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Bijlage E

Analyse van jurisprudentie over
aansprakelijkheid voor asbestziekten

Deze bijlage bevat de weerslag van het onderzoek naar meervoudige en enkelvoudige
jurisprudentie in asbestzaken. Het doel daarvan was verschillen en overeenkomsten daartussen
vast te stellen. Rechters hebben in eerste aanleg, hoger beroep en eventueel cassatie beoordeeld
of er schadevergoeding wordt toegekend voor het oplopen van een asbestziekte. Met een
vergelijking tussen de meervoudige en enkelvoudige vonnissen en tussen vonnissen en arresten
wordt onderzocht op welke manier meervoudige behandeling van enkelvoudige verschilt (zie
onderzoeksvraag 11 in paragraaf 1.4).
Na een introductie (paragraaf E.1) volgen enkele achtergronden van de talrijke asbestprocedures
die tientallen jaren zijn gevoerd (paragraaf E.2). Paragraaf E.3 gaat over de opbouw van de
onderzochte uitspraken, paragraaf E.4 over de procespartijen, paragraaf E.5 over de daarin
vastgestelde feiten en paragraaf E.6 over de rechtsregels die de rechters in hun uitspraak hebben
toegepast. Paragraaf E.7 betreft de beoordeling en gaat over de wijze waarop de rechter het
recht vindt en toepast. In welke beslissing dit proces uitmondt, is onderwerp van paragraaf E.8.
De paragrafen E.9-E.10 zijn gewijd aan vormaspecten, de duur van de procedures en
bijzonderheden van de onderzochte uitspraken. Tot slot volgen conclusies in paragraaf E.11.

E.1 Ten geleide
In schema E.4 aan het einde van deze bijlage zijn alle vijftien onderzochte asbestzaken
weergegeven waarvan de uitspraken in eerste aanleg, hoger beroep en (als beschikbaar) cassatie
zijn vergeleken. Deze zaken maken tezamen deel uit van wat het jurisprudentieonderzoek wordt
genoemd. Het gerechtshof en de Hoge Raad hebben steeds in meervoudige formatie
rechtgesproken: het gerechtshof in kamers van drie raadsheren; de Hoge Raad in kamers (zetels)
van vijf raadsheren. Zoals uit de hoofdstukken 5 en 7 is gebleken is de invulling van enkelvoudige
en met name meervoudige rechtspraak verschillend. Met de mededeling dat uitspraak is gedaan
in enkelvoudige of meervoudige kamer is dan ook niet meer bekend dan dat één respectievelijk
drie of vijf rechters de beslissing hebben genomen. Ten slotte zij opgemerkt dat als in het vervolg
van dit hoofdstuk geen relatie wordt gelegd tussen de bevindingen en de wijze van behandeling
van een zaak (meervoudig dan wel enkelvoudig), er dan geen verband aangetroffen is. Dit geldt
ook wanneer er geen relatie wordt gelegd tussen de bevindingen en de soort procedure
(bodemprocedure dan wel kort geding).1

1

Als in dit hoofdstuk naar een zaak van het jurisprudentieonderzoek wordt verwezen, dan is dat zichtbaar door
vermelding van het corresponderende zaaksnummer in een voetnoot. Wordt een asbestuitspraak aangehaald
zonder verwijzing naar een zaaksnummer, dan is het niet in het jurisprudentieonderzoek betrokken.
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E.2 Achtergronden van asbestprocedures
Achter veel rechtszaken gaan meelijwekkende geschiedenissen schuil en dat geldt zeker voor
asbestzaken. Die komen er in de kern op neer dat een slachtoffer in een ver verleden is
blootgesteld aan asbest en vele jaren later daardoor ziek is geworden. Asbest is een
verzamelnaam voor een aantal natuurlijke mineralen die bestaan uit minuscule vezels. Tot in de
jaren tachtig is asbest in Nederland op grote schaal gebruikt als bouw- en isolatiemateriaal
vanwege zijn gunstige eigenschappen: het materiaal is sterk, buigzaam, goedkoop en isoleert
uitstekend. Daar staat een enorm nadeel tegenover: het inademen van asbestvezels is
levensgevaarlijk. De vezels dringen door in de longen en berokkenen daar grote schade, die vaak
pas vele jaren later wordt opgemerkt. De bekendste aandoeningen die door inademing van
asbest worden veroorzaakt, zijn asbestose (stoflongen), diffuse maligne mesothelioom (tumor
aan het long- of buikvlies) en longkanker (tumor aan de longen zelf). Asbestose en, voor zover
men thans weet, ook mesothelioom kunnen alleen na blootstelling aan asbest ontstaan.2
Asbestose treedt pas op bij substantiële blootstelling; mesothelioom en longkanker al na
kortdurend contact met asbest of regelmatige blootstelling aan lage concentraties. De
asbestziekten hebben gemeen dat het vele jaren duurt voordat zij zich openbaren. Bij asbestose
is de latentietijd zo’n 15 jaar, bij asbestgerelateerde longkanker gemiddeld 25 jaar en bij
mesothelioom zelfs gemiddeld 40 jaar.3
In Nederland kwam pas in 1993 een algeheel verbod op het gebruik van asbest tot stand.
Niettemin was Nederland hierin koploper in Europa, hoewel de gevaren van asbest al veel langer
bekend waren.4 Eind negentiende eeuw werd in het buitenland voor het eerst een relatie gelegd
tussen het werken met asbest en longziekten. De Arbeidsinspectie in Nederland meldde de
eerste gevallen van asbestose in de jaren dertig van de vorige eeuw. Na 1950 werd het risico op
kanker door blootstelling aan asbest ondubbelzinnig aangetoond.5 In zijn proefschrift over
mesothelioom uit 1969 waarschuwde Stumphius onomwonden voor de gevaren van werken met
asbest.6 Rechters noemen in hun uitspraken vaak 1969 als het jaar waarna geen misverstand
meer kon bestaan over de relatie tussen blootstelling aan asbest en asbestziekten. Volgens

2

3
4
5
6

Een regelmatig in de jurisprudentie aangehaald rapport vermeldt dat van 15-20 procent van de diffuse
maligne mesotheliomen nooit een oorzaak is gevonden (‘Report of the Advisory Committee on Asbestos
Cancers to the Director of the International Agency for Research on Cancer’, oktober 1997; aangehaald in
onder andere: Hof Arnhem 5 juni 2007, ECLI:GHARN:2007:BA6364, r.o. 4.18 (zaak 5, Jansen/Eternit); Rb.
Almelo (MK) 9 juli 2008, ECLI:NL:RBALM:2008:BF1904, r.o. 24 (zaak 8, Schraa & Wolting/Nefalit). Volgens een
recenter rapport is het echter ‘aannemelijk dat in Nederland vrijwel 100% van de mesothelioompatiënten is
veroorzaakt door asbest’ (Gezondheidsraad, ‘Asbest. Risico’s van milieu- en beroepsmatige blootstelling’
2010, p. 34; aangehaald in: Hof Den Haag 18 december 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BY6208, r.o. 5.1.5 (zaak
15, Wilton Feijenoord).
Ruers 2012, p. 5, 68, 73, 77-78; De Lang & Van 2008, p. 2075-13, -15, -17.
Instituut Asbestslachtoffers 2010, p. 8-10; Ruers 2012, p. 5.
Ruers 2012, p. 467.
Stumphius 1969.
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schattingen zal het aantal slachtoffers van mesothelioom en asbestgerelateerde longkanker in
Nederland in de periode 1969-2030 meer dan 30.000 bedragen.7
Vanaf de jaren tachtig zijn slachtoffers van asbestziekten gerechtelijke procedures begonnen
tegen degenen die hen aan asbest bloot hebben gesteld. Aanvankelijk betrof het vooral
werknemers die hun voormalige werkgever aansprakelijk stelden voor de asbestziekte die ze
tijdens hun werk hadden opgelopen.8 De afgelopen twintig jaar hebben ook anderen zich gemeld
als gedupeerden. Vaak gaat het om huisgenoten (familieleden) van werknemers in de
asbestindustrie. Deze werknemers droegen asbestvezels met zich mee in kleding, haar of huid en
waren daardoor onbewust een gevaar voor hun omgeving. De mensen die op deze manier
slachtoffer zijn geworden van een asbestziekte verwijten de voormalige werkgever van hun
huisgenoot dat deze destijds zijn zorgplicht jegens hun werknemer niet behoorlijk is nagekomen.
Verder zijn mensen ziek geworden door paden en erven te gebruiken die verhard waren met
asbestcementafval. Ook onder gebruikers van asbesthoudende producten, zoals
asbestcementplaten, zijn slachtoffers gevallen. Bij het bewerken van deze platen komen
asbestvezels vrij, waardoor mensen bij inademing ziek worden.
De Hoge Raad is asbestslachtoffers mettertijd steeds meer tegemoet gekomen. Voor de meeste
slachtoffers kwam de asbestwetgeving te laat, maar dat weerhield de Hoge Raad er niet van om
van werkgevers bescherming van hun werknemers te verlangen, ook als de blootstelling
inmiddels lang geleden had plaatsgevonden. De Hoge Raad is asbestslachtoffers tevens te hulp
geschoten bij bewijsproblemen en verjaringsproblematiek, maar vanzelfsprekend is toekenning
van schadevergoeding nooit geweest.9

E.3 Opbouw van de uitspraken
Hoe is een standaardvonnis van een rechtbank opgebouwd? Na een reeks procesgegevens –
waaronder de naam van het gerecht, de datum van de uitspraak, de soort procedure, de namen
van partijen en hun procesvertegenwoordigers – volgen in een vonnis steevast de volgende
onderdelen:
-

-

7
8

9

Het procesverloop, ook wel Het verloop van de procedure of kortweg De procedure
genoemd. Hierin zijn de dagvaarding en daarop volgende conclusies, eventuele akten en
tussenvonnissen vermeld,
De feiten, ook wel Feiten of De vastgestelde feiten genoemd,
De vordering en het verweer, ook wel Het geschil of De standpunten van partijen
genoemd,
Ruers 2012, p. 5-6.
Er zijn ook bestuursrechtelijke procedures aangespannen door asbestslachtoffers of hun nabestaanden. Het
betrof daarbij telkens een geding tussen een voormalig ambtenaar (of nabestaande) enerzijds en de overheid
als werkgever anderzijds.
Zie uitgebreid over asbestprocedures: Ruers 2012, De Lang & Van 2008.
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-

De beoordeling, ook wel De overwegingen genoemd,
De beslissing.

Een standaardarrest van het gerechtshof bestaat uit de volgende onderdelen:
- Het geding in eerste aanleg,
- Het geding in hoger beroep,
- De vaststaande feiten,10
- De motivering van de beslissing in hoger beroep, of een variant daarvan,11
- Slotsom,
- De beslissing.
De vonnissen en arresten worden afgesloten met de vermelding van de namen van de rechters
dan wel raadsheren die uitspraak hebben gedaan. Daar wordt meestal aan toegevoegd dat het
vonnis of arrest in het openbaar is uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier op een
specifiek genoemde datum. Slechts één van de uitspraken in de vijftien zaken, een
kortgedingvonnis, bevat naast de naam van de zaaksrechter ook de naam van de griffier die bij
het uitspreken van het vonnis aanwezig was.
In een rechterlijke uitspraak is de inhoudelijke behandeling van een zaak te lezen in de feiten- en
beoordelingssectie. Daarmee zijn deze, met de beslissing, de belangrijkste onderdelen van een
uitspraak. In het vervolg van dit hoofdstuk gaat hier dan ook de meeste aandacht naar uit.

E.4 Procespartijen
Het feitenrelaas van een uitspraak maakt de achtergronden van de asbestzaken duidelijk. Aan de
hand daarvan zijn de zaken en procespartijen (eisers en gedaagden) gecategoriseerd.
De eiser in de onderzochte asbestzaken was in vier zaken alleen het asbestzieke slachtoffer zelf.
In zeven zaken hebben alleen de nabestaanden van het asbestslachtoffer geprocedeerd en in vier
zaken voerden het asbestslachtoffer en diens nabestaanden gezamenlijk de procedure. Het
slachtoffer in deze vier zaken overleed tijdens de procedure, voordat vonnis was gewezen. In één
zaak procedeerde alleen het asbestslachtoffer hoewel het slachtoffer al voor het wijzen van het
vonnis overleden was, zo blijkt uit het kantonvonnis. In hoger beroep voerden diens
nabestaanden de procedure tegen de oud-werkgever van het slachtoffer. Groepsvorderingen
(class actions) waarbij meerdere vorderingen gezamenlijk worden behandeld, kwamen in het
onderzoek niet voor.
In vrijwel alle zaken leed het slachtoffer aan mesothelioom. Slechts in één zaak (nummer 6, ADM
en Hertel) ging het om asbestose. Een combinatie van ziekten is nergens vermeld.

10
11

In het vervolg wordt dit onderdeel, net als ‘De feiten’ in een vonnis, de ‘feitensectie’ genoemd.
Dit onderdeel wordt, net als ‘De beoordeling’ in een vonnis, met ‘beoordelingssectie’ aangeduid.
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Alle zaken waarin het slachtoffer alleen procedeerde zijn in eerste aanleg door een
alleensprekende rechter behandeld. In de door de rechtbank meervoudig behandelde zaken
waren de eisers steeds erfgenamen en in één geval tevens asbestslachtoffer.
In schema E.1 is het aantal meervoudige en enkelvoudige asbestzaken weergegeven gerelateerd
aan het type eiser.
Schema E.1

Aantal meervoudig en enkelvoudig behandelde asbestzaken in de rechtbank
gerelateerd aan het type gedaagde.

wijze van behandeling →
eiser(s)
↓

meervoudig

enkelvoudig

alleen asbestslachtoffer

0

4

alleen erfgenamen

4

3

asbestslachtoffer en erfgenamen

1

2

alleen asbestslachtoffer in eerste
aanleg, alleen erfgenamen in hoger
beroep

0

1

De gedaagden waren in zes zaken bedrijven waarbij werknemers aan asbest zijn blootgesteld
(zaken 1, 2, 4, 11, 12, 15). Deze zaken zijn door de kantonrechter behandeld. De rechtbank heeft
zaak 2 in meervoudige kamer behandeld. Het betrof hier het hoger beroep tegen het vonnis van
de kantonrechter.12 In deze zaak werd het slachtoffer ziek door inademing van asbestvezels die
zijn vader van zijn werk in kleding, haar of huid mee naar huis nam. In de andere zaken tussen
werkgever en oud-werknemer was het slachtoffer een oud-werknemer van een bedrijf dat met
asbest werkte.
In één meervoudige zaak was de gedaagde een onderaannemer die ingeschakeld was door de
werkgever van het slachtoffer. In de overige acht zaken is een asbestproducent of toeleverancier
gedagvaard die het asbest heeft verschaft. In vier zaken, waarvan twee meervoudig, gebeurde
dat omdat de producent gratis asbestcementafval ter beschikking zou hebben gesteld. Daarmee
werd het erf verhard van de boerderij waar het slachtoffer woonde. In de andere vier zaken is
12

Het betrof hier het beroep tegen het vonnis van de kantonrechter, welke rechtsgang ten tijde van het wijzen
van het vonnis in 2002 nog bestond. In dit onderzoek zijn alleen het vonnis van de rechtbank en het arrest
van de Hoge Raad bestudeerd; het vonnis van de kantonrechter was niet beschikbaar.
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een asbestproducent gedagvaard omdat hij asbest zou hebben verkocht. In drie van deze zaken,
waarvan één meervoudig en twee enkelvoudig is behandeld, ademde het slachtoffer de
asbestvezels in door met het geleverde asbest te werken. In de vierde zaak zou de blootstelling
plaats hebben gevonden doordat het slachtoffer de met asbest verontreinigde kleding van haar
huisgenoten waste alsook doordat zij het erf aanveegde waar haar huisgenoten asbest hadden
versneden.
In schema E.2 is het aantal meervoudige en enkelvoudige asbestzaken weergegeven gerelateerd
aan het type gedaagde.
Schema E.2

Aantal meervoudig en enkelvoudig behandelde asbestzaken in de rechtbank
gerelateerd aan het type gedaagde.

wijze van behandeling →
type gedaagde
↓

meervoudig

enkelvoudig

asbestproducent of toeleverancier

3

5

werkgever die gebruik maakte van asbest

1

5

onderaannemer ingeschakeld door
werkgever

1

0

E.5 Feitenvaststelling
E.5.1 Vonnissen van de rechtbank
Niet in geschil
In civiele zaken dragen de procespartijen stellingen aan. Dat gebeurt gemotiveerd en zo mogelijk
met bewijs ondersteund (zie paragraaf 11.1.3). Aan de hand daarvan stelt de rechtbank in het
vonnis eerst relevante feiten vast die niet in geschil zijn. Of een feit relevant is, wordt bepaald
door de juridische context van de zaak: het gaat om de feiten die nodig of bruikbaar zijn voor het
toepassen van de rechtsregels. De Bock hanteert een ruime omschrijving van het begrip feit:
‘alles dat in het kader van de onderbouwing van een vordering of verweer kan worden gebruikt,
met uitzondering van rechtsregels’.13 Een feit is daarmee alles dat geen recht is – een definitie
die aansluit bij de taakverdeling tussen rechter en partijen volgens het adagium Da mihi facta,
dabo tibi ius.14
13
14

De Bock 2011, p. 13-14.
Asser 2013, p. 30.
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‘Niet in geschil’ houdt in dat het een feit betreft waar partijen het over eens zijn of dat
onvoldoende gemotiveerd wordt weersproken. De vaststelling van dergelijke feiten kwam
voorheen in rechterlijke uitspraken tot uitdrukking in hermetische frasen als: ‘Als enerzijds
gesteld en anderzijds erkend dan wel niet of onvoldoende gemotiveerd weersproken, gelet ook
op de in zoverre niet betwiste inhoud van de in het geding gebrachte producties, staat tussen
partijen – voor zover van belang – het volgende vast’.15 Tegenwoordig zijn niet weersproken
stellingen vooral te herkennen door hun plaats in de rechterlijke uitspraak, namelijk in de
feitensectie. Het gaat bijvoorbeeld om de duur van een dienstverband, de diagnose van een
ziekte of de periode waarin een asbestproducent asbestcementafval heeft uitgegeven.
Het feitencomplex dat de rechtbank in de feitensectie vaststelt, is meestal vrij beknopt. Vermelde
feiten betreffen vrijwel altijd:
- de relatie van eiser tot gedaagde (bijvoorbeeld werknemer, afnemer of klant),
- de relatie van eiser tot slachtoffer (bij overlijden),
- vaststelling van de asbestziekte,
- periode en plaats van blootstelling aan asbest.
Soms worden daar enkele van de volgende feiten aan toegevoegd:
- de wijze van blootstelling (bewerken van asbestplaten, betreden van met asbestcement
verharde grond, wassen en uitkloppen van met asbest besmette kleding),
- onderzoek naar de aanwezigheid van (het type) asbest in de woon- of werkomgeving van
het slachtoffer,
- de datum van overlijden van het slachtoffer,
- vermelding van de aanvraag voor of voorlopige toekenning van een tegemoetkoming op
grond van een wettelijke regeling,
- (datum van) aansprakelijkstelling voor schade.
- vermelding van de aanvraag voor grondsanering.
Na de feitensectie in het vonnis volgt een sectie met de vordering en het verweer van partijen,
meestal voorzien van een samenvatting van de onderbouwing door partijen.
Wel in geschil
Interessanter wordt het om te zien welke feiten de rechtbank na de feitensectie vaststelt,
aangezien de opvattingen tussen partijen daar wel uiteenlopen. Het gaat om stellingen van een
partij die weersproken zijn door de wederpartij. De rechter verlangt dat de stellingen en
betwisting worden gemotiveerd (toegelicht) en zo mogelijk met bewijsmiddelen gesteund
(onderbouwd).16 Het is aan de rechter om te beoordelen welke stellingen en verweer als ‘waar’
en dus als feit worden gekwalificeerd.

