
Nieuwsbrief Ondernemingsrecht 

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief in 2012 van de 

praktijkgroep ondernemingsrecht van KienhuisHoving. 

Met deze nieuwsbrief willen wij u als cliënt regelmatig informeren 

over diverse actuele ondernemingsrechtelijke ontwikkelingen. Bij de 

inhoud ligt de nadruk op kort, bondig en informatief. Voor uitgebreid 

advies weet u ons te vinden.

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 Adriaan de Buck (advocaat), 

adriaan.debuck@kienhuishoving.nl of Matthijs van Rozen, (notaris), 

matthijs.vanrozen@kienhuishoving.nl.

Banking & Finance

In december 2011 heeft KienhuisHoving een praktijkgroep Banking & Finance (Banken en 

Financieringen) in het leven geroepen. Met de introductie van deze  praktijkgroep is voor 

cliënten van KienhuisHoving specialistisch advies op dat gebied nu ook binnen handbereik. 

Hieronder worden een aantal onderwerpen deze nieuwe praktijk kort toegelicht.

Kredietfaciliteiten

Op dit moment worden veel ondernemers geconfronteerd met financiers, meestal banken, die 

onder het mom van veranderende marktomstandigheden, gewijzigde interne richtlijnen en 

voortschrijdend inzicht, plotseling de voorwaarden van de lopende kredietverlening aanpassen. 

Meestal in het nadeel van de debiteur. Banken hebben weliswaar in hun voorwaarden vaak 

expliciet bedongen dat zij tot een dergelijke eenzijdige wijziging gerechtigd zijn, maar zijn bij het 

uitoefenen daarvan wel gebonden aan bepaalde in de rechtspraak en literatuur ontwikkelde 

eisen. Het blijkt dat niet alle banken zich bewust (willen) zijn van deze eisen, en dat daarom 

debiteuren die met een nadelige wijziging worden geconfronteerd daartegen nog wel 

verweermogelijkheden hebben. Er is echter een uiterst fijne lijn tussen wat een bank wel en niet 

kan/mag. Het is dan ook raadzaam om in een dergelijk geval vroegtijdig juridische bijstand te 

zoeken, zodra een bank dreigt van die wijzigingsbevoegdheid gebruik te willen maken. 

Uiteraard is nog beter om voorafgaand, bij het onderhandelen van de kredietovereenkomst, 

advies in te winnen. De debiteur weet dan in ieder geval van de mogelijkheden die de bank ter 

beschikking staan en kan eventueel, indien de onderhandelingspositie dat toelaat, nadere 

afspraken met de bank maken over die mogelijkheden.

http://www.bitcreator.nl/stats/mailstat_clicks.asp?enc=new&mailing_rg=3401616E137C63121C0E126F72051E6176006C7A1F1203086F6B7B7272777C7D0A7E011B682F&gegevens_rg=3405651D120313636F0E6D6B05021E610C75157A1C6173026F650076007F7A7B087E776A612F&email=221D523E456B323E3548144629555D3D3B5E273F31265C542573562F&link=http://www.kienhuishoving.nl/
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Projectfinanciering en DBFM(O)-structuren 

De Rijksoverheid is sinds ongeveer een decennium een voorstander van het gebruik van 

DBFM(O)-structuren bij de realisatie van, kortgezegd, grote publieke werken, zoals snelwegen. 

In een DBFM(O)- structuur draagt de overheid aan de opdrachtnemer - een special purpose 

vehicle van een consortium van aannemers - het ontwerp (Design), bouw (Build), onderhoud 

(Maintenance), en eventueel exploitatie (Operation) van een publiek werk op, en vraagt de 

aannemer ook de financiering (Finance) daarvan te regelen. De gevraagde financiering maakt 

een integraal deel uit van het dienstenpakket dat door de opdrachtnemer aan de overheid wordt 

geleverd. De overheid betaalt dan ook niet zozeer voor een product (bijvoorbeeld een snelweg) 

maar voor de afname van een dienst (de beschikbaarstelling van die weg). Deze dienst wordt 

gedurende langere tijd afgenomen en de overheid betaalt aan de opdrachtnemer gedurende die 

looptijd periodieke vergoedingen voor die dienstverlening (vaak beschikbaarheidsvergoeding 

genoemd). In een DBFM(O)-structuur worden vele overeenkomsten gesloten, bijvoorbeeld die 

tussen de overheid en de special purpose vehicle, maar ook met financiers en alle betrokken 

(onder-)aannemers. Deze vorm van contractering wordt tot nu toe vooral gebruikt voor grotere 

werken in opdracht van de Rijksoverheid. Door de Rijksoverheid worden thans initiatieven 

ontwikkeld om ook het gebruik van DBFM(O)-structuren door lagere overheden te bevorderen. 

