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lijk wordt geoordeeld dat de bestuurders juist dat gevolg be-
oogden, wekt het dan ook geen verbazing dat zowel door de 
rechtbank als door het hof de vorderingen op die grondslag 
worden toegewezen.
Redengevend voor het hof is dat Uitvaartverzorging heeft 
nagelaten een substantiële betaling te doen toen zij daartoe 
wel in staat was, en dat in plaats daarvan sprake is geweest 
van niet-gerechtvaardigde onttrekkingen aan haar vermogen. 
Daarnaast was er geen overtuigende bedrijfseconomische 
reden voor de wisseling van werkmaatschappij, en stelt het 
hof vast dat de wisseling enkel is ingegeven door de wens 
om onder de genoemde betalingsplicht uit te komen. Het hof 
oordeelt dat aldus zonder noodzaak een einde is gemaakt 
aan het bestaan van Uitvaartverzorging, waardoor deze haar 
verplichtingen jegens de bouwadviseur niet is nagekomen 
en ook geen verhaal heeft geboden, terwijl de bestuurders 
wisten dat dit het gevolg zou zijn. Dat levert volgens het hof 
dus bestuurdersaansprakelijkheid op.
Vermeldenswaardig is dat in dit geval de bestuurders zelf on-
der andere de slotbalans en bankafschriften in het geding 
hadden gebracht die de bouwadviseur ten grondslag kon 
leggen aan zijn vorderingen. Het zal voor een schuldeiser 
(die de bewijslast draagt) echter niet altijd eenvoudig zijn om 
de juiste informatie te vergaren om daarmee aannemelijk te 
maken dat hij wel geheel of deels zou zijn voldaan als er op 
een juiste wijze zou zijn vereffend. Nethe pleit om die reden 
in Ondernemingsrecht 2017/6 onder de titel ‘Reuring rondom 
turboliquidatie’ voor het invoeren van de verplichting dat het 
bestuur een slotbalans met toelichting moet deponeren bij 
het Handelsregister, alvorens de opgaaf aan het Handelsre-
gister kan worden gedaan van de ontbinding zonder formele 
vereffening. Tot het zover is zal de schuldeiser zelf moeten 
proberen in het voortraject zoveel mogelijk informatie te ver-
garen, of de schuldeiser zal het in een procedure van de 
rechter moeten hebben die een verzwaarde stelplicht op de 
bestuurder kan leggen.
Niet alleen de DGA en de Vennootschap worden aansprake-
lijk gehouden, ook de nieuwe entiteit wordt hoofdelijk ver-
oordeeld tot betaling. Deze veroordeling wordt gegrond op 
misbruik van identiteitsverschil, hetgeen een onrechtmatige 
gedraging oplevert van Uitvaartzorg. Hoewel aan de vorde-
ring ook vereenzelviging ten grondslag was gelegd, gaat het 
hof daar niet in mee, onder verwijzing naar de bepalende 
overweging uit het Rainbow-arrest van de Hoge Raad die al-
leen ruimte biedt voor vereenzelviging in heel uitzonderlijke 
omstandigheden.
In het Rainbow-arrest overwoog de Hoge Raad dat de schade 
door het misbruik van identiteitsverschil niet zonder meer 
gelijk is aan het bedrag van de vordering waarvan men het 
verhaal wilde verijdelen. Reeds daarom was volgens de 
Hoge Raad in dat geval vereenzelviging een vorm van redres 
die te ver gaat. In het onderhavige arrest wordt de schade 
echter wel op het bedrag van de vordering gesteld. Daarmee 
verschilt het resultaat niet erg van een toepassing van het 
leerstuk van vereenzelviging, maar de route ernaartoe, via de 
onrechtmatige daad, lijkt mij volkomen juist. Met de terug-
houdende toepassing (eigenlijk: het uitblijven van toepas-
sing) van het leerstuk van vereenzelviging is overigens niet 
iedereen het eens. Ik verwijs bijvoorbeeld naar de annotatie 
van De Witt Wijnen onder het Maple Leaf-arrest (HR 13 okto-
ber 2000, «JOR» 2000/238). Tot slot nog een enkele opmer-
king omtrent het causaal verband tussen het onrechtmatig 
handelen van Uitvaartzorg en de toegewezen schade. Kort 
samengevat oordeelt het hof dat enerzijds een schadepost 

van € 64.000,= is ontstaan door betalingen aan derden en/of 
ongerechtvaardigde onttrekkingen aan het vermogen van 
Uitvaartverzorging en anderzijds twee schadeposten van 
€ 60.000,= en € 70.508,= door het ontbinden van Uitvaartver-
zorging terwijl die partij na verloop van tijd in staat zou zijn 
geweest de volledige vordering af te betalen. De laatste 
schadepost is (mede) veroorzaakt door Uitvaartzorg door 
mee te werken aan de wisseling van werkmaatschappijen, 
maar dat kan van de eerste post niet worden gezegd. Im-
mers, die betalingen aan derden c.q. ongerechtvaardigde 
onttrekkingen zijn geen handelingen die door Uitvaartzorg 
werden verricht of aan haar kunnen worden toegerekend. 
Daarmee kan wel de vraag worden gesteld of de eerste scha-
depost ter hoogte van € 64.000,= wel in causaal verband 
staat met de onrechtmatige gedraging van Uitvaartzorg (mis-
bruik van identiteitsverschil).

mr. M. Poelsema
Nysingh advocaten en notarissen
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De curator heeft niet aan zijn stelplicht ex art. 2:248 lid 1 
BW voldaan. Bestuurders zijn niet aansprakelijk

Gerechtshof Den Haag 
6 augustus 2019, nr. 200.226.425/01, 
ECLI:NL:GHDHA:2019:2021
(mr. Van Kooten, mr. Lenselink, mr. Groos)
Noot mr. E.A. van de Kuilen-Stap en mr. I.C. den Bieman

Bestuurdersaansprakelijkheid. Kennelijk onbehoorlijke 
taakvervulling. 

[BW art. 2:9, 2:248; Wet LB art. 19b]Noot mr. E.A. van de Kuilen-Stap, mr. I.C. den Bieman

Essentie: Aansprakelijkheid op grond van art. 2:9 of 2:248 BW 
van bestuurder van gefailleerde stamrechtvennootschap? 
Hoge drempel, art. 19b Wet LB 1964, statutair doel, onbehoor-
lijke taakvervulling, belangrijke oorzaak, stelplicht, kosten in-
cidenteel appel.

