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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). 
 
© 2016 KienhuisHoving N.V. 
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KIENHUISHOVING ACADEMY 
 

Kennis delen vinden wij belangrijk. Daarom sturen wij u deze nieuwsbrief toe. Maar wij 

organiseren ook bijeenkomsten over allerlei actuele juridische onderwerpen. 

 

Dit voorjaar organiseren wij drie actualiteitenbijeenkomsten over de volgende onderwerpen, 

die volop in de belangstelling staan: 

 de VOF, CV en maatschap, op 12 april door Matthijs van Rozen en Arjen 

Westerdijk 

 de B.V., op 24 mei door Madlyn Hoek en Harke Plas 

 bestuurdersaansprakelijkheid, op 21 juni door Christian Huiskes. 

Over een aantal van deze onderwerpen lichten wij in deze nieuwsbrief alvast een tipje van 

de sluier op. 

 

Aanmelden kan hier. 

 

OVERTREDING VAN HET BEHEERSVERBOD BIJ DE 
CV 
Arjen Westerdijk | Matthijs van Rozen 

De CV (commanditaire vennootschap) kent twee soorten vennoten: de beherend vennoot 

en de commanditaire vennoot. Het verschil in aansprakelijkheid is groot: de beherend 

vennoot is volledig aansprakelijk en de commanditaire vennoot alleen voor zijn of haar 

inleg. Vanwege die beperkte aansprakelijkheid is het onwenselijk dat de commanditaire 

vennoot zich intensief met de gang van zaken binnen de CV zou bemoeien. 

Dit wordt het beheersverbod genoemd. De commanditaire vennoot die namens de CV naar 

buiten optreedt, overtreedt het beheersverbod en wordt daarmee als een beherend vennoot 

volledig aansprakelijk. De gevolgen zijn dus groot. Het is alleen niet zo makkelijk vast te stellen 

wanneer het verbod wel of niet overtreden wordt. Dat is sterk afhankelijk van de 

omstandigheden. Ook helpt niet, dat de wetgeving voor de CV in de basis dateert uit 1838. Al 

enige jaren probeert de rechtspraak de lijnen om de personenvennootschappen helderder neer 

te zetten. Zo is laatst ook een richtinggevende uitspraak gewezen over de overtreding van het 

beheersverbod. 

 

De ouders exploiteerden met hun zoon in een CV een lunchroom. De ouders zijn commanditair 

vennoot, de zoon is beherend vennoot. De ouders hebben een huurovereenkomst en een 

huurbeëindigingsovereenkomst (mede) namens de CV ondertekend. De onderneming wordt 

verkocht en de koper spreekt vervolgens de ouders voor een bepaalde vergoeding aan. Hij stelt 

zich dat de ouders hoofdelijk aansprakelijk zijn omdat zij het beheersverbod hebben overtreden 

door de hiervoor bedoelde overeenkomsten met de verhuurder te ondertekenen. 

 

De rechtbank en het hof hanteren een strenge lijn. De ouders hadden met het 

medeondertekenen van de huurovereenkomst ten onrechte de schijn hadden gewekt dat zij 

beherend vennoten waren. Dat de verhuurder wist dat zij -slechts- commanditaire vennoten 

waren, doet daar niet aan af.  

 

De Hoge Raad brengt nuanceringen aan. De Hoge Raad overweegt dat de sanctie bij 

overtreding van het beheersverbod zeer ingrijpend en verstrekkend is. De commanditaire 

vennoot wordt immers jegens de schuldeisers van de vennootschap volledig aansprakelijk, ook 
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als de verplichting reeds is ontstaan voordat het verbod werd overtreden. Zo’n zware sanctie is, 

volgens de Hoge Raad, alleen gerechtvaardigd als deze in overeenstemming is met de 

strekking van het beheersverbod. De sanctie mag verder niet onevenredig zijn ten opzichte van 

de overtreding door de stille vennoot. 

 

De Hoge Raad schept hier de ruimte om te oordelen dat de sanctie niet gerechtvaardigd is of 

beperkt moet worden tot bepaalde verbintenissen van de CV. Van belang kan ook zijn of en hoe 

bij derden een onjuiste indruk over de hoedanigheid van de stille vennoot heeft kunnen 

ontstaan. Uitgangspunt is wel dat van een commanditaire vennoot behoor te weten dat hij geen 

beheersdaden mag verrichten. 

 

Hoofdregel blijft dat bij medeondertekening door de commandite vennoot het beheersverbod 

overtreden wordt. Mocht het wenselijk of nodig zijn toch als commanditaire vennoot mee te 

tekenen, dan is raadzaam dat expliciet mede te delen aan de wederpartij. 