Ook bij projecten van geringere omvang dan tot nu toe gebruikelijk. Daarmee zal in de nabije 

toekomst de markt waarbij de overheid werken aanbesteedt door middel van DBFM(O)-

structuren mogelijkerwijs omvangrijker worden. Zowel het aantal opdrachtgevers als projecten 

zal toenemen - en dus ook mooie kansen bieden voor meer regionaal en/of lokaal 

georiënteerde bouwondernemingen. Geïntegreerd en gedegen juridisch advies is een 

voorwaarde om deze relatief nieuwe markt in te stappen. Niet alleen moet er worden gekeken 

naar de bouw-en aanbestedingsrechtelijke aspecten van een DBFM(O)-structuur. Het is ook 

noodzakelijk goed naar deze structuren te kijken in verband met de complexe verhoudingen 

binnen de special purpose vehicle , de bijzondere relaties met de aandeelhouders en overige 

zogeheten sponsors van de special purpose vehicle . Tenslotte is de financiering, waar vele 

variaties mogelijk zijn, een bepalende factor in de opzet van de DBFM(O)-structuur. 

Crowdfunding

In tijden van krappere financieringsmogelijkheden en banken die met het oog op verscherpte 

toezichtsregelgeving voorzichtiger zijn geworden, zoeken ondernemingen en instellingen naar 

andere manieren om gelden bijeen te krijgen. Eén van die manieren kan zijn het ophalen van 

middelen rechtstreeks bij het publiek (crowdfunding). Hiervoor zijn verscheidende structuren en 

methoden denkbaar. Verscheidene organisaties hebben daarom platforms opgezet om 

crowdfunding te faciliteren. Daarnaast zijn er ondernemingen die buiten een platform om aan 

crowdfunding (willen) doen. Zij komen dan in aanraking met beperkingen opgelegd door, 

bijvoorbeeld, de Wet financieel toezicht. Met behulp van een juiste juridische structurering kan 

de gewenste crowdfunding de financiële toezichtsregels plaatsvinden.

Diana Gunckel, advocaat

diana.gunckel@kienhuishoving.nl

De landgoedvennootschap

De wetgever heeft ter behoud van natuurschoon diverse fiscale faciliteiten gecreëerd voor 

landgoederen die vallen onder de werking van de Natuurschoonwet 1928. Deze faciliteiten zien 

onder meer op de inkomstenbelasting, overdrachtsbelasting, vennootschapsbelasting, 

schenkbelasting, erfbelasting en onroerende zaak belasting. Tegenover deze fiscale 

tegemoetkomingen staan voorwaarden. Zo geldt bij volledig gebruik van een aantal faciliteiten 
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de verplichting het landgoed gedurende een periode van 25 jaar als zodanig te rangschikken en 

gerangschikt te houden. Voor volledig gebruik van de faciliteit voor de erf- en schenkbelasting 

geldt aanvullend de verplichting het landgoed gedurende een periode van 25 jaar in bezit te 

hebben vanaf het moment van overlijden of de schenking.

In de praktijk vindt de oprichting van een landgoed B.V. vaak plaats om bij een overlijden 

versnippering van een landgoed te voorkomen en het beheer daarover te concentreren bij één 

of enkele personen. Vaak zijn dit personen die affiniteit met het landgoed hebben en het 

landgoed zo lang mogelijk als één geheel als familiebezit in stand willen houden.

Ook blijkt de oprichting van een landgoed B.V. soms verband te houden met de wens van 

ouders om de kinderen alvast te betrekken bij het landgoed door hun mede-oprichter en mede-

aandeelhouder te laten zijn.

De verkrijging van een landgoed is vrijgesteld van de heffing van overdrachtsbelasting. Deze 

fiscaliteit geldt derhalve voor iedere besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

(B.V.). Voor wat betreft de overige faciliteiten moet onderscheid worden gemaakt tussen een 

‘gewone’ B.V. een zogenaamde landgoed B.V. 