Samenvatting: Naar het oordeel van het hof moeten de in r.o. 
3.5 onder a, b en d genoemde handelingen worden gezien als 
handelingen om het in Gouden Tromp ondergebrachte stam-
rechtkapitaal te laten renderen en daarmee ondernemingsac-
tiviteiten te ontplooien, en dus als beslissingen die behoren 
tot het ondernemen van [appellant] als bestuurder van Gou-
den Tromp. De curator heeft niet, althans onvoldoende gemo-
tiveerd, gesteld dat deze handelingen uiteindelijk de schuldei-
sers van Gouden Tromp hebben gedupeerd en dat [appellant] 
het besef van deze benadeling had op het moment van zijn 
handelen. Daarbij neemt het hof in aanmerking dat [appel-
lant] heeft ontkend wetenschap van benadeling van schuld-
eisers te hebben gehad en dat hij heeft verklaard dat hij steeds 
heeft gekeken of het verstandig was zo te handelen – hij was 
zelf ook schuldeiser van Gouden Tromp, het was zijn pensi-
oenvoorziening – en dat de geleden verliezen uitsluitend het 
gevolg zijn van de destijds ook voor hem onvoorzienbare, 
plotseling ingetreden economische recessie. Van kennelijk 
onbehoorlijke taakvervulling door [appellant] is naar het oor-
deel van het hof geen sprake.
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Dit geldt ook ten aanzien van de verpanding op 28 augustus 
2008, voor zover de curator heeft bedoeld deze handeling als 
daad van onbehoorlijk bestuur op te voeren. Over deze ver-
panding heeft de curator opgemerkt dat zij, evenals de onder 
d van r.o. 3.5 genoemde borgstelling, de (financiële) positie 
van Gouden Tromp heeft verslechterd, dat juist op dat mo-
ment Gouden Tromp niet had mogen overgaan tot het verle-
nen van pand en het stellen van borg omdat toen reeds een 
aanzienlijk deel van het stamrechtkapitaal was uitgeleend aan 
[appellant] of door hem was opgenomen via zijn reke-
ning-courantverhouding, en dat [appellant] aldus grote en 
onverantwoorde risico’s heeft genomen. Daarmee is echter 
niet gezegd dat deze handelingen uiteindelijk de schuldeisers 
van Gouden Tromp hebben gedupeerd en dat bij [appellant] 
het besef daarvan op dat moment aanwezig is geweest. De 
curator heeft deze handelingen verder aangehaald als (recht-
streekse) oorzaak van het faillissement van Gouden Tromp: 
zonder deze verpanding en deze borgstelling zou het faillisse-
ment van Gouden Tromp niet zijn uitgesproken. Dat een han-
deling die kennelijk onbehoorlijk bestuur oplevert als een 
voorwaarde voor het faillissement is te beschouwen, is even-
wel onvoldoende om haar aan te merken als een belangrijke 
oorzaak van het faillissement in de zin van art. 2:248 lid 1 BW 
(HR 24 januari 2014, ECLI:NL:HR:2014:153). Omdat de curator 
– ook ten aanzien van de andere door hem als daden van on-
behoorlijk bestuur aangemerkte handelingen – niet meer 
heeft aangevoerd dan dat het faillissement van Gouden Tromp 
zonder de verpanding en borgstelling niet zou zijn uitgespro-
ken, heeft hij ook in zoverre niet aan zijn stelplicht voldaan.
Op grond van het voorgaande is het hof van oordeel dat [ap-
pellant] niet uit hoofde van art. 2:248 BW aansprakelijk is.

[naam 1],
wonende te [woonplaats],
hierna te noemen: [appellant],
appellant in het principaal hoger beroep,
geïntimeerde in het voorwaardelijk incidenteel hoger beroep,
advocaat: mr. P. Koorn te Rotterdam (voorheen: mr. R.R.F. 
van der Mark),
tegen
mr. [naam 2] q.q., curator in het faillissement van Gouden 
Tromp B.V.,
kantoorhoudende te [plaats],
hierna te noemen: de curator,
geïntimeerde in het principaal hoger beroep,
appellant in het voorwaardelijk incidenteel hoger beroep,
advocaat: mr. R.W.A. Brunninkhuis te Den Haag.

Het verdere verloop van het geding
1.1. Voor het verloop van het geding tot dan toe verwijst het 
hof naar zijn arrest van 1 mei 2018. Bij dat arrest is een com-
paritie van partijen gelast.
1.2. De comparitie heeft plaatsgevonden op 7 juni 2018. [ap-
pellant] heeft ter comparitie een memorie van antwoord in 
voorwaardelijk incidenteel appel genomen. Van de comparitie 
is een proces-verbaal opgemaakt dat zich bij de stukken be-
vindt.
1.3. Op zitting van 14 januari 2019 hebben partijen hun stand-
punten nader doen toelichten, ieder aan de hand van overge-
legde pleitnotities.
1.4. Ten slotte hebben partijen arrest gevraagd, waarvan de 
uitspraak nader is bepaald op heden.

