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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van de praktijkgroep ondernemingsrecht van KienhuisHoving.

Wilt u meer weten over onze praktijkgroep ondernemingsrecht, dan verwijzen wij u naar onze 

internetsite: www.kienhuishoving.nl., zie onder 'Diensten' en 'Ondernemingsrecht'. U treft daar 

ook onze eerder verschenen nieuwsbrieven aan.

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties over de inhoud van deze nieuwsbrief, neemt u dan 

contact op met onderstaande auteurs of met Matthijs van Rozen, (notaris), 

matthijs.vanrozen@kienhuishoving.nl of Christian Huiskes (advocaat), 

christian.huiskes@kienhuishoving.nl.

Certificaten onder de Wet Flex B.V. per 1 oktober 2013

Op 1 oktober 2012 is de Wet Flex B.V. in werking getreden. In eerdere nieuwsbrieven is hierop 

uitgebreid ingegaan. In deze bijdrage komt een onderdeel uit het overgangsrecht aan de orde 

dat per 1 oktober 2013 mogelijk actie vereist.

Als een B.V. in het verleden certificaten van aandelen heeft uitgegeven met zogeheten 

medewerking van de vennootschap, is op of voor 1 oktober 2013 actie vereist. Het begrip 

medewerking is vervallen sinds 1 oktober 2012. Daarvoor is de term vergaderrecht in de plaats 

gekomen. Certificaten die voorheen met medewerking waren uitgegeven, hebben thans 

vergaderrecht.  Het is echter niet altijd duidelijk of in het verleden al dan niet medewerking aan 

de uitgifte van certificaten is verleend. De medewerking kan expliciet in de stukken zijn vermeld, 

maar kon ook uit de omstandigheden en gang van zaken bij de certificering blijken. 

Het vergaderrecht houdt in het recht te worden opgeroepen voor algemene vergaderingen, 

deze bij te wonen en daar het woord te voeren. Dit recht komt toe aan aandeelhouders en kan 

daarnaast toekomen aan certificaathouders, pandhouders en vruchtgebruikers.  Om deze 

rechten te kunnen uitoefenen, is het vereist dat de B.V. over de juiste gegevens beschikt in het 

(aandeelhouders)register. De B.V. kan ook zelf tot inschrijving overgaan, maar moet dan zeker 

zijn van de juistheid van de in het aandeelhoudersregister in te schrijven gegevens. 

Met deze achtergrond is inschrijving van de certificaathouders in het aandeelhoudersregister 

verplicht gesteld. De wet heeft daarvoor in het overgangsrecht een termijn van een jaar na 

invoering van de Wet Flex B.V. gesteld. Het niet voldoen aan dit feit levert zelfs een 

economisch delict op. 

Het is denkbaar dat de certificaathouder en de B.V. van mening verschillen over de vraag of de 

certificaten destijds met medewerking zijn uitgegeven en of dit derhalve leidt tot toekenning van 

het vergaderrecht.  Zoals vermeld was dit niet altijd duidelijk geregeld. Bij een geschil kan de 

certificaathouder zich tot de rechter te wenden.
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Als de statuten nog niet in het vergaderrecht voor certificaathouders voorzien,  bevat de wet de 

verplichting dat bij de eerstvolgende statutenwijziging op te nemen. Dit is ongeacht de soort en 

omvang van de wijziging die aanvankelijk beoogd was.

Een controle van bestaande B.V. statuten is zeker bij certificaten van aandelen raadzaam. De 

oude statuten kennen het nieuwe begrip vergaderrecht uiteraard niet, waardoor statuten op 

onderdelen onvolledig kunnen zijn. Daarnaast sluiten veel statuten, conform de oude wettelijke 

regeling, besluitvorming buiten vergadering uit indien certificaten met medewerking waren 

uitgegeven. Onder de nieuwe wet is deze wijze van besluitvorming wel toegestaan. Echter, als 

de oude statuten de beperking nog steeds bevatten kan van deze versoepeling niet geprofiteerd 

worden.  Het verdient aanbeveling om de statuten (ook) op deze punten aan te passen.

