder moeilijk gemaakt een bestuurder die door verwaarlozing van zijn
taak het faillissement in de hand heeft gewerkt persoonlijk aan te spreken.’

Een belangrijk onderdeel van de versterking van de positie van de curator
vormde de toevoeging van een nieuw lid 2 aan artikel 2:248 BW. In geval van
de schending van de administratie- of openbaarmakingsplicht werd de (bewijs-)
positie van de curator nog verder vereenvoudigd omdat het kennelijk onbe-
hoorlijk bestuur in dat geval op grond van de wet vast staat en dit kennelijk
onbehoorlijk bestuur wordt vermoed een belangrijke oorzaak van het faillisse-
ment te zijn. In de woorden van de wetgever:3

‘Omdat het ontbreken van behoorlijke boekhouding en het niet tijdig
publiceren van de jaarrekening duidt op een weinig betrouwbaar en serieus
ondernemerschap, leidt de wet uit deze feiten – die dus tekortkomingen van
het bestuur vormen die op zich zelf steeds als onbehoorlijk bestuur moeten
worden gekwalificeerd – af dat het bestuur zijn taak ook in het algemeen
niet behoorlijk vervuld heeft en schept de wet voorts het vermoeden, dat die
onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak van het faillissement
[is]. De curator heeft dus verder geen bewijslast ten aanzien van het
onbehoorlijk bestuur, noch ten aanzien van het verband met het faillisse-
ment. De bestuurdersaansprakelijkheid wordt in dit geval dus gemakkelijk
vastgesteld.’

Het is juist deze vereenvoudiging van de (bewijs-)positie van de curator die tot
discussie heeft geleid en leidt. Bij de openbaarmakingsplicht gaat de discussie
vooral om de fundamentele vraag of de in artikel 2:248 lid 2 BW gelegde
koppeling met artikel 2:394 BW wel terecht is. Bij de administratieplicht ziet de
discussie daar juist niet op maar wel op de onduidelijkheid in de begrenzing van
artikel 2:10 BW en dus de vraag wanneer er sprake is van een schending van de
administratieplicht en wanneer niet.

In het navolgende zal ik nader ingaan op de twee in artikel 2:248 lid 2 BW
genoemde instrumenten die het de curator vergemakkelijken op te treden tegen
kennelijk onbehoorlijk besturende bestuurders. Omdat over de administratie-
plicht in de afgelopen jaren aanzienlijk meer is gepubliceerd dan over de
openbaarmakingsplicht, richt ik mij in deze bijdrage vooral op de laatste
verplichting.

3. TK, zitting 1980-1981, 16 631, nr. 3, p. 4.
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2. Essentiële verplichtingen van het bestuur

2.1 Bestrijding van misbruik van rechtspersonen

Alvorens meer specifiek in te gaan op de openbaarmakings- en administratie-
plicht, is het goed eerst in het algemeen aandacht te besteden aan de motieven
van de wetgever om specifiek deze twee verplichtingen aan te wijzen als
zodanig essentiële verplichtingen dat niet-nakoming ervan leidt tot het vast
staan van algeheel (kennelijk) onbehoorlijk bestuur.

Uitgangspunt voor de ingrijpende wijziging van onder meer artikel 2:248 BW
was het tegengaan van de in de jaren zeventig van de vorige eeuw aanzienlijk
toegenomen misbruik van rechtspersonen, met name in de bouw. Niet alleen het
aantal faillissementen maar ook de omvang van de per gefailleerde vennoot-
schap onbetaald gelaten schulden, in het bijzonder belastingen en sociale
premies, nam aanzienlijk toe in de periode van 1974 tot en met 1979.4 Dit
leidde tot de discussie of niet in bepaalde gevallen voorbij gegaan moest
kunnen worden aan de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap, en een
derde, de bestuurder, aansprakelijk moest kunnen worden gehouden voor
schulden van deze vennootschap. Niet alleen zou op die manier (een deel
van) de onbetaald gebleven schulden van de vennootschap op de bestuurder(s)
kunnen worden verhaald, er zou ook een preventieve werking vanuit gaan:5

‘Bestuurders van vennootschappen die weten dat zij in geval van faillisse-
ment daadwerkelijk door de curator aangesproken kunnen worden en dan
niet steeds door de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap worden
beschermd, zullen in hun beleid en beheer meer verantwoord te werk gaan.’

Artikel 2:248 (lid 2) BW beoogt derhalve niet alleen de mogelijkheid te creëren
voor het herstel van de gevolgen van kennelijk onbehoorlijk bestuur in het
geval van een faillissement maar heeft ook nadrukkelijk als doel misbruik in de
vorm van kennelijk onbehoorlijk bestuur te voorkomen.

Misbruik van rechtspersonen moet overigens wel duidelijk worden onderschei-
den van achteraf foutief uitgepakte ondernemersbeslissingen. Immers, de marge
tussen een achteraf als van groot ondernemerschap getuigende beslissing van
het bestuur en een later als onjuist en wellicht onbehoorlijk gekwalificeerde
beslissing, is vaak best smal. Het doel van de verscherpte aansprakelijkheids-
bepalingen is niet om bestuurders risico-avers te maken en hen in het

4. TK, zitting 1980-1981, 16 530, nrs. 3-4, p. 4.
5. TK, zitting 1980-1981, 16 631, nr. 3, p. 3.
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ondernemerschap te beperken maar om malafide bestuurders te kunnen aan-
spreken.6 Dat volgt ook de opmerking van de Minister van Justitie in de
Tweede Kamer: ‘[B]ona fide bestuurders zullen van de wetsontwerpen7 niets te
vrezen hebben’.8 De Minister voegde hier overigens aan toe dat deze bonafide
bestuurders ‘zich dus niet [hoeven] te verzekeren’. Achteraf kan in elk geval
worden vastgesteld dat de aan die opmerking ten grondslag liggende overtui-
ging dat bonafide bestuurders ook niet zullen worden aangesproken, onjuist is
gebleken. Wat hier ook van zij, uitgangspunt van de wetgever bij de invoering
van het nieuwe artikel 2:248 (lid 2) BW was dat een malafide bestuurder moet
kunnen worden aangesproken op zijn handelen, waarmee misbruik van de
rechtspersoon c.q. de rechtspersoonlijkheid van de besloten vennootschap is
gemaakt.

2.2 Schuldige verwaarlozing van de bestuurstaak

Bij misbruik gaat het om gedragingen die als schuldige verwaarlozing van de
bestuurstaak kunnen worden aangemerkt.9 Het meest sprekende voorbeeld,
aldus de Minister van Justitie, wordt door de wet zelf genoemd, namelijk het
niet bijhouden van een boekhouding of het verwaarlozen van de verplichting tot
het openbaar maken van de jaarrekening.10

Al vanaf de aanvang van de parlementaire behandeling is de vraag gerezen of
het wettelijk vaststaan van algeheel kennelijk onbehoorlijk bestuur en het
vermoeden van het zijn van een belangrijke oorzaak van het faillissement in
het geval alleen de openbaarmakingsplicht niet is nageleefd, niet een te zware
sanctie is. De Minister van Justitie heeft al vanaf de memorie van antwoord af,
het standpunt ingenomen dat zowel voor de administratieplicht als voor de
openbaarmakingsplicht geldt dat het gaat om een ‘zeer fundamentele verplich-
ting van het bestuur’,11 ‘de elementaire verplichtingen van het bestuur van een
vennootschap’12 en ‘de belangrijkste wettelijke waarborg dat er in de vennoot-
schap een ordelijk, verantwoordelijk en nauwgezet bestuur wordt gevoerd,
waardoor derden er op kunnen vertrouwen dat zij met die vennootschap zaken

6. M.J. Kroeze, Bange bestuurders, Kluwer, Deventer 2005.
7. Tweede en derde misbruikwet.
8. TK, zitting 1985-1986, handelingen, p. 6342.
9. TK, vergaderjaar 1983-1984, 16 631, nr. 6, p. 14.
10. TK, vergaderjaar 1983-1984, 16 631, nr. 6, p. 14.
11. TK, vergaderjaar 1983-1984, 16 631, nr. 6, p. 22.
12. TK, vergaderjaar 1983-1984, 16 631, nr. 6, p. 27.
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kunnen doen en niet worden verrast door een misplaatst beroep op de beperking
van de aansprakelijkheid wanneer de baten de schulden blijken te overtref-
fen’.13

Zowel verzoeken van de Tweede en Eerste Kamer om de verwijzing naar de
openbaarmakingsplicht in het geheel uit artikel 2:248 lid 2 BW te verwijderen
als verzoeken om voor de administratie- en de openbaarmakingsplicht het
wettelijk vaststaan van het vaststaand kennelijk onbehoorlijk bestuur te wijzi-
gen in een wettelijk vermoeden, zijn door de Minister niet gehonoreerd:14

‘Naleving van de verplichtingen tot het bijhouden van een behoorlijke
boekhouding en het tijdig publiceren van jaarstukken behoort ongetwijfeld
tot de meest wezenlijke elementen van een behoorlijke taakvervulling door
het bestuur. Verwaarloost het bestuur die verplichtingen, dan kan te dien
aanzien geen tegenbewijs worden geleverd in die zin dat het bestuur zijn
taak desondanks wel behoorlijk heeft vervuld.’