De verdere beoordeling van het hoger beroep
2.1. De rechtbank heeft in haar vonnis van 21 september 2016 
(ECLI:NL:RBDHA:2016:17096) in rov. 2.1 tot en met 2.14 een 
aantal feiten vastgesteld. Over deze feiten bestaat in hoger 
beroep geen geschil, zodat ook het hof hiervan uitgaat.
2.2. Het gaat in deze zaak om het volgende.
i) [appellant], geboren op [geboortedag] 1959, is in een direc-
teursfunctie werkzaam geweest bij PinkRoccade N.V. Bij be-
eindigingsovereenkomst van 27 juli 2002 is de arbeidsover-
eenkomst tussen PinkRoccade en [appellant] per 1 augustus 
2002 beëindigd. In deze beëindigingsovereenkomst is opge-
nomen dat [appellant] een ontslagvergoeding van € 983.845,= 
zou ontvangen.
ii) Op 2 november 2002 hebben Gouden Tromp B.V. (i.o.) en 
[appellant] een stamrechtovereenkomst getekend, die onder 
andere het volgende inhoudt:
“In aanmerking nemende:
(...)
– dat is overeengekomen dat de heer [appellant] een recht op 
periodieke uitkeringen ter vervanging van de gederfde of te 
derven inkomsten in de zin van artikel 11, eerste lid onderdeel 
g van de Wet loonbelasting 1964, ter waarde van € 983.845,= 
(...) zal verkrijgen;
– dat de heer [appellant] de uitvoering van deze stamrechtver-
plichting wenst te laten geschieden door de vennootschap 
[Gouden Tromp B.V. (i.o.); hof], waaraan PinkRoccade N.V. 
zich heeft geconformeerd;
(...)
Komen overeen:
(...)
6. Er geldt een uitdrukkelijk verbod het stamrechtkapitaal af 
te kopen, te vervreemden dan wel formeel of feitelijk voor-
werp van zekerheid te maken.”
iii) Op 11 november 2002 heeft [appellant] Gouden Tromp 
B.V. (hierna: Gouden Tromp) als stamrechtvennootschap op-
gericht. Volgens art. 2 van de statuten heeft Gouden Tromp 
ten doel:
“a. het aangaan van stamrechtverplichtingen en het verstrek-
ken van periodieke uitkeringen aan de heer [appellant] (...);
b. het oprichten, verkrijgen en vervreemden van vennoot-
schappen en ondernemingen, het verkrijgen en vervreemden 
van belangen daarin en het beheren of doen beheren, alsmede 
het voeren of doen voeren van de directie over vennootschap-
pen en ondernemingen en het financieren of doen financieren 
daarvan;
c. de belegging in registergoederen en roerende zaken (...), het 
ter leen opnemen en ter leen verstrekken van gelden al of niet 
met zakelijke of persoonlijke zekerheid, het stellen van zeker-
heid ten behoeve van derden en het verstrekken van periodie-
ke uitkeringen.”
iv) Sinds haar oprichting is [appellant] enig bestuurder en 
enig aandeelhouder van Gouden Tromp.
v) Gouden Tromp heeft gefungeerd als holdingmaatschappij 
van de [X] Industries-groep, bestaande uit enkele vennoot-
schappen, waaronder Kortjacht B.V. (hierna: Kortjacht) en 
52.04 Systems B.V. (h.o.d.n. RVS Agenturen; hierna: RVS).
vi) Bij overeenkomst van 13 februari 2005 heeft Gouden 
Tromp zich voor een bedrag van maximaal € 110.000,= borg 
gesteld jegens ABN AMRO Bank N.V. (hierna: ABN AMRO) 
voor de schulden van Kortjacht en RVS jegens ABN AMRO.
vii) Op 28 augustus 2008 heeft Gouden Tromp de vorderingen 
die zij heeft of zal krijgen op ABN AMRO, geadministreerd 
onder rekeningnummer 50.00.82.324, in pand gegeven aan 
ABN AMRO.
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viii) Op 27 januari 2009 heeft Gouden Tromp zich borg ge-
steld jegens de verhuurder van Kortjacht, [naam 3], voor de 
betaling van vier maanden huur.
ix) In juli 2010 is Kortjacht in staat van faillissement verklaard, 
evenals alle andere tot de [X] Industries-groep behorende 
vennootschappen.
x) Bij vonnis van 30 september 2010 is Gouden Tromp ver-
oordeeld tot betaling van een bedrag van (in totaal) € 52.025,38 
aan [naam 3] uit hoofde van de borgtocht.
xi) Deutsche Bank Nederland N.V., de rechtsopvolger van 
ABN AMRO, heeft haar pandrecht uitgeoefend en op 1 de-
cember 2010 € 110.000,= afgeschreven van de bankrekening 
met nummer 50.00.82.324.
xii) Bij arrest van 1 februari 2011 is Gouden Tromp door het 
hof Den Haag in staat van faillissement verklaard, met aan-
stelling van de curator als zodanig.
2.2. In eerste aanleg heeft de curator gevorderd, kort weerge-
geven:
– primair: te verklaren voor recht dan wel vast te stellen dat 
[appellant] aansprakelijk is op grond van art. 2:248 lid 1 BW 
en [appellant] te veroordelen tot betaling aan de curator van 
het bedrag van de schulden in het faillissement van Gouden 
Tromp voor zoveel deze niet door vereffening van de overige 
baten kunnen worden voldaan, alsmede tot betaling van een 
voorschot van € 162.346,26;
– subsidiair: te verklaren voor recht dan wel vast te stellen dat 
[appellant] aansprakelijk is op grond van art. 2:9 lid 1 BW en 
[appellant] te veroordelen tot betaling aan de curator van 
door Gouden Tromp geleden schade als gevolg van het onbe-
hoorlijke bestuur van [appellant], nader op te maken bij staat 
en te vereffenen volgens de wet, alsmede tot betaling van een 
voorschot van € 110.000,=; en
– [appellant] te veroordelen in de proceskosten.
2.3. In reconventie heeft [appellant] gevorderd dat de curator 
wordt veroordeeld de gelegde beslagen op te heffen en te ver-
klaren voor recht dat de curator is gehouden tot vergoeding 
van de schade die [appellant] door de beslagen heeft geleden.
2.4. Bij het vonnis van 28 juni 2017 
(ECLI:NL:RBDHA:2017:7228) heeft de rechtbank in  
conventie en reconventie, kort weergegeven:
– voor recht verklaard dat [appellant] aansprakelijk is op 
grond van art. 2:248 BW en [appellant] veroordeeld tot beta-
ling aan de curator van het bedrag van de schulden in het 
faillissement van Gouden Tromp, voor zover deze niet door 
vereffening van de overige baten kunnen worden voldaan;
– [appellant] veroordeeld tot betaling van een voorschot van 
€ 162.346,26;
– [appellant] veroordeeld in de kosten van het geding; en
– het meer of anders gevorderde afgewezen.
3.1. Het door [appellant] ingestelde hoger beroep strekt ertoe 
dat het hof de vonnissen van 21 september 2016 en 28 juni 
2017 zal vernietigen en, opnieuw rechtdoende, de vordering 
van de curator zal afwijzen, de curator zal veroordelen tot te-
rugbetaling van hetgeen [appellant] ter uitvoering van de 
vonnissen heeft voldaan, te vermeerderen met de wettelijke 
rente, en de curator zal veroordelen in de kosten van beide 
instanties. De curator concludeert in het principaal hoger be-
roep tot bekrachtiging van de bestreden vonnissen, met ver-
oordeling van [appellant] in de kosten daarvan.
3.2. In het door hem ingestelde voorwaardelijk incidenteel 
hoger beroep concludeert de curator tot vernietiging van de 
vonnissen van 21 september 2016 en 28 juni 2017 en tot ver-
oordeling alsnog van [appellant] overeenkomstig de eis in 
eerste aanleg, met veroordeling van [appellant] in de kosten 