15

16

Zie bijvoorbeeld: Rb. Rotterdam (MK) 8 juli 2009, ECLI:NL:RBROT:2009:BL1548, r.o. 2 (zaak 10, Ajax Chubb).
Doordat deze frase inmiddels uit de wizard is verdwenen, komt ze minder vaak voor dan voorheen.
De Bock 2011, p. 20; Stein & Rueb 2005, p. 96 en 112.
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Daartoe is een bewijsoordeel van de rechter vereist. De beoordeling van de stellingen en het
verweer, en het daarvoor geleverde bewijsmateriaal, belandt daarom in de beoordelingssectie.
De Bock merkt op dat de rechter op twee manieren tot een bewijsoordeel kan komen.
Wanneer de rechter pas oordeelt nadat een of meer partijen nader bewijs voor hun stellingen
hebben geleverd, neemt hij een eigenlijke bewijsbeslissing. Aan deze beslissing gaat een
bewijsopdracht van de rechter of een aanvaard bewijsaanbod vooraf, zodat partijen weten dat
zij (aanvullend) bewijs voor hun stellingen kunnen leveren. Zo kan de rechter een getuige horen,
een deskundigenbericht raadplegen of de plaats van het geschil bezoeken.17 Een bewijsopdracht
ligt vast in een schriftelijk tussenvonnis of -arrest.
Meestal beslist de rechter echter meteen op grond van het gepresenteerde materiaal of er al dan
niet bewijs is geleverd voor een betwiste stelling. Met andere woorden, er heeft dan
bewijslevering plaatsgevonden zonder bewijsopdracht.18 De rechter neemt in dat geval een
oneigenlijke bewijsbeslissing.19 Zie het volgende fragment, waarin de Rechtbank Almelo
(meervoudige kamer) motiveerde dat de verjaringstermijn in een bepaalde asbestzaak in de jaren
zestig en niet in de jaren zeventig was aangevangen, zoals eiser stelde:
‘Weliswaar rept [eiser] nog over de zeventiger jaren, maar baseert zulks op een niet nader
geadstrueerde de auditu-verklaring, terwijl bovendien vaststaat dat [het asbestslachtoffer] vanaf
1969 niet meer bij haar ouders woonde, zodat die onvoldoende onderbouwde stelling geen nader
onderzoek behoeft.’20

Soms geeft de rechter nader inzicht in de motivering van zijn oneigenlijke bewijsbeslissing, wat
met name is vereist als die is gebaseerd op verklaringen die niet alle in dezelfde richting wijzen.
Zo blijkt ook uit dit fragment van een vonnis van de Zwolse kantonrechter:
‘Op grond van de overgelegde elf getuigenverklaringen van voormalige collega’s van [eiser] acht
de kantonrechter voldoende aannemelijk dat [eiser] gedurende een zekere periode aan
asbest(stof) was blootgesteld. Hoewel de getuigenverklaringen voor wat betreft de periode
waarin de asbestblootstelling plaatsvond (variërend van 1981 tot -zelfs- 2008) en de mate van die
17
18

19

20

De Bock 2011, p. 20-23.
De bewijslevering kan bestaan uit voorlopige getuigenverhoren. Die kwamen in dit onderzoek voor in
meervoudige en enkelvoudige zaken: Rb. Almelo (EK) 28 april 2010, ECLI:NL:RBALM:2010:BM6124, r.o. 2.1
en 3 (zaak 13, Rietman/Eternit); Hof Arnhem 20 december 2011, ECLI:NL:GHARN:2011:BV0374, r.o. 4.2 (zaak
13, Rietman/Eternit); Hof Arnhem 9 augustus 2011, ECLI:NL:GHARN:2011:BR5350, r.o. 4.4 (zaak 9, Klein
Teeselink/Eternit); Rb. Rotterdam (MK) 8 juli 2009, ECLI:NL:RBROT:2009:BL1548, r.o. 4.2.5, 4.3.1 (zaak 10,
Ajax Chubb); Rb. Roermond (EK) 10 februari 2010, ECLI:NL:RBROE:2010:BL3084, r.o. 4.9.2, 4.11.2 (zaak 12,
Janssen de Jong); Rb. Maastricht (EK) 9 maart 2005, ECLI:NL:RBMAA:2005:AT4606, r.o. 4.3 en Rb. Maastricht
(EK) 9 maart 2005, ECLI:NL:RBMAA:2005:AU5960, r.o. 2, 3 (zaak 4, Soons&Wolfs/Baars Infra).
De Bock 2011, p. 20 e.v. De benaming ‘impliciete bewijsbeslissing’ lijkt meer passend, omdat een oneigenlijke
bewijsbeslissing doet vermoeden dat er geen (deugdelijk) bewijs is gepresenteerd voor de beslissing. De
beslissing van de rechter is echter wel gebaseerd op door partijen gemotiveerde en zo mogelijk met bewijs
onderbouwde stellingen. De rechter heeft alleen gemeend dat er geen aanvullend bewijs nodig is voor zijn
oordeel.
Rb. Almelo (MK) 5 november 2008, ECLI:NL:RBALM:2008:BG5098, r.o. 18 (zaak 9, Klein Teeselink/Eternit).
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blootstelling onderling verschillen, zijn de getuigen eensluidend in hun verklaringen dat tijdens
het onderhoud aan de bussen de remmen en/of de koppelingsplaten door middel van perslucht
werden schoongeblazen waarbij asbeststof, afkomstig van de remvoeringen en/of de
koppelingsplaten, vrij kwam. Eén getuige schrijft zelfs over ‘stofwolken’. Voor wat betreft de duur
van de blootstelling verschillen de verklaringen onderling (dagelijks, wekelijks en maandelijks),
maar volgens de meeste getuigen werd er dagelijks onderhoud uitgevoerd. Dat de
getuigenverklaringen onderling verschillen zoals [gedaagde] op zichzelf terecht heeft betoogd,
neemt niet weg dat de verklaringen op het essentiële punt, de blootstelling van [eiser] aan
asbest(stof), overeenstemmen. Het relatief grote aantal getuigenverklaringen weegt zwaarder
dan de onderlinge verschillen tussen en de onduidelijkheden in de verklaringen.’21

Het feitenonderzoek in asbestzaken is vaak niet eenvoudig. Slachtoffers of hun erven dienen
bewijsmateriaal te presenteren dat aannemelijk moet maken dat ze tientallen jaren geleden door
toedoen van de wederpartij aan asbest zijn blootgesteld. De wederpartij moet dat bewijs
weerleggen, tenzij de eiser onvoldoende heeft gesteld, en de rechter dient uiteindelijk te bepalen
welke partij er het beste in is geslaagd bewijs te leveren. Dat wordt geïllustreerd in een
kantonzaak voor de Rechtbank Maastricht, waarin de rechter heeft beoordeeld of een slachtoffer
betrokken is geweest bij het plaatsen van asbesthoudende rioolbuizen. Uit fragmenten van het
vonnis blijkt dat de rechter wikte en woog en ten slotte door de dubbelzinnigheid van het
gepresenteerde bewijsmateriaal tot de conclusie kwam dat er aanvullend bewijs nodig was:
‘In het kader van een voorlopig getuigenverhoor, waarbij partijen aanwezig dan wel
vertegenwoordigd waren, hebben de getuigen wat de blootstelling aan asbest betreft als volgt
verklaard: […].
Partijen hebben over en weer gewezen op enige discrepanties tussen door enkele getuigen in een
eerder stadium schriftelijk afgelegde verklaringen en hun hierboven weergegeven getuigenissen.
Mede gezien het geruime tijdsverloop, waardoor herinneringen onvermijdelijk aan
nauwkeurigheid inboeten, leidt dit niet tot de gevolgtrekking dat sommige verklaringen meer of
minder geloof verdienen. [...]
Dat neemt niet weg dat aan de verklaringen een verschillend gewicht dient te worden toegekend.
[…]
Daar staat evenwel tegenover dat laatstgenoemde getuigen gemotiveerd weerspreken dat
[overledene] bij het bewerken en verwerken van eternietbuizen, laat staan het boren van gaten
hierin, betrokken is geweest. […]’

De kantonrechter vervolgde met een oneigenlijke bewijsbeslissing en overwoog daarna dat, over
een andere kwestie, een bewijsopdracht noodzakelijk was:
‘Bovengenoemde schriftelijke stukken en getuigenverklaringen leiden, in hun onderlinge
samenhang beschouwd, tot de slotsom dat bij de aanleg van de riolering […]
asbesthoudende rioolbuizen zijn aangewend. Gezien de onderling tegenstrijdige
verklaringen is evenwel onvoldoende komen vast te staan dat [overledene] [daarbij]

21

Rb. Zwolle-Lelystad (EK) 27 januari 2010, ECLI:NL:RBZLY:2010:BL0950, r.o. 14 (zaak 11, kort geding, Arriva en
Pleijsier). In hoger beroep is over de blootstelling aan asbest niet meer gedebatteerd.
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betrokken is geweest, zodat de erven conform hun aanbod in de gelegenheid worden
gesteld daarvan (nader) bewijs te leveren.’22
Voorzien van de eerder en nieuw geleverde bewijsmiddelen beoordeelt de rechter dus of het
bewijs al dan niet is geleverd en of de onderbouwde stelling derhalve al dan niet als feit vast kan
komen te staan. Bewijsopdrachten worden gegeven in een geschreven tussenvonnis of -arrest
en zijn alleen daarom al duidelijk herkenbaar. Ook de daarna door partijen gepresenteerde
bewijsmiddelen, de waardering daarvan door de rechter en diens eigenlijke bewijsbeslissing
worden in een uitspraak weergegeven. Dit geldt niet zonder meer voor oneigenlijke
bewijsbeslissingen. Deze zijn in een uitspraak niet altijd duidelijk als zodanig herkenbaar, en zo
wel, dan kunnen de gronden op basis waarvan zij worden genomen nog schimmig of zelfs
onbekend zijn.23 De volgende rechtsoverweging biedt daarvan een voorbeeld:
‘Partijen twisten over de vraag in hoeverre [gedaagde] de blootstelling aan asbest tijdens
de werkzaamheden als stellingbouwer/metaalboorder bij de scheepswerf […] kan worden
verweten. In de onderhavige zaak is niet komen vast te staan of de verplichting tot het
nemen van veiligheidsmaatregelen op [gedaagde], als niet-werkgever, rustte en of er
voldoende maatregelen zijn getroffen.’24
Soms vermeldt de rechter wel uitdrukkelijk dat hij een oneigenlijke bewijsbeslissing neemt. Dat
is het geval wanneer hij naar de gepresenteerde bewijsmiddelen verwijst en na beoordeling
daarvan constateert dat het bewijs al dan niet is geleverd.25 Zie bijvoorbeeld het bovenvermelde
fragment van de meervoudige kamer van de Rechtbank Almelo, alsook:
‘De rechtbank stelt vast dat de aansprakelijkheid van [asbestproducent] Eternit niet is
gedekt door een verzekering. Bovendien is voldoende aannemelijk geworden dat deze
omstandigheid niet een eigen vrijwillige keuze van Eternit is geweest, maar meer is
veroorzaakt door de omstandigheid dat aansprakelijkheidsstellingen als de onderhavige
na 1991 niet meer verzekerd kon[den] worden. Eternit heeft haar verweer op dit punt
voldoende onderbouwd gemotiveerd, zodat geen plaats is voor een nadere
bewijsopdracht […].’26
De rechter volstaat in de meeste gevallen met een oneigenlijke bewijsbeslissing, zo blijkt uit de
literatuur en ook uit dit jurisprudentieonderzoek.27 Deze bewijsbeslissingen werden in alle
gevallen beknopt gemotiveerd. Elke uitspraak bevatte ten minste één oneigenlijke
22

23

24
25
26
27

Rb. Maastricht (EK) 9 maart 2005, ECLI:NL:RBMAA:2005:AT4606, r.o. 4.3-4.4 (zaak 4, Soons&Wolfs/Baars
Infra).
De rechter maakt dan een ‘sprong’ van bewijs naar oordeel. Dat betekent dat het bewijs in de ogen van de
rechter een bepaalde (hoge) mate van waarschijnlijkheid heeft, maar dat hij het bewijs toch als ‘zeker’
bestempelt als hij zijn oordeel geeft. Zie paragraaf 12.3.
Rb. Amsterdam (EK) 16 mei 2007, ECLI:NL:RBAMS:2007:BA5593, r.o. 5.2 (zaak 6, ADM en Hertel).
De Bock 2011, p. 20.
Rb. Almelo (EK) 28 april 2010, ECLI:NL:RBALM:2010:BM6124, r.o. 4.2.7 (zaak 13, Rietman/Eternit).
De Bock 2011, p. 23.
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bewijsbeslissing. In één zaak, een kantonzaak voor de Rechtbank Maastricht, zijn partijen in de
gelegenheid gesteld aanvullend bewijs te leveren, wat geresulteerd heeft in een eigenlijke
bewijsbeslissing.28 De bovenvermelde afwegingen van de kantonrechter maken inzichtelijk welke
overwegingen tot de bewijsopdracht hebben geleid. De rechter koos hiervoor, zo valt uit het
tussenvonnis op te maken, omdat de talrijke getuigen elkaar danig tegenspraken over de
betrokkenheid van het asbestslachtoffer bij het bewerken van eternietbuizen en omdat deze
vraag medebepalend is voor de eindbeslissing in de zaak.29
De terughoudendheid van de rechter om eigenlijke bewijsbeslissingen te nemen heeft
ongetwijfeld te maken met zijn wens om efficiënt en voortvarend te procederen. Maar ook de
inhoudelijke waardering van de stellingen en verweren spelen een rol, schrijft De Bock. 30 Het is
aannemelijk dat de rechter geen aanvullend bewijs verlangt voor stellingen of verweren die hem
onaannemelijk, ‘onsympathiek’ of ‘verwerpelijk’ voorkomen.31 Ook hieruit blijkt het belang van
de wijze waarop de rechter de overtuigingskracht van de stellingen en verweren van partijen
waardeert. Hierdoor wordt immers bepaald wat als feit wordt vastgesteld en daarmee hoe het
oordeel kan uitvallen.32
Het aantal bewijsbeslissingen en hun motivering in de meervoudig gewezen vonnissen
verschilden niet ten opzichte van die in de enkelvoudige vonnissen. Aan het aantal in een vonnis
genomen bewijsbeslissingen kunnen echter weinig conclusies worden verbonden. Soms draait
een zaak om één cruciaal feit dat – afhankelijk van het perspectief – bewezen of weerlegd dient
te worden, soms gaat het om meerdere feiten die tezamen tot het rechterlijk oordeel leiden. Dit
kan afhangen van de door de rechter gekozen systematiek. Past de rechter de rechtsregel uit het
arrest Van Hese/De Schelde toe (zie paragraaf E.7), dan zal hij meerdere kleine bewijsbeslissingen
nemen. Gaat een zaak in de kern om de vraag of een asbestproducent asbestcementafval aan
een slachtoffer heeft geleverd, dan kan één bewijsbeslissing voldoende zijn om tot een oordeel
te komen.
Achtergronden van de onderzochte zaken zijn te herleiden uit de achtergronden van de
procespartijen, eerder weergegeven in paragraaf E.4 (met name in E.2 en E.3). Er is geen verband
aangetroffen tussen meervoudige dan wel enkelvoudige behandeling enerzijds en deze
achtergronden dan wel het voorkomen van bepaalde stellingen of feiten anderzijds. Het lijkt er
28

29
30
31

32

Rb. Maastricht (EK) 9 maart 2005, ECLI:NL:RBMAA:2005:AT4606, r.o. 4.4 (zaak 4, Soons&Wolfs/Baars Infra).
De beslissing in het tussenvonnis van de Maastrichter kantonrechter luidde: ‘Laat de erven toe, beveelt hen
voor zoveel nodig ambtshalve, (nader) te bewijzen dat [het asbestslachtoffer] in de uitoefening van zijn
werkzaamheden voor [de werkgever] bij het bewerken en verwerken van asbesthoudende rioolbuizen met
name het boren van gaten hier betrokken is geweest.’
Rb. Maastricht (EK) 9 maart 2005, ECLI:NL:RBMAA:2005:AT4606, r.o. 4.4 (zaak 4, Soons&Wolfs/Baars Infra).
De Bock 2011, p. 26.
De terminologie is van Huydecoper (2002, p. 212), die haar weer ontleend heeft aan Gerbrandy (1961, p. 39).
De adjectieven hebben mogelijk betrekking op de wijze waarop partijen het proces voeren: voert een partij
bijvoorbeeld een stelling op die kennelijk slechts bedoeld is om het proces op te houden, dan kan de rechter
direct een oordeel geven door middel van een oneigenlijke bewijsbeslissing om (verdere) verstoring van de
goede procesorde te beletten.
De Bock 2011, p. 26.
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dus vooralsnog niet op dat zaken op feitelijke inhoud zijn toegewezen aan een meervoudige of
enkelvoudige kamer. Daarmee is nog geen oordeel gegeven over de eventuele samenhang tussen
meervoudige/enkelvoudige behandeling en complexiteit van de zaak. Zie daarvoor paragraaf
E.11.
E.5.2 Arresten van het gerechtshof
Niet in geschil
De wijze waarop het gerechtshof in zijn arresten kennis geeft van de niet in geschil zijnde feiten
die de rechtbank heeft vastgesteld, loopt uiteen. In vijf [tien] van de onderzochte arresten
verwijst het hof kortweg naar deze feiten zonder deze uiteen te zetten, meestal door middel van
de volzin ‘als enerzijds gesteld en anderzijds niet of onvoldoende betwist, staan vast de door de
rechtbank vastgestelde feiten onder […]’. In vijf arresten verwijst het hof naar de in het vonnis
vastgestelde feiten die niet in geschil zijn en geeft daarvan een uiteenzetting. In vier arresten
verwijst het hof niet naar de feiten in het vonnis, maar geeft het wel een uiteenzetting van de
feiten die niet in geschil zijn.
De hoven bespreken de in eerste aanleg niet betwiste feiten in de feitensectie (in acht arresten)
of in de beoordelingssectie (in zes arresten). Eenmaal constateert het hof dat de
voorzieningenrechter in diens vonnis geen ruimte heeft geboden voor een aparte feitensectie, al
zijn de feiten wel op te maken uit het vervolg van het vonnis. Deze handelwijze wordt in hoger
beroep door het hof subtiel bekritiseerd:
‘Nu in genoemd vonnis van [datum] geen overweging is gewijd aan de tussen partijen
vaststaande feiten, zal het hof dit alsnog doen.’33
In de drie arresten van de Hoge Raad verwijst de Raad naar de feiten die de feitelijke instanties
hebben vastgesteld en geeft daarvan tevens een uiteenzetting in de beoordelingssectie.
Wel in geschil
Feiten vaststellen in kwesties waarover partijen wel in geschil zijn en waarover de rechter dus
een bewijsbeslissing moet nemen, kan ertoe leiden dat verschillende rechters in dezelfde zaak
tot verschillende oordelen over de feiten komen.34 Dit wordt geïllustreerd in de volgende
kortgedingzaak, die draaide om een asbestslachtoffer dat vanaf eind jaren zestig in het bedrijf
van zijn vader asbestplaten had bewerkt.35 Deze waren volgens hem door asbestproducent
Eternit geleverd aan een hout- en bouwmaterialenhandel, waarbij zijn vader de platen had
33
34