Kortom, schending van administratie- of openbaarmakingsplicht is een schul-
dige verwaarlozing van de taak van het bestuur, waarmee aansprakelijkheid
voor het tekort in beginsel gegeven is. Deze zware sanctie op de schending van
de openbaarmakingsplicht is in de literatuur veelvuldig bekritiseerd.15

2.3 Onbelangrijk verzuim

Uit het voorgaande volgt dat de Minister van Justitie gedurende de gehele
parlementaire behandeling van het wetsvoorstel sterk hechtte aan het als
vaststaand kennelijk onbehoorlijk bestuur kwalificeren van de schending van
de administratie- en publicatieplicht en het opnemen van het wettelijke
vermoeden dat dit vaststaande kennelijk onbehoorlijk bestuur een belangrijke
oorzaak is van het faillissement. Niet alleen op vragen van Kamerleden maar
ook op pleidooien van rechtsgeleerden uit die tijd tot wijziging van de

13. TK, vergaderjaar 1983-1984, 16 631, nr. 6, p. 27.
14. TK, vergaderjaar 1983-1984, 16 631, nr. 6, p. 27.
15. H. Beckman, ‘Administratie en openbaarmaking van de jaarrekening in het licht van

boedelaansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen’, TVVS 1998, nr. 98/12,
p. 353-361; M.J. Kroeze en J.B. Wezeman, ‘De openbaarmakingsplicht en aansprakelijkheid
in faillissement’, in: M.J. Kroeze e.a. (red), Verantwoording aan Hans Beckman, Deventer:
Kluwer 2006, p. 325-336; P. van Schilfgaarde, Misbruik van rechtspersonen; commentaar
op de tweede en derde misbruikwet, Uitgave vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht
Rijksuniversiteit Groningen, deel 3, Deventer: Kluwer 1986, p. 56 en B.J. de Jong en M.P.
Nieuwe Weme, Publicatie van de jaarrekening, Serie vanwege het Van der Heijden Instituut
te Nijmegen, deel 91, Deventer: Kluwer 2006, p. 118.
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voorgestelde regeling, met name daar waar het de openbaarmakingsplicht
betrof, reageerde de Minister telkenmale afwijzend.

Dat neemt echter niet weg dat al direct bij de aanvang van de parlementaire
behandeling van het wetsvoorstel, in de memorie van antwoord, door de
Minister is toegezegd dat een mitigerende wijziging zou worden doorgevoerd
in artikel 2:248 lid 2 BW maar niet nadat hij eerst nog weer duidelijk maakt dat
ook de openbaarmakingsplicht een essentiële bestuurstaak is:16

‘De leden van de C.D.A.-fractie vragen of het als onbehoorlijk bestuur
aanmerken van het niet tijdig publiceren van de jaarstukken niet een wat
zware sanctie is voor een geringe overschrijding van de wettelijke of
statutaire termijn. Dienaangaande merk ik in de eerste plaats op, dat het
mij nauwelijks betwistbaar voorkomt dat het stipt naleven van de voor-
schriften op het stuk van de openbaarmaking van de jaarrekening een van de
wezenlijke, ten opzichte van derden die met de vennootschap te maken
hebben meest belangrijke, bestuurstaken is. Het verwaarlozen daarvan moet
dan ook als onbehoorlijk bestuur worden aangemerkt. Gaat het om een
gering verzuim, dan moet dat uiteraard niet te zwaar worden bestraft. De
ontworpen regeling houdt daar onvoldoende rekening mee, (…). Bij nota
van wijziging is deze uitgewerkt, in die zin dat een onbelangrijk verzuim
niet in aanmerking wordt genomen.’

Doel van de toevoeging van het onbelangrijk verzuim, is om ‘onredelijke
toepassing’ van het tweede lid te voorkomen, zodat duidelijk wordt dat
‘onbetekenende overtredingen’ niet in aanmerking worden genomen.17 In de
Nota naar aanleiding van het eindverslag heeft de Minister nog enkele woorden
gewijd aan de vraag wat nu als een onbelangrijk verzuim zou kwalificeren:18

‘In de memorie van antwoord is het voorbeeld genoemd van [de] tijdelijk
zieke boekhouder, waardoor de boekhouding niet geheel bij is. Ook kan
men zich voorstellen dat als onbelangrijk verzuim kan worden beschouwd,
dat niet alle bescheiden van artikel 14, lid 3, Boek 2 BW19 bewaard zijn
gebleven. Een beperkte overschrijding van de termijn waarbinnen de jaar-
stukken moeten zijn gepubliceerd kan ook als een onbelangrijk verzuim
worden beschouwd, te meer als deze bijvoorbeeld te wijten is aan een
langdurige computerstoring. In het algemeen kan men stellen, dat indien de

16. TK, vergaderjaar 1983-1984, 16 631, nr. 6, p. 18.
17. TK, vergaderjaar 1983-1984, 16 631, nr. 6, p. 22.
18. TK, vergaderjaar 1983-1984, 16 631, nr. 9, p. 16.
19. Thans: artikel 2:10 lid 3 BW.
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overtuiging bestaat dat de ondernemer een bonafide instelling heeft en een
redelijke verklaring kan geven voor het verzuim, de bepaling kan worden
toegepast om de al te scherpe kantjes van het tweede lid van de artikelen
138 en 248 Boek 2 BW, zoals in het wetsontwerp voorgesteld, weg te
nemen.’

De aan artikel 2:248 lid 2 BW ten grondslag liggende normering is dus dat
malafide ondernemers eenvoudig moeten kunnen worden aangesproken door een
curator voor door hen verricht kennelijk onbehoorlijk bestuur, dat het handelen in
strijd met de administratie- en openbaarmakingsverplichting sowieso onbehoor-
lijk bestuur oplevert maar dat de bestuurders van een bonafide instelling met een
redelijke verklaring voor het verzuim van een van beide verplichtingen niet door
de zware gevolgen van dit artikel getroffen zouden moeten worden. Zoals vaker
het geval is, is the proof of the pudding in eating it.

3. De openbaarmakingsplicht

3.1 Inleiding

Tijdens de parlementaire behandeling van artikel 2:248 lid 2 BW is aan de orde
geweest dat het aantal geschillen omtrent de vraag of de openbaarmakingsplicht
wel of niet goed zou zijn nageleefd geringer zou zijn dan die omtrent de
administratieplicht. Immers, zo was de gedachte, de vraag of een jaarrekening
wel of niet binnen dertien maanden na afloop van het boekjaar is neergelegd bij
het handelsregister is eenvoudig te beantwoorden. Wat overblijft aan gronden
voor een geschil is dan de vraag of er sprake is van een onbelangrijk verzuim
indien niet-tijdig of niet-volledig is gedeponeerd.20 Hoewel deze verwachting
zonder meer gerechtvaardigd was, blijkt de openbaarmakingsplicht de ge-
moederen tot de dag van vandaag toch bezig te houden.

In artikel 2:394 BW is bepaald dat de rechtspersoon verplicht is de vastgestelde
jaarrekening binnen acht dagen na vaststelling openbaar te maken.21 Wanneer
vaststelling niet uiterlijk binnen twee maanden na afloop van de voor het
opmaken geldende termijn heeft plaatsgevonden, moet de niet-vastgestelde
jaarrekening onverwijld worden openbaar gemaakt.22 Indien de rechtspersoon

20. Ik ga in deze bijdrage niet in op de vraag wat de invloed is van een uitgesproken surseance
van betaling of faillissement op de openbaarmakingsplicht. Ik verwijs hiervoor naar mijn
bijdrage Openbaarmaking van de jaarrekening tijdens insolventie, in: De bewindvoerder een
octopus, onder redactie van N.E.D. Faber e.a., Serie Onderneming en Recht, deel 44,
Kluwer, Deventer, 2008, p. 113-131.