van dit hoger beroep. [appellant] concludeert tot afwijzing 
van het voorwaardelijk incidenteel appel, met veroordeling 
van de curator in de kosten daarvan.
3.3. De curator baseert zijn vordering op aansprakelijkheid 
wegens onbehoorlijk bestuur als bedoeld in artt. 2:9 en 248 
BW door [appellant] in zijn hoedanigheid van bestuurder van 
Gouden Tromp. Op de curator rust de plicht voor deze aan-
sprakelijkheden (voldoende) feiten en omstandigheden te 
stellen.
3.4. Ter onderbouwing van zijn (zowel primaire als subsidiai-
re) vordering heeft de curator aangevoerd
– dat [appellant] als bestuurder van Gouden Tromp heeft ge-
handeld in strijd met art. 19b lid 1, aanhef en onder b en slot, 
jo lid 6 Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB), met art. 6 van 
de stamrechtovereenkomst en met het statutaire doel van 
Gouden Tromp (inleidende dagvaarding, onder 1.3; memorie 
van antwoord, onder 2.1),
dan wel in strijd met alleen deze wetsbepaling en dit art. 6 
(pleitnota in hoger beroep, onder 3.3-3.4),
– door het stamrechtkapitaal voorwerp van zekerheid te ma-
ken door “diverse zekerheden ten laste van Gouden Tromp te 
verschaffen aan derden voor schulden van derden en het ge-
hele bruto stamrechtkapitaal feitelijk te verbrassen met slechts 
achterlating van schulden in Gouden Tromp” (inleidende 
dagvaarding, onder 1.3; memorie van antwoord, onder 2.1). 
Aldus is volgens de curator gebleken dat [appellant] het stam-
rechtkapitaal niet wilde gebruiken als spaarpot voor zijn oude 
dag, maar als kapitaal om (fiscaal) zo voordelig mogelijk en 
actief mee te ondernemen (pleitnota in hoger beroep, onder 
3.1).
3.5. In hoger beroep heeft de curator ‘[appellant]’s daden van 
onbehoorlijk bestuur’ als volgt kort samengevat en opgesomd 
(pleitnota, onder 3 en 3.4):
a. het verstrekken van achtergestelde leningen aan [X] Indus-
tries Nederland N.V. (eind 2009: €  75.000,=) en RVS (eind 
2009: € 100.000,=);
b. het doen of laten ontstaan van rekening-courantvorderin-
gen op Kortjacht (eind 2009: € 79.586,=), [X] Industries B.V. 
(eind 2009: € 221.857,80) en RVS (eind 2009: € 195.392,83);
c. het stellen van borg en het vestigen van een pandrecht op 
het banktegoed van Gouden Tromp (en daarmee op het stam-
rechtkapitaal) ten behoeve van (toen) ABN AMRO voor 
schulden van Kortjacht en RVS voor een maximumbedrag 
van € 110.000,= op 13 februari 2005;
d. het stellen van borg ten behoeve van [naam 3] op 27 janua-
ri 2009;
e. het verstrekken van twee geldleningen aan [appellant] in 
privé voor € 70.000,= op 30 november 2002 en € 188.461,= op 
20 september 2007.
3.6. In hoger beroep is verder duidelijk geworden dat tot de 
‘daden van onbehoorlijk bestuur’ die de curator [appellant] 
verwijt, niet moet worden gerekend dat hij (vlak voor het fail-
lissement van Gouden Tromp) de stamrechtverplichting van 
Gouden Tromp jegens hem heeft verrekend met de vorderin-
gen in rekening-courant van Gouden Tromp op hem, zonder 
over het uitgekeerde stamrecht loonbelasting en revisierente 
af te dragen aan de Belastingdienst (inleidende dagvaarding, 
onder 1.4; memorie van antwoord, onder 2.2). Over deze ver-
rekening – die geen deel uitmaakt van de in rov. 3.5 weergege-
ven opsomming van daden van onbehoorlijk bestuur – heeft 
de curator ter pleidooizitting immers opgemerkt dat het de 
vraag is of zij heeft plaatsgevonden (en, zo ja, wanneer), dat 
het klopt dat hij met de vermeende verrekening niets heeft 
gedaan, dat zij geen deel is van zijn vordering en niet relevant 
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voor de aansprakelijkheidsvraag, en dat zij de bestuurders-
aansprakelijkheid slechts ‘kleurt’. Het hof zal de verrekening 
daarom niet in zijn beoordeling van het gestelde onbehoorlijk 
bestuur betrekken (de rechtbank heeft dat wel gedaan, in rov. 
2.11, 2.14-2.15 en 2.17 van het vonnis van 28 juni 2017). Grief 
10 behoeft dus geen bespreking.
3.7. [appellant] heeft de hem door de curator verweten hande-
lingen als zodanig niet weersproken. Deze handelingen staan 
dus vast. [appellant] heeft zich echter op het standpunt gesteld 
dat deze handelingen (bij elkaar opgeteld) niet tot het oordeel 
kunnen leiden dat hij zich heeft bezondigd aan onbehoorlijk 
bestuur, en dat evenmin is voldaan aan andere eisen die artt. 
2:248 en 2:9 BW voor bestuurdersaansprakelijk stellen. Dit is 
de kern van zijn hoger beroep. Zo is grief 12 gericht tegen de 
slotsom van de rechtbank dat sprake is van onbehoorlijk be-
stuur door [appellant] (rov. 2.17 van het vonnis van 28 juni 
2017). Grieven 3 en 4, grieven 7, 8 en 9 en grief 14 hangen 
hiermee samen en/of strekken ten betoge dat in de gegeven 
omstandigheden aansprakelijkheid uit hoofde van art. 2:248 
of art. 2:9 BW niet kan worden aangenomen. Bij de gezamen-
lijke beoordeling van deze grieven stelt het hof het volgende 
voorop.
3.8. Ingevolge art. 2:248 lid 1 BW is in geval van faillissement 
van een besloten vennootschap iedere bestuurder jegens de 
boedel hoofdelijk aansprakelijk voor het bedrag van de schul-
den voor zover deze niet door vereffening van de overige ba-
ten kunnen worden voldaan, indien het bestuur zijn taak 
kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld en aannemelijk is dat dit 
een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Deze regel 
strekt tot bescherming van de belangen van de gezamenlijke 
schuldeisers van de gefailleerde vennootschap. Lid 6 van art. 
2:248 BW stelt verder als eis dat de onbehoorlijke taakvervul-
ling in de periode van drie jaren voorafgaande aan het faillis-
sement moet hebben plaatsgevonden. Van kennelijk onbe-
hoorlijke taakvervulling in de zin van art. 2:248 lid 1 BW kan 
slechts worden gesproken als geen redelijk denkend bestuur-
der onder dezelfde omstandigheden aldus gehandeld zou 
hebben. Zie o.a. HR 21 december 2018, ECLI:NL:HR:2018:2370, 
NJ 2019/31, en HR 8 juni 2001, ECLI:NL:HR:2001:AB2053, 
NJ 2001/454 (Panmo).
3.9. Ingevolge art. 2:9 lid 1 BW is elke bestuurder tegenover de 
rechtspersoon gehouden tot een behoorlijke vervulling van de 
hem opgedragen taak. Deze bepaling wordt naar vaste recht-
spraak aldus uitgelegd, dat voor aansprakelijkheid op de voet 
daarvan noodzakelijk is dat aan de bestuurder een ernstig 
verwijt kan worden gemaakt. Bij de beoordeling of de be-
stuurder inderdaad een zodanig ernstig verwijt treft, moeten 
alle omstandigheden van het geval worden betrokken. Zie o.a. 
HR 20 juni 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC4959, NJ 2009, 21, en 
HR 29 november 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE7011, NJ 2003, 
455.
3.10. Uit deze maatstaven – die ook de rechtbank in haar von-
nis van 21 september 2016 voorop heeft gesteld en waartegen 
partijen (terecht) niet hebben gegriefd – volgt dat voor het 
aannemen van bestuurdersaansprakelijkheid op de voet van 
artt. 2:9 en 248 BW een hoge drempel bestaat. Ten aanzien 
van bestuurdersaansprakelijkheid uit hoofde van art. 6:162 
BW en art. 2:9 BW heeft de Hoge Raad overwogen dat een 
hoge drempel voor aansprakelijkheid van een bestuurder te-
genover een derde respectievelijk de door hem bestuurde 
vennootschap onder andere wordt gerechtvaardigd door het 
maatschappelijk belang c.q. het belang van die vennootschap 
dat wordt voorkomen dat bestuurders hun handelen in on-
wenselijke mate door defensieve overwegingen laten bepalen 

