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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). 
 
© 2014 KienhuisHoving N.V. 
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ONTSLAG ALS BESTUURDER TE BLOKKEREN VIA EEN 
AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST? 
Frank Röben  

De voorzieningenrechter in Amsterdam heeft eerder dit jaar 

een opmerkelijke uitspraak gedaan. De rechtbank acht geldig 

de afspraak in een aandeelhoudersovereenkomst (en in 

afwijking van de statuten!) dat een aandeelhoudersbesluit tot 

ontslag van een bestuurder slechts met unanimiteit van 

stemmen kan worden genomen. 

Dat is opmerkelijk, aangezien de wet bepaalt dat de 

gekwalificeerde meerderheid waarmee een 

aandeelhoudersbesluit tot ontslag kan worden genomen niet 

groter mag zijn dan twee/derde van de uitgebrachte stemmen. In 

deze concrete zaak bepaalden de statuten dat, in afwijking van de 

aandeelhoudersovereenkomst, de algemene vergadering een 

bestuurder kon ontslaan met twee/derden van de uitgebrachte 

stemmen. De rechtbank meent evenwel dat “niet valt in te zien dat 

nakoming van een dergelijke afspraak [in een 

aandeelhoudersovereenkomst, toevoeging FR] niet zou kunnen 

worden gevorderd”. 

  

De uitspraak is baanbrekend voor de doorwerking van 

aandeelhoudersovereenkomsten in de vennootschappelijke orde, 

met die kanttekening dat hier een voorzieningenrechter heeft 

gesproken en niet een hogere rechter (zoals de Hoge Raad). Het 

begrip ‘dwingend recht’ lijkt opeens iets minder dwingend dan dat 

de wetgever het heeft bedoeld. De achtergrond van de maximum 

grens van twee/derden is dat een zwaardere besluitvormingseis 

het ontslaan van bestuurders te zeer zou bemoeilijken. De 

meerderheid van de AvA moet een bestuurder kunnen ontslaan, 

en de minderheid moet dit niet kunnen blokkeren, aldus de 

wetgever. 

  

De uitspraak geeft mij een onbevredigend gevoel en roept vragen 

op. Is dwingend recht op een hellend vlak aanbeland? Zijn straks 

ook andere dwingendrechtelijke bepalingen uit het 

vennootschapsrecht contractueel te omzeilen? Bestaat dwingend 

recht nog wel? Blijkbaar vond de rechter in dit geval dat de 

aandeelhouders onderling van hun gegeven bevoegdheden en 

bescherming konden afzien. 
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HOGE KOSTEN BIJ BEËINDIGING RENTESWAP: LET OP! 
Diana Gunckel    Jennifer Rozeboom 

De bank biedt ondernemers vaak de keuze tussen een lening 

met een hogere, vaste rente of een lagere, variabele rente. 

Uiteraard is een lening met een variabele rente aanvankelijk 

goedkoper, maar de hoogte van de rente is op langere termijn 

onzeker. Daarom wordt bij een lening met een variabele rente 

vaak geadviseerd – en soms zelfs geëist – dat een renteswap 

wordt afgesloten. 

Een renteswap is een overeenkomst waarbij de ondernemer een 

vaste swaprente aan de bank betaalt. De bank betaalt een 

variabele swaprente aan de ondernemer, die daarmee de 

variabele financieringsrente van de lening kan voldoen. In geval 

van een stijging van de financieringsrente is dit voordeliger, in 

geval van een daling betaalt de ondernemer per saldo meer rente. 

Een renteswap biedt dus zekerheid met betrekking tot de te 

betalen basisrente op de financiering, maar kent ook de nodige 

risico’s. Wij noemen er hier twee. 

 

Allereerst is daar het opslagrisico. Het opslagrisico houdt het 

risico in dat de financieringsrente niet overeenkomt met de 

swaprente. Dit komt door latere opslagen op de 

financieringsrente, die niet onder de renteswap gecompenseerd 

worden. Die opslagen staan vooraf niet vast. Daarnaast bestaat er 

een marktrisico, dat zich bij een tussentijdse aflossing van de 

financiering openbaart. Bij een tussentijdse aflossing moet de 

ondernemer de eventuele contante waarde van de renteswap 

betalen aan de bank. Als de marktrente lager is dan de 

swaprente, zal deze contante waarde positief zijn, dat wil zeggen 

dat de ondernemer een bedrag verschuldigd is aan de bank. 