 

 

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE 
‘TWEEDEGRAADSBESTUURDER’ 
Christian Huiskes 

In het geval dat een rechtspersoon, zoals een BV, haar contractuele verplichtingen niet 

nakomt of onrechtmatig tegenover een ander handelt, geldt als uitgangspunt dat alleen 

de BV voor vergoeding van de daaruit voortvloeiende schade aansprakelijk is. Slechts 

onder bijzondere omstandigheden kunnen de bestuurders van de BV – naast de BV – 

hoofdelijk aansprakelijk zijn. Voorwaarde is, kort gezegd, dat hen persoonlijk een ernstig 

verwijt van de benadeling kan worden gemaakt. 

Indien de bestuurder van de BV een rechtspersoon is (in groepsverhoudingen is dat veelal de 

moedervennootschap), rust de aansprakelijkheid van deze rechtspersoon-bestuurder hoofdelijk 

op een ieder die op het moment van het ontstaan van de aansprakelijkheid bestuurder van deze 

rechtspersoon-bestuurder is, aldus artikel 2:11 BW. Zij worden wel ‘tweedegraadsbestuurders’ 

genoemd. De gedachte achter deze ‘anti-misbruikbepaling’ is dat de uiteindelijk 

verantwoordelijke natuurlijke personen hun aansprakelijkheid als bestuurders niet kunnen 

ontlopen door het ‘tussenschuiven’ van rechtspersonen als bestuurders. 

 

Een hoofdelijke aansprakelijkheid van de tweedegraadsbestuurders veronderstelt een collegiale 

of collectieve aansprakelijkheid van de betrokken bestuurders. Daarvan is bijvoorbeeld sprake 

indien de rechtspersoon-bestuurder zijn bestuurstaak (kennelijk) onbehoorlijk heeft vervuld in 

de zin van artikel 2:9 BW of artikel 2:248 BW. Alle tweedegraadsbestuurders zijn in dat geval 

hoofdelijk aansprakelijk, tenzij zij kunnen aantonen dat de onbehoorlijke taakvervulling niet aan 

hen te wijten is en zij niet nalatig zijn geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen 

van de onbehoorlijke taakvervulling af te wenden. 

 

Dit is anders indien de rechtspersoon-bestuurder aansprakelijk wordt gesteld op grond van 

wanprestatie of onrechtmatig handelen van de BV. In dat geval is er geen sprake van een 

collectieve aansprakelijkheid, maar van een individuele of persoonlijke aansprakelijkheid. Waar 

de rechtspersoon-bestuurder (naast de BV) hoofdelijk aansprakelijk wordt gehouden op grond 

van onrechtmatige daad zal ten aanzien van iedere afzonderlijke tweedegraadsbestuurder moet 

worden aangetoond dat deze persoonlijk een onrechtmatige daad tegenover de derde heeft 

gepleegd, waarvan hem een ernstig verwijt kan worden gemaakt. 

 

Van een hoofdelijke aansprakelijkheid, zoals gesteld door artikel 2:11 BW, kan in dat geval dan 

ook geen sprake zijn. In zoverre is er dan ook discussie over de vraag of via artikel 2:11 BW 

een doorbraak naar aansprakelijkheid van tweedegraadsbestuurders op grond van een 

onrechtmatige daadsactie mogelijk is. In de wetsgeschiedenis en (lagere) rechtspraak wordt dit 

wel aangenomen. Strikt genomen, zou m.i. de tweedegraadsbestuurder rechtstreeks op grond 

van onrechtmatige daad aangesproken moeten worden. 
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DE KOMST VAN EEN (WAARSCHIJNLIJK) 
OPENBAAR UBO-REGISTER 
Freek Wesseling 

Op 10 februari is een kamerbrief gepubliceerd over de contouren van het Ultimate 

Beneficial Owner (UBO) register. In het UBO-register komt informatie te staan over de 

natuurlijke personen die bij een vennootschap, een juridische entiteit of een andere 

juridische constructie de formele of feitelijke zeggenschap hebben, “de uiteindelijke 

belanghebbenden”. 

Het UBO-register vloeit voort uit de Europese Vierde anti-witwasrichtlijn en moet helpen 

voorkomen dat het financiële stelsel wordt gebruikt voor het witwassen van geld of voor 

terrorismefinanciering. Uit de kamerbrief blijkt dat de ministers van Financiën, Veiligheid en 

Justitie en Economische Zaken de voorkeur geven aan een openbaar register. Het UBO-

register dient uiterlijk 26 juni 2017 te worden ingesteld. 