35

Hof Leeuwarden 8 februari 2011, ECLI:NL:GHLEE:2011:BQ0520, r.o. 1 (zaak 11, kort geding, Arriva en Pleijsier).
In de onderzochte asbestjurisprudentie kwam het weinig voor dat het hof feiten vaststelt die duidelijk in
tegenspraak zijn met die van de rechtbank. Dat is verklaarbaar, omdat er geen zaken in het onderzoek zijn
betrokken waarin in hoger beroep het procesdebat zodanig verschilde van het debat in eerste aanleg dat
paarsgewijze vergelijking geen zin meer zou hebben (zie paragraaf 11.1.2).
Opgemerkt zij dat in een kort geding als dit de rechter geen bewijsbeslissing neemt, maar beoordeelt of de
gestelde feiten voorshands aannemelijk zijn voor toewijzing van de vordering. De weergegeven fragmenten
betreffen dus een voorlopige vaststelling van de feiten.
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aangeschaft. Eternit ontkende dat deze firma ooit producten van haar heeft afgenomen. Uit het
kortgedingvonnis van de Rechtbank Groningen:
‘[Eternit] stelt daartoe dat geen van de betrokkenen bij Eternit […] zich [de hout- en
bouwmaterialenfirma] herinnert als Eternit-dealer en dat [deze firma] niet als dealer in de boeken
van Eternit voorkomt. Eternit heeft echter nagelaten de verklaringen van de betrokkenen en de
lijst van Eternit-dealers over te leggen. Gelet op deze feiten en omstandigheden bezien in
combinatie met de stelling van [de echtgenote van slachtoffer] – zij was van 1971 tot 1973 in
loondienst bij [de firma] – dat [de firma] in die periode asbesthoudende platen in haar assortiment
voerde, dat deze door haar werden besteld bij Eternit, dat deze platen werden afgeleverd in
vrachtwagens met het opschrift ‘Eternit’, dat zij regelmatig facturen van Eternit heeft gezien en
dat de platen werden geleverd aan aannemers, maar ook aan particulieren, acht de
voorzieningenrechter het voorshands oordelend voldoende aannemelijk dat [eiser] bij zijn
werkzaamheden gebruik heeft gemaakt van asbesthoudende platen afkomstig van Eternit.’36

Maar daar denkt het Hof Leeuwarden anders over:
‘Het hof overweegt dat, gelet op de gemotiveerde betwisting van Eternit in dit kort geding niet
zonder meer van de juistheid van de verklaring van [echtgenote] – die verder door niets wordt
gesteund – kan worden uitgegaan. De voorzieningenrechter heeft de omstandigheid dat Eternit
niet meer over dealerlijsten uit de periode 1967-1973 beschikt, in het nadeel van Eternit uitgelegd.
Eternit heeft evenwel terecht betoogd, dat de bewijslast voor het causaal verband bij [het
slachtoffer] berust en dat het niet aan Eternit is om bewijs te leveren van de stellingen die zij aan
haar verweer ten grondslag heeft gelegd […].
Het verholen verzoek van [het slachtoffer], gestoeld op artikel 843a Rv […] dat Eternit haar
dealerslijst uit desbetreffende perioden in het geding moet brengen, stuit daarop af dat Eternit
gemotiveerd heeft gesteld dat zij niet meer over dergelijke lijsten beschikt. Het hof acht op grond
van het voorgaande vooralsnog dat geenszins is komen vast te staan dat het mesothelioom van
[het slachtoffer] is veroorzaakt door asbeststof dat afkomstig is van door Eternit aan de vader van
[het slachtoffer] geleverd asbest.’37

Het hof peperde de rechtbank dus in dat ook als de rechtbank slechts een aannemelijke
onderbouwing wil aanvaarden, zij nog steeds moet uitgaan van de regels van bewijslastverdeling.
In kort geding brengt dit mee dat de feiten waaraan de partijen rechtsgevolgen verbonden willen
zien, voldoende aannemelijk moeten zijn geworden. Het slachtoffer moet in casu dus het causaal
verband aannemelijk maken, waarin hij volgens de voorzieningenrechter in eerste aanleg wel is
geslaagd, maar volgens het hof niet.
Een verschil van inzicht tussen rechtbank en hof over de feitelijke toedracht is ook te vinden in
een bodemzaak die ging over het erf van de woning van een asbestslachtoffer (eiser). Dit erf was

36

37

Rb. Groningen (EK) 15 juni 2007, ECLI:NL:RBGRO:2007:BA7469, r.o. 4.5.6 (zaak 7, kort geding,
Hageman/Eternit).
Hof Leeuwarden 13 januari 2009, ECLI:NL:GHLEE:2009:BH2762, r.o. 16-17 (zaak 7, kort geding,
Hageman/Eternit).
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verhard met asbestcementafval dat Eternit vanaf eind jaren zestig tot begin jaren zeventig gratis
ter beschikking had gesteld. De enkelvoudige kamer van de Rechtbank Almelo stelde vast dat:
‘[volgens eiser] de blootstelling aan de schadelijke asbestvezels tot op de dag van vandaag
voortduurt en dat de in 1972 op het erf en over het asbestafval aangebrachte grindlaag daar geen
verandering in heeft gebracht. Daarin kan eiser niet worden gevolgd. Zij heeft haar stelling op dit
punt, gelet op de gemotiveerde betwisting van Eternit ter zake, onvoldoende gemotiveerd
onderbouwd. De rechtbank gaat er daarom vanuit dat het aanbrengen van de grindlaag in 1972
(dat jaartal is niet in geschil tussen partijen) een einde heeft gemaakt aan de blootstelling van
eiser aan het schadelijke asbestvezel. De rechtbank weet zich hierin gesteund door [een
productie] van eiser, waaruit blijkt hoe er in die jaren met asbestafval omgegaan diende te
worden: ‘Het verdient aanbeveling asbestafval op de stortplaats af te dekken met een laag aarde’.
Dat grind, in tegenstelling tot aarde, daarvoor niet geschikt is, is gesteld noch gebleken.’38

Eiser heeft in hoger beroep met succes tegen deze overweging gegriefd. Het Hof Arnhem
overwoog:
‘Als onvoldoende betwist staat vast dat het gestorte asbestcementafval op het erf achter de
woningen ongeveer vier jaar bloot heeft gelegen en dat het asbestcementafval daarna is afgedekt
met een laag(je) grind. Door appellanten is – onvoldoende gemotiveerd weersproken –
aangevoerd dat ook ná het afdekken van het asbestcementafval met grind er sprake was van
stofwolken (asbest) die door het grind heen braken. Zoals [een van de erven] als getuige heeft
verklaard: “Als we voetbalden stoof het als een gek als het droog was. Als het nat weer was liepen
we het stof in huis onder de natte schoenen. Mijn moeder zei daar vaak wat van.”
De blootstelling aan asbeststof heeft dus niet alleen in die vier jaren een risico geschapen op
ziekten als longkanker en mesothelioom, maar ook daarná doordat de afdekking met een laagje
grind niet een afdoende maatregel is geweest om verspreiding van (fijn) asbeststof te voorkomen.
Dat betekent voorts dat het hof ervan uitgaat dat [asbestslachtoffer en erven] gedurende vele
jaren bloot zijn gesteld aan asbeststof en de daaraan verbonden risico’s die zij niet kenden.’39

Bovengenoemde zaken, het kort geding en de bodemzaak, zijn in eerste aanleg behandeld door
een alleensprekende rechter. In een zaak die de rechtbank in meervoudige kamer had behandeld,
kwam het Hof Arnhem op basis van getuigenverhoren tot het oordeel dat een belangrijke
overweging van de Rechtbank Almelo ‘feitelijke grondslag’ miste. De rechtbank stelde namelijk
vast dat het asbestslachtoffer na 1969 niet meer op het met asbestcementafval verharde erf van
haar ouders had gewoond en er uit dien hoofde nadien geen waarschuwingsverplichting voor
Eternit tegenover haar had bestaan. Dit oordeel miskende echter dat het slachtoffer tot 1994 het
erf voor haar ouders had geveegd en aangeharkt, ook al woonde ze er niet meer, waardoor de
waarschuwingsverplichting voor Eternit voortduurde en de vordering tot schadevergoeding niet
verjaarde.40

38
39
40

Rb. Almelo (EK) 28 april 2010, ECLI:NL:RBALM:2010:BM6124, r.o. 4.2 (zaak 13, Rietman/Eternit).
Hof Arnhem 20 december 2011, ECLI:NL:GHARN:2011:BV0374, r.o. 4.10 (zaak 13, Rietman/Eternit).
Rb. Almelo (MK) 5 november 2008, ECLI:NL:RBALM:2010:BG5098, r.o. 19 (zaak 9, Klein Teeselink/Eternit); Hof
Arnhem 9 augustus 2011, ECLI:NL:GHARN:2011:BR5350, r.o. 4.16, 4.18 (zaak 9, Klein Teeselink/Eternit).
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De hoven waardeerden de aangevoerde bewijsmiddelen van meervoudige kamers van de
rechtbank niet opmerkelijk anders dan van enkelvoudige. Overigens is het goed om voor ogen te
houden dat in veel civiele zaken die de rechtbank meervoudig wijst, een alleensprekende rechter
de comparitie en/of het getuigen- of deskundigenverhoor heeft gehouden. Vaak wordt pas na de
comparitie bepaald dat de zaak meervoudig zal worden afgedaan, omdat de complexiteit van het
geschil dan pas in volle omvang duidelijk is. Meervoudige afdoening heeft dus niet zonder meer
effect op de zittingsfase van de procedure (zie paragraaf 5.1.1). Of in bovengenoemde
meervoudige zaken een alleensprekende rechter de zitting heeft geleid, wordt in de vonnissen
niet vermeld.
E.5.3 Arresten van de Hoge Raad
De Hoge Raad is geen feiteninstantie. Hij toetst of het gerechtshof, en soms de rechtbank, in zijn
uitspraak het recht juist heeft geïnterpreteerd en toegepast en of de uitspraak voldoende en
begrijpelijk is gemotiveerd. De motivering kan betrekking hebben op de feiten, waardoor de Hoge
Raad zich ook kan uitlaten over de kwaliteit van de feitelijke motivering van de uitspraak
waartegen cassatieberoep is ingesteld.
Van de onderzochte zaken zijn er drie waarin de partijen tot in cassatie hebben
doorgeprocedeerd. Twee daarvan zijn door de rechtbank meervoudig behandeld. In een van de
drie zaken volgde het (sprong)cassatieberoep direct op het vonnis van de rechtbank, die als
hogerberoeprechter had geoordeeld over het vonnis van de kantonrechter. In twee zaken is de
thans vaststaande procedureroute rechtbank-gerechtshof-Hoge Raad gevolgd.
De feitelijke overwegingen die de Hoge Raad in zijn arresten vermeldt, steeds in de
beoordelingssectie, komen volledig en letterlijk overeen met die van de rechtbank (tweemaal) of
het hof (eenmaal). In een van de zaken die de Hoge Raad heeft beoordeeld, heeft hij het in hoger
beroep gewezen arrest vernietigd.41 Dat gebeurde niet vanwege een motivering die feitelijk niet
of onvoldoende begrijpelijk was, maar op grond van een onjuiste rechtsopvatting dan wel
onbegrijpelijke juridische motivering (zie paragraaf E.7).

E.6 Rechtsregels
Rechters stellen vast welke gestelde feiten zo aannemelijk zijn dat deze als feit kunnen worden
vastgesteld om de feiten vervolgens aan het recht, aan rechtsregels, te toetsen. Deze
rechtsregels treffen we vooral aan in de wet en jurisprudentie en soms in algemene
rechtsbeginselen en verdragen.

41

HR 25 november 2005, ECLI:NL:HR:2005:AT8782 (zaak 3, kort geding, Horsting/Eternit). Zie over
motiveringsgebreken: Veegens e.a. 2005, p. 268 e.v.
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E.6.1 Wetsregels
De wetsregels waarnaar de gerechten verwijzen zijn met name de bepalingen over verjaring in
boek 3 BW en over aansprakelijkheid in de boeken 6 en 7 BW. Concreet gaat het meestal om de
artikelen 3:310 (verjaring), 6:2 (redelijkheid en billijkheid), 6:95 e.v. (verplichting tot
schadevergoeding), 6:162 (algemene onrechtmatige daad) en 7:658 BW (bescherming van
werknemers tegen gevaar op de werkplek). Asbestzaken zijn voornamelijk op deze laatste twee
grondslagen gebaseerd, die daarom hieronder kort worden toegelicht.
Procedures aangespannen door werknemers of hun nabestaanden
Werknemers die vanwege hun werk ziek zijn geworden door blootstelling aan asbest, baseren
hun vordering tegen hun voormalig werkgever op artikel 7:658 BW. Deze bepaling heeft ten doel
de werknemer te beschermen, wat heeft geleid tot een voor hem gunstige verdeling van de
stelplicht en bewijslast. De werknemer moet stellen dat hij tijdens zijn werk schade heeft
geleden. Bij betwisting door de werkgever dient hij zijn stellingen te bewijzen. De relatie tussen
de uitoefening van de werkzaamheden en de schade wordt het functionele verband genoemd.
Wordt dit verband aangetoond, dan rijst de vraag of de werkgever zijn zorgplicht is nagekomen.
Slaagt hij er niet in dat te bewijzen, dan kan hij aansprakelijkheid slechts ontlopen door aan te
tonen dat de schade ook zou zijn ontstaan wanneer hij wel aan zijn zorgplicht had voldaan, dan
wel wanneer de werkgever eigen schuld of opzet heeft aan de schade. Dit laatste verweer heeft
in asbestzaken geen rol gespeeld.42
Procedures aangespannen door andere asbestslachtoffers of hun nabestaanden
De meeste slachtoffers van asbest zijn tijdens hun werk blootgesteld aan asbest. Sommigen zijn
elders ziek geworden, vooral door contact met asbest in hun woonomgeving (zie paragraaf E.2).
Voor deze slachtoffers staat de onrechtmatigedaadprocedure op basis van artikel 6:162 BW open
om schadevergoeding te krijgen. Hun wederpartij is meestal een asbestproducent of oudwerkgever van hun huisgenoot die op zijn werk met asbest in aanraking is gekomen. De grondslag
van de algemene onrechtmatige daad is minder verkieslijk dan die van de
werkgeversaansprakelijkheid. Met een vordering gebaseerd op artikel 6:162 BW jo. artikel 150 Rv
moet de eiser immers stellen en bewijzen dat de gedaagde wist of had behoren te weten tot
welke consequenties blootstelling aan asbest kon leiden. Dit is slechts anders als een bijzondere
regel of de redelijkheid en billijkheid een andere bewijslastverdeling met zich meebrengen. 43
Omdat asbestslachtoffers na de ontdekking van hun ziekte doorgaans niet lang meer leven, zijn
de meeste procedures begonnen of voortgezet door hun nabestaanden. Zij baseren hun

42

43

In de voorganger van artikel 7:658 BW, artikel 7A:1638x BW (oud), lag de bewijslast voor het verzaken van de
zorgplicht nog bij de werknemer. Kritiek op deze bewijslastverdeling (en afwijking hiervan in het arrest van
de Hoge Raad van 25 juni 1982 (NJ 1983, 151 (Rijnberg/Speerstra’s heibedrijf)) leidde tot artikel 7:658 BW,
dat in 1997 in werking trad (Kamerstukken II 1993-1994, 23 438, nr. 3, p. 39 (MvT)). Zie ook De Lang & Van
2008, p. 2075-33.
De Lang & Van 2008, p. 2075-63. Zij relativeren echter de grootte van de verschillen in aansprakelijkheid op
grond van de artikelen 7:658 en 6:162 BW.
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vordering tevens op artikel 6:108 BW als zij door het overlijden van hun naaste schade lijden door
het derven van levensonderhoud.
Overigens zou men kunnen veronderstellen dat asbestslachtoffers zich (mede) beroepen op
artikel 6:175 BW, waardoor werkgevers aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schade die
ontstaat door het gebruik of voorhanden hebben van een gevaarlijke stof. Evenzo kan een
producent op grond van de artikelen 6:185 e.v. BW aansprakelijkstelling verwachten voor de
schade die veroorzaakt wordt door een gebrek in zijn product. Deze grondslagen kunnen
asbestslachtoffers echter meestal niet baten, omdat zij van kracht zijn geworden vele jaren nadat
de slachtoffers aan asbest zijn blootgesteld of het asbest in het verkeer is gebracht (in 1995
respectievelijk 1990).
Wat valt op als de in de vonnissen en arresten vermelde wetsbepalingen worden vergeleken? In
de meeste gevallen verwijzen de gerechten die uitspraak hebben gedaan (in eerste aanleg, hoger
beroep dan wel cassatie) naar dezelfde, bovengenoemde, bepalingen. Er zijn in meervoudige
vonnissen en arresten geen andere of meer/minder wetsregels aan te wijzen dan in enkelvoudige
vonnissen. Wel valt op dat in de uitspraken soms veelvuldig naar wetsbepalingen wordt verwezen
en soms sporadisch. In uitspraken in kort geding wordt weinig aan de wet gerefereerd. Als de
rechtbank in een zaak veel naar wetsartikelen verwijst, doen het hof en de Hoge Raad dat meestal
ook. Vermelding van een wetsartikel betekent niet altijd dat een gerecht dit ook toepast: soms
motiveert een gerecht dat een bepaling die door een procespartij is opgeworpen juist niet van
toepassing is.
E.6.2 Jurisprudentie
De vraag of een vordering is verjaard speelt in veel asbestzaken een grote rol (zie de paragrafen
E.7.3-6). Geen uitspraak in de onderzochte jurisprudentie komt dan ook zo vaak voorbij als het
arrest Van Hese/De Schelde, waarin de Hoge Raad oordeelde dat een beroep op de
verjaringstermijn van dertig jaar naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar
kan zijn.44 De rechtbank verwijst er in tien vonnissen naar, waarvan drie meervoudig gewezen,
het hof in negen arresten en de Hoge Raad in één arrest.45 In één zaak, een bodemzaak,
vermelden rechtbank en hof de rechtsregel uit het arrest Van Hese/De Schelde zonder het arrest
bij naam te noemen. Andere arresten die meer dan eens de revue passeren zijn Hertel/Van der
Lugt, Heesbeen/Van Buuren en Horsting/Eternit.46
In vier van de onderzochte zaken onderbouwt het hof zijn uitspraak met aanzienlijk meer
jurisprudentie dan de rechtbank, die daarvan in drie gevallen vonnis heeft gewezen in
enkelvoudige kamer. In twee zaken is dit andersom en refereert de rechtbank (als enkelvoudige
kamer) frequenter aan eerdere uitspraken. Geen opvallende verschillen dus.
44
45

46

HR 28 april 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA5635, NJ 2001, 430 (Van Hese/De Schelde).
In het onderzoek zijn vijftien asbestzaken onderzocht, waarvan vijf vonnissen door de rechtbank in
meervoudige kamer zijn gewezen en dus tien in enkelvoudige kamer.
HR 17 december 2004, ECLI:NL:HR:2004:AR3290; HR 17 februari 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU6927;
respectievelijk HR 25 november 2005, ECLI:NL:HR:2005:AT8782 (zaak 3, kort geding, Horsting/Eternit).
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E.6.3 Rechtsregels uit andere bronnen
Het instituut verjaring is gefundeerd op de beginselen van rechtszekerheid en redelijkheid en
billijkheid, die zowel ten gunste kunnen zijn van de schuldeiser als van de (vermeende)
schuldenaar. De schuldeiser kan claimen dat een verjaringstermijn naar maatstaven van
redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is; een (vermeende) schuldenaar kan daarentegen
stellen dat het terzijde schuiven van een verjaringstermijn in strijd is met de rechtszekerheid en
– ook hier – de redelijkheid en billijkheid. Met name het laatste beginsel wordt in de onderzochte
asbestjurisprudentie dan ook geregeld aangehaald. Dat is niet verrassend, omdat de redelijkheid
en billijkheid ook zijn vastgelegd in artikel 6:2 BW en deel uitmaken van de rechtsregel in het
arrest Van Hese/De Schelde.47 Er is echter geen verschil aanwijsbaar in de mate waarin of wijze
waarop rechtbanken, in meervoudige dan wel enkelvoudige kamer, de gerechtshoven en de
Hoge Raad deze beginselen aanvoeren en toepassen in hun uitspraak.
Rechtsregels uit een andere bron dan de wet, jurisprudentie of rechtsbeginselen zijn in de
onderzochte uitspraken weinig aangetroffen. De Hoge Raad heeft in een van zijn arresten
verwezen naar een verdrag (het Verdrag van Lugano inzake de wettelijke aansprakelijkheid voor
schade door activiteiten die gevaarlijk zijn voor het milieu); de rechtbank en het hof hebben dat
niet gedaan.