 

In de afgelopen jaren zijn een aantal belangwekkende uitspraken 

gewezen met betrekking tot renteswaps, en vooral over de 

zorgplicht die de bank in acht moet nemen bij het adviseren over 

en aangaan van renteswaps. Volgens recente jurisprudentie van 

lagere rechters moet de bank haar zorgplicht ook jegens een 

ondernemer bij derivatentransacties in acht nemen. De zorgplicht 

bestaat met name uit een informatieplicht, en in het bijzonder uit 

het wijzen op de hierboven omschreven risico’s. Indien de bank 

haar zorgplicht schendt, kan dit in beginsel tot een 

schadevergoedingverplichting jegens de ondernemer leiden. Hoe 
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de Hoge Raad daarover denkt, is nog onduidelijk, maar 

vooralsnog lijkt de rechter de kant van de ondernemer te kiezen. 

 

Indien u vragen heeft of nader advies wenst, kunt u uiteraard 

contact met de advocaten van KienhuisHoving, sectie Banking & 

Finance, opnemen. 

 Banking & Finance 

 

 

WEES BIJ DE (VER)KOOP VAN EEN 
DOCHTERMAATSCHAPPIJ ALERT OP DE 403-
AANSPRAKELIJKHEIDSVERKLARING 
Margot Trienen  

Onder andere besloten vennootschappen, naamloze 

vennootschappen, coöperaties en onderlinge 

waarborgmaatschappijen zijn verplicht tot openbaarmaking 

van de jaarrekening. Openbaarmaking geschiedt door het 

deponeren van de jaarrekening bij de Kamer van Koophandel. 

Door aansprakelijkheidsverklaring geen deponering van de 

jaarrekening 

  

Een dochtermaatschappij (hierna te noemen: dochter) hoeft 

echter geen eigen jaarrekening te deponeren indien haar 

moedermaatschappij (hierna te noemen: moeder) zich 

aansprakelijk stelt voor schulden van de dochter door de afgifte 

van een aansprakelijkheidsverklaring (ook wel de 403-verklaring 

genoemd). De toepassing van de aansprakelijkheidsverklaring 

wordt in de praktijk ervaren als een nuttig middel om de 

administratieve lasten binnen een groep terug te dringen alsmede 

om concurrenten het zicht op de financiële toestand van een 

onderneming te ontnemen. 

  

De aansprakelijkheidsverklaring dient – in plaats van de 

jaarrekening van de dochter – gedeponeerd te worden bij de 

Kamer van Koophandel. De moeder deponeert vervolgens een 

groepsjaarrekening (geconsolideerde jaarrekening) waarin de 

cijfers van de dochter mede zijn opgenomen. Indien de 

concernrelaties van een rechtspersoon in het handelsregister 

worden geraadpleegd, zal door middel van het “handje” (     ) 
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aangegeven worden voor welke dochter een 

aansprakelijkheidsverklaring is afgegeven. 

  

Naast de afgifte van de aansprakelijkheidsverklaring kent de wet 

nog een aantal vereisten. Zo dient iedere aandeelhouder van de 

dochter na de aanvang van het boekjaar, maar vóór de 

vaststelling van de jaarrekening, schriftelijk te verklaren in te 

stemmen met de toepassing van de aansprakelijkheidsverklaring. 

Deze instemmingsverklaring dient jaarlijks gedeponeerd te 

worden bij de Kamer van Koophandel. Van deze deponering blijkt 

uit het uittreksel van de dochter. Overigens dient de dochter nog 

wel een summiere jaarrekening op te stellen voor intern gebruik. 

  

Voor welke schulden kan de moeder worden aangesproken? 

  

De aansprakelijkheidsverklaring ziet op schulden die voortvloeien 

uit rechtshandelingen van de dochte . Onder het begrip schulden 

vallen bijvoorbeeld verplichtingen tot schadevergoeding die 

verband houden met vernietiging, ontbinding en niet-nakoming 

van overeenkomsten. Daarnaast is het begrip schulden niet 

beperkt tot geldschulden, maar omvat het ook niet-geldelijke 

verplichtingen. Schulden voortvloeiende uit de wet (onrechtmatige 

daad, belastingschulden, strafrechtelijke boetes etc.) vallen 

overigens in beginsel buiten de aansprakelijkstelling. 

  

Een schuldeiser kan in beginsel kiezen of hij zich voor de 

voldoening van een schuld wendt tot de dochter of de moeder. 