21. Artikel 2:394 lid 1 BW.
22. Artikel 2:394 lid 2 BW.
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verplicht is naast de jaarrekening ook een jaarverslag en overige gegevens op te
stellen, moeten deze stukken gelijktijdig met de jaarrekening openbaar gemaakt
worden.23 De uiterste termijn voor het openbaar maken van de jaarrekening
(met eventueel het jaarverslag en de overige gegevens) is dertien maanden.24

Op deze verplichtingen geldt een aantal uitzonderingen. De verplichting tot
openbaarmaking van de jaarrekening vervalt in het geval gebruik wordt
gemaakt van het groepsregime ex artikel 2:403 BW, indien er sprake is van
een kleine vennootschap ex artikel 2:396 BW of indien er sprake is van een
ontheffing als bedoeld in artikel 2:394 lid 5 BW.25 Wanneer wel wordt voldaan
aan de specifieke eisen die in deze bepalingen worden gesteld, zoals bijvoor-
beeld het tijdig openbaar maken van het besluit tot toepassing van het groeps-
regime, de beperkte balans met toelichting of de ontheffing, is van schending
van artikel 2:394 BW geen sprake.

3.2 Artikel 2:394 lid 3 BW

In het kader van artikel 2:248 lid 2 BW is met name de verplichting van lid 3,
namelijk dat de rechtspersoon uiterlijk dertien maanden na afloop van het
boekjaar de jaarrekening openbaar maakt, belangrijk. Immers, de Hoge Raad
oordeelde in het arrest Brens q.q./Sarper uit 1993 dat voor de vraag of de
termijn voor de openbaarmaking van de jaarrekening al dan niet is geschonden,
het gaat om de vraag of de jaarrekening uiterlijk dertien maanden na afloop van
het boekjaar is openbaar gemaakt. Ook wanneer er geen verlengingsbesluit ex
artikel 2:210 BW is genomen of er geen bijzondere omstandigheden waren die
de verlenging rechtvaardigden, is er voor de toepassing van artikel 2:248 lid 2
BW pas sprake van een schending van de openbaarmakingsplicht, wanneer de
jaarrekening niet uiterlijk dertien maanden na afloop van het boekjaar is
openbaar gemaakt:26

‘(…) De regels betreffende de termijnen waarbinnen volgens artikel 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 vennoot-
schap. Voor de crediteuren is in feite slechts van belang dat de jaarrekening

23. Artikel 2:394 lid 4 BW.
24. Artikel 2:394 lid 3 BW.
25. Zie over deze uitzonderingen met verwijzingen naar literatuur en rechtspraak: C.M.

Harmsen, Openbaarmaking van de jaarrekening tijdens insolventie, in: De Bewindvoerder
een octopus, onder redactie van N.E.D. Faber e.a., Serie Onderneming en Recht, deel 44,
Kluwer, Deventer, 2008, p. 113-131.

26. Hoge Raad 11 juni 1993, NJ 1993, 713, m.nt. Ma (Brens q.q./Sarper), r.o. 3.3.
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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. Een redelijke uitleg van het bepaalde
in art. 2:248 brengt daarom mee dat bij de beantwoording van voormelde
vraag [of een niet-tijdig voldoen aan de in art. 2:394 neergelegde publica-
tieverplichting al dan niet een onbelangrijk verzuim oplevert; CMH] een
overschrijding van de termijn voor openbaarmaking buiten beschouwing
wordt gelaten voor zover de overschrijding een gevolg is van het ontbreken
van een geldig besluit tot verlenging van de termijn geldende voor het
opmaken van de jaarrekening.’

Dit oordeel van de Hoge Raad was gebaseerd op het feit dat de jaarrekeningen
in de in die zaak relevante jaren (1984, 1985 en 1986) pas na elf en twaalf
dagen na dertien maanden na afloop van de relevante boekjaren waren
gedeponeerd en er geen verlengingsbesluiten ex artikel 2:210 BW konden
worden getoond. Uit het arrest blijkt niet wanneer de jaarrekeningen over de in
die zaak relevante boekjaren daadwerkelijk waren opgemaakt en vastgesteld.
Uit het feit dat de vraag naar de verlengingsbesluiten ex artikel 2:210 BW
relevant was, lijkt te kunnen worden geconcludeerd dat de jaarrekeningen in elk
geval nog niet waren opgesteld binnen vijf maanden na afloop van de relevante
boekjaren. Uit het arrest wordt niet duidelijk of, en zo ja, wanneer de
jaarrekeningen over de relevante jaren door de rechtspersoon waren vastgesteld
en of openbaarmaking wel had plaatsgevonden binnen acht dagen na de
vaststelling.27 De vraag of was voldaan aan het vereiste van artikel 2:394
lid 1 BW, dus of de jaarrekeningen wel tijdig na de vaststelling ervan – dat
willen zeggen binnen acht dagen – openbaar gemaakt waren, was in de zaak die
leidde tot het arrest Brens q.q./Sarper niet aan de orde.

3.3 Artikel 2:394 lid 1 BW

Wat nu als zou blijken dat de jaarrekening over een bepaald boekjaar wel
binnen twee maanden na het opstellen ervan zou zijn vastgesteld28 maar niet
binnen acht dagen na de vaststelling openbaar is gemaakt terwijl dat wel
uiterlijk op de laatst mogelijke dag van de dertienmaandstermijn van artikel
2:394 lid 3 BW is gebeurd? In dat geval is sprake van een schending van artikel
2:394 lid 1 maar niet van artikel 2:394 lid 3 BW. Leidt dit tot toepasselijkheid
van artikel 2:248 lid 2 BW of is in een dergelijk geval met een beroep op de

27. Heel erg voor de hand lijkt dit niet te liggen gezien de wel bekende data van openbaarma-
king van elf en twaalf februari.

28. Al dan niet met gebruikmaking van een verlengingsbesluit ex artikel 2:210 BW.
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Hoge Raad in Brens q.q./Sarper geen sprake van een schending van artikel
2:394 BW?

Deze vraag is aan de orde geweest in een tweetal zaken. De Rechtbank
Dordrecht besteedt nauwelijks aandacht aan de vraag of een schending van
artikel 2:394 lid 1 BW aanleiding geeft tot de conclusie dat de openbaarma-
kingsplicht is geschonden, wanneer wel is voldaan aan de verplichting van
artikel 2:394 lid 3 BW. Met een verwijzing naar het arrest Brens q.q./Sarper
overweegt de Rechtbank Dordrecht:29

‘(…) dat, voor zover het de werking van artikel 2:248 BW aangaat,
voldoende is dat de jaarrekening is openbaar gemaakt uiterlijk 13 maanden
na afloop van het boekjaar. De jaarrekening 2001 is openbaar gemaakt op
11 juli 2002,30 dus ruimschoots binnen deze termijn.’

De Rechtbank ’s-Gravenhage31 gaat wel gedetailleerd in op de vraag of de
schending van artikel 2:394 lid 1 BW relevant is in het kader van artikel 2:248
lid 2 BW wanneer wel is voldaan aan de verplichting van artikel 2:394 lid 3
BW. In die procedure stond vast dat de jaarrekeningen over de boekjaren 1989,
1990, 1991 en 1992 telkens niet binnen acht dagen na de respectievelijke
vaststelling openbaar gemaakt waren, maar wel binnen de in artikel 2:394 lid 3
BW gestelde termijn van dertien maanden na afloop van het boekjaar.32 De
curator stelt zich op het standpunt dat de deponeringstermijn van artikel 2:394
lid 1 BW is overschreden en daarmee artikel 2:248 lid 2 BW van toepassing is.
De Rechtbank overweegt onder meer het volgende:

‘Voorop gesteld moet daarbij worden dat, zoals in de laatste volzin van
artikel 2:248 lid 2 BW uitdrukkelijk is bepaald, een onbelangrijk verzuim
bij de toepassing van deze bepaling niet in aanmerking wordt genomen. In
het voetspoor van HR 11 juni 1993, NJ 1993, 713 overweegt de rechtbank
dat bij de beantwoording van de vraag of overschrijding van een in artikel
2:394 BW neergelegde verplichting al dan niet een onbelangrijk verzuim als
vorenbedoeld oplevert, in aanmerking moet worden genomen dat de
ingrijpende bepaling van artikel 2:248 lid 2 BW haar rechtvaardiging vindt
in het belang dat crediteuren van de vennootschap hebben bij naleving van
de daar vermelde voorschriften. Voor de crediteuren is in feite slechts van

29. Rechtbank Dordrecht 17 november 2004, ECLI:NL:RBDOR:2004:AR6141, r.o. 8.
30. Deze jaarrekening was vastgesteld op 26 maart 2002.
31. Rechtbank ’s-Gravenhage 18 maart 1998, JOR 1998, 75, r.o. 3.7.
32. Voor een van de boekjaren gold dat de jaarrekening veertien dagen na afloop van de

dertienmaandstermijn is openbaargemaakt maar daaraan wordt in de uitspraak geen aandacht
besteed.
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belang dat de jaarrekening niet later wordt gepubliceerd dan op het uiterste
tijdstip dat volgens artikel 2:394 lid 3 BW in geval van verlenging van de
termijn voor het opmaken geldt, dus uiterlijk 13 maanden na afloop van het
boekjaar. Naar het oordeel van de rechtbank brengt een redelijke uitleg van
het bepaalde in artikel 2:248 lid 2 BW daarom mee dat het enkele
overschrijden van de in artikel 2:394 lid 1 BW gestelde termijn van 8
dagen na vaststelling van de jaarrekening, indien publicatie wèl binnen 13
maanden na afloop van het boekjaar heeft plaatsgevonden, voor de
toepassing van deze bepaling buiten beschouwing dient te worden gelaten.’