E.7 Beoordeling: recht vinden en toepassen
Rechters moeten in asbestzaken regelmatig actief op zoek naar het recht. Relevante
wetsbepalingen zijn in algemene bewoordingen geformuleerd en vergen in concrete gevallen
nadere invulling, maar vooral door de bijzondere omstandigheden van asbestzaken is het recht
niet altijd gemakkelijk te vinden. Rechters wie in asbestzaken om een oordeel wordt gevraagd
over de aansprakelijkheid van de asbestproducent of werkgever die destijds werknemers aan
asbest blootstelde, stuiten in hoofdzaak op twee kwesties. De eerste betreft de vraag of de
gedaagde asbestproducent dan wel werkgever aansprakelijk is voor de schade die het slachtoffer
heeft opgelopen door blootstelling aan asbest. Indien de gedaagde partij een asbestproducent
is, dan wordt hem vaak tevens verweten te hebben nagelaten te waarschuwen voor de gevaren
van het asbest. Rechters geven een invulling van de zorgvuldigheidsnorm van de artikelen 6:162
en 7:658 BW om vast te stellen of het gedrag van de gedaagde onrechtmatig was. Van
onrechtmatig gedrag kan sprake zijn als de aansprakelijk gestelde partij toerekenbaar
onrechtmatig heeft gehandeld, er schade is en er causaal verband bestaat tussen de daad en de
schade. Er bestaat in asbestzaken geen twijfel over de vraag of er (letsel)schade is, maar over de
vraag of het door partijen geleverde bewijs voldoende is om toerekenbaarheid en causaal
verband aan te nemen des te meer. De tweede kwestie is of de vordering van de (erven van)

47

Zie over de omgang van de rechter met het begrip billijkheid: De Groot-van Leeuwen & Den Tonkelaar 2012,
p. 326.
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slachtoffers is verjaard. De wet geeft vaak geen beslissend antwoord: wel richtsnoeren, geen
uitsluitsel.
E.7.1 Toerekenbaar onrechtmatig handelen
Blijkens de bestudeerde jurisprudentie beantwoorden rechters de vraag of de aansprakelijk
gestelde partij toerekenbaar onrechtmatig heeft gehandeld door zaken te beoordelen op basis
van de wetenschappelijke kennis en inzichten, de maatschappelijke zorgvuldigheidsnormen en
opvattingen die golden ten tijde van het verweten handelen. Ook de achtergronden van de
aansprakelijkgestelde zijn van invloed. Zo mag van een asbestverwerkend bedrijf worden
verwacht dat het alert was op de mogelijkheid van gezondheidsrisico’s van zijn eigen product.48
Waarom rechters deze maatstaven aanleggen, wordt in de jurisprudentie niet altijd verantwoord.
De criteria lijken vaak te zijn ontwikkeld op basis van gezond verstand en overwegingen van
redelijkheid en billijkheid.
(Aanvangsmoment van de) aansprakelijkheid
Rechters maken in asbestzaken een sprong in de tijd om te achterhalen hoe de kennis, normen
en opvattingen waren ten tijde van de asbestblootstelling en de jaren daarna, waarin de
producent en werkgever eventueel hadden behoren te waarschuwen voor de gevaren daarvan.
Daartoe dienen rechters het moment te bepalen waarop de aansprakelijk gestelde persoon wist
van de gevaren of ervan had behoren te weten. Dat valt niet mee: de risico’s van het gebruik van
of de blootstelling aan een product waarvan men de schadelijkheid niet kent, worden meestal
niet van de ene op de andere dag bekend. Soms is er slechts een vermoeden dat gebruik van een
product gevaarlijk kan zijn.49 Dikwijls is er pas na verloop van tijd voldoende bewijs om aan te
nemen dat een product inderdaad gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. In asbestzaken speelt
mee dat de relatie tussen asbest en mesothelioom veel later is gelegd dan die tussen asbest
enerzijds en asbestose of longkanker anderzijds. Ook maakt uit dat asbestproducten in
verschillende mate risicovol zijn. Al deze omstandigheden zijn van invloed op (het
aanvangsmoment van) de aansprakelijkheid voor het in het verkeer brengen van een dergelijk
product en dus ook voor het aflopen van de verjaringstermijn. De rechter stelt dat moment vast
aan de hand van de door partijen gepresenteerde feiten en omstandigheden. De
asbestjurisprudentie overziend, en dan met name de arresten van de hoven waarin daarover
frequenter dan in vonnissen wordt uitgeweid, blijkt dat gerechten dit moment vooral laten
afhangen van de volgende factoren.

48

49

Het Hof Arnhem heeft deze maatstaven vermeld in zijn arrest van 20 december 2011
(ECLI:NL:GHARN:2011:BV0374, r.o. 4.9, zaak 13); gebaseerd op: HR 17 december 2004,
ECLI:NL:HR:2004:AR3290, r.o. 3.7 (Hertel/Van der Lugt); bevestigd in: HR 17 februari 2006,
ECLI:NL:HR:2006:AU6927, r.o. 4.7 (Heesbeen/Van Buuren).
In het milieurecht is het zogeheten voorzorgsbeginsel ontwikkeld, dat voorschrijft dat veiligheidsmaatregelen
al moeten worden getroffen voordat vaststaat dat een gevreesd risico zich kan verwezenlijken. Uit de
Cijsouw-arresten van de Hoge Raad blijkt dat het voorzorgsbeginsel ook in asbestzaken die berusten op een
actie uit onrechtmatige daad van toepassing kan zijn (HR 25 juni 1993, NJ 1993, 686; HR 2 oktober 1998, NJ
1999, 683); zie het vervolg van deze paragraaf.
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1. De (kennis)positie van de aansprakelijk gestelde persoon dan wel de ‘wetenschappelijke en
maatschappelijke kringen’ waarin hij zich bevindt.50 Zo heeft een internationaal
opererende asbestfabrikant meer en eerder kennis in huis, of behoort dat te hebben, dan
een lokale garagehouder.51
2. Het verschijnen van wetenschappelijke en overheidspublicaties over de risico’s van
asbestblootstelling.52 Daarbij maakt het uit in hoeverre de publicaties melding maken van
risico’s, of de publicaties internationaal of nationaal zijn uitgebracht en het gezag dat aan
een publicatie kan wordt toegekend. Zo overweegt de Rechtbank Rotterdam in een zaak
tegen een asbestfabriek: ‘Zelfs voor een bedrijf dat veel met asbest werkt gaat het te ver
om te verwachten dat het kennis neemt van al het (wetenschappelijk) materiaal dat in het
buitenland op het gebied van asbest verschijnt.’53
Publicaties die in de jurisprudentie regelmatig zijn vermeld, zijn Wagner c.s. (1960) in het
British Journal of Industrial Medicine, het verslag van de tweede asbestconferentie in
Dresden (1967) in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (vol. 112), de publicatie
over asbestproducten van Kolff van Oosterwijk (1970) en het proefschrift van Stumphius
(1969). Stumphius toonde daarin onomstotelijk het verband tussen mesothelioom en
50

51

52

53

Zie: HR 25 november 2005, ECLI:NL:HR:2005:AT8782 (zaak 3, kort geding, Horsting/Eternit); Hof Arnhem 5
juni 2007, ECLI:GHARN:2007:BA6364 (zaak 5, Jansen/Eternit); Rb. Groningen (EK) 15 juni 2007,
ECLI:NL:RBGRO:2007:BA7469 (zaak 7, kort geding, Hageman/Eternit); Rb. Almelo (MK) 9 juli 2008,
ECLI:NL:RBALM:2008:BF1904 en Hof Arnhem 11 mei 2010, ECLI:NL:GHARN:2010:BM5180 (beide zaak 8,
Schraa & Wolting/Nefalit); Hof Arnhem 9 augustus 2011, ECLI:NL:GHARN:2011:BR5350 (zaak 9, Klein
Teeselink/Eternit); Rb. Rotterdam (MK) 8 juli 2009, ECLI:NL:RBROT:2009:BL1548 en Hof Den Haag 26 januari
2011, ECLI:NL:GHSGR:2011:BP1838 (beide zaak 10, Ajax Chubb); Rb. Almelo (EK) 28 april 2010,
ECLI:NL:RBALM:2010:BM6124 en Hof Arnhem 20 december 2011, ECLI:NL:GHARN:2011:BV0374 (beide zaak
13, Rietman/Eternit); Rb. Rotterdam (EK) 22 oktober 2010, ECLI:NL:RBROT:2010:BP8595 (zaak 15, Wilton
Feijenoord).
Vgl. Rb. Roermond (EK) 10 februari 2010, ECLI:NL:RBROE:2010:BL3084, r.o. 4.18 (zaak 12, Janssen de Jong).
Om de kennis van de gedaagde partij vast te stellen beoordeelt de rechtbank of destijds ook buiten
wetenschappelijke kringen bekend was dat asbest mesothelioom kon veroorzaken, of de gedaagde een
asbestproducerende onderneming was en of zij een internationale onderneming voerde.
Zie: Rb. Den Haag (MK) 2 oktober 2002, ECLI:NL:RBSGR:2002:AE8345 (zaak 2, Broug/Gemex); Hof Arnhem 13
april 2004, ECLI:NL:GHARN:2004:AO8064, HR 25 november 2005, ECLI:NL:HR:2005:AT8782 en Hof ’sHertogenbosch 25 maart 2008 (zonder ECLI, alle zaak 3, Horsting/Eternit); Hof ’s-Hertogenbosch 8 januari
2008, ECLI:NL:GHSHE:2008:BD5678 (zaak 4, Soons&Wolfs/Baars Infra); Hof Arnhem 5 juni 2007,
ECLI:GHARN:2007:BA6364 (zaak 5, Jansen/Eternit); Rb. Groningen (EK) 15 juni 2007,
ECLI:NL:RBGRO:2007:BA7469 en Hof Leeuwarden 13 januari 2009, ECLI:NL:GHLEE:2009:BH2762 (beide zaak
7, kort geding, Hageman/Eternit); Rb. Almelo (MK) 9 juli 2008, ECLI:NL:RBALM:2008:BF1904 en Hof Arnhem
11 mei 2010, ECLI:NL:GHARN:2010:BM5180 (beide zaak 8, Schraa & Wolting/Nefalit); Rb. Almelo (MK) 5
november
2008,
ECLI:NL:RBALM:2008:BG5098
en
Hof
Arnhem
9
augustus
2011,
ECLI:NL:GHARN:2011:BR5350 (beide zaak 9, Klein Teeselink/Eternit); Rb. Zwolle-Lelystad (EK) 27 januari 2010,
ECLI:NL:RBZLY:2010:BL0950 (zaak 11, kort geding, Arriva en Pleijsier); Hof ’s-Hertogenbosch 28 augustus
2012, ECLI:NL:GHSHE:2012:BX6042 (zaak 12, Janssen de Jong); Hof Arnhem 20 december 2011,
ECLI:NL:GHARN:2011:BV0374 (zaak 13, Rietman/Eternit); Rb. Rotterdam (EK) 22 oktober 2010,
ECLI:NL:RBROT:2010:BP8595 en Hof Den Haag 18 december 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BY6208 (beide zaak
15, Wilton Feijenoord).
Rb. Rotterdam (MK) 8 juli 2009, ECLI:NL:RBROT:2009:BL1548, r.o. 4.3.2 (zaak 10, Ajax Chubb).
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blootstelling aan asbest in de scheepsbouw aan, waarna men in Nederland meer
doordrongen raakte van het gevaar van werken met asbest. Verder is in de jaren zeventig
tot negentig van de vorige eeuw een groot aantal medische publicaties verschenen over
onderzoeken in asbestcementbedrijven, waar in de jurisprudentie ook naar wordt
verwezen.
Van de overheidspublicaties is met name het Publicatieblad (ook wel P-blad) no. 116 van
de Arbeidsinspectie uit 1971 aangehaald. In de inleiding daarvan wordt gemeld dat
inademing van asbeststof een aantal ziekten kan veroorzaken en dat er daarom naar moet
worden gestreefd om de kans op inademing van dit stof zo gering mogelijk te maken. 54
Ook vermeld is een inventariserende studie van Provinciale Waterstaat Overijssel uit 1982
naar ‘het stuiven van een weg’ in een gebied rond Goor, waar de asbestfabrieken van
Eternit en Nefalit waren gevestigd. In 1987 heeft TNO een rapport uitgebracht over met
asbestcementafval verharde wegen, waarin dergelijke wegen als ‘niet wenselijk’ worden
aangeduid.55
3. De uitvaardiging van overheidsregels en -maatregelen.56 Zo is in de jurisprudentie
regelmatig (de memorie van toelichting bij) de Silicosewet uit 1949 aangehaald, waarin al
op de gevaren van asbest is gewezen. Ook meermaals opgevoerd is het (eerste)
Asbestbesluit, dat in 1978 van kracht werd. Daarin werd de bewerking en verwerking van
de meest gevaarlijke variant van asbest, crocidoliet oftewel blauw asbest, verboden. Dat
verbod gold eveneens voor het verspuiten van alle typen asbest. Verder is in 1999 een
aantal overheidsregelingen genomen ten behoeve van sanering van asbestwegen.
Uit de asbestjurisprudentie volgt dat vanaf ‘ongeveer de jaren vijftig’ de relatie tussen inademing
van asbest(stof) en asbestziekte bekend was57 en dat vanaf 1959 van een asbestverwerkend
bedrijf mocht worden verwacht dat het zich actief op de hoogte hield van de risico’s die
blootstelling aan asbest op de werkvloer met zich meebracht.58 Voor de risico’s van
54

55

56

57

58

Zie onder andere: Hof ’s-Hertogenbosch 9 januari 2008, ECLI:NL:GHSHE:2008:BD5678 (zaak 4,
Soons&Wolfs/Baars Infra); Rb. Haarlem (MK) 26 mei 2010, ECLI:NL:RBHAA:2010:BN0877; Hof Arnhem 20
december 2011, ECLI:NL:GHARN:2011:BV0374 (zaak 13, Rietman/Eternit); Rb. Zeeland-West-Brabant (EK) 3
april 2013, ECLI:NL:RBZWB:2013:8125; Hof ’s-Hertogenbosch 11 maart 2014, ECLI:NL:GHSHE:2014:655; Rb.
Den Haag (MK) 5 november 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:13593.
Zie onder andere: HR 25 november 2005, ECLI:NL:HR:2005:AT8782 (zaak 3, kort geding, Horsting/Eternit); Rb.
Almelo (MK) 9 juli 2008, ECLI:NL:RBALM:2008:BF1904 (zaak 8, Schraa & Wolting/Nefalit); Rb. Amsterdam (EK)
24 juni 2009, ECLI:NL:RBAMS:2009:BJ5167; Hof Den Haag 3 april 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BW0093.
Zie: Rb. Den Haag (MK) 2 oktober 2002, ECLI:NL:RBSGR:2002:AE8345 (zaak 2, Broug/Gemex); Hof ’sHertogenbosch 8 januari 2008, ECLI:NL:GHSHE:2008:BD5678 (zaak 4, Soons&Wolfs/Baars Infra); Rb. Almelo
(MK) 5 november 2008, ECLI:NL:RBALM:2008:BG5098 en Hof Arnhem 9 augustus 2011,
ECLI:NL:GHARN:2011:BR5350 (beide zaak 9, Klein Teeselink/Eternit); Hof Arnhem 20 december 2011,
ECLI:NL:GHARN:2011:BV0374 (zaak 13, Rietman/Eternit).
Zie onder andere: Rb. Rotterdam (EK) 22 oktober 2010, ECLI:NL:RBROT:2010:BP8595, r.o. 5.6 (zaak 15, Wilton
Feijenoord).
Hof Den Haag 26 januari 2011, ECLI:NL:GHSGR:2011:BP1838, r.o. 10.3 (zaak 10, Ajax Chubb).

23

‘thuisbesmetting’ lag dit anders: zelfs in 1966 hoefde een asbestproducent nog niet zodanig
bedacht te zijn op die risico’s dat zij maatregelen ter bescherming van de thuisomgeving van haar
werknemers had behoren te treffen.59
Blijkens de jurisprudentie werd vanaf eind jaren zestig meer bekend over het verband tussen
asbestblootstelling en mesothelioom. In diverse uitspraken, meervoudige en enkelvoudige, zijn
de late jaren zestig aangehouden als die waarin bekend werd dat asbestblootstelling
mesothelioom kan veroorzaken.60 Met name het jaar 1969, waarin Stumphius’ proefschrift
uitkwam, geldt als waterscheiding.61 Dat deze periode bepalend is, wordt in de jurisprudentie
meer dan eens gemotiveerd door erop te wijzen dat:
‘in de periode van 1967 tot en met 1970 in wetenschappelijke en maatschappelijke kringen –
waartoe ook Eternit behoort – het besef was doorgedrongen 1) dat asbestblootstelling de ziekte
mesothelioom kan veroorzaken, 2) dat dit gevaar bestond voor degenen die beroepsmatig met
asbest in aanraking kwamen in asbestmijnen en asbestfabrieken maar ook voor zogenoemde
thuisbesmetting (‘domestic exposure’), 3) dat er serieuze aanwijzingen bestonden voor de
verdenking dat asbest ernstige gezondheidsrisico’s inhield voor grotere groepen, die slechts
zijdelings en op een meer incidentele basis aan asbest werden blootgesteld en 4) dat ook
asbestcement gevaar oplevert indien bij bewerking of slijtage asbestvezels vrijkomen.’62