Matthijs van Rozen, notaris

matthijs.vanrozen@kienhuishoving.nl

Verlaging van pensioenopbouw en uitbreiding bevoegdheid voor Ondernemingsraden

Wij staan aan de vooravond van een aantal wetswijzigingen op pensioengebied. Per 1 januari 

2014 worden de mogelijkheden voor fiscaal gefaciliteerde pensioenopbouw gewijzigd en naar 

verwachting per 1 januari 2015 nogmaals. Het wetsvoorstel hiertoe is nu in behandeling bij de 

Eerste Kamer. Uitgangspunt van het wetsvoorstel is een nog verdere inperking van de jaarlijkse 

pensioenopbouw en een aftopping van het pensioengevend inkomen tot € 100.000,-. De 

wijzigingen zullen ook van toepassing zijn op het pensioen van de DGA.

Met ingang van 2014 wordt de ‘standaard’ pensioenrichtleeftijd 67 jaar. Een verdere verhoging 

is gekoppeld aan de ontwikkeling van de levensverwachting. De AOW-leeftijd daarentegen stijgt 

geleidelijk naar 67 jaar in 2023 en stijgt daarna eveneens verder met de ontwikkeling van de 

levensverwachting. Ook wordt het jaarlijkse pensioenopbouwpercentage verlaagd. Een 

pensioenrichtleeftijd onder de 67 jaar blijft echter mogelijk, maar dan in combinatie met een nog 

lager opbouwpercentage. Een aantal pensioenfondsen houdt naar verwachting de 

pensioenleeftijd in 2014 nog op 65 jaar, gekoppeld aan een lager opbouwpercentage om voor 

2015 alle wijzigingen in een keer door te voeren.  

Anderzijds is ook te overwegen om de pensioenregeling in 2013 zodanig aan te passen dat 

deze in 2014 niet nogmaals aangepast hoeft te worden. Dit is uiteraard alleen van belang voor 

werkgevers die in overleg met werknemers(vertegenwoordigers) zelf de inhoud van de 

pensioenregeling kunnen invullen, dus niet voor werkgevers (en werknemers) die verplicht zijn 

aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds. 

Instemming bij het wijzigen van een pensioenregeling

Naast aanpassing van de pensioenregeling, moet ook een keuze worden gemaakt met 

betrekking tot de reeds opgebouwde pensioenaanspraken. Deze aanspraken kunnen op leeftijd 

65 jaar blijven staan of worden omgezet naar leeftijd 67 jaar, waardoor de opgebouwde 

aanspraken stijgen. Als gevolg van de wijziging van de fiscale kaders zullen veel 

pensioenregelingen gewijzigd moeten worden.  

Een wijziging van de pensioenregeling kan met instemming van de werknemers (in het geval de 

pensioenregeling bij CAO wordt gewijzigd, zonder instemming van de werknemers) of eenzijdig 

door de werkgever indien er een wijzigingsbeding in het pensioenreglement is opgenomen en
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er sprake is van een ‘zwaarwegend belang’ om te wijzigen. Een werknemer zal van zijn 

instemmingbevoegdheid overigens een redelijk gebruik moeten maken.  Het weigeren van 

instemming kan onder omstandigheden genegeerd worden. 

Een punt van aandacht hierbij is de positie van een thans arbeidsongeschikte (voormalige) 

werknemer met premievrijstelling. Deze is niet per definitie gebonden aan de gewijzigde 

pensioenregeling, ondanks een eventuele fiscale bovenmatigheid van de oorspronkelijke 

regeling. In het verleden, in het kader van de afschaffing van de VUT-regelingen, heeft de 

minister van Financiën hiertoe besloten. Of een dergelijk besluit nu weer wordt genomen is nog 

niet duidelijk. 

In de jurisprudentie wordt een wijziging van het fiscale kader voor pensioenregelingen, 

waardoor de regeling niet langer binnen die kaders blijft, regelmatig gezien als een ‘voldoende 

zwaarwegende omstandigheid’ om de regeling te wijzigen. Deze beoordeling hangt echter altijd 

af van de concrete omstandigheden van het geval. 

Uitbreiding bevoegdheid OR bij wijziging pensioenregeling

Een ondernemingsraad (OR) heeft al vele jaren een wettelijk instemmingsrecht bij het wijzigen 

van een verzekerde pensioenregeling. Sinds 1 augustus 2013 heeft de OR ook een 

instemmingsrecht bij het vaststellen of intrekken van een pensioenregeling die wordt 

ondergebracht bij een pensioenfonds, niet zijnde een verplicht bedrijfstakpensioenfonds. Een 

instemming van de OR met de wijziging van de regeling wordt overigens veelal gezien als een 

zwaarwegend belang in het kader van de hierboven beschreven eenzijdige wijziging.  