 

Achtergrond van het register 

Accurate en actuele informatie over UBO’s is een belangrijke factor bij het opsporen van 

criminelen, aldus de Ministers. Onder een UBO wordt verstaan een natuurlijk persoon die méér 

dan 25% van de aandelen of stemrechten heeft, of gerechtigd is tot meer dan 25% van het 

vermogen van een juridische constructie, entiteit of rechtspersoon. Met een juridische 

constructie bedoelt men ook samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid, zoals de 

maatschap, vof en cv. Voor de registratie van UBO’s kan aansluiting worden gezocht bij de 

entiteiten die zijn opgenomen in het Handelsregister. Eenmanszaken worden vooralsnog niet 

opgenomen in het UBO-register. 

 

Bedrijven die geen UBO hebben op grond van het hiervoor besprokene, worden verplicht een 

natuurlijk persoon behorend tot het hoger leidinggevend personeel te kwalificeren als UBO. Met 

deze maatregel wil men voorkomen dat natuurlijke personen hun identiteit achter 

vennootschappen en andere juridische entiteiten of constructies kunnen verbergen. In dat kader 

hebben de lidstaten van de Europese Unie afgesproken dat iedere lidstaat uiterlijk 26 juni 2017 

een centraal UBO-register heeft ingesteld. Met de nieuwe wetgeving moet het mogelijk zijn om 

via deze centrale registers volledig inzicht te krijgen in informatie met betrekking tot de 

economische gerechtigdheid van een vennootschap en andere juridische entiteiten. Door deze 

informatie meer transparant te maken kan misbruik van vennootschappen en andere juridische 

entiteiten beter worden tegengegaan, aldus de Ministers. 

 

Gevolgen voor u als UBO 

In de kamerbrief maken de Ministers duidelijk dat wordt gestreefd naar een voor iedereen 

toegankelijk, openbaar UBO-register. Opsporingsdiensten en overheidsinstanties zullen 

onbeperkt toegang krijgen tot de informatie in het register. Het invoeren van een openbaar 

register kan derhalve een behoorlijke impact hebben op de privacy van grootaandeelhouders 

van (familie)bedrijven. De ministers geven daarbij aan dat aandacht is besteed aan de inbreuk 

van het UBO-register op de privacy van de UBO’s. Een belangenafweging maakt echter dat 

gekozen is voor een ruime toepasselijkheid. 

 

De volgende UBO-gegevens kunnen alle gebruikers inzien: 

 naam; 

 geboortemaand; 

 geboortejaar; 

 nationaliteit; 

 woonstaat; 

 aard en omvang van de deelneming. 
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Waarborgen 

De openbaarheid zal worden gekoppeld aan vier (privacy)waarborgen: 

a. iedere gebruiker zal worden geregistreerd; 

b. er wordt een vergoeding gevraagd voor inzage; 

c. gebruikers anders dan specifiek aangewezen autoriteiten krijgen inzage in een 

beperkte set gegevens over de UBO; 

d. bij een risico op kidnapping, chantage, geweld of intimidatie wordt steeds per 

individueel geval een nauwkeurige beoordeling gemaakt van de risico’s en wordt 

bezien of bepaalde UBO-informatie kan worden afgeschermd. 

Verdere uitvoering 

De Kamer van Koophandel (hierna: KvK) zal naar alle waarschijnlijkheid beheerder worden van 

het register. De KvK gaat verkennen hoe het register verder vorm zal krijgen. Ook zal een 

inschatting van de kosten worden gemaakt. 

 

Aan de vennootschappen en andere juridische entiteiten wordt de verplichting opgelegd om 

UBO-informatie aan te leveren. De UBO’s zijn verplicht hieraan hun medewerking te verlenen. 

De beheerder beslist welke informatie in het register komt te staan. Daarbij gelden de 

waarborgen van de regelgeving omtrent bescherming van persoonsgegevens, en bovendien 

het recht voor de UBO om inzage te vragen in zijn gegevens en de mogelijkheid van correctie 

van bepaalde gegevens. 

 

Het vervolg 

De door de Ministers aangegeven contouren moeten nog worden uitgewerkt in een (concept) 

wetsvoorstel. Daartoe zal eerst overleg worden gevoerd met de betrokken organisaties, zoals 

de DDMA Privacy Autoriteit. De belanghebbenden krijgen daarnaast de gelegenheid om door 

middel van een internetconsultatie hun standpunten inzake de voorgestelde contouren kenbaar 

te maken. 

 

Op 10 maart 2016 heeft een overleg plaatsgevonden van de Tweede  Kamercommissie voor 

Financiën. Hopelijk mogen we op de korte termijn meer duidelijkheid verwachten omtrent de 

vormgeving van het UBO-register. Deze ontwikkelingen houdt KienhuisHoving nauwlettend in 

de gaten. Wij adviseren u graag over de gevolgen voor de (groot)aandeelhouders van uw 

bedrijf en de mogelijkheid van bescherming van publicatie van privacygevoelige gegevens. 

 

 