Soms baseert de rechter de periode van 1967 tot en met 1970 op het feit dat zulks in eerdere
asbestrechtspraak meerdere keren overwogen is, soms trekt de rechter de conclusie dat die
periode maatgevend is na een uiteenzetting van het ‘wetenschappelijk discours’. Het Hof Arnhem
hield op basis van wetenschappelijke publicaties de jaren 1969-1972 aan als de periode waarin
ook onder asbestproducenten het besef was doorgedrongen dat blootstelling aan asbest de
ziekte mesothelioom kan veroorzaken. Volgens het hof was toen inmiddels bekend dat het
gevaar niet alleen bestond voor degenen die beroepsmatig met asbest in aanraking kwamen,
maar ook voor thuisbesmetting.63 In deze zaak was er in eerste aanleg en hoger beroep geen
aanzienlijk verschil van oordeel over de periode waarin bekendheid mocht worden
verondersteld.64
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Zie onder andere: Rb. Rotterdam (MK) 8 juli 2009, ECLI:NL:RBROT:2009:BL1548, r.o. 4.3.2 en Hof Den Haag
26 januari 2011, ECLI:NL:GHSGR:2011:BP1838, r.o. 10.4 (beide zaak 10, Ajax Chubb); Hof Den Haag 18
december 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BY6208, r.o. 5.2.2 (zaak 15, Wilton Feijenoord);
Rb. Groningen (EK) 15 juni 2007, ECLI:NL:RBGRO:2007:BA7469, r.o. 4.4.3 (zaak 7, kort geding,
Hageman/Eternit); Hof Arnhem 9 augustus 2011, ECLI:NL:GHARN:2011:BR5350, r.o. 4.14 (zaak 9, Klein
Teeselink/Eternit); Hof Leeuwarden 13 januari 2009, ECLI:NL:GHLEE:2009:BH2762, r.o. 22 (zaak 12, kort
geding); Rb. Almelo (EK) 28 april 2010, ECLI:NL:RBALM:2010:BM6124, r.o. 4.2.4.2 (zaak 13, Rietman/Eternit);
Hof Den Haag 18 december 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BY6208, r.o. 5.1.2 (zaak 15, Wilton Feijenoord).
Zie onder andere: Hof Arnhem 13 april 2004, ECLI:NL:GHARN:2004:AO8064, r.o. 4.7 (zaak 3, kort geding,
Horsting/Eternit); Rb. Almelo (MK) 19 april 2006, ECLI:NL:RBALM:2006:AW3306, r.o. 14 (zaak 5,
Jansen/Eternit); Rb. Almelo 13 oktober 2009, ECLI:NL:RBALM:2009:BK0098, r.o. 13.
Hof Arnhem 5 juni 2007, ECLI:NL:GHARN:2007:BA6364, r.o. 4.14 (zaak 5, Jansen/Eternit); Hof Arnhem 9
augustus 2011, ECLI:NL:GHARN:2011:BR5350, r.o. 4.14 (zaak 9, Klein Teeselink/Eternit); Rb. Almelo (EK) 28
april 2010, ECLI:NL:RBALM:2010:BM6124, r.o. 4.2.4.2 (zaak 13, Rietman/Eternit).
Hof Arnhem 11 mei 2010, ECLI:NL:GHARN:2010:BM5180, r.o. 4.15 (zaak 8, Schraa & Wolting/Nefalit).
Rb. Almelo (MK) 9 juli 2008, ECLI:NL:RBALM:2008:BF1904, r.o. 19 (zaak 8, Schraa & Wolting/Nefalit)
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Dat was anders in een zaak van enkele jaren eerder die eveneens diende voor een meervoudige
kamer van de Rechtbank Almelo en vervolgens voor het Hof Arnhem. Waar de rechtbank
oordeelde dat er pas in 1984 indicaties waren dat er risico’s aan afgifte van asbestcementafval
kleefde, toonde het hof op grond van medische en vakliteratuur aan dat in de jaren 1967-1970
het grootschalig en ongecontroleerd aan derden ter beschikking stellen van dit afval tot serieuze
en niet goed overzienbare gezondheidsrisico’s voor derden aanleiding kon geven. De rechtbank
voegde met stelligheid aan haar oordeel toe dat:
‘asbestcementafval, zoals dat tot 1974 door Eternit om niet aan particulieren ter beschikking is
gesteld, op zich niet gevaarlijk is, omdat de (gevaarlijke) asbestvezels, die mesothelioom kunnen
veroorzaken, daarin niet vrij voorkomen, maar door het cement gebonden zijn. […] Voorts stelt
Eternit terecht, dat het niet door toedoen van haar was dat het asbestcementafval bij de door
[erven van slachtoffer] gekozen toepassing als wegverharding vervolgens - door b.v. slijtage van de
toplaag - aan de oppervlakte is gekomen met alle (mogelijke) gevolgen van dien.’65

Maar met dat oordeel kon het hof zich allerminst verenigen:
‘[Het was] voor Eternit volstrekt oncontroleerbaar […] op welke wijze dat asbestcementafval (in de
loop van de tijd) door de afnemers en/of door anderen zou worden gebruikt […] en tot welke
blootstelling […] dat zou kunnen leiden en met welke gevolgen. Daarbij kan in ieder geval gedacht
worden aan bewerking of slijtage als gevolg van (jarenlang) rijdende landbouwvoertuigen op
asbestcementafval. […] Gelet op wat al eind jaren zestig over de verspreiding van aan asbest
verbonden gevaren […] bekend was had het op de weg van Eternit als asbest(cement)verwerkend
bedrijf, gelegen passende maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden slachtoffer
zouden kunnen worden, ook al was voor een meer precieze, wetenschappelijk vaststelling van de
aard en omvang van die risico’s nog ander onderzoek nodig.’66

De gevaren van wit asbest werden pas later onderkend. Dat verklaart waarom in de meeste
onderzochte uitspraken de vorderingen tot schadevergoeding vanwege blootstelling aan wit
asbest in de perioden 1972-1974,67 197968 en zelfs in de jaren tachtig69 werden afgewezen, zowel
door de rechtbanken (in meervoudige en enkelvoudige kamer) als door de hoven. 70
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Rb. Almelo (MK) 19 april 2006, ECLI:NL:RBALM:2006:AW3306, r.o. 12, 15 (zaak 5, Jansen/Eternit).
Hof Arnhem 5 juni 2007, ECLI:GHARN:2007:BA6364, r.o. 4.17 (zaak 5, Jansen/Eternit).
Rb. Maastricht (EK) 9 maart 2005, ECLI:NL:RBMAA:2005:AT4606, r.o. 4.3-4.4 en Hof ’s-Hertogenbosch 8
januari 2008, ECLI:NL:GHSHE:2008:BD5678, r.o. 4.3.6 (beide zaak 4, Soons&Wolfs/Baars Infra).
Rb. Den Haag (MK) 2 oktober 2002, ECLI:NL:RBSGR:2002:AE8345, r.o. 4.5-4.7 (zaak 2, Broug/Gemex). In zaak
11 veroordeelden rechtbank en hof de asbestproducent echter tot betaling van schadevergoeding, omdat
deze in 1979 cementplaten wit asbest had verkocht waardoor het slachtoffer mesothelioom opliep (Rb.
Almelo (MK) 9 juli 2008, ECLI:NL:RBALM:2008:BF1904, r.o. 18-19 en Hof Arnhem 11 mei 2010,
ECLI:NL:GHARN:2010:BM5180, r.o. 4.11 (beide zaak 8, Schraa & Wolting/Nefalit).
Rb. Den Haag (MK) 2 oktober 2002, ECLI:NL:RBSGR:2002:AE8345, r.o. 4.5-4.7 (zaak 2, Broug/Gemex); Rb.
Zwolle-Lelystad (EK) 27 januari 2010, ECLI:NL:RBZLY:2010:BL0950, r.o. 5, 15, 16 en Hof Leeuwarden 8 februari
2011, ECLI:NL:GHLEE:2011:BQ0520, r.o. 7 (beide zaak 11, kort geding, Arriva en Pleijsier).
In zaak 12 hebben rechtbank en hof geen oordeel uitgesproken over de vraag of in de periode 1965-1966
duidelijk was dat wit asbest kankerverwekkend is (Rb. Roermond (EK) 10 februari 2010,
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Zorgplicht
Vanaf het moment waarop de asbestverschaffer alert had moeten zijn op de gevaren van asbest
gaat een bijzondere zorgplicht gelden, die neerkomt op het nemen van veiligheidsmaatregelen.
De zorgplicht voor buitencontractuele relaties is gebaseerd op artikel 6:162 BW en geldt
vanzelfsprekend ook voor asbestproducenten wier producten voor schade hebben gezorgd. Zo
overwoog de Rechtbank Almelo (enkelvoudige kamer) in een zaak waarin een vrouw aan
mesothelioom was overleden als gevolg van door Eternit geleverd asbestcementafval, waarmee
haar erf was bedekt:
‘[Uit de asbestrechtspraak blijkt dat het besef van de gevaren van asbest vanaf 1967 was
doorgedrongen.] Hieruit wordt vervolgens de conclusie getrokken dat Eternit in ieder geval vanaf
1967 een bijzondere zorgplicht had ten aanzien van het vrij ter beschikking stellen van asbestafval
aan derden en derhalve had moeten waarschuwen voor de eventuele gevaren van blootstelling
aan asbestvezels.’71

Voor werkgevers geldt op grond van artikel 7:658 BW een verhoudingsgewijs strengere plicht om
de veiligheid van hun werknemers te waarborgen. Die brengt mee dat als het functioneel
verband tussen werk en schade is vast komen te staan, de werkgever moet bewijzen dat hij aan
zijn zorgplicht heeft voldaan.72 De Hoge Raad benadrukt echter dat artikel 7:658 BW ‘niet beoogt
een absolute waarborg te scheppen voor bescherming tegen gevaar, [maar] dat de werkgever
ingevolge dit artikel die maatregelen dient te nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te
voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt.’ Dat
betekent dat ‘de enkele mogelijkheid van ernstige schade de werkgever nog niet verplicht
maatregelen te nemen om die schade te voorkomen.’73 Wat van de werkgever mag worden
verwacht, hangt af ‘van alle ter zake dienende omstandigheden van het geval’.74
Uit het voorgaande is gebleken dat de zorgplicht dient te worden beoordeeld in het licht van de
maatschappelijke opvattingen ten tijde van de aan de werkgever verweten gedragingen of
nalatigheden.75 De Rechtbank Roermond (enkelvoudige kamer) achtte de vraag of binnen de
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ECLI:NL:RBROE:2010:BL3084,
r.o.
4.8.4
en
Hof
’s-Hertogenbosch
28
augustus
2012,
ECLI:NL:GHSHE:2012:BX6042, r.o. 4.3.2 (beide zaak 12, Janssen de Jong).
Rb. Almelo (EK) 28 april 2010, ECLI:NL:RBALM:2010:BM6124, r.o. 4.2.4.2 (zaak 13, Rietman/Eternit).
Zie voor een uitwerking daarvan onder andere: Rb. Almelo (MK) 5 november 2008,
ECLI:NL:RBALM:2008:BG5098, r.o. 23 (zaak 9, Klein Teeselink/Eternit); Rb. Roermond (EK) 10 februari 2010,
ECLI:NL:RBROE:2010: BL3084, r.o. 4.13 en Hof ’s-Hertogenbosch 28 augustus 2012,
ECLI:NL:GHSHE:2012:BX6042, r.o. 4.3.2 (beide zaak 12, Janssen de Jong); Rb. Rotterdam (EK) 22 oktober 2010,
ECLI:NL:RBROT:2010:BP8595,
r.o.
5.8-5.11
en
Hof
Den
Haag
18
december
2012,
ECLI:NL:GHSGR:2012:BY6208, r.o. 5.2.2-5.2.3 (beide zaak 15, Wilton Feijenoord).
HR 8 februari 2008, ECLI:NL:HR:2008:BB7423 (Lagraauw/Van Schie), r.o. 3.4. Vgl. HR 17 februari 2006,
ECLI:NL:HR:2006:AU6927, r.o. 4.7 (Heesbeen/Van Buuren); Rb. Roermond (EK) 10 februari 2010,
ECLI:NL:RBROE:2010: BL3084, r.o. 4.22.3 (zaak 12, Janssen de Jong).
HR 17 februari 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU6927, r.o. 4.7 (Heesbeen/Van Buuren). Bevestigd in: HR 8 februari
2008, ECLI:NL:HR:2008:BB7423 (Lagraauw/Van Schie), r.o. 3.4. Bevestigd in onder andere: Rb. Roermond (EK)
10 februari 2010, ECLI:NL:RBROE:2010:BL3084, r.o. 4.17 (zaak 12, Janssen de Jong).
HR 17 februari 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU6927, r.o. 4.7 (Heesbeen/Van Buuren) en veelvuldig bevestigd.
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maatschappelijke kring waarin de aangesproken partij zich bevond de risico’s op mesothelioom
bekend mochten worden geacht zelfs van doorslaggevend belang voor de (on)rechtmatigheid
van het verzuim om maatregelen te nemen.76 In de betreffende zaak had een voormalig
werknemer van een lokaal bouwbedrijf dat geen asbest produceerde zijn toenmalige werkgever
aansprakelijk gesteld voor de mesothelioom die hij tijdens zijn dienstjaren, medio jaren zestig,
had opgelopen. De rechtbank oordeelde dat het bouwbedrijf geen veiligheidsmaatregelen had
moeten treffen vanwege het gevaar van mesothelioom, omdat het destijds niet bekend hoefde
te zijn met het verband tussen werken met asbest en deze aandoening. Maar daarmee kwam de
werkgever niet weg:
‘Dat [het] Bouwbedrijf [...] niet bekend mocht worden verondersteld met het risico op
mesothelioom, betekent echter niet dat zij geen veiligheidsmaatregelen hoefde te treffen. Sinds
het arrest van de Hoge Raad van 25 juni 1993 […] is vaste rechtspraak dat indien een werkgever
tekort is geschoten in het nemen van al die veiligheidsmaatregelen die vereist waren met het oog
op de haar wel bekende gevaren van het werken met asbest en dit verzuim de kans dat de
werknemer een tot mesothelioom leidend asbestkristal zou binnenkrijgen in aanmerkelijke mate
heeft verhoogd, de werkgever aansprakelijk is voor daaruit voortvloeiende schade, ook al heeft die
nalatigheid geleid tot de verwezenlijking van een haar toen niet bekend gevaar (mesothelioom).
Dit is alleen anders indien de werkgever aannemelijk maakt dat het nemen van de destijds vereiste
veiligheidsmaatregelen de verwezenlijking van het gevaar van mesothelioom waarschijnlijk niet
had kunnen voorkomen.’77