Het wijzigen van een pensioenregeling kent derhalve vele valkuilen en obstakels. Een 

zorgvuldig proces met daarbij goede communicatie en voorlichting richting werknemers en 

andere betrokkenen kan juridische procedures helpen voorkomen.  

Ruud Derksen, advocaat

ruud.derksen@kienhuishoving.nl

Concrete instructiebevoegdheid aandeelhoudersvergadering

De statuten van een besloten vennootschap kunnen bepalen dat het bestuur zich dient te 

gedragen naar de aanwijzingen en instructies van de algemene vergadering of de raad van 

commissarissen (in dit artikel wordt gemakshalve van de algemene vergadering uitgegaan). 

Onder het oude BV-recht ging het hierbij om een instructiebevoegdheid van de algemene 

vergadering die alleen zag op de algemene lijnen van het te voeren beleid. Als gevolg van de 

invoering van de Flex BV-regeling heeft de algemene vergadering sinds 1 oktober 2012 (op 

grond van artikel 2:239 lid 4) ook een concreet instructierecht gekregen tegenover het bestuur 

van de vennootschap. Het bestuur is gehouden om de aanwijzingen op te volgen, tenzij deze in 

strijd zijn met het belang van de vennootschap en de daaraan verbonden onderneming. De 

algemene vergadering krijgt door de concrete instructiebevoegdheid de mogelijkheid om zich 

intensiever en meer concreet te bemoeien met de dagelijkse gang van zaken bij de 

vennootschap. Omdat de belangen van het bestuur en de aandeelhouders uiteen kunnen 

lopen, kan het bestuur in een spagaat terecht komen indien zij een concrete instructie van de 

algemene vergadering niet wil opvolgen. Volgt het bestuur de instructies niet op, dan kan de 

algemene vergadering immers besluiten om het bestuur te ontslaan. Illustratief is een uitspraak 

van de Rechtbank ‘s - Gravenhage waarbij de bestuurder van een dochtervennootschap 

weigert garant te staan voor de moedermaatschappij (aandeelhouder). De bestuurder weigert 
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de garantstelling omdat deze tot aansprakelijkheid van het bestuur zou kunnen leiden. De 

aandeelhouder neemt hier geen genoegen mee en dreigt met het nemen van een besluit tot 

ontslag van de bestuurder. Uiteindelijk wordt er een afkoelingsperiode bepaald door de 

Rechtbank, waarbij er een verbod geldt tot het nemen van een ontslagbesluit door de 

moederschappij (JOR 2002/173).

Deze problematiek speelt natuurlijk ook bij het uitkeren van dividend aan de aandeelhouders. 

Een besluit tot uitkering van dividend heeft sinds 1 oktober 2012 geen effect totdat het bestuur 

dit (bij besluit) heeft goedgekeurd. De algemene vergadering heeft dus medewerking nodig van 

het bestuur voor het daadwerkelijk uitkeren van dividend. Stel dat de algemene vergadering het 

bestuur instrueert om het besluit tot dividenduitkering goed te keuren, en het bestuur onthoudt 

die goedkeuring omdat zij van mening is dat door de uitkering de continuïteit van de 

onderneming in gevaar komt. In dat geval lopen de belangen van de aandeelhouders en de 

vennootschap uiteen. 

Wat moet een bestuurder nu doen? 

Uit de wetsgeschiedenis van de artikel 2:239 BW (nieuw) blijkt dat het bestuur in dit geval een 

zelfstandige belangenafweging moet maken. Het bestuur dient de instructies van de 

moedervennootschap (als aandeelhouder) te toetsen aan het belang van de vennootschap. 

Verder blijkt uit de wetsgeschiedenis dat instructies die “verband houden met uitkeringen” 

uitsluitend geweigerd mogen (en dienen te) worden indien het bestuur betalingsproblemen 

voorziet bij de uitvoering van de instructie. 