Zeker nu de Rechtbank ook overigens tot het oordeel kwam dat van kennelijk
onbehoorlijk bestuur geen sprake was, is de uitkomst zonder meer redelijk te
noemen. Ik vraag mij echter wel af of de lijn waarlangs de Rechtbank tot dit
oordeel komt, wel een juiste is.33 De Rechtbank concludeert dat de schending
van artikel 2:394 lid 1 BW zonder schending van artikel 2:394 lid 3 BW, een
onbelangrijk verzuim is en als zodanig buiten beschouwing moet blijven in het
kader van de beoordeling ex artikel 2:248 lid 2 BW. In artikel 2:248 lid 2 BW
wordt echter geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende verplichtingen
die in artikel 2:394 BW aan (het bestuur van) een rechtspersoon worden
opgelegd. Uitgaande van het bepaalde in artikel 2:248 lid 2 BW leidt iedere
schending van artikel 2:394 BW tot de vaststelling dat sprake is van kennelijk
onbehoorlijk bestuur, tenzij er sprake is van een onbelangrijk verzuim, waarmee
de wetgever beoogde de scherpe kantjes van artikel 2:248 lid 2 BW af te halen.

Volgens vaste jurisprudentie is van een onbelangrijk verzuim sprake indien het
niet voldoen aan de verplichtingen als bedoeld in artikel 2:248 lid 2 BW in de
omstandigheden van het geval niet erop wijst dat het bestuur zijn taak kennelijk
onbehoorlijk heeft vervuld. Dit is met name het geval indien voor het verzuim
een aanvaardbare verklaring bestaat.34 Uit de uitspraak van de Rechtbank
’s-Gravenhage blijkt niet dat de Rechtbank deze beoordeling heeft uitgevoerd.
Ik ben van mening dat in een situatie zoals beoordeeld door de Rechtbank
’s-Gravenhage, moet worden geoordeeld of de redenen die het bestuur aanvoert
voor het niet voldoen aan de het vereiste van artikel 2:394 lid 1 BW zodanig zijn
dat kan worden gesproken van een onbelangrijk verzuim. Ik zou menen dat
daarbij dezelfde overwegingen een rol moeten spelen als bij de vraag of de
overschrijding van de dertienmaandstermijn een onbelangrijk verzuim is of niet.
Hierbij geldt ook de terughoudendheid in de toepassing van artikel 2:248 lid 2
BW zoals beoogd door de wetgever, namelijk dat malafide bestuur moet worden
bestraft. Van malafide bestuur zal niet snel sprake zijn wanneer de jaarrekening

33. Zo ook: J.B. Huizink, Groene Serie Rechtspersonen, artikel 2:248 BW, aantekening 17.3.
34. Hoge Raad 1 november 2013, JOR 2013, 336 (Verify), m.nt. W.J.M. van Andel, r.o. 3.6.2.
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weliswaar niet binnen acht dagen na vaststelling maar wel binnen dertien
maanden na afloop van het boekjaar is openbaar gemaakt.

Voor het in het algemeen als een onbelangrijk verzuim categoriseren van de
schending van artikel 2:394 lid 1 BW zonder schending van artikel 2:394 lid 3
BW zoals door de Rechtbank ’s-Gravenhage overwogen, is naar mijn mening
een wetswijziging nodig, in de zin dat in artikel 2:248 lid 2 BWalleen nog maar
verwezen wordt naar artikel 2:394 leden 3 tot en met 8 BW.

3.4 Artikel 2:394 lid 8 BW

Voor een vennootschap waarvan effecten zijn toegelaten tot de handel op een
gereglementeerde markt als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht geldt
een bijzonder regime voor zowel het opmaken van de jaarrekening als voor het
openbaar maken ervan.35

Voor deze Nederlandse beursgenoteerde entiteiten geldt een maximale termijn
voor het opmaken van de jaarrekening van vier maanden op grond van artikel
2:101 lid 1 BW. In hetzelfde artikellid is bepaald dat deze termijn niet kan
worden verlengd. Ook is geen ontheffing voor het opmaken van de jaarrekening
mogelijk voor een beursgenoteerde naamloze vennootschap (artikel 2:101 lid 7
BW). Voor een uitgevende instelling als bedoeld in de Wet op het financieel
toezicht met haar zetel in Nederland, geldt op grond van artikel 5:25o Wft dat
de jaarrekening uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar moet
zijn vastgesteld. Binnen vijf dagen na vaststelling moet de jaarrekening worden
gezonden aan de Autoriteit Financiële Markten.36 Hetzelfde geldt voor het
jaarverslag en de overige gegevens.37 Wanneer de jaarrekening niet uiterlijk
binnen zes maanden na afloop van het boekjaar is vastgesteld, moet de
uitgevende instelling hiervan onverwijld mededeling doen aan de Autoriteit
Financiële Markten.38 Het is vervolgens de wettelijke verplichting van de
Autoriteit Financiële Markten om de jaarrekening, het jaarverslag en de overige
gegevens of de mededeling dat de jaarrekening niet-tijdig is vastgesteld samen
met de niet-vastgestelde jaarrekening binnen drie dagen na de toezending ervan
door te sturen aan het handelsregister ex artikel 2:394 BW.39

35. Artikel 2:394 lid 8 BW.
36. Artikel 5:25o lid 1 Wft.
37. Artikel 5:25o lid 4 Wft.
38. Artikel 5:25o lid 2 Wft.
39. Artikel 5:25o lid 3 en lid 5 Wft.
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Corresponderend met de verplichtingen van de – kortgezegd – beursgenoteerde
vennootschap en de Autoriteit Financiële Markten op grond van de Wet op het
financieel toezicht, is aan artikel 2:394 BW een nieuw artikellid opgenomen. In
artikel 2:394 lid 8 BW is bepaald dat de beursgenoteerde entiteit wordt geacht te
hebben voldaan aan de verplichting uit artikel 2:394 lid 1 BW wanneer zij haar
jaarrekening tijdig in de zin van artikel 5:25o lid 1 Wft heeft toegezonden aan
de Autoriteit Financiële Markten. Voor de verplichting van artikel 2:394 lid 2
BW geldt dat daaraan is voldaan wanneer tijdig de mededeling dat de
jaarrekening niet-tijdig is vastgesteld tezamen met de niet-vastgestelde jaarre-
kening aan de Autoriteit Financiële Markten is gestuurd. En voor het toesturen
van het jaarverslag en de overige gegevens geldt dat tijdige toezending ervan
aan de Autoriteit Financiële Markten geldt als voldoening aan artikel 2:394
lid 4 BW.

Dit systeem van artikel 5:25o Wft en artikel 2:394 lid 8 BW betekent dat
wanneer (het bestuur) van de Nederlandse uitgevende instelling voldoet aan de
vereisten van artikel 5:25o Wft, het ook heeft voldaan aan de verplichtingen
van artikel 2:394 leden 1, 2 en/of 4 BW. A contrario betekent dit dat wanneer de
termijnen van artikel 5:25o Wft niet worden gehaald, de uitgevende instelling
ook niet heeft voldaan aan deze verplichtingen van artikel 2:394 BW. De
curator zal dus voor deze entiteiten de registers van de Autoriteit Financiële
Markten moeten nagaan om te beoordelen of aan de openbaarmakingsverplich-
ting is voldaan of dat een beroep op artikel 2:248 lid 2 BW openstaat.