Ook in andere meervoudige en enkelvoudige jurisprudentie in dit onderzoek is deze regel uit het
arrest Cijsouw/De Schelde I toegepast.78 Opvallend genoeg is dat in twee vonnissen (een
enkelvoudige en een meervoudige) echter niet gebeurd, terwijl dat wel had gekund – wellicht
omdat de partijen niet op de regel hebben gewezen.79
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Rb. Roermond (EK) 10 februari 2010, ECLI:NL:RBROE:2010:BL3084, r.o. 4.18 (zaak 12, Janssen de Jong); zie
aanvang paragraaf E.7.1.
Rb. Roermond (EK) 10 februari 2010, ECLI:NL:RBROE:2010:BL3084, r.o. 4.19 (zaak 12, Janssen de Jong). De
rechtbank verwees naar het arrest van de Hoge Raad van 25 juni 1993, NJ 1993, 686 (Cijsouw/De Schelde I),
waarin deze regel voor het eerst is geformuleerd en die een vervolg kreeg in HR 2 oktober 1998, NJ 1999, 683
(Cijsouw/De Schelde II). Het Hof ’s-Hertogenbosch heeft het vonnis in hoger beroep bevestigd (28 augustus
2012, ECLI:NL:GHSHE:2012:BX6042, r.o. 4.3.2 (zaak 12, Janssen de Jong)).
Rb. Almelo (MK) 5 november 2008, ECLI:NL:RBALM:2008:BG5098, r.o. 23 (zaak 9, Klein Teeselink/Eternit)
(zonder dat het arrest bij naam is genoemd); Rb. Roermond (EK) 10 februari 2010,
ECLI:NL:RBROE:2010:BL3084,
r.o.
4.19
en
Hof
’s-Hertogenbosch
28
augustus
2012,
ECLI:NL:GHSHE:2012:BX6042, r.o. 4.3.2 (beide zaak 12, Janssen de Jong); Rb. Rotterdam (EK) 22 oktober 2010,
ECLI:NL:RBROT:2010:BP8595, r.o. 5.6, 5.8 en Hof Den Haag 18 december 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BY6208,
r.o. 5.2.2-5.2.3 (beide zaak 15, Wilton Feijenoord).
Rb. Den Haag (MK) 2 oktober 2002, ECLI:NL:RBSGR:2002:AE8345, r.o. 4.5-4.7 (zaak 2, Broug/Gemex); Rb.
Zwolle/Lelystad (EK) 27 januari 2010, ECLI:NL:RBZLY:2010:BL0950, r.o. 5, 15, 16 (zaak 11, kort geding, Arriva
en Pleijsier).
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E.7.2 Causaal verband
Om aansprakelijkheid voor schade aan te nemen is vereist dat er causaal verband kan worden
vastgesteld tussen de schade, te weten de gevolgen van de asbestziekte, en de onrechtmatige
gedraging, dat wil zeggen een fatale blootstelling aan asbest en eventueel het verzuim om na de
blootstelling de zorgplicht na te komen. Hoe wordt dat verband vastgesteld? In
causaliteitskwesties wordt gewoonlijk onderscheid gemaakt tussen de vestiging en de omvang
van de aansprakelijkheid. Voor de vestiging is de vraag of er voldoende verband bestaat tussen
de schade en de gedraging. Hiervoor is in beginsel condicio sine qua non-verband nodig: zonder
de gedraging zou er geen schade zijn opgetreden. Bij het bepalen van de omvang van de
aansprakelijkheid is de vraag welke schade de aansprakelijke partij valt toe te rekenen. In het
vervolg van deze paragraaf wordt vergeleken hoe de vestiging en omvang van de
aansprakelijkheid worden vastgesteld en of meervoudige en enkelvoudige kamers hierin
verschillen.
Vestiging aansprakelijkheid in het algemeen
Zowel in procedures op grond van artikel 7:658 BW als op basis van artikel 6:162 BW moet in
beginsel degene die stelt schade te hebben geleden het causaal verband aantonen. Dat is niet
eenvoudig: bewijsmateriaal uit de tijd waarin de asbestziekte is ontsproten, bijvoorbeeld in de
vorm van facturen of dossiers met productiemethoden, is lang niet altijd bewaard gebleven.
Getuigen zijn moeilijk te traceren. De rechter heeft onder deze omstandigheden enige soepelheid
betracht in het bewijs dat hij verlangt voor het causaal verband. Zo overweegt het Hof Den Haag
in een arrest uit 2012 dat ‘juridisch causaal verband’ tussen de blootstelling aan asbest en de
opgelopen ziekte moet worden aangenomen en dat ‘hiervoor geen 100% sluitend
natuurwetenschappelijk bewijs nodig is’.80 In een asbestzaak voor de Hoge Raad was de
verstreken tijdsduur van veertig jaar voor de Hoge Raad reden om aan het bewijs dat de
gedaagde werkgever moest leveren geen hoge eisen te stellen.81 Soms wordt als vorm van
bewijsvoering de constructie van het feitelijk vermoeden toegepast. Deze houdt in dat de rechter
met inachtneming van de artikelen 149-150 Rv vrij is om aan de hand van door partijen gestelde
feiten, al dan niet gecombineerd met algemene ervaringsregels of feiten van algemene
bekendheid, een rechtsfeit vast te stellen behoudens tegenbewijs.82 In asbestzaken komt het
feitelijk vermoeden erop neer dat als vaststaat dat een werknemer tijdens zijn dienstverband aan
asbest is blootgesteld, vervolgens aan een asbestziekte komt te lijden en er geen andere oorzaak
van de asbestziekte bekend is, de rechter het causaal verband tussen de blootstelling en de ziekte
dan kan aannemen.83
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Hof Den Haag 18 december 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BY6208, r.o. 5.1.5 (zaak 15, Wilton Feijenoord).
HR 17 februari 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU6927, r.o. 4.8 (Heesbeen/Van Buuren).
Pitlo/Hidma & Rutgers 2004, p. 43. In 1980 stond de Hoge Raad al toe dat de rechtbank het feitelijk
vermoeden toepaste bij het vaststellen van causaal verband tussen het werken met asbest en het verkrijgen
van asbestose tien jaar later (HR 7 maart 1980, NJ 1980, 365 (Asbestose). Aangehaald uit: conclusie advocaatgeneraal Wesseling-van Gent in: HR 26 januari 2001, ECLI:NL:HR:2001:AA9666, NJ 2001, 597 (Weststrate/De
Schelde), overweging conclusie 2.4.)
Hof Arnhem 27 februari 2007, ECLI:NL:GHARN:2007:AZ9763, r.o. 4.13 (kort geding).
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Onvoldoende veiligheidsmaatregelen
In twee richtinggevende arresten uit 2000 en 2001 overwoog de Hoge Raad dat causaal verband
in beginsel wordt aangenomen wanneer voldoende kan worden bewezen dat een (voormalig)
werknemer daadwerkelijk aan gevaarlijke stoffen heeft blootgestaan en dat diens (voormalig)
werkgever onvoldoende veiligheidsmaatregelen heeft getroffen om de daaruit voortkomende
schade te voorkomen.84 In de onderzochte jurisprudentie is deze regel veelvuldig toegepast.85 In
twee zaken waarin het slachtoffer met wit asbest in aanraking was gekomen, namen de
rechtbanken echter geen causaliteit aan. In een zaak voor de kantonrechter te Zwolle voerde de
gedaagde werkgever het verweer dat hij onbekend was met mesothelioom of asbestose bij
andere werknemers. Dit leidde volgens de rechter echter niet dwingend tot de conclusie dat
tussen de asbestblootstelling en de ziekte van het slachtoffer geen causaal verband bestond. De
werkgevers ontkwamen in beide zaken niettemin aan aansprakelijkheid doordat ze aannemelijk
maakten dat deskundigen nog tot ver in de jaren tachtig van oordeel waren dat wit asbest niet
of nauwelijks zou kunnen leiden tot mesothelioom. Zo stelden de rechtbanken te Zwolle en Den
Haag vast, oordelend in enkelvoudige respectievelijk meervoudige kamer, dat het werken met
wit asbest in de jaren tachtig nog niet zo riskant werd geacht dat het nemen van specifieke
maatregelen geboden was. Daardoor ontliepen de aangesproken werkgevers
aansprakelijkheid.86
Meerdere oorzaken
Wat het bewijzen van causaliteit gemakkelijker maakt, is dat blootstelling aan asbest de enig
bekende oorzaak van asbestose en mesothelioom is.87 Mesothelioom kan zich zelfs al bij geringe
blootstelling aan asbestvezels ontwikkelen. Bij asbestose ligt dat anders, omdat het opduiken en
de ernst van deze ziekte in belangrijke mate afhankelijk zijn van hoogte en duur van de
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HR 17 november 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA8369 (Unilever/Dikmans), r.o. 5.4; HR 26 januari 2001,
ECLI:NL:HR:2001:AA9666 (Weststrate/De Schelde), r.o. 3.4-3.5.
Rb. Den Haag (MK) 2 oktober 2002, ECLI:NL:RBSGR:2002:AE8345, r.o. 4.1 onder c en d, 4.2 (zaak 2,
Broug/Gemex); Rb. Maastricht (EK) 9 maart 2005, ECLI:NL:RBMAA:2005:AT4606, r.o. 5 en Hof ’sHertogenbosch 8 januari 2008, ECLI:NL:GHSHE:2008:BD5678, r.o. 4.3.10 (beide zaak 4, Soons&Wolfs/Baars
Infra); Rb. Zwolle/Lelystad (EK) 27 januari 2010, ECLI:NL:RBZLY:2010:BL0950, r.o. 15 (zaak 11, kort geding,
Arriva en Pleijsier). In Rb. Groningen 15 juni 2007, ECLI:NL:RBGRO:2007:BA7469, r.o. 4.5.3 (zaak 7, kort geding,
Hageman/Eternit) nam de rechtbank causaal verband aan nu de asbestproducent nagelaten had te
waarschuwen voor de gevaren van (het werken met) asbest.
Rb. Den Haag (MK) 2 oktober 2002, ECLI:NL:RBSGR:2002:AE8345, r.o. 4.5-4.7 (zaak 2, Broug/Gemex); Rb.
Zwolle/Lelystad (EK) 27 januari 2010, ECLI:NL:RBZLY:2010:BL0950, r.o. 5, 15, 16 (zaak 11, kort geding, Arriva
en Pleijsier). In hoger beroep resp. cassatie bleven deze uitspraken in stand. De gegeven uitleg verhoudt zich
moeizaam met de rechtsregel uit het arrest Cijsouw/De Schelde I (zie paragraaf E.9.1), maar daarover is in de
vonnissen en arresten niet uitgeweid. De beslissingen zijn ook moeilijk te rijmen met de gerechtelijke
uitspraken in zaak 11, waarin rechtbank en hof oordeelden dat in 1979 bekend was dat wit asbeststof
mesothelioom kon veroorzaken (Rb. Almelo (MK) 9 juli 2008, ECLI:NL:RBALM:2008:BF1904, r.o. 18-19 en Hof
Arnhem 11 mei 2010, ECLI:NL:GHARN:2010:BM5180, r.o. 4.11 (beide zaak 8, Schraa & Wolting/Nefalit). Zie
het slot van paragraaf E.9.1.
Zo volgt onder andere uit de rapporten en stukken aangehaald in: Hof Arnhem 20 december 2011,
ECLI:NL:GHARN:2011:BV0374, r.o. 4.8 (zaak 13, Rietman/Eternit). Zie ook paragraaf E.2.
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blootstelling.88 De rechter acht causaliteit daardoor eerder aannemelijk als het
mesothelioomslachtoffer bij de aansprakelijk gestelde partij aan asbest is blootgesteld en van
een andere oorzaak niet is gebleken.89 Soms werpen aansprakelijkgestelden op dat
mesothelioom spontaan is opgekomen dan wel het gevolg is van een mogelijke eerdere
blootstelling aan asbest of dat voor vrouwen het attributief risico voor mesothelioom lager ligt
dan voor mannen.90 Deze verweren hebben in de onderzochte jurisprudentie (meervoudig en
enkelvoudig) nauwelijks tot succes geleid.91
Meerdere gebeurtenissen
Iets ingewikkelder wordt het wanneer het slachtoffer op meerdere plaatsen, bijvoorbeeld bij
verschillende werkgevers, met asbest in aanraking is gekomen en al deze gebeurtenissen tot de
fatale blootstelling kunnen hebben geleid. Onder voorwaarden is het bij een dergelijke
alternatieve causaliteit mogelijk om de volledige schade slechts bij een van de aansprakelijk
gestelde partijen te verhalen. Artikel 6:99 BW bepaalt dat in het geval waarin meerdere
gebeurtenissen ten grondslag kunnen liggen aan de geleden schade, waarbij zeker is dat de
schade is ontstaan door minstens één van die gebeurtenissen voor elk waarvan een andere
persoon aansprakelijk is, ieder van deze personen verplicht zijn de gehele schade te vergoeden,
tenzij hij bewijst dat deze niet het gevolg is van een gebeurtenis waarvoor hijzelf aansprakelijk
is.92
De Rechtbank Almelo (meervoudige kamer) had deze bepaling volgens het Hof Arnhem niet goed
geïnterpreteerd. Het hof oordeelde, anders dan de rechtbank, dat artikel 6:99 BW in de
betreffende zaak niet van toepassing was, aangezien het artikel ziet op een situatie waarin één
schade is die ontstaan kan zijn uit minstens twee gebeurtenissen waarvoor minstens twee
verschillende personen aansprakelijk zijn. In de voorliggende zaak was het niet van toepassing,
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Ruers 2012, p. 72, 77. In de enige zaak waarin het niet om mesothelioom maar om asbestose ging, heeft de
rechter door verjaring geen onderzoek gedaan naar een eventueel causaal verband (zie paragraaf E.4).
Deze constructie komt overeen met het hierboven vermelde feitelijk vermoeden. Toegepast in: Rb. Almelo
(MK) 9 juli 2008, ECLI:NL:RBALM:2008:BF1904, r.o. 25 en Hof Arnhem 11 mei 2010,
ECLI:NL:GHARN:2010:BM5180, r.o. 4.20 (beide zaak 8, Schraa & Wolting/Nefalit); Hof Arnhem 9 augustus
2011, ECLI:NL:GHARN:2011:BR5350, r.o. 4.18 (zaak 9, Klein Teeselink/Eternit); Hof Arnhem 20 december
2011, ECLI:NL:GHARN:2011:BV0374, r.o. 4.12 (zaak 13, Rietman/Eternit); Rb. Rotterdam (EK) 22 oktober
2010, ECLI:NL:RBROT:2010:BP8595, r.o. 5.3 en Hof Den Haag 18 december 2012,
ECLI:NL:GHSGR:2012:BY6208, r.o. 5.1.6 (beide zaak 15, Wilton Feijenoord).
Hof Arnhem 5 juni 2007, ECLI:GHARN:2007:BA6364, r.o. 4.21 (zaak 5, Jansen/Eternit); Hof Arnhem 11 mei
2010, ECLI:NL:GHARN:2010:BM5180, r.o. 4.19 (zaak 8, Schraa & Wolting/Nefalit); Hof Arnhem 20 december
2011, ECLI:NL:GHARN:2011:BV0374, r.o. 4.12 (zaak 13, Rietman/Eternit); Rb. Almelo (EK) 29 september 2010,
ECLI:NL:RBALM:2010:BN9305, r.o. 15 (zaak 14, Wegverharding Markelo).
Alleen het Hof Leeuwarden (8 februari 2011, ECLI:NL:GHLEE:2011:BQ0520, r.o. 4 (zaak 11, kort geding, Arriva
en Pleijsier)) wees de gemotiveerde betwisting dat blootstelling aan asbestvezels de enig bekende oorzaak
van mesothelioom is niet van de hand.
Aldus toegepast in: Rb. Almelo (EK) 22 mei 2003, ECLI:NLRBALM:2003:AF9060, r.o. 7 en Hof Arnhem 13 april
2004, ECLI:NL:GHARN:2004:AO8064, r.o. 4.9 (beide zaak 3, kort geding, Horsting/Eternit); Hof ’sHertogenbosch 8 januari 2008, ECLI:NL:GHSHE:2008:BD5678, r.o. 4.3.10 (zaak 4, Soons&Wolfs/Baars Infra).
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omdat de schade daarin kon zijn veroorzaakt door één persoon en/of een gebeurtenis waarvoor
niemand aansprakelijk was.93
Het artikel was wel onmiskenbaar van toepassing in een kortgedingzaak dat in eerste aanleg
diende voor de Rechtbank Almelo (enkelvoudige kamer). In deze zaak was het
mesothelioomslachtoffer thuis met asbest in aanraking gekomen door de kleding van haar
broers, die op het erf asbestplaten hadden verzaagd, uit te kloppen en het erf aan te vegen. De
voorzieningenrechter stelde eerst vast dat genoegzaam vast was komen te staan dat Eternit de
asbestplaten had geproduceerd en in het verkeer had gebracht. Vervolgens overwoog hij:
‘Aan Eternit moet worden toegegeven dat niet vaststaat dat [het slachtoffer] ziek is geworden
door de voormelde asbeststof afkomstig van de asbestcementplaten. Er waren en zijn vele
toepassingen van asbest die tot blootstelling aan asbeststof van [het slachtoffer] kunnen hebben
geleid en iedere blootstelling kan haar ziekte hebben veroorzaakt. De bewijsnood bij [het
slachtoffer] over de daadwerkelijke causaliteit kan Eternit echter vooralsnog niet baten [vanwege
de rechtsregel van artikel 6:99 BW]. [O]ok in de periode 1970-1971 was [deze regel] geldend recht
(HR 9 oktober 1992, NJ 1994, 535).’94

Opmerkelijk is dat een andere maar soortgelijke zaak voor een meervoudige kamer van de
Rechtbank Almelo van jaren later tot een andere uitkomst leidde. Ook hier was het slachtoffer
thuis aan asbest blootgesteld – dit keer doordat haar erf was verhard met van Eternit afkomstig
asbestcementafval. Van enige andere blootstelling aan asbest was niet gebleken. De rechtbank
oordeelde echter dat het mesothelioom van het slachtoffer niet te wijten hoefde te zijn aan het
asbest van Eternit. De rapporten met statistische gegevens over verhoogd risico in haar
woonomgeving achtte de rechtbank evenmin overtuigend, omdat daarmee niet kon worden
uitgesloten dat het slachtoffer haar ziekte bijvoorbeeld door fabrieksemissie had opgelopen.
Bovendien, overwoog de rechtbank, hoefden de asbestvezels uit het erf op zich niet gevaarlijk te
zijn omdat ze gebonden waren aan het cement.95
In hoger beroep achtte het Hof Arnhem de kans dat de ziekte was veroorzaakt door blootstelling
aan asbest van Eternit echter zodanig groot dat daarmee het causaal verband voorshands,
behoudens tegenbewijs, voldoende vast kwam te staan. Het hof kwam tot die conclusie door
bestudering van (in hoger beroep uitvoeriger aangehaalde) onderzoeksrapporten en literatuur
93
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Rb. Almelo (MK) 9 juli 2008, ECLI:NL:RBALM:2008:BF1904, r.o. 26 en Hof Arnhem 11 mei 2010,
ECLI:NL:GHARN:2010:BM5180, r.o. 4.18-4.19 (beide zaak 8, Schraa & Wolting/Nefalit).
Rb. Almelo (EK) 22 mei 2003, ECLI:NLRBALM:2003:AF9060, r.o. 7, met bekrachtiging in hoger beroep: Hof
Arnhem 13 april 2004, ECLI:NL:GHARN:2004:AO8064, r.o. 4.9 (zaak 3, kort geding, Horsting/Eternit). Het
arrest waarnaar de rechtbank verwees, is het arrest DES-dochters. Dit arrest is ook aangehaald in: Rb. Almelo
(EK) 22 mei 2003, ECLI:NL:RBALM:2003:AF9060, r.o. 7 en Hof Arnhem 13 april 2004,
ECLI:NL:GHARN:2004:AO8064, r.o. 4.9 (beide zaak 3, kort geding, Horsting/Eternit); Rb. Almelo (MK) 9 juli
2008, ECLI:NL:RBALM:2008:BF1904, r.o. 26 (zaak 8, Schraa & Wolting/Nefalit). In zijn arrest van 13 januari
2009, ECLI:NL:GHLEE:2009:BH2762, r.o. 16, 18 (zaak 12, kort geding) oordeelde het Hof Leeuwarden dat
geenszins is vast komen te staan dat Eternit het asbest heeft geleverd waardoor het slachtoffer aan
mesothelioom is komen te lijden.
Rb. Almelo (MK) 19 april 2006, ECLI:NL:RBALM:2006:AW3306, r.o. 9, 12 (zaak 5, Jansen/Eternit).
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over asbest als oorzaak van mesothelioom en doordat geen feiten en omstandigheden waren
aangevoerd waaruit kon volgen dat enige andere concrete oorzaak tot de ziekte had geleid.96
Waar de rechtbank overwoog dat het asbestslachtoffer causaal verband aannemelijk moest
maken, draaide het hof de bewijslast dus om.
Overigens heeft de Hoge Raad bepaald dat de omvang van de aansprakelijkheid van een
werkgever kan variëren als vastgesteld wordt in welke mate het slachtoffer bij individuele
werkgevers met asbest in contact is gekomen.97 Een dergelijke discussie heeft zich in de
onderzochte asbestjurisprudentie niet voorgedaan.
Afkomst
Een ander duidelijk verschil van inzicht tussen een rechtbank (enkelvoudige kamer) en een hof in
de vaststelling van causaal verband deed zich voor in een kortgedingzaak waarin het slachtoffer
in het bedrijf van zijn vader asbesthoudende platen op maat had gezaagd. Deze platen waren
volgens het slachtoffer aangeschaft bij een houthandel die de platen zou hebben afgenomen van
Eternit. De echtgenote van het slachtoffer was in dezelfde periode werkzaam bij de houthandel.
Zij verklaarde dat ze regelmatig asbestplaten bij Eternit had besteld en had waargenomen dat
deze werden afgeleverd door vrachtwagens met het opschrift ‘Eternit’. Ook kwamen van Eternit
regelmatig facturen binnen. Eternit heeft gemotiveerd betwist dat de bewuste houthandel ooit
een van haar dealers is geweest, hoewel ze geen lijst van dealers kon overleggen met wie ze
destijds zaken had gedaan. De voorzieningenrechter van de Rechtbank Groningen achtte het op
grond hiervan voorshands aannemelijk dat het slachtoffer was blootgesteld aan door Eternit
geleverde asbestplaten.98
Het Hof Leeuwarden kwam echter tot het oordeel dat ‘niet zonder meer van de juistheid van de
verklaring van echtgenote – die verder door niets wordt gesteund – kan worden uitgegaan.’
Anders dan de rechtbank vond het hof bovendien dat het feit dat Eternit niet meer over
dealerlijsten uit de bewuste periode beschikte niet in het nadeel van Eternit mocht worden
uitgelegd. De bewijslast voor het causaal verband berust bij het slachtoffer. Het is niet aan Eternit
om bewijs te leveren voor de stellingen die het slachtoffer aan zijn verweer ten grondslag heeft
gelegd. Ten slotte bleek in hoger beroep dat het slachtoffer naar eigen zeggen niet alleen
asbestplaten had verzaagd, maar ook de asbesthoudende mantel van elektriciteitsdraden had
gestript. De herkomst hiervan was onbekend. Op grond hiervan is volgens het hof geenszins vast
komen te staan dat de ziekte van het slachtoffer is veroorzaakt door asbest van Eternit. 99
Latentietijd
Asbestproducent en werkgevers hebben – meestal zonder succes – de stelling betrokken dat zij
niet aansprakelijk zijn als mesothelioom opduikt voordat de gemiddelde latentietijd is verstreken.
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Hof Arnhem 5 juni 2007, ECLI:GHARN:2007:BA6364, r.o. 4.17-4.22 (zaak 5, Jansen/Eternit).
Vgl. HR 31 maart 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU6092 (Nefalit/Karakus).
Rb. Groningen (EK) 15 juni 2007, ECLI:NL:RBGRO:2007:BA7469, r.o. 4.5.3, 4.5.4, 4.5.6 (zaak 7, kort geding,
Hageman/Eternit).
Hof Leeuwarden 13 januari 2009, ECLI:NL:GHLEE:2009:BH2762, r.o. 12-18 (zaak 12, kort geding).
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Het Hof Arnhem oordeelde echter dat een periode van dertig jaar goed mogelijk is.100 De
Rechtbank Groningen (enkelvoudige kamer) overwoog dat een latentietijd een gemiddelde is, er
derhalve langere en kortere latentieperioden voorkomen en 32-38 jaar niet extreem afwijkend
is.101 Begrijpelijk genoeg kwam het Hof Den Haag tot een soortgelijk oordeel in een zaak waarin
de ziekte zich manifesteerde na 44 jaar.102 Maar in een geval waarin 13 jaar na de eerste
(mogelijke) blootstelling mesothelioom werd geconstateerd, oordeelde de Rechtbank Almelo
(enkelvoudige kamer) dat ‘nadere bewijslevering c.q. deskundigenonderzoek noodzakelijk zal
kunnen zijn’ om causaal verband vast te stellen.103 Het oordeel van de gerechten over de duur
van de latentietijd verschilde dus niet: een periode van dertig jaar en langer is goed mogelijk, een
kortere periode verdient nader onderzoek.
Geen causaliteitsonderzoek
Ten slotte zij opgemerkt dat in een groot aantal zaken van de onderzochte asbestjurisprudentie
ten minste een van de gerechten geen onderzoek naar causaliteit heeft gedaan, omdat de rechter
daar vanwege verjaring van de vordering niet meer aan toe hoefde te komen.104 Het kwam ook
voor dat de gerechten in dezelfde zaak van opvatting verschilden over de vraag of de vordering
was verjaard. Dat leidde ertoe dat het gerechtshof in twee zaken wel onderzoek naar causaal
verband heeft gedaan en de rechtbank niet.105
Omvang aansprakelijkheid
De artikelen 6:95 e.v. BW verplichten tot vergoeding van vermogensschade (materiële schade en
vergoeding als gevolg van overlijden) en ‘ander nadeel’ (immateriële schade, affectieschade of
smartengeld, art. 6:106 BW). De hoogte van immateriële schade is moeilijk vast te stellen,106 maar
het belang van deze vorm van genoegdoening is inmiddels weinig omstreden.107 Het Hof Arnhem
overwoog ter zake:
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Hof Arnhem 9 augustus 2011, ECLI:GHARN:2011:BR5350, r.o. 4.18 (zaak 9, Klein Teeselink/Eternit).
Rb. Groningen (EK) 15 juni 2007, ECLI:NL:RBGRO:2007:BA7469, r.o. 4.5.4 (zaak 7, kort geding,
Hageman/Eternit).
Hof Den Haag 18 december 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BY6208, r.o. 5.1.6 (zaak 15, Wilton Feijenoord).
Rb. Almelo (EK) 29 september 2010, ECLI:NL:RBALM:2010:BN9305, r.o. 15 (zaak 14, Wegverharding Markelo).
Rb. Middelburg (EK) 15 april 2002, ECLI:NL:RBMID:2002:AE2717 en Hof Den Haag 27 juli 2003,
ECLI:NL:GHSGR:2003:AL7226 (beide zaak 1, Schilder/De Schelde); Rb. Amsterdam (EK) 16 mei 2007,
ECLI:NL:RBAMS:2007:BA5593 en Hof Amsterdam 18 november 2008, ECLI:NL:GHAMS:2008:BH4147 (beide
zaak 6, ADM en Hertel); Rb. Almelo (MK) 5 november 2008, ECLI:NL:RBALM:2008:BG5098 (zaak 9, Klein
Teeselink/Eternit); Rb. Rotterdam (MK) 8 juli 2009, ECLI:NL:RBROT:2009:BL1548 en Hof Den Haag 26 januari
2011, ECLI:NL:GHSGR:2011:BP1838 (beide zaak 10, Ajax Chubb); Hof ’s-Hertogenbosch 28 augustus 2012,
ECLI:NL:GHSHE:2012:BX6042 (zaak 12, Janssen de Jong); Rb. Almelo (EK) 29 september 2010,
ECLI:NL:RBALM:2010:BN9305 Hof Arnhem 13 december 2011, ECLI:NL:GHARN:2011:BV0343 (beide zaak 14,
Wegverharding Markelo); Rb. Almelo (EK) 28 april 2010, ECLI:NL:RBALM:2010:BM6124 (zaak 13,
Rietman/Eternit).
Het betreft de zaken 1 (Rb. Almelo (EK)) en 2 (Rb. Almelo (MK)).
Rb. Rotterdam (EK) 22 oktober 2010, ECLI:NL:RBROT:2010:BP8595, r.o. 5.27 (zaak 15, Wilton Feijenoord).
In 2015 is een wetsvoorstel ingediend waardoor naasten van een werknemer die door een bedrijfsongeval is
overleden of blijvend letsel heeft opgelopen, recht zouden krijgen op een vergoeding van immateriële schade.
De huidige regeling van artikel 7:658 BW voorziet slechts in een materiële-schadevergoeding.
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‘Het gaat bij smartengeld […] om een hoogst persoonlijk recht en de op grond daarvan toe te
kennen vergoeding strekt […] tot genoegdoening teneinde het leed van het slachtoffer te
verzachten en het geschokte rechtsgevoel van het slachtoffer te bevredigen […].’108