De ‘gewone’ B.V. valt onder de heffing van de vennootschapsbelasting, waardoor gerealiseerde 

waardeveranderingen in de heffing worden betrokken. De aandelen behoren tot de bezittingen 

van de aandeelhouders. Uitkeringen aan aandeelhouders zijn in box 2 met inkomstenbelasting 

belast. Indien een aandeelhouder overlijdt, vererven diens aandelen in de B.V. Bij een gewone 

B.V. gelden bij het overlijden van de aandeelhouder geen faciliteiten voor de heffing van 

erfbelasting. Ook ingeval van schenkingen van aandelen zijn er geen tegemoetkomingen.

Voor de landgoed B.V. geldt een ander fiscaal regime. Er is sprake van een landgoed B.V. 

indien:

1. de werkzaamheden van de vennootschap uitsluitend of hoofdzakelijk bestaan uit de 

instandhouding en exploitatie van onroerende zaken als landgoed in de zin van de 

Natuurschoonwet 1928;

2. alle aandeelhouders natuurlijke personen zijn (hieronder zijn ook begrepen rechtspersonen 

die hoofdzakelijk de instandhouding van landgoederen ten doel hebben);

3. het aantal aandeelhouders niet meer dan 20 bedraagt. Er mogen wel meer dan 20 

aandeelhouders zijn indien dit haar oorzaak vindt in het huwelijksvermogensrecht of 

erfrecht.

Wanneer aan bovenstaande voorwaarden voor de landgoed B.V. wordt voldaan, ontstaat de 

zogenaamde ‘transparence-fiscale’. Er wordt dan gedaan alsof het B.V.-vermogen eigendom is 

van de aandeelhouders.  De faciliteiten voor de erf- en schenkbelasting blijven van toepassing. 

Indien naast de hiervoor genoemde 3 voorwaarden ook wordt voldaan aan het vereiste dat de 

werkzaamheden van de landgoed B.V. uitsluitend of hoofdzakelijk bestaan uit de 

instandhouding van landgoederen, geldt de ‘transparence-fiscale’ eveneens voor de heffing van 

de inkomstenbelasting. Dit heeft onder meer tot gevolg dat de gerangschikte gronden, bossen 

en natuurterreinen voor de heffing van inkomstenbelasting zijn vrijgesteld. De eigen woning in 

de landgoed B.V. valt in Box 1 (aftrek hypotheekrente) en de overige gebouwen zijn belast in 

Box 3. Er geldt tot slot een vrijstelling voor de vennootschapsbelasting indien wordt voldaan aan 

de voorwaarden die door de Wet op de vennootschapsbelasting worden gesteld.

Indien wordt besloten tot inbreng van een landgoed in een landgoed B.V. is het van belang dat 

de statuten van de B.V. zorgvuldig worden geformuleerd. Dit betreft de doelstelling van de 



vennootschap, maar ook de bepalingen ten aanzien van het bestuur en de mogelijkheid tot 

overdracht van aandelen.  Het zal immers van groot (financieel) belang zijn dat het ingebrachte 

landgoed onder de werking van de Natuurschoonwet 1928 gerangschikt blijft.

De landgoedvennootschap bevindt zich op het kruispunt van ondernemingsrecht, onroerende 

zaken recht en personen- en familierecht.

Chantal Kolk, kandidaat-notaris

chantal.kolk@kienhuishoving.nl

Het conflict tussen Cruijff en Ajax c.s. vanuit juridisch perspectief

De langdurige machtsstrijd bij Ajax kwam onlangs tot een hoogtepunt.  Op bestuurlijk niveau 

heeft de club al langere tijd te kampen met een grote mate van onrust.  Recentelijk heeft Cruijff 

de discussie over de ‘lijn Cruijff’ of de ‘lijn van Gaal’ voorgelegd aan de rechter. Deze zaak heeft 

veel media-aandacht getrokken. In de overwegingen van de rechter wordt het belang van 

collegialiteit en onderling overleg over besluitvorming in de vergaderingen van organen van een 

vennootschap benadrukt, meer specifiek bij de raad van commissarissen. 

De raad van commissarissen (‘RvC’) van de beursgenoteerde vennootschap AFC Ajax N.V. 