Met deze systematiek van artikel 2:394 lid 8 BW komt het risico dat de
Autoriteit Financiële Markten de vastgestelde jaarrekening met het jaarverslag
en de overige gegevens of de mededeling van het ontbreken van de vastgestelde
jaarrekening met de niet-vastgestelde jaarrekening niet of te laat doorstuurt aan
het handelsregister – er van uitgaande dat de stukken wel tijdig zijn ontvangen
– dus niet voor rekening van (het bestuur van) de uitgevende entiteit. Omdat de
stukken na tijdige deponering bij de Autoriteit Financiële Markten algemeen
verkrijgbaar zijn voor crediteuren, lijkt mij dit indachtig de achtergrond van het
opnemen van de openbaarmakingsverplichting in artikel 2:248 lid 2 BW,
namelijk dat het openbaar maken van de jaarrekening een elementaire bestuurs-
verplichting is en dat het bestuur daaraan op grond van artikel 5:25o Wft heeft
voldaan, een juiste risicoverdeling.

Het als gevolg van de invoering van artikel 5:25o Wft ingevoerde artikel 2:394
lid 8 BW verwijst niet specifiek naar de verplichting uit artikel 2:394 lid 3 BW.
Hoewel dit niet met zoveel woorden is bepaald, ligt het voor de hand aan te nemen
dat artikel 2:394 lid 3 BW voor entiteiten die moeten voldoen aan artikel 5:25o
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Wft niet van toepassing is.40 Dit betekent dat voor deze entiteiten ook de door de
Hoge Raad geformuleerde hoofdregel dat aan het bepaalde in artikel 2:394 BW is
voldaan wanneer de jaarrekening uiterlijk binnen dertien maanden na afloop van
het boekjaar openbaar gemaakt is, voor een vennootschap waarvan effecten zijn
genoteerd op een gereglementeerde markt als bedoeld in de Wet op het financieel
toezicht niet van toepassing is. Dat lijkt mij overigens ook juist.

3.5 Onbelangrijk verzuim in het kader van artikel 2:394 BW

Het meest voorkomende geval waarin een beroep wordt gedaan op de
uitzondering van het onbelangrijke verzuim, is in het geval waarin de
jaarrekening niet is gedeponeerd binnen dertien maanden na afloop van het
boekjaar. Daarnaast wordt dit beroep ook wel gedaan in die gevallen waarin niet
alle verplichte documenten zijn openbaar gemaakt. Uit jurisprudentie van de
Hoge Raad volgt dat de beoordeling of sprake is van een onbelangrijk verzuim
langs de volgende lijnen moet plaatsvinden:41

‘(…) In dit licht is sprake van een onbelangrijk verzuim als bedoeld in de
slotzin van art. 2:248 lid 2 BW indien het niet voldoen aan die verplich-
tingen in de omstandigheden van het desbetreffende geval niet erop wijst
dat het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld. Dit is met name het
geval indien voor het verzuim een aanvaardbare verklaring bestaat.

Dit strookt met de op de slotzin gegeven toelichting waarnaar het onderdeel
verwijst, welke toelichting onder meer luidt: “In het algemeen kan men
stellen, dat indien de overtuiging bestaat dat de ondernemer een bonafide
instelling heeft en een redelijke verklaring kan geven voor het verzuim, de
bepaling [van de slotzin] kan worden toegepast om de al te scherpe kantjes
van het tweede lid van de artikelen 138 en 248 Boek 2 BW, zoals in het
wetsontwerp voorgesteld, weg te nemen” (Kamerstukken II, 16 631, 1983/84,
nr. 9, p. 16).

Indien het, zoals hier, gaat om een overschrijding van de termijn van artikel
2:394 lid 3 BW voor openbaarmaking van de jaarrekening, geldt (…) dat
het antwoord op de vraag of een overschrijding als een onbelangrijk
verzuim kan gelden, afhangt van de omstandigheden van het geval, in het
bijzonder de redenen die tot de termijnoverschrijding hebben geleid, waarbij

40. Zo ook: J.B. Wezeman, Groene Serie Faillissementswet, artikel 138 Boek 2 BW, aanteke-
ning 2.6.1.

41. Zie bijvoorbeeld Hoge Raad 12 juli 2013, NJ 2013, 401 (Apeldoornse Asbestsanering), r.o.
3.6.2.
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opmerking verdient dat hogere eisen moeten worden gesteld naarmate de
termijnoverschrijding langer is en dat stelplicht en bewijslast op de
aangesproken bestuurder rusten.’

In de praktijk wordt een beroep op de uitzondering voor een onbelangrijk
verzuim veelal gemaakt in het geval van een overschrijding van de termijn voor
het openbaar maken van de jaarrekening. Ook wordt er wel een beroep op
gedaan in die gevallen waarin niet alle stukken die openbaar gemaakt hadden
moeten worden tijdig zijn gedeponeerd.

3.5.1 Overschrijding met enkele dagen of van beperkte duur

Voor wat betreft de overschrijding van de dertienmaandstermijn is het oudste
relevante arrest van de Hoge Raad, het al eerder genoemde arrest inzake Brens
q.q./Sarper.42 In het arrest van het hof waarvan cassatie was ingesteld, had het
hof geoordeeld dat een overschrijding van de dertienmaandstermijn met elf en
twaalf dagen betekende dat deze jaarrekeningen ‘slechts enkele dagen te laat
[waren] gedeponeerd, zodat moet worden aangenomen dat in het onderhavige
geval sprake is van een onbelangrijk verzuim als bedoeld in art. 2:248 lid 2
laatste regel BW.’ Tegen deze overweging was geen cassatieklacht gericht. De
Hoge Raad heeft niettemin duidelijk gemaakt dat hij zich in deze overweging
van het hof zonder meer kon vinden:43

‘De klachten komen – terecht – niet op tegen het in de tweede zin van ’s
hofs r.o. 4.5 besloten liggende oordeel dat, indien wordt aangenomen dat op
de voet van artikel 2:210 lid 1 een besluit tot verlenging van de termijn voor
het opmaken van de jaarrekening met zes maanden is genomen, sprake is
van een onbelangrijk verzuim in de zin van artikel 2:248 lid 2 laatste zin,
aangezien de jaarrekeningen dan “slechts enkele dagen te laat gedeponeerd”
zijn.’

Bij de overschrijding van de termijn voor openbaarmaking van de jaarrekening
tot twaalf dagen is er aldus de Hoge Raad in deze zaak sprake van een
overschrijding met ‘slechts enkele dagen’ en dus van een onbelangrijk verzuim.

In het arrest van de Hoge Raad uit februari 2006, betrof het een overschrijding
van de dertienmaandstermijn met zeventien dagen. De Hoge Raad bevestigt de
uitspraak van het Gerechtshof, dat een overschrijding met zeventien dagen geen

42. Hoge Raad 11 juni 1993, NJ 1993, 713 (Brens q.q./Sarper), m.nt. Ma.
43. Hoge Raad 11 juni 1993, NJ 1993, 713, m.nt. Ma, r.o. 3.3.
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overschrijding met slechts enkele dagen is en introduceert de categorie
overschrijding van beperkte duur. De Hoge Raad vervolgt:44

‘Of een overschrijding van beperkte duur als hier wèl aan de orde is, als een
onbelangrijk verzuim in voormelde zin kan gelden, hangt af van de
omstandigheden van het geval, in het bijzonder de redenen die tot de
termijnoverschrijding hebben geleid, waarbij opmerking verdient dat aan
deze omstandigheden hogere eisen moeten worden gesteld naar mate de
termijnoverschrijding langer is.’

Op grond van deze beide uitspraken van de Hoge Raad moet het er voor worden
gehouden dat tot en met twaalf dagen te laat publiceren een overschrijding van
slechts enkele dagen is en zonder meer als onbelangrijk verzuim kwalificeert en
dat vanaf zeventien dagen te laten openbaar maken van de jaarrekening een
overschrijding van beperkte duur is, waarbij het afhangt van de door de
aangesproken bestuurder te stellen feiten en omstandigheden afhangt of er
sprake is van een onbelangrijk verzuim.