Het komt er dus op neer dat het bestuur eigenlijk nauwelijks beslissingsruimte heeft om een 

concrete instructie tot goedkeuring van de uitkering van dividend naast zich neer te leggen. Het 

vennootschappelijke belang speelt volgens de tekst van de wetsgeschiedenis een marginale 

rol. De wetgever lijkt hier te kort door de bocht gegaan. Een onterechte dividenduitkering die de 

continuïteit van de onderneming in gevaar heeft gebracht leidt immers tot een aansprakelijkheid 

van het bestuur. In geval van een eventueel faillissement is de bestuurder zelfs aansprakelijk 

voor het tekort dat door de uitkering ontstaat. Het bestuur moet dus wel degelijk sterk in haar 

schoenen staan en niet iedere concrete instructie tot goedkeuring van het dividendbesluit 

opvolgen. Zij moet daarbij de nieuwe uitkeringstest ex artikel 2:216 BW juist en kritisch 

uitvoeren, voordat zij daadwerkelijk het besluit tot dividenduitkering goedkeurt. Het is voor de 

bestuurder lastig om een inschatting van de toekomst te maken. Hierin schuilt dan ook volgens 

ons een extra risico voor de bestuurder. Achteraf hebben curatoren en schuldeisers immers 

makkelijk praten. Met name in (dreigend) zwaar weer is het naar onze mening raadzaam om (bij 

afkeuring én goedkeuring) een goed gemotiveerd bestuursbesluit te nemen, naar de 

omstandigheden van het peilmoment en bij voorkeur na overleg met een deskundig accountant.

Mark Huizenga, advocaat

mark.huizenga@kienhuishoving.nl

Mark Loef, advocaat

mark.loef@kienhuishoving.nl

Verscherping van de aansprakelijkheid van bestuurders(?)

De aansprakelijkheid van een vennootschap voor schade van derden als gevolg van 

onrechtmatig handelen of wanprestatie van de vennootschap, leidt niet automatisch tevens tot 

een aansprakelijkheid van de bestuurder. Slechts onder bijzondere omstandigheden kan de 
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bestuurder voor deze schade (als ‘secundaire dader’) naast de vennootschap (als ‘primaire 

dader’) aansprakelijk worden gehouden. Voorwaarde is dan dat de bestuurder een ernstig 

verwijt van zijn handelen namens de vennootschap kan worden gemaakt. 

Eind 2012 heeft de Hoge Raad een interessant arrest gewezen waarbij de heer Van de Riet niet 

in zijn rol als bestuurder, maar in zijn rol als adviseur/bemiddelaar, aansprakelijk werd gesteld 

voor de schade die was ontstaan door zijn handelen.

“Villa Mundo” aan de Costa del Sol 

Hoffmann ontmoette in 2004 op een beurs de heer Van de Riet, bestuurder van Van de Riet 

Makelaardij B.V. Van de Riet presenteerde zich aldaar als een deskundige bemiddelaar voor de 

aankoop van onroerend goed in Spanje. Hoffmann had belangstelling voor het project “Villa 

Mundo” en reisde vervolgens af naar de Spaanse Costa del Sol. De bezichtiging vond plaats 

onder begeleiding van Van de Riet. Het viel Hoffmann op dat om de in aanbouw zijnde villa 

waarschuwingsborden stonden. Volgens Van de Riet waren deze geplaatst omdat op het 

perceel meer werkzaamheden werden verricht dan formeel waren toegestaan (onder andere de 

aanleg van een zwembad). Door het betalen van een boete (door de aannemer) zou dit 

probleem worden verholpen, aldus Van de Riet. Bij terugkomst in Nederland werd de 

koopovereenkomst getekend. Al snel was sprake van een tegenslag: de aannemer meldde dat 

de bouw van de villa niet kon worden voortgezet vanwege klachten van omwonenden. De 

aannemer bood Hoffmann vervolgens een andere (nog af te bouwen) villa aan. Ondertussen 

vernam Van de Riet geruchten over problemen met de bouwvergunning en een mogelijke 

afbraakplicht van de door de aannemer aangeboden alternatieve villa. Tijdens de bezichtiging 

meldde hij deze problemen echter niet aan Hoffmann. Opnieuw werd een koopovereenkomst 

getekend. Enige tijd later meldde de aannemer dat de villa (vanwege het ontbreken van een 

bouwvergunning) was afgebroken. Hoffmann stelde vervolgens Van de Riet Makelaardij B.V. en 

haar bestuurder Van de Riet aansprakelijk voor de door beide aankopen geleden.