(‘Ajax’)  bestaat sinds 25 juli 2011 uit vijf leden, te weten Cruijff, Ten Have, Olfers, Römer en 

Davids. Het bestuur wordt gevormd door de heren Slop en Van der Aat. Over verschillende 

kandidaten voor een derde bestuursfunctie, zoals Van Basten en Ling, werd steeds geen 

overeenstemming bereikt in de RvC. De Ondernemingsraad van Ajax constateerde dat er 

sprake was van een bestuurlijke en organisatorische wanorde, mede vanwege langdurige 

ziekte van bestuurder Slop, en heeft de RvC per brief van 15 november jl. verzocht op zeer 

korte termijn effectieve maatregelen te nemen. 

Al een dag later, op 16 november jl, werden die maatregelen genomen althans voorbereid op 

een RvC vergadering. De vergadering van die middag werd pas in de ochtend door de 

voorzitter van de RvC bij commissaris Cruijff aangekondigd, die op deze korte termijn geen tijd 

kon vrijmaken. 

Op de RvC vergadering van 16 november jl. bespraken de overige vier commissarissen (‘Ten 

Have c.s.’) een aantal voorgenomen besluiten over de samenstelling van de directie. Het ging 

om de benoeming van twee titulair bestuurders (Sturkenboom en Blind) en twee statutair 

bestuurders (Sturkenboom en Van Gaal). Tijdens de RvC vergadering was al duidelijk dat de 

OR en het bestuur positief waren over die voorgenomen besluiten. 

Hoewel de term ‘voorgenomen benoeming’ onschuldig klinkt, staan er in dat geval nog slechts 

twee formaliteiten in de weg aan een definitieve benoeming. Formeel moet de OR nog om (niet 

bindend) advies worden gevraagd. Daarnaast moet de AvA ‘in kennis worden gesteld’ van de 

voorgenomen benoeming (omdat het wettelijke structuurregime van toepassing is, benoemen 

de commissarissen het bestuur en heeft de AvA geen rechtstreekse invloed op de inhoud van 

het besluit).  

Vervolgens vond er nog een tweede RvC vergadering plaats op 25 november jl. waarin de 

voorgenomen benoemingen nog eens zijn bevestigd. Cruijff werd op 17 november jl. wel 

rechtsgeldig uitgenodigd voor deze vergadering, maar was wederom niet aanwezig. 
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Cruijff is vervolgens een kort geding gestart tegen Ten Have c.s. en Ajax. Hij heeft de 

voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam verzocht de werking en uitvoering van de 

voorgenomen besluiten op te schorten, omdat deze niet rechtsgeldig zouden zijn genomen (en 

dus nietig of vernietigbaar zijn). Die vordering is met betrekking tot de voorgenomen benoeming 

van Sturkenboom en Van Gaal als statutair bestuurder toegewezen. 

De voorzieningenrechter overweegt dat Cruijff voor de RvC vergadering van 16 november jl. te 

laat en niet op juiste wijze werd opgeroepen (de voorschriften uit het reglement werden niet 

nageleefd). Volgens de voorzieningenrechter werd dat gebrek echter ‘hersteld’ bij de RvC 

vergadering van 25 november jl., welke de mogelijkheid tot overleg en - alhoewel theoretisch -

tot het nemen van een ander besluit bood, terwijl bovendien voldoende zou zijn aangedrongen 

op het belang van aanwezigheid van de voltallige RvC. Dat Cruijff niet aan die vergadering 

wilde deelnemen, komt volgens de rechter voor zijn risico, en de rechter oordeelt dat de 

besluiten wel op rechtsgeldige wijze tot stand zijn gekomen. 

De voorzieningenrechter overweegt vervolgens echter dat hij een ordemaatregel tot schorsing 

moet geven om de keuze voor de ‘lijn Cruijff’ of de ‘lijn Van Gaal’ in handen van de 

aandeelhouders te leggen. De aandeelhouders kunnen slechts invloed uitoefenen door de 

voltallige RvC naar huis te sturen, waartoe op een AvA kan worden besloten mits dit op de 

agenda staat. De rechter besloot de voorgenomen besluiten op te schorten, zodat de 

aandeelhouders voldoende tijd werd gegund om het al dan niet opzeggen van het vertrouwen in 

de RvC als agendapunt aan de AvA toe te voegen, gelet op de daarvoor geldende statutaire 

termijnen. 

Zowel Ajax als Cruijff hebben vervolgens hoger beroep ingesteld bij het Gerechtshof 

Amsterdam. Op 7 februari jl. heeft het hof uitspraak gedaan en is daarbij afgeweken van het 

eerdere vonnis van de voorzieningenrechter.