Uiteraard moet de Hoge Raad het doen met de zaken die aan hem worden
voorgelegd. Niettemin vind ik het ongelukkig dat er nu sprake is van een toch
vrij willekeurige scheiding tussen ‘slechts enkele dagen’ en ‘van beperkte
duur’,45 waarbij een overschrijding van dertien, veertien, vijftien of zestien
dagen zich voorlopig nog in een vacuüm bevindt. Daarnaast zal er ook een
moment zijn waarbij niet meer kan worden gesproken van een overschrijding
van beperkte duur en dus sowieso geen beroep op een onbelangrijk verzuim
meer kan worden gedaan. Voor een bestuurder is het verschil tussen de
verschillende categorieën voor zijn (bewijs-)positie ook zeer relevant.

Ik zou menen dat het veel meer voor de hand ligt om bij de vraag wat een
verschoonbare termijnoverschrijding in het kader van artikel 2:394 lid 3 BW is,
aan te sluiten bij de acht dagen die in artikel 2:394 lid 1 BW worden gegeven
voor het openbaar maken van de jaarrekening na de vaststelling ervan. Elke
overschrijding tot en met acht dagen zou dan een onbelangrijk verzuim zijn en
elke overschrijding langer dan acht dagen een overschrijding, waarvoor het
afhankelijk is van de feiten en omstandigheden of er sprake is van een
onbelangrijk verzuim of niet. Zonder nieuwe uitspraak van de Hoge Raad zal
het zover niet komen, tenzij een wetswijziging zou worden doorgevoerd. In dat
geval ligt, gezien alle kritiek op de koppeling tussen artikel 2:248 lid 2 BW en

44. Hoge Raad 2 februari 2006, NJ 2006, 406, r.o. 3.2.
45. Zie ook: W.J.M. van Andel in zijn annotatie onder Hoge Raad 1 november 2013, JOR 2013,

336 (Verify).
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artikel 2:394 BW, een meeromvattende wijziging waarbij de openbaarmakings-
plicht uit artikel 2:248 lid 2 BW wordt verwijderd meer voor de hand.

3.5.2 Niet alle stukken zijn tijdig openbaar gemaakt

In het arrest Van Schilt/Jansen q.q. uit oktober 200646 was de vraag aan de orde
of het ten onrechte niet openbaar maken van de accountantsverklaring wanneer
daartoe wel een wettelijke verplichting bestaat, leidt tot een schending van
artikel 2:394 BW. Het Gerechtshof had – zonder daar heel veel woorden aan
vuil te maken – geoordeeld dat het niet openbaar maken van de accountants-
verklaring of een mededeling waarom deze ontbreekt niet kan worden aange-
merkt als een onbelangrijk verzuim, ook niet wanneer vast zou komen te staan
dat de wel openbaar gemaakte gegevens correct zijn.47 Onder verwijzing naar
de wetsgeschiedenis bij de totstandkoming van artikel 2:248 lid 2 BW, zoals
verwoord door de A-G voor het arrest, haalt de Hoge Raad de scherpe kantjes
van het arrest van het Gerechtshof af. Weliswaar oordeelt de Hoge Raad eerst
dat de verwijzing naar artikel 2:394 BW in artikel 2:248 lid 2 BW betrekking
heeft op alle onderdelen van eerstgenoemd artikel (althans niet ziet op slechts
een gedeelte van de daarin genoemde verplichtingen)48 en is het niet zo dat het
niet publiceren van de accountantsverklaring of een mededeling over het
ontbreken ervan wanneer daartoe een wettelijke verplichting bestaat altijd een
onbelangrijk verzuim oplevert,49 maar:50

‘[D]it neemt niet weg dat het, zoals hiervoor in 4.3.2 is overwogen,
mogelijk is dat schending van de in artikel 2:394 BW neergelegde
voorschriften op het punt van de openbaarmaking van de jaarrekening
onder omstandigheden als een onbelangrijk verzuim moet worden be-
schouwd. De wetgever heeft weliswaar willen voorkomen dat de curator
telkens moet nagaan of de gepubliceerde stukken wat betreft hun inhoud
kloppen voordat hij zich op artikel 2:248 lid 2 BW zou kunnen beroepen,
maar dat neemt niet weg dat wanneer is komen vast te staan dat de
gepubliceerde gegevens correct zijn, het enkele verzuim de accountantsver-
klaring (of een mededeling waarom deze ontbreekt) te publiceren, onder
omstandigheden als een onbelangrijk verzuim kan gelden.’

46. Hoge Raad 20 oktober 2006, NJ 2007, 2 (Van Schilt q.q./Jansen).
47. Rechtsoverweging 4.5 arrest Gerechtshof, kenbaar uit NJ 2007, 2.
48. Hoge Raad 20 oktober 2006, NJ 2007, 2 (Van Schilt q.q./Jansen), r.o .4.4.1.
49. Hoge Raad 20 oktober 2006, NJ 2007, 2 (Van Schilt q.q./Jansen), r.o. 4.4.2.
50. Hoge Raad 20 oktober 2006, NJ 2007, 2 (Van Schilt q.q./Jansen), r.o. 4.4.3.
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Ook hier geldt dat het aan de aangesproken bestuurder is om feiten en
omstandigheden te stellen en te bewijzen waaruit blijkt dat sprake is van een
onbelangrijk verzuim. Wanneer de (goedkeurende) accountantsverklaring er
wel is maar deze ten onrechte niet is openbaar gemaakt, en er overigens geen
verwijten zijn aan het adres van de bestuurder, moet een beroep op de
uitzondering van het onbelangrijke verzuim naar mijn mening wel succes
hebben. In zo een geval, dat duidelijk wijst op een omissie en niet op een
schuldige verwaarlozing van de bestuurstaak, zal toch moeilijk te concluderen
zijn dat er geen sprake is van een bonafide bestuurder.

3.5.3 Beperkt belang bij openbaar maken jaarrekening

In het hiervoor al genoemde arrest van de Hoge Raad van 12 juli 2013 werd
door de bestuurders ook het argument gevoerd dat het belang bij openbaarma-
king van de jaarrekening van de vennootschap maar betrekkelijk was omdat de
vennootschap geen of weinig activiteiten verrichtte dan wel dat zij geen of
weinig relaties had en dat daarom sprake was van een onbelangrijk verzuim als
bedoeld in artikel 2:248 lid 2 BW.51

De Hoge Raad heeft maar weinig woorden nodig om deze opvatting als onjuist
te kwalificeren. Hij verwijst daartoe eerst naar het feit dat schending van de
openbaarmakingsplicht van artikel 2:394 BW leidt tot de vaststelling dat het
bestuur zijn taak ook voor het overige niet-behoorlijk heeft vervuld. De Hoge
Raad voegt daaraan toe dat:

‘[O]ok indien het belang bij openbaarmaking in het gegeven geval betrek-
kelijk is om redenen als bedoeld in het onderdeel, wijst de niet-tijdige
openbaarmaking van de jaarrekening op zichzelf op een onbehoorlijke
taakvervulling door het bestuur. Die redenen kunnen derhalve geen grond
zijn om een onbelangrijk verzuim aan te nemen als bedoeld in de slotzin van
artikel 2:248 lid 2 BW.’

Het is mij uit deze overweging van de Hoge Raad overigens niet direct duidelijk
waarom de door de bestuurders aangevoerde redenen – er is maar een beperkt
belang bij openbaarmaking van de jaarrekening want de vennootschap heeft
geen of weinig activiteiten en/of relaties – ‘derhalve’ geen grond kunnen zijn
om een onbehoorlijk verzuim aan te nemen. Immers, ook het overschrijden van
de termijn voor openbaarmaking van de jaarrekening leidt tot een verzuim van
artikel 2:394 lid 3 BW en daarmee staat dan vast dat het bestuur zijn taak ook

51. Hoge Raad 12 juli 2013, NJ 2013, 401 (Apeldoornse Asbestsanering), r.o. 3.5.2.
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voor het overige niet-behoorlijk heeft vervuld. Het overschrijden van de termijn
voor de openbaarmaking van de jaarrekening kan niettemin – afhankelijk van
de duur en eventuele redenen – wel leiden tot de conclusie dat sprake is van een
onbelangrijk verzuim.