De toerekening van de schadevergoeding gebeurt gewoonlijk naar redelijkheid; zie ook de
bewoordingen van de artikelen 6:98 en 6:106 BW. Het Hof Den Haag expliciteerde waardoor de
rechter zich bij zijn oordeel tot vaststelling van immateriële-schadevergoeding dient te laten
leiden:
‘Het is overeenkomstig artikel 6:97 in verbinding met artikel 6:106 BW aan de rechter voor het
nadeel dat niet in vermogensschade bestaat een schadevergoeding naar billijkheid vast te stellen.
Daarbij dient de rechter, die terzake een discretionaire bevoegdheid toekomt, rekening te houden
met alle omstandigheden van het geval - waaronder de aard en ernst van het letsel en de gevolgen
daarvan voor de betrokkene - en te letten op bedragen die door Nederlandse rechters in
vergelijkbare gevallen zijn toegekend, rekening houdend met inflatie (HR 17 november 2000, NJ
2001, 215).’109

De Rechtbank Rotterdam (enkelvoudige kamer) overwoog op vergelijkbare wijze dat naar vaste
jurisprudentie bij de begroting van de immateriële schade rekening moet worden gehouden met
onder meer de aard van de aansprakelijkheid, de intensiteit van de pijn en het verdriet,
waaronder die over een kortere levensverwachting, de gederfde levensvreugde van de
benadeelde, en de duur van de periode waarin de immateriële schade is geleden.110
Om asbestprocedures snel, zorgvuldig en laagdrempelig te kunnen behandelen, hebben
asbestslachtoffers, vakbonden, werkgevers, verzekeraars en de rijksoverheid in 1998 een
convenant gesloten. Daarin is overeengekomen dat werknemers met mesothelioom aanspraak
kunnen maken op ongeveer 52.000 euro aan immateriële-schadevergoeding, welk bedrag
jaarlijks wordt geïndexeerd.111 Een som van deze of vergelijkbare hoogte is ook daadwerkelijk
toegewezen in de onderzochte jurisprudentie waarin de vordering van het slachtoffer of diens
erven is toegewezen.112 Meerdere gerechten sloegen voor de begroting van de immateriëleschadevergoeding naast het normbedrag van het convenant ook uitdrukkelijk acht op de
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Hof Arnhem 9 augustus 2011, ECLI:GHARN:2011:BR5350, r.o. 4.22 (zaak 9, Klein Teeselink/Eternit).
Hof Den Haag 18 december 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BY6208, r.o. 5.4 (zaak 15, Wilton Feijenoord).
Rb. Rotterdam (EK) 22 oktober 2010, ECLI:NL:RBROT:2010:BP8595, r.o. 5.25 (zaak 15, Wilton Feijenoord). Op
vergelijkbare wijze: Hof Den Haag 3 april 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BW0093, r.o. 24.
Convenant Instituut Asbestslachtoffers, zie asbestslachtoffers.nl. Het genoemde bedrag is het normbedrag
van het IAS van 2011. Voor andere asbestziekten gelden andere normbedragen.
Rb. Maastricht (EK) 9 maart 2005, ECLI:NL:RBMAA:2005:AT4606, r.o. 6.2 en Hof ’s-Hertogenbosch 8 januari
2008, ECLI:NL:GHSHE:2008:BD5678, r.o. 4.3.11 (beide zaak 4, Soons&Wolfs/Baars Infra); Hof Arnhem 9
augustus 2011, ECLI:GHARN:2011:BR5350, r.o. 4.21 (zaak 9, Klein Teeselink/Eternit); Rb. Roermond (EK) 10
februari 2010, ECLI:NL:RBROE:2010:BL3084, r.o. 4.25 en Hof ’s-Hertogenbosch 28 augustus 2012,
ECLI:NL:GHSHE:2012:BX6042, r.o. 4.4.2 (beide zaak 12, Janssen de Jong); Hof Arnhem 20 december 2011,
ECLI:NL:GHARN:2011:BV0374, r.o. 4.18 (zaak 13, Rietman/Eternit); Rb. Rotterdam (EK) 22 oktober 2010,
ECLI:NL:RBROT:2010:BP8595, r.o. 5.27 en Hof Den Haag 18 december 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BY6208,
r.o. 5.4 (beide zaak 15, Wilton Feijenoord).
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uitspraken van andere rechters in vergelijkbare zaken.113 Als geen feiten of omstandigheden zijn
gesteld die meebrengen dat een ander bedrag dan het normbedrag op zijn plaats is, dan kan de
rechter hiermee volstaan zonder nader te motiveren.114 In één zaak in hoger beroep is
overeenkomstig de vordering 60.000 euro toegewezen vanwege de (zeer ernstige)
omstandigheden van het geval.115 In twee kortgedingzaken wees de rechter een voorschot tot
immateriële schade van 25.000 respectievelijk 30.000 euro toe.116
Voor vermogensschade op grond van artikel 6:107 BW (letsel) of artikel 6:108 BW (overlijden)
wordt volgens het bovengenoemde convenant een forfaitair bedrag van circa 2900 euro
beschikbaar gesteld, dat eveneens jaarlijks wordt geïndexeerd.117 Afhankelijk van de
omstandigheden van het geval kan hiervan worden afgeweken. In de onderzochte jurisprudentie
is niet naar het normbedrag verwezen. Enkele gerechten hebben in hun uitspraak een overzicht
gegeven van materiële-schadeposten, zoals begrafenis- en buitengerechtelijke kosten. In twee
zaken hebben rechtbank en hof voor de vaststelling van de omvang van de materiële schade
verwezen naar de schadestaatprocedure.118 Eenmaal is een vordering hiertoe afgewezen omdat
het slachtoffer niet duidelijk had gemaakt überhaupt materiële schade te hebben geleden. 119
De vorderingen tot schadevergoeding zijn in veel gevallen niet door de wederpartij betwist. De
reden hiervoor is wellicht, voor wat betreft het immateriële deel, dat het normbedrag van het
convenant als uitgangspunt is gekozen. Enkele keren hebben partijen getwist of de kosten voor
materiële schade, die verhoudingsgewijs lager zijn, daadwerkelijk zijn gemaakt en of gemaakte
kosten zijn besteed aan het beweerde doel.
Concluderend: uit het voorgaande volgt dat de rechtbank (meervoudig dan wel enkelvoudig
rechtsprekend) niet steeds tot hetzelfde oordeel over de vestiging van causaal verband komt als
het gerechtshof. Zo kwamen de Rechtbank Almelo (meervoudige kamer) en het Hof Arnhem tot
een verschillende interpretatie van artikel 6:99 BW; oordeelden deze zelfde gerechten in een
andere zaak verschillend over de vaststelling van causaal verband; net zoals de Rechtbank
Groningen (enkelvoudige kamer) en het Hof Leeuwarden in een derde zaak deden.
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Hof Arnhem 9 augustus 2011, ECLI:GHARN:2011:BR5350, r.o. 4.21 (zaak 9, Klein Teeselink/Eternit); Hof ’sHertogenbosch 28 augustus 2012, ECLI:NL:GHSHE:2012:BX6042, r.o. 4.4.2 (zaak 12, Janssen de Jong).
Rb. Rotterdam (EK) 22 oktober 2010, ECLI:NL:RBROT:2010:BP8595, r.o. 5.27 en Hof Den Haag 18 december
2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BY6208, r.o. 5.4 (beide zaak 15, Wilton Feijenoord);.
Hof ’s-Hertogenbosch 28 augustus 2012, ECLI:NL:GHSHE:2012:BX6042, r.o. 4.4.2 (zaak 12, Janssen de Jong).
Rb. Almelo (EK) 22 mei 2003, ECLI:NL:RBALM:2003:AF9060, r.o. 8 (zaak 3, kort geding, Horsting/Eternit); Rb.
Groningen (EK) 15 juni 2007, ECLI:NL:RBGRO:2007:BA7469, r.o. 4.6.1-4.6.2 (zaak 7, kort geding,
Hageman/Eternit). In hoger beroep bleven deze bedragen in stand.
Zie asbestslachtoffers.nl. Het genoemde bedrag is het normbedrag van het IAS van 2011. Voor andere
asbestziekten gelden andere normbedragen.
Het betreft de zaken 5 (Rb. Almelo (MK), Hof Arnhem) en 14 (Rb. Maastricht (EK), Hof ’s-Hertogenbosch).
Rb. Roermond (EK) 10 februari 2010, ECLI:NL:RBROE:2010:BL3084, r.o. 4.26 (zaak 12, Janssen de Jong). In
hoger beroep is geen vordering tot materiële-schadevergoeding meer ingediend.
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Over de omvang van de aansprakelijkheid – en daaruit voortvloeiend de toewijsbaarheid van de
schadevergoeding – kwamen rechtbank en gerechtshof meestal wel tot hetzelfde oordeel.120
Slechts in één zaak oordeelde het Hof Arnhem, anders dan de meervoudige kamer van de
Rechtbank Almelo, dat de erven van slachtoffer voldoende aannemelijk hebben gemaakt dat de
redelijke kosten ter vaststelling van de schade en aansprakelijkheid en die ter verkrijging van
voldoening buiten rechte kunnen worden toegewezen (zie artikel 6:96, tweede lid aanhef en
onder b en c, BW). Het hof overwoog dat de advocaat van de erven de in rekening gebrachte uren
heeft moeten besteden om te kunnen achterhalen wie aansprakelijk is voor de gevorderde
schade. Dat hij eerst de verkeerde persoon aansprakelijk heeft gesteld brengt nog niet mee dat
de met dit onderzoek gemoeide kosten niet redelijk zijn.121
E.7.3 Verjaring
Net als causaliteit speelt verjaring een steeds terugkerende rol in asbestzaken. Aangezien de
latentietijd bij asbestziekten zeer groot is, is de kans dat een vordering is verjaard allesbehalve
denkbeeldig. Na het contact met asbest verstrijken vaak tientallen jaren voordat de ziekte zich
openbaart. Al die jaren dragen patiënten de sluipende en sluimerende ziekte met zich mee
zonder zich daarvan bewust te zijn. Daardoor zijn veel vorderingen van asbestslachtoffers naar
de letter van de wet verjaard, waardoor zij schadevergoeding in beginsel niet meer in rechte
kunnen afdwingen. In de meeste asbestzaken beroepen de partijen die worden aangesproken
tot schadevergoeding zich dan ook primair op verjaring van de vordering tot aansprakelijkheid.
Asbestslachtoffers streven naar doorbreking van de verjaring of proberen aannemelijk te maken
dat de vordering nog niet verjaard is omdat de laatste asbestblootstelling nog binnen de
verjaringstermijn plaatsvond.
De voor asbestzaken relevante verjaringstermijnen zijn te vinden in artikel 3:310 BW. In lid 1 is
bepaald dat een vordering tot schadevergoeding verjaart twintig jaar na de gebeurtenis
waardoor de schade is veroorzaakt – voor de meeste asbestslachtoffers dus te vroeg. De termijn
genoemd in lid 2 is ruimer. Daarin is bepaald dat een verjaringstermijn van dertig jaar van
toepassing is, als de schade het gevolg is van lucht-, bodem- of waterverontreiniging dan wel van
een gevaarlijke stof in de zin van artikel 6:175 BW.122 Ook asbest levert een bijzonder gevaar van
ernstige aard voor personen op als bedoeld in dit artikel.123 Hier begint de verjaringsteller
eveneens te lopen op het moment van de schadeveroorzakende gebeurtenis. Lid 3 bepaalt onder
meer dat wanneer er sprake is van een voortgezette gebeurtenis, de termijn van dertig jaar
begint te lopen nadat dit feit is opgehouden te bestaan. Blootstelling aan asbest na levering
daarvan geldt niet als voortgezette gebeurtenis, zo is in de rechtspraak uitgewezen.124 De
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Het betreft de zaken 5 (Rb. Almelo (MK), Hof Arnhem), 6 (Rb. Rotterdam (EK), Hof Den Haag), 7 (Rb. Roermond
(EK), Hof ’s-Hertogenbosch), 10 (Rb. Almelo (EK, kort geding), Hof Arnhem) en 14 (Rb. Maastricht (EK), Hof ’sHertogenbosch).
Rb. Almelo (MK) 9 juli 2008, ECLI:NL:RBALM:2008:BF1904, r.o. 29 en Hof Arnhem 11 mei 2010,
ECLI:NL:GHARN:2010:BM5180, r.o. 4.22 (beide zaak 8, Schraa & Wolting/Nefalit).
Wet van 24 december 1992, Stb. 691, inwerkingtreding 1 januari 1993.
HR 2 december 2011, ECLI:NL:HR:2011:BR5216, r.o. 3.4.3 (zaak 8, Schraa & Wolting/Nefalit).
Hof Arnhem 9 augustus 2011, ECLI:NL:GHARN:2011:BR5350, r.o. 4.9 (zaak 9, Klein Teeselink/Eternit).
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verjaringstermijn begint dus te lopen op het moment van levering. De termijn van twintig of
dertig jaar wordt de absolute of lange verjaringstermijn genoemd.
Artikel 3:310, eerste lid, BW bevat tevens een relatieve of korte verjaringstermijn. Deze houdt in
dat een vordering tot schadevergoeding verjaart vijf jaar na het moment waarop de benadeelde
zowel met de schade als met de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden. De
absolute en relatieve verjaringstermijnen zijn in deze gevallen dus beide van toepassing. Als
twintig of dertig jaren zijn verstreken sinds de laatste asbestblootstelling die tot schade heeft
geleid, heeft een asbestslachtoffer dus in beginsel niets aan de relatieve verjaringstermijn van lid
1. Dat is anders wanneer het gaat om personenschade. Lid 5 bepaalt namelijk dat bij letsel of
overlijden alleen de relatieve verjaringstermijn van vijf jaar van toepassing is.125 Deze bepaling
zou voor asbestslachtoffers van betekenis kunnen zijn, ware het niet dat zij geen terugwerkende
kracht heeft. De verjaringstermijn van lid 5 geldt alleen voor gebeurtenissen die tot letsel of
overlijden hebben geleid ná de inwerkingtreding van de wet in 2004.126 Zodoende zijn
asbestslachtoffers alsnog aangewezen op de algemene relatieve of de absolute verjaringstermijn
van lid 1 respectievelijk de leden 1-2.
In het navolgende wordt nader uiteengezet hoe gerechten omgaan met (verstrijking van) de
absolute en relatieve verjaringstermijnen in asbestzaken.
E.7.4 Absolute verjaringstermijn
Op grond van artikel 3:310, eerste tot en met derde lid, BW kan worden verwacht dat de absolute
verjaringstermijn begint te lopen op het moment van de blootstelling aan asbest of, als deze
expositie langere tijd heeft geduurd, op het laatste moment van blootstelling die tot schade heeft
geleid. Zo overwoog de Rechtbank Almelo in enkelvoudige kamer:
‘[D]e lange verjaringstermijn […] is een absolute termijn in die zin dat daarvoor niet de bekendheid
met de schade en de aansprakelijke partij vereist is. Slechts het moment waarop de
schadetoebrengende gebeurtenis heeft plaatsgevonden is daarvoor bepalend.’127

125
126

127

Wet van 27 november 2003, Stb. 2003, 495, inwerkingtreding 1 februari 2004.
Zie bijvoorbeeld: Hof ’s-Hertogenbosch 28 augustus 2012, ECLI:NL:GHSHE:2012:BX6042, r.o. 4.7 (zaak 12,
Janssen de Jong).
Rb. Almelo (EK) 28 april 2010, ECLI:NL:RBALM:2010:BM6124, r.o. 4.1.1 (zaak 13, Rietman/Eternit). Ook in de
volgende uitspraken hanteren de gerechten het moment van de laatste asbestblootstelling, laatste
erfverharding of asbestlevering als aanvangsmoment van de verjaring: Rb. Almelo (MK) 19 april 2006,
ECLI:NL:RBALM:2006:AW3306 (zaak 5, Jansen/Eternit); Rb. Almelo (MK) 5 november 2008,
ECLI:NL:RBALM:2008:BG5098 (zaak 9, Klein Teeselink/Eternit). Wat betreft het laatste moment van
asbestblootstelling: Rb. Middelburg (EK) 15 april 2002, ECLI:NL:RBMID:2002:AE2717 (zaak 1, Schilder/De
Schelde); Rb. Amsterdam (EK) 16 mei 2007, ECLI:NL:RBAMS:2007:BA5593 en Hof Amsterdam 18 november
2008, ECLI:NL:GHAMS:2008:BH4147 (beide zaak 6, ADM en Hertel); Rb. Rotterdam (MK) 8 juli 2009,
ECLI:NL:RBROT:2009:BL1548 en Hof Den Haag 26 januari 2011, ECLI:NL:GHSGR:2011:BP1838 (beide zaak 10,
Ajax Chubb); Rb. Roermond (EK) 10 februari 2010, ECLI:NL:RBROE:2010: BL3084 (zaak 12, Janssen de Jong);
Rb. Rotterdam (EK) 22 oktober 2010, ECLI:NL:RBROT:2010:BP8595 (zaak 15, Wilton Feijenoord).
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Uit de asbestjurisprudentie blijkt dat rechters voor aansprakelijkheid tevens verlangen dat op het
aanvangsmoment bij de asbestproducent of werkgever bekend was, of had moeten zijn, dat
asbestblootstelling risico’s met zich meebracht (zie paragraaf E.7.1).128 Als de risico’s pas na de
laatste blootstelling bekend zijn geworden, dan kan hem de blootstelling niet worden verweten.
Maar dan nog gaat de asbestproducent of werkgever niet zonder meer vrijuit. Dan kan hem
immers nog het verwijt treffen dat hij zijn zorgplicht niet is nagekomen. Deze zorgplicht kan
meebrengen dat de aansprakelijkgestelde dient te waarschuwen voor de risico’s van asbest of
het asbest behoort te verwijderen (zie paragraaf E.7.1).
Voor de aanvang van de absolute verjaringstermijn is dus het moment van de schade
toebrengende gebeurtenis bepalend. Voor aansprakelijkheid is vereist dat de asbestproducent
of werkgever wist of geweten moest hebben van de risico’s van asbestblootstelling. In sommige
gevallen is echter nauwelijks met zekerheid te zeggen wanneer het laatste moment van
blootstelling is geweest. Dat hoeft niet tot een impasse te leiden, want de absolute
verjaringstermijn kan blijkens diverse uitspraken ook aanvangen zodra de voor de schade
aansprakelijke persoon weet of behoort te weten van de risico’s van de gedraging die tot schade
heeft geleid en nalaat daarvoor te waarschuwen, zonder dat het exacte moment van afgifte van
asbest bekend is. Zie het volgende fragment uit een arrest van het Hof Arnhem in dezelfde zaak
als die van de Rechtbank Almelo in het bovenvermelde citaat:
‘In het midden kan blijven in welk jaar precies het asbestcementafval aan [asbestslachtoffers] ter
beschikking is gesteld […], omdat van Eternit als asbestcementverwerkingsbedrijf verwacht mocht
worden dat zij in 1971 (in ieder geval met [het verschijnen van de publicatie van de arbeidsinspectie
over de risico’s van inademing van asbeststof]) alert zou zijn geweest op de risico’s waaraan zij de
mensen die haar asbestcementafval hadden gebruikt, had blootgesteld, en kennis had moeten
hebben van ook het risico op mesothelioom bij inademing van asbeststof. […] Het hof komt tot de
conclusie dat Eternit […] tot aan in ieder geval 1999 (met de invoering van de overheidsmaatregelen
tot sanering) onrechtmatig heeft gehandeld jegens [asbestslachtoffers] door geen brede
waarschuwing uit te laten gaan […].’129