Het hof overweegt dat er ernstige gebreken kleven aan de besluiten van de RvC van 16 

november jl., omdat er een uiterst korte oproepingstermijn is gebruikt en de te behandelen 

besluiten volstrekt onvoldoende waren aangekondigd. Daarnaast overweegt het hof dat die 

combinatie van gebreken aannemelijk maakt dat sprake is geweest van een vooropgezet plan 

om te bewerkstelligen dat Cruijff geen daadwerkelijke invloed kon uitoefenen op de 

besluitvorming. Tot zover is de conclusie van beide rechters gelijk: de besluitvorming van 16 

november jl. was niet rechtsgeldig en vernietigbaar. Waar de voorzieningenrechter de 

‘reparatie’ bij de vergadering van 25 november jl. honoreerde, accepteert het hof die gang van 

zaken echter niet.  

Het hof overweegt dat de uitvoering van de besluiten van 16 november jl. zo definitief in gang is 

gezet dat het in redelijkheid als onmogelijk moet worden beschouwd dat op de besluiten, na 

onderlinge gedachtewisseling, nog teruggekomen kon worden op 25 november jl. Er werd 

bijvoorbeeld geen enkel voorbehoud gecommuniceerd op 16 november jl., de adviesaanvraag 

aan de OR werd onmiddellijk verzonden en de kennisgeving werd ook een dag later al aan de 

agenda van de AvA toegevoegd. De RvC vergadering van 25 november jl. diende volgens het 

hof dan ook geen redelijk doel en de daar genomen of bevestigde besluiten zijn volgens het hof 

eveneens vernietigbaar of zonder betekenis. Gelet op de omstandigheden neemt het hof het 

Cruijff bovendien ook niet kwalijk dat hij niet is verschenen op de vergadering. 

Dat de aanwezigheid en de enkele stem van Cruijff waarschijnlijk  niet tot een andere uitkomst 

zou hebben geleid doet volgens het hof niet af aan het vorenstaande. Het hof benadrukt dat 



besluit-vorming de vrucht van onderling overleg behoort te zijn, terwijl aannemelijk is dat Cruijff 

bewust buitenspel is gezet.  Dat Ten Have c.s. in moeilijke omstandigheden verkeerden, 

vanwege de weinig coöperatieve opstelling van Cruijff, terwijl de situatie onhoudbaar begon te 

worden, kan deze gang van zaken ook niet rechtvaardigen. Het hof verbiedt Ten Have c.s. dan 

ook uitvoering te geven aan de voorgenomen besluiten van 16 en/of 25 november jl. tot 

benoeming van Van Gaal en Sturkenboom tot statutair bestuurders. 

Nadat het hof die uitspraak deed, is de voltallige RvC op donderdag 9 februari jl. vrijwillig 

(gefaseerd) opgestapt. Als zij daartoe niet had besloten, was de kans groot dat het vertrouwen

in de RvC op de AvA van vrijdag 10 februari jl. zou worden opgezegd. Cruijff gaat nu verder in 

een adviserende rol en het is aannemelijk dat er een nieuwe RvC zal worden benoemd die op 

dezelfde lijn zit als Cruijff. Ook Blind en Sturkenboom besloten vrijwillig hun functie als titulair 

bestuurders (waaraan inmiddels al wel uitvoering was gegeven) neer te leggen, omdat er 

volgens hen te weinig draagvlak bestond om aan te blijven.  Het is de vraag wanneer en door 

wie dit machtsvacuüm bij Ajax weer zal worden ingevuld.

Daphne Westendorp, advocaat

daphne.westendorp@kienhuishoving.nl

Verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds

Bedrijfstakpensioenfondsen (“Bpf-en”) zijn de pensioenuitvoerders voor werkgevers en 

werknemers in bepaalde bedrijfstakken. Werkgevers die werkzaam zijn in een bepaalde 

bedrijfstak zijn veelal verplicht om deel te nemen aan de pensioenregelingen van het  

pensioenfonds in de bedrijfstak. Dit betreft de wettelijke verplichtstelling op grond van de Wet 

verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 (“Wet Bpf”). Echter niet alle 

werkgevers zijn op de hoogte van de verplichting om deel te nemen aan de pensioenregeling in 

de betreffende bedrijfstak. Zij hebben in het geheel geen pensioenregeling voor hun 

werknemers of hebben een eigen  verzekerde pensioenregeling voor hen. 