3.6 Andere wijze van openbaar maken jaarrekening

Recent heeft het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch geoordeeld over de vraag of het
openbaar maken van de jaarrekening op een andere wijze dan bij het
handelsregister van de kamer van koophandel, zoals voorzien in artikel 2:394
BW, kan kwalificeren als een onbelangrijk verzuim in de zin van artikel 2:248
lid 2 BW.52

Uit de in dit arrest genoemde feiten volgt dat Aino N.V. haar jaarrekening over
het jaar 2000 had openbaar gemaakt volgens de regels van Euronext en ook een
persbericht met haar jaarcijfers over 2000 had uitgebracht maar niet had
voldaan aan de vereisten van artikel 2:394 BW.53 De curator stelde (onder
meer) dat Aino N.V. niet aan haar openbaarmakingsplicht had voldaan en sprak
de bestuurder aan voor het tekort in het faillissement op grond van artikel 2:248
lid 2 BW. De Rechtbank overwoog dat Aino N.V. weliswaar verregaand
transparant was geweest ter zake van haar jaarcijfers maar dat het niet
deponeren van de jaarrekening bij het handelsregister niet als een onbelangrijk
verzuim kon gelden en stelde de curator dus in het gelijk. Het Gerechtshof
oordeelde echter anders en overweegt daartoe het volgende:54

‘(…) de achtergrond voor het bewijsvermoeden van art. 2:248 lid 2 BW (i.c.
art. 2:138 lid 2 BW) [is] gelegen in de ervaring dat zowel het niet naleven
van de administratieplicht als het niet correct publiceren van de jaarrekening
wijzen op andere tekortkomingen (van het bestuur) die vaak neerkomen op
onregelmatigheden. Naar het oordeel van het hof moet tegen die achter-
grond worden bezien of en in hoeverre sprake is van een zodanige
schending van de publicatieverplichting dat deze het dubbele bewijsver-
moeden van art. 2:138 BW (het onweerlegbare vermoeden dat het bestuur
zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en het weerlegbare vermoeden dat
onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillisse-
ment) rechtvaardigt. (…) Naar het oordeel van het hof is in dit geval, waarin
weliswaar niet is gebleken van een nederlegging van de jaarrekening ten

52. Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 26 mei 2015, ECLI:GHSHE:2015:2008 (Westerhof q.q./X).
53. De artikelen 5:25o Wft en 2:394 lid 8 BW bestonden op dat moment nog niet.
54. Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 26 mei 2015, ECLI:GHSHE:2015:2008 (Westerhof q.q./X),

r.o. 8.5.2.
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kantore van het handelsregister maar wel een effectieve openbaarmaking
heeft plaatsgevonden, van een schending van de publicatieplicht geen
sprake. Voor zover het bestuur al kan worden verweten dat de publicatie
niet op de in art. 2:394 lid 1 BW bepaalde wijze heeft plaatsgehad, beroept
[appellant] er zich terecht op dat dit in de gegeven omstandigheden (wel
tijdige en zelfs effectievere publicatie) een onbelangrijk verzuim betreft dat
voor de toepasselijkheid van art. 2:138 lid 2 BW buiten beschouwing moet
worden gelaten.’

Het oordeel van het Gerechtshof dat van een schending van de publicatieplicht
geen sprake is, lijkt mij zonder meer onjuist. Volgens de feiten die ten grondslag
liggen aan dit arrest staat immers vast dat geen openbaarmaking bij het
handelsregister ex artikel 2:394 BW heeft plaatsgevonden. Daarmee is de
schending van de op (het bestuur van) een rechtspersoon rustende openbaarma-
kingsplicht gegeven. Dat het Gerechtshof aan het feit dat de jaarrekening wel
– en tijdig – op een andere wijze is openbaar gemaakt de conclusie verbindt dat
er sprake is van een onbelangrijk verzuim in de zin van artikel 2:248 lid 2 BW,
is niet onlogisch vanuit de gedachte van de wetgever dat artikel 2:248 lid 2 BW
er is om malafide bestuurders eenvoudiger aansprakelijk te kunnen houden.
Wanneer ik echter uitga van de stellige bewoordingen van de Minister over het
voldoen aan de openbaarmakingsplicht van artikel 2:394 BW als elementaire
bestuursverplichting, had ik een uitkomst waarbij zou zijn geoordeeld dat
artikel 2:248 lid 2 BW wel van toepassing is en er geen sprake is van een
onbelangrijk verzuim ook begrijpelijk gevonden. Het Gerechtshof had in dat
geval de matigingsbevoegdheid van artikel 2:248 lid 4 BW kunnen toepassen
om te corrigeren voor het feit dat op een alternatieve wijze wel voor
openbaarheid van de jaarrekening was gezorgd.

3.7 Afsluitende opmerkingen omtrent de openbaarmakingsplicht

De openbaarmakingsplicht heeft waarschijnlijk tot meer jurisprudentie geleid
dan tijdens de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel dat leidde tot het
huidige artikel 2:248 lid 2 BW was voorzien. Al van aanvang af was er de
nodige kritiek op de koppeling tussen artikel 2:248 lid 2 BWen de openbaarma-
kingsplicht en die kritiek is niet verstomd. Zolang deze koppeling bestaat, zal
het aantal procedures waarin de openbaarmakingsplicht een rol speelt, blijven
toenemen. Enerzijds omdat de heersende opinie is dat de koppeling tussen
artikel 2:248 lid 2 BW en 2:394 BW ten minste ongelukkig is en bij iedere
schending van de openbaarmakingsplicht is het in dat licht bezien ook ten
minste logisch om een beroep te doen op de uitzondering van het onbelangrijk
verzuim als aangesproken bestuurder. Anderzijds omdat de wettelijke bepaling
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van de openbaarmakingsplicht zelf ook nog de nodige vragen oproept, zeker
ook in combinatie met andere onderdelen van artikel 2:248 BW, zoals de
driejaarstermijn (lid 6), het mogelijke beroep op disculpatie (lid 3) en matiging
(lid 4).55

4. De administratieplicht

4.1 Inleiding

Conform de verwachting van de wetgever, is de administratieplicht sinds de
inwerkingtreding van artikel 2:248 lid 2 BW veel vaker onderwerp van debat
geweest dan de openbaarmakingsplicht. Dat de administratieplicht een elemen-
taire bestuursverplichting is, wordt door niemand betwist. Immers, zonder
administratie valt een onderneming niet goed te besturen en wanneer er geen
administratie is, duidt dit niet op serieus ondernemerschap. Dat het niet-voldoen
aan de administratieplicht op grond van de wet leidt tot het vaststaan van algeheel
kennelijk onbehoorlijk bestuur en dat wordt vermoed dat dit een belangrijke
oorzaak is van het faillissement, is dan ook begrijpelijk. Zonder administratie kan
de curator zich immers ook geen oordeel vormen over de oorzaken van het
faillissement of de daarvoor aan te spreken personen. Belangrijk blijft dan
uiteraard wanneer er sprake is van schending van de administratieplicht.

4.2 Artikel 2:10 lid 1 BW

4.2.1 Algemeen

Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de rechtspersoon en van
alles betreffende de werkzaamheden van de rechtspersoon, naar de eisen die
voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie 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. Dit is het belangrijkste deel van de
administratieplicht, vastgelegd in artikel 2:10 lid 1 BW.

Vanaf 1993 heeft het debat over de vraag of aan dit deel van de administra-
tieplicht was voldaan, zich op een onjuiste wijze ontwikkeld.56 Uit het arrest

55. Zie omtrent de andere leden van artikel 2:248 BW de bijdrage van mr. Y. Borrius in deze
bundel.

56. C.M. Harmsen, Artikel 2:10 BW: een vreemde eend in de “10 jaar NBW”-bijt!, in:
Onderneming en 10 jaar Nieuw Burgerlijk Recht, onder redactie van S.C.J.J. Kortmann e.a.,
Serie Onderneming en Recht, deel 24, Kluwer, Deventer, 2002.
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van de Hoge Raad inzake Brens q.q./Sarper57 werd wel afgeleid dat aan het
vereiste van artikel 2:10 lid 1 BW was voldaan wanneer snel inzicht kon
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 gaven in de vermogenspositie van de
rechtspersoon. Dat de Hoge Raad zich over dit oordeel van het Gerechtshof niet
had uitgelaten omdat tegen deze overweging van het Gerechtshof geen grief
was gericht, werd door velen over het hoofd gezien. Vanaf 1993 is vervolgens
op basis van deze ten onrechte aan de Hoge Raad toegerekende maatstaf van
artikel 2:10 lid BW een beperkte invulling van de omvang van de administra-
tieplicht in rechte – ten onrechte – het toetsingskader geworden.

In oktober 2014 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen waaruit duidelijk werd
dat de rechtspraktijk zich inderdaad op een onjuiste wijze had ontwikkeld.58 De
Hoge Raad overwoog:

‘Volgens art. 2:10 lid 1 BW is het bestuur verplicht van de vermogenstoe-
stand van de rechtspersoon en van alles betreffende de werkzaamheden van
de rechtspersoon, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden,
op zodanige wijze een administratie 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. In het arrest Brens q.q./Sarper heeft de Hoge Raad
niet een hiervan afwijkende maatstaf geformuleerd, maar slechts geoordeeld
dat hetgeen de feitenrechter in die zaak omtrent de betekenis van de (deels
gelijkluidende) voorganger van het artikel had overwogen (art. 2:14 (oud)
BW), geen blijk gaf van een onjuiste rechtsopvatting.