(o.a. in HR 5 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2627, 
NJ 2015/22 en HR 20 juni 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC4959, 
NJ 2009, 21). Naar het oordeel van het hof kan dit maatschap-
pelijk belang ook de hoge drempel voor de bestuurdersaan-
sprakelijkheid uit hoofde van art. 2:248 BW rechtvaardigen.
3.11. Bij de beoordeling stelt het hof verder de aard van Gou-
den Tromp als stamrechtvennootschap en haar fiscale achter-
grond voorop. De rechtbank heeft in dit verband in rov. 4.11 
van het vonnis van 21 september 2016 overwogen:
“Een stamrechtvennootschap heeft als functie het beheren en 
laten renderen van een ontslagvergoeding, met als uiteindelijk 
doel het verstrekken van periodieke uitkeringen. De ontslag-
vergoeding kan onbelast als koopsom voor het stamrecht 
worden gestort. Met een stamrechtvennootschap kan een on-
derneming worden gestart. De ontslagvergoeding wordt dan 
feitelijk het startkapitaal van de te starten onderneming. Een 
stamrechtvennootschap kan leningen verstrekken aan zowel 
de bestuurder/aandeelhouder als aan de nieuwe onderne-
ming(en), mits op basis van zakelijke voorwaarden en tegen 
een marktconforme rentevergoeding. Indien het stamrecht 
feitelijk of formeel voorwerp van zekerheid wordt, wordt dit 
beschouwd als (gedeeltelijke) afkoop van het stamrecht. Dit 
volgt uit artikel 19b, lid 1, Wet op de loonbelasting 1964, dat 
als volgt luidt:
‘Ingeval op enig tijdstip:
(...)
b. een aanspraak ingevolge een pensioenregeling wordt afge-
kocht of vervreemd dan wel formeel of feitelijk voorwerp van 
zekerheid (...) wordt;
(...)
wordt op het onmiddellijk daaraan voorafgaande tijdstip de 
aanspraak aangemerkt als loon uit een vroegere dienstbetrek-
king van de werknemer of gewezen werknemer (...).’”
Partijen hebben deze overweging in hoger beroep niet weer-
sproken, in het bijzonder ook niet de overweging dat een 
stamrechtvennootschap als functie heeft het beheren en laten 
renderen van een ontslagvergoeding, met als uiteindelijk doel 
het verstrekken van periodieke uitkeringen. Weliswaar is [ap-
pellant] met grief 3 tegen deze overweging opgekomen, maar 
uit de toelichting daarop blijkt dat de reden hiervoor is dat 
volgens [appellant] de functie van een stamrechtvennoot-
schap wordt bepaald door haar statutaire doelomschrijving. 
De rechtbank zou dit hebben miskend. Dat Gouden Tromp 
ertoe diende om de ontslagvergoeding te beheren en te laten 
renderen, met als uiteindelijk doel het verstrekken van perio-
dieke uitkeringen, heeft [appellant] niet betwist. Integendeel 
heeft hij gesteld dat hij statutair verplicht was een zo hoog 
mogelijk rendement na te streven, en dat het destijds gebrui-
kelijk was dat ondernemingsactiviteiten werden gefinancierd 
vanuit het stamrechtkapitaal, waartoe hij bovendien heeft ge-
wezen op het ook in de totstandkomingsgeschiedenis van art. 
19b Wet LB onderkende maatschappelijk belang dat pensi-
oenvermogen kon hebben als financieringsbron voor een on-
derneming (vgl. rov. 2.10 van het vonnis van 28 juni 2017). De 
curator heeft bedoelde overweging evenmin betwist; wel heeft 
hij benadrukt dat het uiteindelijke doel is het doen van perio-
dieke uitkeringen.
3.12. Dit is relevant in verband met de beoordeling van de 
vraag of de (toch al hoge) drempel van bestuurdersaansprake-
lijkheid uit hoofde van artt. 2:9 of 248 BW wordt gehaald. 
Ervan uitgaande dat een stamrechtvennootschap mede ten 
doel heeft het laten renderen van een ontslagvergoeding, zal 
immers (ook om die reden) niet spoedig kunnen worden aan-
genomen dat een bestuurder die handelingen verricht om dat 
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doel te verwezenlijken, (in strijd met art. 19b Wet LB handelt 
en/of) zich aan onbehoorlijk bestuur bezondigt als bedoeld in 
artt. 2:9 en 248 BW.
3.13. In het onderhavige geval komt daarbij dat Gouden 
Tromp ook volgens haar statuten mede ten doel had het stam-
rechtkapitaal te laten renderen, namelijk door “de belegging 
in registergoederen en roerende zaken (...), het ter leen opne-
men en ter leen verstrekken van gelden al of niet met zakelijke 
of persoonlijke zekerheid, het stellen van zekerheid ten be-
hoeve van derden en het verstrekken van periodieke uitkerin-
gen” (art. 2 onder c van de statuten). Daarnaast had Gouden 
Tromp als statutaire doelstelling “het oprichten, verkrijgen en 
vervreemden van vennootschappen en ondernemingen, het 
verkrijgen en vervreemden van belangen daarin en het behe-
ren of doen beheren, alsmede het voeren of doen voeren van 
de directie over vennootschappen en ondernemingen en het 
financieren of doen financieren daarvan” (art. 2 onder b van 
de statuten). Ook deze doelstelling strookt met hetgeen de 
rechtbank (in hoger beroep onbestreden) heeft overwogen 
over de aard en fiscale achtergrond van een stamrechtven-
nootschap, te weten de mogelijkheid om daarmee een onder-
neming te starten.
3.14. Naar het oordeel van het hof kan niet worden gezegd dat 
[appellant] door de hem verweten daden van onbehoorlijk 
bestuur heeft gehandeld in strijd met art. 2 onder a van de 
statuten van Gouden Tromp. Het verstrekken van periodieke 
uitkeringen aan [appellant] was immers een uiteindelijk doel, 
dat zou moeten worden verwezenlijkt in beginsel tegen de tijd 
dat [appellant] de (pensioengerechtigde) leeftijd van 65 jaar 
zou bereiken. Zo is in art. 1 van de stamrechtovereenkomst 
bepaald dat Gouden Tromp zich verbindt om een lijfrente ten 
gunste van [appellant] uit te keren, “welke lijfrente uiterlijk op 
2 december 2024 in zal gaan”. Zo ver is het niet gekomen om-
dat Gouden Tromp voordien, in 2011, is gefailleerd.
3.15. Het in art. 6 van de stamrechtovereenkomst neergelegde 
verbod “het stamrechtkapitaal af te kopen, te vervreemden 
dan wel formeel of feitelijk voorwerp van zekerheid te maken”, 
maakt dit alles niet anders reeds omdat na de totstandkoming 
van deze overeenkomst (op dit punt) statutair anders is be-
paald.
3.16. Met inachtneming van het voorgaande overweegt het 
hof verder als volgt.