Indien de moeder voor voldoening zorgdraagt, heeft zij een 

regresvordering op de dochter, omdat laatstgenoemde de 

draagplichtig schuldenaar (hoofdschuldenaar) is. Bij de 

beantwoording van de vraag of een schuldeiser een moeder kan 

aanspreken is de uitleg van de gedeponeerde verklaring 

beslissend. Bij deze uitleg komt belangrijke betekenis toe aan de 

bewoording van de aansprakelijkheidsverklaring en hoe deze in 

redelijkheid door een derde kunnen of dienen te worden 

begrepen. Laat u bij het opstellen van een 

aansprakelijkheidsverklaring daarom goed adviseren. 

  

Beëindiging van de aansprakelijkheid 

De aansprakelijkheidsstelling kan op elk gewenst moment worden 

beëindigd. Er dient daarbij onderscheid te worden gemaakt tussen 

de volgende twee procedures: 



1. de procedure van intrekking van de 

aansprakelijkheidsverklaring door het deponeren van een 

intrekkingsverklaring bij de Kamer van Koophandel. Deze 

intrekkingsverklaring moet voorkomen dat de moeder 

aansprakelijk wordt gehouden voor schulden ontstaan uit 

toekomstige rechtshandelingen van de dochter. De 

aansprakelijkheid voor schulden aangegaan tijdens de duur 

van de aansprakelijkheidsverklaring loopt, ondanks de 

intrekking, gewoon door. Deze aansprakelijkheid wordt ook 

wel de overgebleven aansprakelijkheid genoemd; 

2. de procedure van beëindiging van de overgebleven 

aansprakelijkheid. Slechts indien moeder haar dochter 

verkoopt, kan deze overgebleven aansprakelijkheid worden 

beëindigd. Voor beëindiging van de overgebleven 

aansprakelijkheid dient aan de volgende voorwaarden te 

worden voldaan: 

3. de dochter maakt geen deel meer uit van het concern; 

4. van het voornemen tot beëindiging van de aansprakelijkheid 

is mededeling gedaan door dit bericht voor een periode van 

minimaal 2 maanden neer te leggen bij de Kamer van 

Koophandel; 

5. van de nederlegging genoemd onder b. is aankondiging 

gedaan in een landelijk verspreid dagblad (veelal dagblad 

Trouw); 

6. geen crediteur heeft zich verzet tegen het voornemen tot 

beëindiging van de aansprakelijkheid. 

De kern van deze procedure is dat een schuldeiser die zijn 

verhaalsmogelijkheid dreigt te verliezen zich tegen beëindiging 

van de aansprakelijkheidstelling kan verzetten. 

  

Consequenties van het niet intrekken van de 

aansprakelijkheidsverklaring en de overgebleven 

aansprakelijkheid 

  

De praktijk leert dat bij een verkoop van een dochter de 

intrekkingsverklaring en/of de beëindiging van de overgebleven 

aansprakelijkheid regelmatig over het hoofd wordt gezien. Zo 

sprak in 2013 een ex-werknemer van een voormalige failliete 

dochter de moeder aan tot betaling van een ontslagvergoeding. 

Alhoewel moeder haar aandelen in de dochter in 1992 had 



overgedragen, lag de aansprakelijkheidsverklaring die zij in 1987 

deponeerde nog steeds bij de Kamer van Koophandel. Moeder 

stelde - met een beroep op de redelijkheid en billijkheid - dat het 

onredelijk was dat zij aansprakelijk werd gehouden voor betaling 

van deze ontslagvergoeding. De Ondernemingskamer (Hof 

Amsterdam 23 juli 2014, nr. 200.142.777/01 OK) achtte het 

belang van de ex-werknemer bij rechtszekerheid en een redelijke 

verdeling van verantwoordelijkheden en risico’s, van 

doorslaggevende betekenis. Relevant was daarnaast dat het niet 

aannemelijk was dat de ex-werknemer daadwerkelijk wist dat de 

dochter niet langer onderdeel uitmaakte van de groep. Kortom, de 

moeder diende de ontslagvergoeding aan de ex-werknemer van 

de voormalige failliete dochter te voldoen. 

  

Wees alert! 

  

Indien een dochter wordt vervreemd dient zowel de verkoper als 

de koper erop bedacht te zijn de aansprakelijkheidsverklaring in te 

trekken en de overblijvende aansprakelijkheid te beëindigen. 

Wordt dit vergeten, dan kan de verkoper jaren later onverwacht 

geconfronteerd worden met een aansprakelijkheidrisico. 

 