(…) Het hof heeft evenmin miskend, zoals blijkt uit rov. 4.9.2-4.9.3 van zijn
arrest, dat voor het antwoord op de vraag of de boekhouding voldoet aan de
daaraan aan te stellen eisen, ook andere elementen daarvan van belang
kunnen zijn dan de debiteuren- en crediteurenpositie en de stand van de
liquiditeiten.’

Hiermee is artikel 2:10 lid 1 BW zelf dus weer het toetsingskader geworden
voor de vraag of het bestuur aan de administratieplicht heeft voldaan. Dat
betekent niet dat er geen discussie meer zal bestaan over de vraag of aan de
administratieplicht is voldaan. De Nederlandse wetgever heeft het niet nodig
gevonden om duidelijke richtlijnen te geven over de vraag wanneer een

57. Hoge Raad 11 juni 1993, NJ 1993, 713 (Brens q.q./Sarper), m.nt. Ma.
58. Hoge Raad 10 oktober 2014, JOR 2014/327, m.nt. C.M. Harmsen.
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administratie voldoet aan de daaraan te stellen eisen. De Minister was van
mening dat aan nadere regels omtrent een minimumvereiste – dat te allen tijde
de rechten en verplichtingen van de rechtspersoon kunnen worden gekend
– geen behoefte bestond en dat bij de snelle technische ontwikkeling deze
bovendien op korte termijn worden achterhaald.59 Dat laatste mag zo zijn,
onder meer daar waar het gaat om de technische wijze van het bijhouden van de
administratie en de wijze van bewaren ervan, maar dat maakt niet dat er geen
behoefte zou bestaan aan een duidelijker kader over wat ten minste mag worden
verwacht van het bestuur daar waar het de administratieplicht betreft.

4.2.2 Aan de administratie te stellen eisen

Er bestaat weliswaar geen wettelijke definitie of omschrijving van hetgeen moet
worden verstaan onder de administratie, zoals die moet worden gevoerd door
het bestuur van de rechtspersoon, maar uit de parlementaire geschiedenis met
betrekking tot de administratieplicht blijkt wel een consistente lijn in de visie
van de wetgever ten aanzien van het object en het resultaat van de adminis-
tratieplicht van artikel 2:10 lid 1 BW.60 Het object van de administratieplicht
van de rechtspersoon is enerzijds de vermogenstoestand van de rechtspersoon
en anderzijds alles betreffende de werkzaamheden van de rechtspersoon, een en
ander naar de eisen die voortvloeien uit de werkzaamheden van de rechtsper-
soon. Het resultaat van de administratieplicht is dat te allen tijde de rechten en
verplichtingen kunnen worden gekend.

Dat het object van de administratieplicht niet voor alle rechtspersonen dezelfde
is, blijkt uit de toevoeging ‘naar de eisen die voortvloeien uit de werkzaam-
heden van de rechtspersoon’ in artikel 2:10 lid 1 BW. Zonder een invulling van
wat die eisen zouden kunnen zijn, is deze nadere kwalificatie van de adminis-
tratieplicht echter weinig richtinggevend. Om hieraan een concrete invulling te
geven, ligt het voor de hand aansluiting te zoeken bij de literatuur op het gebied
van de accountancy. In die literatuur wordt de grote verscheidenheid aan
ondernemingen onderverdeeld in een aantal grondtypen gebaseerd op de aard
van de bedrijfsactiviteiten.61 Per grondtype van ondernemingen kunnen speci-
fieke eisen aan de minimaal noodzakelijk aanwezige administratie worden
gekoppeld. Dat geeft een model voor de eisen die, gezien de werkzaamheden

59. TK, vergaderjaar 1984-1985, 17 725, nr. 7, p. 15.
60. H. Beckman, Hoofdlijnen van het jaarrekeningenrecht in Nederland, tweede druk, bewerkt

door H. Beckman en E.A. Marseille, Kluwer, Deventer, 2013, p. 33 e.v.
61. R.W. Starreveld en O.C. van Leeuwen, met medewerking van H.B. de Mare en E.J. Joëls,

Bestuurlijke informatieverzorging, deel 2B, typologie van de bedrijfshuishoudingen, vijfde
druk, Wolters-Noordhoff Groningen | Houten, 2007.
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van de rechtspersoon, aan de administratie van die rechtspersoon kunnen
worden gesteld.

Een voor de hand liggend onderscheid in typering van ondernemingen is die
tussen de handelsonderneming, de onderneming waarbij in een productieproces
nieuwe producten worden gemaakt en de dienstverlenende onderneming.
Bepaalde vormen van administraties moeten aanwezig zijn bij ondernemingen
in elk van deze drie typologieën. Ervan uitgaande dat verkopen bij onderne-
mingen in elk van de drie typologieën niet contant plaatsvindt, zal bij alle
ondernemingen een debiteurenadministratie aanwezig zijn.62 Hetzelfde geldt
voor de crediteurenadministratie en, bij ondernemingen met personeel, bijvoor-
beeld een personeels-, loon- en vakantiedagenadministratie. Andere vormen
van administratie, zoals bijvoorbeeld die van het onderhanden werk, zal niet
worden aangetroffen bij een zuivere handelsonderneming maar wel bij een
productieonderneming en ook bij de dienstverlenende onderneming zal een
onderhandenwerkadministratie worden aangetroffen. Bij een productieonder-
neming waarbij op projectmatige basis wordt gewerkt, zal ook een projectad-
ministratie aanwezig moeten zijn.

De reden dat deze verschillende administraties gevoerd moeten worden, is dat
de informatie die op basis van die administraties kan worden gegenereerd
noodzakelijk is voor het kunnen besturen van de onderneming. Het besturen
van de onderneming is een van de hoofddoelstellingen van de administratie in
een onderneming.63 Een andere hoofddoelstelling van de administratie is die
van het verantwoording afleggen over het gevoerde beleid. Deze beide hoofd-
doelstellingen rechtvaardigen de koppeling tussen artikel 2:248 lid 2 BW en
artikel 2:10 BW. Immers, wanneer er geen administratie wordt aangetroffen, zal
een bestuurder geen onderbouwde verantwoording kunnen afleggen over het
gevoerde beleid en kan de curator niet nagaan of sprake is geweest van
behoorlijk of kennelijk onbehoorlijk bestuur.

Voor zowel de curator als de bestuurder geldt dat aansluiting bij de typologieën
van ondernemingen om te beoordelen welke administratie minimaal aanwezig
moet zijn gezien de aard van de werkzaamheden van de onderneming, is aan te
bevelen. Het zou aan beiden enige zekerheid moeten geven over hetgeen
minimaal mag worden verwacht ten aanzien van de vraag of aan de adminis-

62. Dit is uiteraard anders wanneer er sprake is van uitsluitend contante verkopen omdat het een
winkel betreft.

63. C.M. Harmsen, Artikel 2:10 BW: een vreemde eend in de “10 jaar NBW”-bijt!, in:
Onderneming en 10 jaar Nieuw Burgerlijk Recht, onder redactie van S.C.J.J. Kortmann e.a.,
Serie Onderneming en Recht, deel 24, Kluwer, Deventer, 2002, p. 77 e.v.
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tratieplicht is voldaan, hetgeen gezien de procesrechtelijke verhoudingen en
risico’s met name zekerheid kan geven aan de bestuurder in die situaties waarbij
er wel een administratie is maar het onderwerp van geschil is of deze aan de
daaraan op grond van artikel 2:10 BW te stellen eisen voldoet.

5. Afsluitende opmerkingen

Wanneer men de uitspraken op het gebied van artikel 2:248 lid 2 BW de revue
laat passeren, lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat met de invoering van
artikel 2:248 lid 2 BW niet alleen de malafide bestuurders succesvol door
curatoren aansprakelijk zijn gehouden voor het tekort in het faillissement van
de rechtspersoon waarvan zij bestuurder waren. Artikel 2:248 lid 2 BW is
vanuit het perspectief van de bestuurder een vrij bot instrument om het kaf van
het koren te scheiden. De curator zal het eerder beschrijven als een scherp mes,
dat uiterst effectief is. Beide gezichtspunten zijn vermoedelijk juist.
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