Aansprakelijkheid uit hoofde van art. 2:248 BW?
3.17. Uit de in lid 6 van art. 2:248 BW bedoelde driejaarster-
mijn volgt dat bij de beoordeling van de aansprakelijkheid van 
[appellant] jegens de boedel van Gouden Tromp alleen die 
handelingen in aanmerking kunnen worden genomen, die hij 
als bestuurder van Gouden Tromp heeft verricht in de periode 
na 1 februari 2008. Dit zijn de in rov. 3.5 onder a, b en d ge-
noemde handelingen. Om te kwalificeren als kennelijk onbe-
hoorlijke taakvervulling in de zin van art. 2:248 lid 1 BW moet 
het blijkens zijn wetsgeschiedenis gaan om
“handelingen die uiteindelijk de schuldeisers duperen. Het 
besef hiervan moet bij het bestuur aanwezig zijn.”
Onder kennelijk onbehoorlijk bestuur vallen niet
“beslissingen die behoren tot het ondernemen. Dit is per defi-
nitie een met het nemen van risico’s gepaard gaande activiteit. 
Het kan iedere ondernemer overkomen dat transacties tegen-
vallen of dat investeringen, ondanks goede voorbereidingen, 
niet het gewenste rendement opleveren. Als faillissement van 
de onderneming dan het gevolg is, is er nog geen sprake van 
kennelijk onbehoorlijk bestuur.” (Beide geciteerde passages 

zijn ontleend aan Handelingen II 1984/1985, 16631, 29 augus-
tus 1985, p. 6337.)
3.18. Naar het oordeel van het hof moeten de in rov. 3.5 onder 
a, b en d genoemde handelingen worden gezien als handelin-
gen om het in Gouden Tromp ondergebrachte stamrechtkapi-
taal te laten renderen en daarmee ondernemingsactiviteiten te 
ontplooien, en dus als beslissingen die behoren tot het onder-
nemen van [appellant] als bestuurder van Gouden Tromp. De 
curator heeft niet, althans onvoldoende gemotiveerd, gesteld 
dat deze handelingen uiteindelijk de schuldeisers van Gouden 
Tromp hebben gedupeerd en dat [appellant] het besef van 
deze benadeling had op het moment van zijn handelen. Daar-
bij neemt het hof in aanmerking dat [appellant] heeft ontkend 
wetenschap van benadeling van schuldeisers te hebben gehad 
en dat hij heeft verklaard dat hij steeds heeft gekeken of het 
verstandig was zo te handelen – hij was zelf ook schuldeiser 
van Gouden Tromp, het was zijn pensioenvoorziening – en 
dat de geleden verliezen uitsluitend het gevolg zijn van de 
destijds ook voor hem onvoorzienbare, plotseling ingetreden 
economische recessie. Van kennelijk onbehoorlijke taakver-
vulling door [appellant] is naar het oordeel van het hof geen 
sprake.
3.19. Dit geldt ook ten aanzien van de verpanding op 28 au-
gustus 2008, voor zover de curator heeft bedoeld deze hande-
ling als daad van onbehoorlijk bestuur op te voeren. Over 
deze verpanding heeft de curator opgemerkt dat zij, evenals 
de onder d van rov. 3.5 genoemde borgstelling, de (financiële) 
positie van Gouden Tromp heeft verslechterd, dat juist op dat 
moment Gouden Tromp niet had mogen overgaan tot het 
verlenen van pand en het stellen van borg omdat toen reeds 
een aanzienlijk deel van het stamrechtkapitaal was uitgeleend 
aan [appellant] of door hem was opgenomen via zijn reke-
ningcourantverhouding, en dat [appellant] aldus grote en 
onverantwoorde risico’s heeft genomen. Daarmee is echter 
niet gezegd dat deze handelingen uiteindelijk de schuldeisers 
van Gouden Tromp hebben gedupeerd en dat bij [appellant] 
het besef daarvan op dat moment aanwezig is geweest. De 
curator heeft deze handelingen verder aangehaald als (recht-
streekse) oorzaak van het faillissement van Gouden Tromp: 
zonder deze verpanding en deze borgstelling zou het faillisse-
ment van Gouden Tromp niet zijn uitgesproken. Dat een 
handeling die kennelijk onbehoorlijk bestuur oplevert, als een 
voorwaarde voor het faillissement is te beschouwen, is even-
wel onvoldoende om haar aan te merken als een belangrijke 
oorzaak van het faillissement in de zin van art. 2:248 lid 1 BW 
(HR 24 januari 2014, ECLI:NL:HR:2014:153). Omdat de cu-
rator – ook ten aanzien van de andere door hem als daden van 
onbehoorlijk bestuur aangemerkte handelingen – niet meer 
heeft aangevoerd dan dat het faillissement van Gouden Tromp 
zonder de verpanding en borgstelling niet zou zijn uitgespro-
ken, heeft hij ook in zoverre niet aan zijn stelplicht voldaan.
3.20. Op grond van het voorgaande is het hof van oordeel dat 
[appellant] niet uit hoofde van art. 2:248 BW aansprakelijk is.

Aansprakelijkheid uit hoofde van art. 2:9 BW?
3.21. Zoals hierboven is overwogen, baseert de curator zijn 
(subsidiaire) vordering op de voet van art. 2:9 BW op dezelfde 
feiten en omstandigheden als hij heeft gesteld met het oog op 
de aansprakelijkheid uit art. 2:248 BW. De in art. 2:248 lid 6 
BW bedoelde driejaarstermijn geldt hier niet, het vereiste van 
een belangrijke oorzaak evenmin. Alle omstandigheden van 
het voorliggende geval moeten worden betrokken bij de be-
oordeling van de vraag of [appellant] een ernstig verwijt kan 
worden gemaakt. Daartoe behoren onder andere alle in rov. 
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3.5 genoemde handelingen. Daartoe behoort ook – nu art. 2:9 
BW op de (interne) aansprakelijkheid van de bestuurder je-
gens de vennootschap ziet – de schending door [appellant] 
van een norm die Gouden Tromp beoogt te beschermen. Uit 
hetgeen hiervoor is overwogen, volgt dat naar het oordeel van 
het hof [appellant] niet heeft gehandeld in strijd met art. 19b 
Wet LB en ook niet in strijd met de statuten van Gouden 
Tromp, en dat het bepaalde in art. 6 van de stamrechtovereen-
komst hieraan niet kan afdoen. Een andere schending van een 
norm (die ertoe strekt Gouden Tromp te beschermen) heeft 
de curator niet gesteld en daarvan is ook niet gebleken. Overi-
gens is het hof van oordeel dat de curator ook verder onvol-
doende heeft gesteld ten aanzien van een [appellant] te maken 
ernstig verwijt in de zin van art. 2:9 BW.
3.22. Naar het oordeel van hof is [appellant] daarom niet aan-
sprakelijk uit hoofde van art. 2:9 BW.
3.23. Uit het voorgaande volgt dat de in rov. 3.7 genoemde 
grieven slagen. De overige grieven van [appellant] behoeven 
geen bespreking.