BPf-en zijn de laatste jaren - mede als gevolg van de invoering van de Pensioenwet - veel 

actiever geworden met opsporen en aanschrijven van werkgevers waarvan zij het vermoeden 

hebben dat de activiteit tot de werkingssfeer van hun Bpf behoort. Hierdoor worden werkgevers 

steeds vaker geconfronteerd met een verplichte aansluiting (met terugwerkende kracht) en 

bijbehorende premienota’s, al dan niet over achterliggende jaren. Dit ondanks dat de 

betreffende werkgever veelal ook al pensioenpremies betaalt aan de pensioenverzekeraar. Met 

name in het geval van een aansluiting met terugwerkende kracht  kan het om zeer forse 

premienota’s gaan. 

Werkingssfeer

De reikwijdte van een verplichtstelling van een Bpf wordt bepaald door de werkingssfeer. Dat 

wil zeggen de omschrijving van de bedrijfstak(ken) en de werknemers tot welke een verplicht 

Bpf zich uitstrekt. De werkingssfeer wordt vastgesteld door de Minister van Sociale zaken in het 

verplichtstellingbesluit nadat de omvang ervan is vastgesteld door de sociale partners.  Indien 

de ondernemingsactiviteiten van een werkgever binnen de omschreven werkingssfeer van het 

Bpf valt, dient de werkgever zich in principe verplicht aan te sluiten bij het betreffende Bpf. 

In de werkingssfeer bepaling wordt veelal gewerkt met het zogenaamde ‘uitsluitend  of  in 

hoofdzaak-criterium’. Dat wil zeggen dat de werknemers van een bedrijf dat zich uitsluitend of in 

hoofdzaak bezig houdt met bedrijfsactiviteiten die onder de verplichtstelling vallen, allemaal 

moeten deelnemen aan de pensioenregeling van het betreffende Bpf, dus ook de werknemers 

mailto:daphne.westendorp@kienhuishoving.nl


die geen eigenlijke bedrijfstakarbeid verrichten. Het hoofdzaak-criterium kan een bron van 

discussie zijn. Hierbij spelen aspecten als toerekening van overhead en indirect personeel. Een 

werkgever kan bij een Bpf laten toetsen of zijn activiteiten al of niet onder de werkingssfeer van 

dat Bpf vallen.

Geen premie, wel pensioen

Bpf-en hebben er belang bij dat alle werkgevers die onder de werkingssfeer vallen, ook 

daadwerkelijk zijn aangesloten en dat zij premie betalen. De verplichtstelling heeft onder meer 

tot doel om binnen de bedrijfstak concurrentie op de arbeidsvoorwaarde ‘pensioen’ te 

voorkomen. Ook indien een werknemer van een werkgever die weliswaar onder de 

werkingssfeer van een Bpf valt, maar niet is aangesloten en nooit premie heeft afgedragen zich 

bij het Bpf meldt om zijn pensioen op te eisen, zal het Bpf doorgaans toch het pensioen van die 

werknemer moeten uitbetalen. Immers de betreffende werknemers zijn van rechtswege 

gebonden aan de pensioenregeling van het betreffende Bpf. Dit is recent nog zo bepaald door 

de Hoge Raad. Het Bpf zal vervolgens de pensioenpremies met betrekking tot alle werknemers 

met terugwerkende kracht gaan verhalen op de werkgever. Een (ex-)werknemer kan zich dus 

melden bij het Bpf in de betreffende bedrijfstak om pensioenaanspraken op te eisen, dit met alle 

gevolgen van dien voor de werkgever.

Wijziging activiteiten

Ook doordat activiteiten in de onderneming in de loop van de tijd wijzigen, door fusies en 

overnames of juist afsplitsingen kan een verplichtstelling (op een deel van de onderneming) van 

toepassing worden, wijzigen of juist komen te vervallen. Daarnaast kan de reikwijdte van de 

werkingssfeer wijzigen waardoor een verplichtstelling van toepassing wordt. Alertheid is en blijft 

geboden.

Als een Bpf zich bij u als werkgever meldt, is het van groot belang om de bedrijfsactiviteiten 

goed in kaart te hebben en te brengen. Verder is het van groot belang om het 

verplichtstellingbesluit goed te bestuderen om zo te kunnen vaststellen welk criterium van 

toepassing is. Betreft het activiteiten van de onderneming of activiteiten van de werknemers? Is 

het ‘hoofdzaak-criterium’ van toepassing en betreft dit de loonsom of het aantal werknemers? 