Van de Riet betoogde dat hij als bestuurder slechts naast Van de Riet Makelaardij B.V. 

aansprakelijk kon zijn indien hij ernstig verwijtbaar zou hebben gehandeld. De Hoge Raad was 

echter van mening dat Van de Riet niet de zorgvuldigheid in acht had genomen die van hem 

mocht worden verwacht. Van de Riet was derhalve niet aansprakelijk omdat hij was 

tekortgeschoten in zijn rol als bestuurder, maar persoonlijk aansprakelijk, wegens het schenden 

van een (los van zijn bestuurstaak staande) zorgvuldigheidsnorm. Hierop zijn de gewone regels 

van onrechtmatige daad van toepassing. Niet was vereist dat Van de Riet ernstig verwijtbaar 

had gehandeld.

Verscherping bestuurdersaansprakelijkheid (?)

Op het eerste gezicht lijkt het arrest een verscherping van de bestuurdersaansprakelijkheid. Dit 

is echter niet het geval, want niet de bestuurder, maar Van de Riet in privé wordt aansprakelijk 

gesteld. Het feit dat iemand bestuurder is heeft niet zonder meer tot gevolg dat zijn handelen 

steeds (alleen) getoetst dient te worden binnen het kader van dat bestuurderschap. Een ieder 

die jegens een derde onrechtmatig handelt, kan immers persoonlijk aansprakelijk worden 

gesteld voor de toegebrachte schade.

Het arrest roept de vraag op wanneer een bestuurder niet meer louter de vennootschap 

bestuurt in de zin van de wet (in welk geval zijn handelen primair wordt getoetst aan het 

vereiste van een ernstig verwijt), maar er daarnaast sprake is van een op hem persoonlijk

rustende zorgvuldigheidsnorm. Uit bovenstaand arrest blijkt immers dat het bemiddelen bij de 



aankoop van onroerend goed door de heer Van de Riet niet kwalificeerde als een 

bestuurshandeling.

Onder het besturen van een vennootschap worden in ieder geval geschaard de gedragingen 

die samenhangen met het initiëren en uitvoeren van het beleid. De zorgvuldigheidsnorm 

daarentegen richt zich tot personen die (al dan niet door middel van een vennootschap) 

diensten verlenen waarvoor een specifieke deskundigheid is vereist. Stel dat makelaar X op 

enig moment besluit zijn diensten vanuit een vennootschap te verrichten; hij zet zijn 

eenmanszaak om in een besloten vennootschap (B.V.). De omzetting in een vennootschap 

heeft niet tot gevolg dat de zorgvuldigheidsnorm niet langer door hem persoonlijk, maar door 

zijn B.V. dient te worden nageleefd. Die zorgvuldigheidsnorm blijft gericht tot makelaar in 

persoon. Indien de makelaar deze norm op enig moment schendt, is derhalve primair sprake 

van onrechtmatig handelen van makelaar zelf, los van het feit dat mogelijk ook zijn 

vennootschap dientengevolge aansprakelijk is.

Conclusie

De cruciale vraag is tot wie de zorgvuldigheidsnorm zich richt. Is dat primair tot de 

vennootschap, dan is voor de aansprakelijkheid van de bestuurder vereist dat hem een ernstig 

verwijt treft. Richt de zorgvuldigheidsnorm zich primair tot de persoon (zoals in het geval van 

Van de Riet), dan gelden de gewone regels van onrechtmatige daad en derhalve niet het 

criterium dat sprake moet zijn van een ernstig verwijt. 

Margot Trienen, kandidaat-notaris

margot.trienen@kienhuishoving.nl

Disclaimer

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KienhuisHoving N.V. mag niets uit deze uitgave worden 

verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door 

fotokopieën, opnamen of op enige andere manier. Tegen het forwarden van de nieuwsbrief in zijn geheel aan derden 

bestaat geen bezwaar, mits dit gebeurt in ongewijzigde vorm, zonder commentaar en met volledige bronvermelding 

(bestaande uit: “Nieuwsbrief Ondernemingsrecht, KienhuisHoving N.V., www.kienhuishoving.nl”). 

De informatie in deze nieuwsbrief, die kosteloos wordt verspreid, is bedoeld ter voorlichting van cliënten en andere 

relaties en kan niet worden gebruikt als advies in individuele situaties. In die gevallen kan vanzelfsprekend een op de 

specifieke situatie toegesneden deskundig advies worden gegeven.

Hoewel deze nieuwsbrief met de grootst mogelijke zorgvuldigheid tot stand is gekomen, aanvaardt KienhuisHoving 

geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of andere onjuistheden (of de gevolgen daarvan).

© 2013 KienhuisHoving N.V.

Als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, klik dan hier.
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