Voorwaardelijk incidenteel hoger beroep
3.24. Het incidenteel hoger beroep van de curator is ingesteld 
onder de voorwaarde dat het hof tot vernietiging komt van de 
in het principaal hoger beroep bestreden vonnissen, in die zin 
dat de vorderingen van de curator moeten worden afgewezen. 
Aan deze voorwaarde is gelet op hetgeen hiervoor is overwo-
gen, voldaan. Het incidenteel appel strekt ertoe dat het hof 
[appellant] alsnog veroordeelt overeenkomstig het petitum 
van de inleidende dagvaarding (memorie van antwoord, on-
der 3.1). Uit de toelichting op de incidentele grief blijkt dat de 
curator in essentie hetzelfde standpunt inneemt als in het 
principaal hoger beroep. De beoordeling van het principaal 
hoger beroep impliceert echter dat naar het oordeel van het 
hof de vorderingen van de curator, zoals verwoord in het pe-
titum in de inleidende dagvaarding, niet toewijsbaar zijn. Het 
incidenteel hoger beroep kan daarom niet slagen.

Conclusie
3.25. Het voorgaande leidt tot de slotsom dat het door [appel-
lant] ingestelde hoger beroep doel treft. De vonnissen van 
21 september 2016 en 28 juni 2017 zullen worden vernietigd 
en de vordering van de curator zal alsnog worden afgewezen. 
De curator zal worden veroordeeld tot terugbetaling van het-
geen [appellant] ter uitvoering van de vonnissen aan hem 
heeft voldaan. Verder zal de curator als de in het ongelijk ge-
stelde partij worden veroordeeld in de kosten van het geding 
in eerste aanleg en van het principaal hoger beroep. Aange-
zien de curator, die door de rechtbank in het gelijk was ge-
steld, met het voorwaardelijk incidenteel hoger beroep niet 
een andere uitkomst van de procedure nastreefde dan het 
dictum van het eindvonnis van de rechtbank inhield, kan het 
falen van het incidenteel hoger beroep de curator niet op een 
kostenveroordeling komen te staan (vgl. HR 14 december 
2018, ECLI:NL:HR:2018:2262, NJ 2019/21). Deze kostenver-
oordeling, hoewel door [appellant] gevorderd, zal daarom in 
de beslissing achterwege blijven.

Beslissing
Het hof
vernietigt de tussen partijen gewezen vonnissen van de recht-
bank Den Haag van 21 september 2016 en 28 juni 2017,
en opnieuw rechtdoende:
wijst de vordering van de curator af;

veroordeelt de curator tot terugbetaling aan [appellant] van al 
hetgeen [appellant] ter uitvoering van de vonnissen van 
21 september 2016 en 28 juni 2017 aan de curator heeft vol-
daan, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag 
van betaling tot de dag van terugbetaling;
veroordeelt de curator in de kosten van het geding in eerste 
aanleg, aan de zijde van [appellant] tot op 28 juni 2017 be-
groot op € 1.533,= aan verschotten en (2½ punten x tarief V: 
€ 1.421,= =) € 3.552,50 aan salaris advocaat;
veroordeelt de curator in de kosten van het geding in princi-
paal hoger beroep, aan de zijde van [appellant] tot op heden 
begroot op (griffierecht: € 313,= + betekeningskosten appel-
dagvaarding: € 97,31 =) € 410,31 aan verschotten en (4 punten 
x tarief V: € 3.161,= =) € 12.644,= aan salaris advocaat;
verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad.