Verder zijn er een aantal Bpf-en die met een ‘afdeling-criterium’ werken. Vervolgens is het 

raadzaam om met het Bpf in gesprek te gaan over de al dan niet verplichte aansluiting.

Vrijstelling

Werkgevers kunnen onder voorwaarden ook vrijgesteld worden van een verplichte deelname. 

Hiertoe zijn de bepalingen van het vrijstellingsbesluit Wet Bpf van belang. Er zijn 4 verplichte 

vrijstellingsgronden en één vrijwillige vrijstellingsgrond. Het aspect vrijstelling en de gevolgen 

voor het pensioen van de werknemers bij het wijzigen van een Bpf komen in een volgende 

nieuwsbrief aan de orde.

Ruud Derksen, advocaat

ruud.derksen@kienhuishoving.nl

De evenredige juridische splitsing

Sinds enige tijd is de rechtsfiguur van de evenredige splitsing geïntroduceerd. Het aantal 

varianten op de juridische splitsing, met fraaie aanduidingen zoals de afsplitsing, de zuivere 

splitsing, de ruziesplitsing of de driehoekssplitsing, wordt hiermee uitgebreid.
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De evenredige splitsing kan alleen bij splitsing van een B.V. of N.V. met meerdere 

aandeelhouders worden toegepast en kent een aantal voorwaarden:

(i) alle verkrijgende vennootschappen worden bij de splitsing opgericht; en 

(ii) de aandeelhouders van de splitsende vennootschap worden van de verkrijgende 

vennootschap(pen) aandeelhouder; en

(iii) de verkrijging onder ii is evenredig aan hun aandeel in de splitsende vennootschap.

De evenredige splitsing is toepasbaar bij een afsplitsing (de splitsende vennootschap blijft 

bestaan) en een zuivere splitsing (de splitsende vennootschap houdt op te bestaan). 

De evenredige splitsing is niet mogelijk bij één aandeelhouder; de wet spreekt in het meervoud 

en van evenredigheid is anders geen sprake.

Evenredigheid betekent dat de aandeelhouders van de splitsende vennootschap in dezelfde 

verhouding als in de splitsende vennootschap aandeelhouder moeten worden van alle 

verkrijgende vennootschappen. Het wordt alleen lastiger als de splitsende vennootschap 

meerdere soorten aandelen kent met verschillende rechten, zoals bijvoorbeeld preferente 

aandelen, prioriteitsaandelen of series (letter)aandelen. De structuren van de vennootschappen 

dienen zo veel mogelijk overeen te komen. De evenredigheid wordt beoordeeld op het moment 

van het besluit tot splitsing, niet reeds bij de deponering van het voorstel tot splitsing. Omdat het 

besluit tot splitsing niet mag afwijken van het voorstel, zullen voorgenomen tussentijdse 

aandelenoverdrachten in het voorstel vermeld moeten worden. 

Een evenredige splitsing kan als een vereenvoudigde vorm van splitsing worden gezien, omdat 

een aantal vormvoorschriften niet in acht hoeft te worden genomen. Het meest in het oog 

springende element is het ontbreken van accountantscontrole. Dit betreft niet alleen het 

onderzoek naar het voorstel tot splitsing zelf maar ook de volstorting van de bij de splitsing 

toegekende aandelen. Hiermee ontstaat de mogelijkheid een B.V. of N.V. op te richten zonder 

enige vorm van controle op de stortingsplicht. De stortingsplicht zelf blijft wel bestaan. Voor het 

bestuur van de betrokken vennootschappen ligt hier een aandachtspunt. Indien de toegekende 

aandelen niet zijn volgestort, kunnen de bestuurders met hoofdelijke aansprakelijkheid 

geconfronteerd worden.

Daarnaast kent deze vorm van splitsing nog een aantal andere vereenvoudigingen. Het voorstel 

tot splitsing behoeft geen ruilverhouding te vermelden, die immers afwezig is. Een toelichting op 

het voorstel is niet verplicht. Evenmin is een tussentijdse vermogensopstelling vereist als het 

boekjaar meer dan zes maanden geleden geëindigd is. Uiteraard kan het in een concreet geval 

wenselijk zijn deze elementen alsnog wel op te nemen. 

Matthijs van Rozen, notaris

matthijs.vanrozen@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 
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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).

© 2012 KienhuisHoving N.V.

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