NOOT

In dit arrest is de aard van de vennootschap doorslaggevend 
bij de vraag of er sprake is van bestuurdersaansprakelijk-
heid. Als een werknemer na een lang dienstverband een 
gouden handdruk meekrijgt, kan de ontslagvergoeding wor-
den ondergebracht in een stamrechtvennootschap. Dat is 
hier gebeurd. De vergoeding was ondergebracht in Gouden 
Tromp B.V. Gouden Tromp fungeerde als moedermaatschap-
pij van onder andere de vennootschappen Kortjacht en RVS. 
Na acht jaar ging het bergafwaarts en Gouden Tromp is in 
2011 in staat van faillissement verklaard. De voormalig be-
stuurder en enig aandeelhouder (hierna ook ‘appellant’) 
wordt op grond van art. 2:248 lid 1 BW en subsidiair op 
grond van art. 2:9 lid 1 BW aangesproken.
Het belangrijkste verwijt van de curator is dat het stamrecht-
kapitaal is gebruikt als kapitaal om (fiscaal) zo voordelig en 
actief mogelijk mee te ondernemen. Hij verwijt de bestuur-
der dat hij achtergestelde leningen aan het concern heeft 
verstrekt, dat hij rekening-courantvorderingen heeft laten 
ontstaan op Kortjacht en RVS, dat hij borg heeft gesteld en 
pandrecht heeft gevestigd op het banktegoed van Gouden 
Tromp ten behoeve van bancaire schulden van Kortjacht en 
RVS, en dat hij twee forse geldleningen aan hemzelf in privé 
heeft verstrekt. De bestuurder betwist deze handelingen niet. 
De feiten staan daarom vast.
In eerste aanleg trok de bestuurder aan het kortste eind, 
maar dat wijzigt in appel. Na een toelichting van het hof over 
de bestuurdersaansprakelijkheidsleer, komt het hof tot de 
beoordeling. Bij die beoordeling stelt het hof de aard van 
Gouden Tromp en haar fiscale achtergrond voorop. Zoals be-
kend is er van bestuurdersaansprakelijkheid pas sprake als 
de bestuurder een ernstig verwijt kan worden gemaakt. Vol-
gens de Hoge Raad (HR 10 januari 1997, NJ 1997/360 (Stale-
man/Van de Ven) geldt bij de beoordeling van het ernstig-ver-
wijtcriterium dat alle omstandigheden van het geval moeten 
worden betrokken, waaronder de aard van de door de rechts-
persoon uitgeoefende activiteiten, de in het algemeen daar-
uit voortvloeiende risico’s, de taakverdeling binnen het be-
stuur, de eventueel voor het bestuur geldende richtlijnen, de 
gegevens waarover de bestuurder beschikte of behoorde te 
beschikken ten tijde van de aan hem verweten beslissingen 
of gedragingen, en het inzicht en de zorgvuldigheid die mo-
gen worden verwacht van een bestuurder die voor zijn taak 
berekend is en deze nauwgezet vervult. In deze zaak lijkt de 
eerste omstandigheid doorslaggevend.
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Het gaat hier om een stamrechtvennootschap. In eerste aan-
leg overwoog de rechtbank dat een stamrechtvennootschap 
als functie heeft het beheren en laten renderen van een ont-
slagvergoeding, met als uiteindelijk doel het verstrekken van 
periodieke uitkeringen. Met een stamrechtvennootschap kan 
een onderneming worden gestart. De ontslagvergoeding 
wordt dan feitelijk het startkapitaal van de te starten onder-
neming. De rechtbank heeft ook aangegeven dat een stam-
rechtvennootschap leningen kan verstrekken aan zowel de 
bestuurder/aandeelhouder als aan de nieuwe onderne-
ming(en), mits op basis van zakelijke voorwaarden en tegen 
een marktconforme rentevergoeding. In hoger beroep is 
deze overweging niet weersproken. In dit kader is ook rele-
vant dat Gouden Tromp volgens haar statuten mede ten doel 
had het stamrechtkapitaal te laten renderen (o.a. beleggen, 
verstrekken van leningen, stellen van zekerheden, het oprich-
ten en financieren van vennootschappen). Dit alles strookt 
met de aard en fiscale achtergrond van een stamrechtven-
nootschap. Het hof geeft daarop aan dat, ervan uitgaande dat 
een stamrechtvennootschap mede ten doel heeft het laten 
renderen van een ontslagvergoeding, er niet spoedig kan 
worden aangenomen dat een bestuurder die handelingen 
verricht om dat doel te verwezenlijken zich aan onbehoorlijk 
bestuur bezondigt. Dit past ook in de huidige leer, nu ‘onder-
nemingsbeslissingen’ per definitie gepaard gaan met het ne-
men van risico’s. Het kan iedere ondernemer overkomen dat 
transacties tegenvallen of dat investeringen ondanks goede 
voorbereidingen niet het gewenste rendement opleveren. 
Als een faillissement dan het gevolg is, is er nog geen sprake 
van kennelijk onbehoorlijk bestuur (r.o. 3.17).
De bestuurder voerde in hoger beroep aan dat hij statutair 
verplicht was een zo hoog mogelijk rendement na te streven, 
en dat het destijds gebruikelijk was dat ondernemingsactivi-
teiten werden gefinancierd vanuit het stamrechtkapitaal. De 
curator heeft dat niet betwist. Het hof overweegt dat het bij 
kennelijk onbehoorlijke taakvervulling moet gaan om hande-
lingen die uiteindelijk de schuldeisers duperen en waarvan 
het besef bij het bestuur aanwezig is. Daartoe behoren niet 
beslissingen die behoren tot het ondernemen. De handelin-
gen van appellant kwalificeren als dergelijke ontplooiing van 
ondernemingsactiviteiten. Zo wijkt het oordeel van het hof af 
van het eerdere oordeel van de rechtbank (Rb. Den Haag 
28 juni 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:7228, r.o. 2.15), inhouden-
de dat geen redelijk denkend bestuurder van een stamrecht-
vennootschap dergelijke handelingen zou hebben verricht 
terwijl reeds betalingsproblemen bestonden. Duidelijk is dat 
de aangesproken bestuurder er nu in hoger beroep in is ge-
slaagd zijn handelingen te relateren aan de normale bedrijfs-
voering van de vennootschap. Ook is voldoende naar voren 
gekomen dat de bestuurder heeft ontkend wetenschap van 
benadeling te hebben gehad, dat hij steeds heeft gekeken of 
het verstandig was zo te handelen (hij was zelf ook schuld-
eiser, het was zijn pensioenvoorziening) en dat de geleden 
verliezen uitsluitend het gevolg waren van de destijds ook 
voor hem onvoorzienbare, plotseling ingetreden economi-
sche recessie.
Opvallend in dit arrest is dat de aard en doelstelling van deze 
stamrechtvennootschap doorslaggevend zijn. Vergelijk wat 
betreft de aard en de doelstelling van een vennootschap Hof 
’s-Hertogenbosch (3 maart 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:689) 
waarin de wijze van ontplooiing van doelstellingen van de 
vennootschap, zoals het exploiteren van registergoederen en 
het deelnemen in andere ondernemingen, werd getoetst. 
Vergelijk ook het arrest van het Hof Arnhem-Leeuwarden 

(20 januari 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:302) over de toelaat-
baarheid van dividenduitkeringen en de in de bouwsector 
gebruikelijke wijze van waardering van debiteuren.
Ook ten aanzien van de vordering ex art. 2:9 BW heeft de cu-
rator onvoldoende gesteld om de ernstig-verwijtdrempel te 
bereiken. Met verwijzing naar zijn eerdere overwegingen 
oordeelt het hof dat geen sprake is van handelen in strijd 
met fiscale wetgeving of de statuten. De curator heeft geen 
andere norm aangehaald die ertoe strekt Gouden Tromp te 
beschermen (vgl. bijvoorbeeld Hof Arnhem-Leeuwarden 
14 november 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:9983, r.o. 5.6 over 
een tweehandtekeningenclausule). Conclusie: bestuurders-
aansprakelijkheid wordt niet aangenomen en de curator 
wordt veroordeeld tot terugbetaling van hetgeen de bestuur-
der ter uitvoering van de vonnissen aan hem heeft voldaan.

mr. E.A. van de Kuilen-Stap en mr. I.C. den Bieman
AKD
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Hoge Raad 
14 juni 2019, nr. 18/02003, ECLI:NL:HR:2019:928(Concl. A-G Timmerman)

(mr. Van Buchem-Spapens, mr. Heisterkamp, mr. Kroeze)
(Concl. A-G Timmerman)
Noot mr. R.A.G. de Vaan

Burgerlijk procesrecht. Deskundigenbericht. Motive-
ringsplicht. Verbintenissenrecht. Aanneming van werk. 
Wanprestatie. 

[Rv art. 30, 194, 230; RO art. 5; Gw art. 121; BW art. 6:74, 
6:83, 7:750, 7:754, 7:760]Noot mr. R.A.G. de Vaan

Essentie: Burgerlijk procesrecht. Uitleg van een deskundigen-
bericht. Beperkte motiveringsplicht voor beslissing conclusies 
uit deskundigenbericht te volgen (of niet te volgen). Verbinte-
nissenrecht. Geschil over wanprestatie aannemer, meerwerk 
en inhoud overeenkomst.

Samenvatting: Voor de beslissing van een rechter om de be-
vindingen en conclusies van een gerechtelijk aangestelde 
deskundige al dan niet te volgen, geldt een beperkte motive-
ringsplicht. De rechter dient hierbij echter wel alle feiten en 
omstandigheden in aanmerking te nemen die de procespartij-
en naar voren hebben gebracht en de rechter dient op basis 
daarvan in volle omvang te toetsen of er reden is de deskun-
dige niet te volgen. In de hier geannoteerde uitspraak is een 
voorbeeld aan de orde van een situatie waarin de rechter iets 
te gemakkelijk voorbij is gegaan aan stellingen en argumen-
ten die door een procespartij na het uitbrengen van het des-
kundigenbericht naar voren waren gebracht.
In deze zaak twisten de procespartijen onder meer over de 
vraag in hoeverre plasvorming op een stuk grond te wijten is 
aan het aannemingsbedrijf dat bestratingswerkzaamheden 
heeft verricht. Tijdens de procedure ontstaat ook discussie 