Dit is het enige geval in de onderzochte jurisprudentie waarin een gerecht uitdrukkelijk oordeelde
dat het moment van levering – en daarmee de asbestblootstelling – niet bekend hoefde te zijn
om te bepalen wanneer de verjaringstermijn is gaan lopen, zolang duidelijk is dat dit moment in
een periode viel waarin de aansprakelijkgestelde had moeten weten van de gevaren van de
blootstelling.130
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Rb. Rotterdam (MK) 8 juli 2009, ECLI:NL:RBROT:2009:BL1548 en Hof Den Haag 26 januari 2011,
ECLI:NL:GHSGR:2011:BP1838 (beide zaak 10, Ajax Chubb); Rb. Almelo (EK) 28 april 2010,
ECLI:NL:RBALM:2010:BM6124, r.o. 4.2.4.2 en 4.2.4.4 (zaak 13, Rietman/Eternit); Rb. Rotterdam (EK) 22
oktober 2010, ECLI:NL:RBROT:2010:BP8595 en Hof Den Haag 18 december 2012,
ECLI:NL:GHSGR:2012:BY6208 (beide zaak 15, Wilton Feijenoord).
Hof Arnhem 20 december 2011, ECLI:NL:GHARN:2011:BV0374, r.o. 4.11, 4.13 (zaak 13, Rietman/Eternit).
Ook in de volgende uitspraken stelden de gerechten vast dat het moment waarop men van de gevaren wist
of had behoren te weten bepalend was voor de aanvang van de verjaring, maar zonder dat zij het belang van
het moment van levering bagatelliseerden: HR 25 november 2005, ECLI:NL:HR:2005:AT8782 (zaak 3, kort
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E.7.5 Na het verstrijken van de absolute verjaringstermijn
Zoals gezegd biedt zelfs de verjaringstermijn van dertig jaar voor asbestslachtoffers niet altijd
soelaas. Deze schrijnende omstandigheid riep de vraag op of de verjaringstermijn pas zou moeten
beginnen op het moment van bekendwording van de schade in plaats van op het moment van
de schadeveroorzakende gebeurtenis.131 Het is niet verwonderlijk dat de verjaringskwestie in
asbestzaken heeft geleid tot discussie.132 De Hoge Raad sprak het verlossende woord in het arrest
Van Hese/De Schelde.133
Doorbreking van de verjaring
De Hoge Raad overwoog in dat arrest dat de verjaringstermijn van dertig jaar een objectief en in
beginsel absoluut karakter heeft.134 Hoe moeilijk het ook is te aanvaarden vanuit een oogpunt
van individuele gerechtigheid, het beginsel van rechtszekerheid en de billijkheid jegens de
wederpartij, brengen mee dat aan de termijn strikt de hand moet worden gehouden.135
Desalniettemin kan deze termijn op grond van de redelijkheid en billijkheid (ex artikel 6:2, tweede
lid, BW) buiten toepassing blijven, maar wel slechts in uitzonderlijke gevallen. Zo’n geval kan zich
voordoen wanneer onzeker is of de blootstelling aan asbest tot de ziekte mesothelioom zal
leiden, die onzekerheid lange tijd is blijven bestaan, de schade in die zin naar haar aard verborgen
is gebleven maar wel daadwerkelijk is ontstaan.136 De relatie tussen de partijen is daarbij niet van
belang.137
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geding, Horsting/Eternit); Hof Arnhem 5 juni 2007, ECLI:GHARN:2007:BA6364 (zaak 5, Jansen/Eternit); Rb.
Groningen (EK) 15 juni 2007, ECLI:NL:RBGRO:2007:BA7469 en Hof Leeuwarden 13 januari 2009,
ECLI:NL:GHLEE:2009:BH2762 (beide zaak 7, kort geding, Hageman/Eternit); Hof Arnhem 9 augustus 2011,
ECLI:NL:GHARN:2011:BR5350, r.o. 4.9-4.10 (zaak 9, Klein Teeselink/Eternit); Hof Den Haag 18 december 2012,
ECLI:NL:GHSGR:2012:BY6208, r.o. 5.1.2 (zaak 15, Wilton Feijenoord). Op de enkelvoudige kamer van de
Rechtbank Groningen na zijn het dus alleen hoven en de Hoge Raad die [expliciet] bovengenoemde maatstaf
hanteren voor de aanvang van de verjaring.
In milieuschadezaken had de regering er begin jaren negentig bewust voor gekozen om de verjaringstermijn
in te laten gaan op het moment van de schadeveroorzakende gebeurtenis. Redenen hiervoor waren dat
bewijslevering met de jaren steeds moeilijker wordt en het bezwaarlijk is om (tegen)bewijsmateriaal
langdurig te moeten bewaren. Ook is de rechtszekerheid er niet mee gediend om de verjaring uitsluitend te
laten beginnen bij bekendheid met de schade. De regering refereerde echter niet uitdrukkelijk aan
asbestproblematiek (Kamerstukken II 1991-1992, 22 599, nr. 3, p. 2 (MvA)).
Tjittes (1999, p. 60) is met de regering voorstander van een strikte lezing van de wet. De advocaten-generaal
Hartkamp (conclusie in HR 3 november 1995, NJ 1998, 380) en Spier (conclusie in HR 2 oktober 1998, NJ 1999,
682) vinden dat de redelijkheid en billijkheid een beroep op verjaring in asbestzaken wel degelijk moeten
kunnen stuiten.
HR 28 april 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA5635, NJ 2001, 430 (Van Hese/De Schelde).
Het gaat hier dus om eventuele doorbreking van de lange verjaringstermijn. Verstrijkt de korte
verjaringstermijn, dan is de vordering definitief verjaard (zie paragraaf E.9.5).
De Hoge Raad bevestigde hiermee zijn eerdere uitleg van het begrip verjaring in: HR 3 november 1995, nr.
15801, NJ 1998, 380.
HR 28 april 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA5635, NJ 2001, 430 (Van Hese/De Schelde), r.o. 3.3.1.
In de zaak-Van Hese/De Schelde procedeerde een werknemer tegen een werkgever, maar de rechtsregel uit
het arrest is ook in zaken met andersoortige relaties toepasbaar, zolang er sprake is van een ‘uitzonderlijk
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De Hoge Raad kwam mede tot zijn oordeel door wetshistorische en systematische interpretatie.
Uit de parlementaire geschiedenis van de verjaringsregeling van artikel 3:310 BW blijkt niet dat
de wetgever ook het geval voor ogen heeft gehad waarin de schade pas na het verstrijken van de
verjaringstermijn is ontstaan, zodat de benadeelde geen vordering tot schadevergoeding zou
kunnen instellen. Vóór het verstrijken van de termijn was er immers nog geen (bekende) schade;
na het verstrijken zou de vordering verjaard zijn. Wat dan zou resteren, is een natuurlijke
verbintenis. In de wetsgeschiedenis is echter als karakteristiek voor de bevrijdende verjaring het
tenietgaan van de rechtsvordering genoemd, terwijl verjaring in het onderhavige geval juist het
ontstaan van een vordering zou verhinderen. Het lijkt erop dat de Hoge Raad dit strijdig acht met
de wil van de wetgever en het systeem van de wet.138
De logische vervolgvraag was natuurlijk wanneer de verjaringstermijn van dertig jaar dan naar
maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Dit moet volgens de Hoge Raad
worden beoordeeld ‘met inachtneming van alle omstandigheden van het concrete geval’. De
rechter dient in de beoordeling er blijk van te geven de volgende gezichtspunten in zijn
beoordeling te hebben betrokken:
a. (1) of het gaat om vergoeding van vermogensschade of niet-vermogensschade; en (2) of
de schadevergoeding ten goede komt aan het asbestslachtoffer zelf of aan een ander;
schadevergoeding wordt sneller toegekend in geval van materiële schade en wanneer het
slachtoffer zelf profiteert;
b. of een slachtoffer aanspraak heeft gemaakt op een uitkering uit anderen hoofde,
bijvoorbeeld op grond van een regeling voor mesothelioomslachtoffers;
c. of de aansprakelijkgestelde verwijtbaar heeft gehandeld, bijvoorbeeld door het nalaten
van veiligheidsmaatregelen;
d. of de aansprakelijkheid voorzien had kunnen worden; naarmate een bedrijf meer met
asbest werkt of na het bekend worden van de gezondheidsrisico’s met asbest blijft
werken, neemt de kans op aansprakelijkheid toe;
e. of de aansprakelijkgestelde zich nog kan verweren, vooral gelet op het soms zeer grote
tijdsverloop;
f. of de aansprakelijkheid door verzekering is gedekt, waardoor een aansprakelijkgestelde
gemakkelijker aan zijn verplichting tot schadevergoeding kan voldoen;
g. of er een redelijke termijn zit tussen het moment waarop het slachtoffer bekend wordt
met zijn ziekte en de aansprakelijkstelling c.q. indiening van de vordering.139
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geval’ (Hof Arnhem 13 april 2004, ECLI:NL:GHARN:2004:AO8064, r.o. 4.3 (zaak 3, kort geding,
Horsting/Eternit).
HR 28 april 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA5635, NJ 2001, 430 (Van Hese/De Schelde), r.o. 3.3.1. De Hoge Raad
merkte ook op steun te vinden voor zijn overwegingen ‘in een belangrijk deel van de Nederlandse literatuur
en in opvattingen die in het buitenland worden verdedigd’; zie met name EHRM 22 oktober 1996, NJ 1997,
449 (Stubbings t. Verenigd Koninkrijk).
HR 28 april 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA5635, NJ 2001, 430 (Van Hese/De Schelde), r.o. 3.3.3. Cursiveringen zijn
toegevoegd.

40

Omgang
Hoe zijn gerechten omgegaan met de rechtsregel uit het arrest Van Hese/De Schelde en de
gezichtspuntencatalogus, zoals deze in de wandeling is gaan heten? Sommige gerechten – zowel
rechtbanken, in meervoudige dan wel enkelvoudige kamer, als hoven – gaven een korte
beschouwing van de ideeën die achter de rechtsregel schuilgaan. Zo waarschuwden zij, net als
de Hoge Raad in zijn arrest, voor al te hoge verwachtingen dat de verjaringstermijn zou worden
doorbroken:
‘De termijn van artikel 3:310 lid 2 BW heeft een objectief en in beginsel absoluut karakter, dat wil
zeggen dat het beginsel van rechtszekerheid dat deze absolute termijn beoogt te dienen en de
billijkheid jegens de wederpartij – waarbij in het bijzonder valt te denken aan de moeilijkheden
die bij het loslaten van deze termijn voor deze kunnen ontstaan met betrekking tot het vaststellen
van de feiten en het beoordelen van de gemaakte verwijten – meebrengen dat hieraan strikt de
hand moet worden gehouden. Dit wil evenwel niet zeggen dat deze termijn nooit op grond van
artikel 6:2 lid 2 BW buiten toepassing zou kunnen blijven. Gelet op de belangen die deze regel
beoogt te dienen, waaronder – zoals gezegd – in het bijzonder het belang van de rechtszekerheid,
zal echter van onaanvaardbaarheid als in die bepaling bedoeld slechts in uitzonderlijke gevallen
sprake kunnen zijn. Een zodanig uitzonderlijk geval kan zich voordoen wanneer onzeker is of de
gebeurtenis die de schade kan veroorzaken inderdaad tot schade zal leiden, die onzekerheid zeer
lange tijd is blijven bestaan en de schade in die zin naar haar aard verborgen is gebleven dat zij
daadwerkelijk is ontstaan en dus pas kon worden geconstateerd nadat de verjaringstermijn reeds
was verstreken.’140

Voor doorbreking van de verjaring is niet vereist dat alle gezichtspunten in het voordeel van het
slachtoffer zijn. Voor onaanvaardbaarheid van het beroep op verjaring is nodig dat het
merendeel van de gezichtspunten in de richting van sprekende onredelijkheid of onbillijkheid van
het beroep op verjaring wijst of enkele gezichtspunten zeer sterk in die richting wijzen. 141 Het
Hof Den Haag wees erop dat er geen vaste of onderlinge rangorde bestaat tussen de
verschillende gezichtspunten, anders dan het asbestslachtoffer had gesteld. Het hof overwoog
tevens dat de catalogus geen limitatieve opsomming van gezichtspunten bevat, aangezien alle
omstandigheden dienen te worden meegewogen: ‘Het gaat om het totaalbeeld van alle relevante
omstandigheden van het geval.’ Het hof wees in deze zaak de vordering tot schadevergoeding af,
omdat ‘de situatie juridisch gezien niet voldoende schrijnend is om het beroep op verjaring als
onaanvaardbaar aan te merken.’ Deze beslissing kwam mede tot stand omdat het slachtoffer
zonder langdurig lijden een zeer hoge leeftijd had bereikt.142
Lagere rechters hebben in asbestzaken de gezichtspuntencatalogus keer op keer toegepast,
zowel in meervoudige als in enkelvoudige kamers. De catalogus is ook niet verlaten met de
inwerkingtreding van artikel 3:310, vijfde lid, BW in 2004, waarin verjaring van vorderingen tot
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Hof Amsterdam 18 november 2008, ECLI:NL:GHAMS:2008:BH4147, r.o. 4.3 (zaak 6, ADM en Hertel).
Uit het arrest Van Hese/De Schelde, bevestigd in onder meer: Rb. Rotterdam (MK) 8 juli 2009,
ECLI:NL:RBROT:2009:BL1548, r.o. 4.4.3 (zaak 10, Ajax Chubb); Rb. Rotterdam (EK) 12 oktober 2011,
ECLI:NL:RBROT:2011:BT8484, slot.
Hof Den Haag 25 januari 2011, ECLI:NL:GHSGR:2011:BP1109, r.o. 7, 17 (Maersk).
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vergoeding van verborgen personenschade is geregeld.143 In een zaak uit 2010 stelde een
asbestproducent dat de wetgever met de invoering van lid 5 beoogde een einde te maken aan
de discussie over de vraag wanneer een beroep op verjaring naar maatstaven van redelijkheid en
billijkheid onaanvaardbaar is. Onjuist, oordeelde de Rechtbank Roermond in meervoudige
kamer. Wetshistorische en teleologische interpretatie leidt volgens de rechtbank tot de conclusie
dat het doel van de bepaling is om een einde te maken aan het probleem dat veel asbestziekten
zich pas openbaren na het verstrijken van de verjaringstermijn. De invoering van lid 5 is ingegeven
door de wens tegemoet te komen aan ‘het algemene gevoelen dat het vanuit individuele
gerechtigheid moeilijk te accepteren is dat een vordering al is verjaard voordat duidelijk is dat
schade is geleden.’144
Het Hof ’s-Hertogenbosch voerde een argument op tegen verjaring van de vordering dat nergens
anders in het onderzoek is aangetroffen. In kort geding constateerde het hof in een
mesothelioomzaak dat de aandoening pas meer dan dertig jaren na de schadegebeurtenis
zichtbaar en bekend is geworden. Het aanvaarden van het beroep op verjaring zou dan
betekenen dat het slachtoffer nooit een rechtsvordering in had kunnen stellen: noch vóór de
diagnose, door het ontbreken van aantoonbare schade, noch na de diagnose, door het verstrijken
van de verjaringstermijn. Deze omstandigheid levert volgens het hof strijd op met het in artikel
6 EVRM verankerde grondrecht van recht op toegang tot de rechter en daarin ‘ligt een belangrijke
aanwijzing dat het onderhavige beroep op verjaring onaanvaardbaar is.’145
De Rechtbank Almelo (enkelvoudige kamer) overwoog dat aan de absolute verjaringstermijn ook
dient te worden vastgehouden in gevallen waarin de schuldeiser zijn vordering niet geldend heeft
kunnen maken vanwege het voor hem verborgen karakter van de schade en het causaal verband.
De rechtbank overwoog voorts dat de Hoge Raad in het arrest Van Hese/De Schelde slechts een
uitzondering op de verjaringsregel van artikel 3:310 BW heeft willen maken voor zover de
vordering betrekking heeft op immateriële schade.146 Deze interpretatie van de regel in het arrest
Van Hese/De Schelde is echter noch in dit arrest, noch in andere asbestjurisprudentie
aangetroffen. Het Hof Arnhem heeft het vonnis van de Rechtbank Almelo in hoger beroep op
andere gronden vernietigd, maar liet zich in zijn arrest niet uit over de juistheid van de
interpretatie van de Rechtbank Almelo.147
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De Hoge Raad anticipeerde in het arrest Van Hese/De Schelde op deze wet door te verwijzen naar het destijds
nog aanhangige wetsvoorstel tot wijziging van de regeling van de bevrijdende verjaring voor gevallen van
verborgen schade door letsel of overlijden. De Hoge Raad overwoog dat zijn benadering in het arrest strookte
met de ‘grondgedachte’ van het wetsvoorstel. Gelet op de bewoordingen van de memorie van toelichting
was dat zeker juist: ‘De huidige wetgeving is het resultaat van een belangenafweging.’ […] ‘Meer gewicht
dient te worden toegekend aan de zeer moeilijk te billijken gevolgen van het feit dat schade zo lang verborgen
blijft dat de rechtsvordering tot schadevergoeding reeds is verjaard voordat zij kan worden uitgeoefend.’
(Kamerstukken II 1999-2000, 26 824, nr. 3, p. 2 (MvT).)
Rb. Roermond (MK) 7 april 2010, ECLI:NL:RBROE:2010:BM0866, JA 2010, 80, r.o. 4.5.1.
Hof ’s-Hertogenbosch 21 augustus 2001, ECLI:NL:GHSHE:2001:AD3880, r.o. 4.2.1.
Rb. Almelo (EK) 28 april 2010, ECLI:NL:RBALM:2010:BM6124, r.o. 4.1.1 (zaak 13, Rietman/Eternit).
Hof Arnhem 20 december 2011, ECLI:NL:GHARN:2011:BV0374 (zaak 13, Rietman/Eternit).
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Toepassing van de gezichtspunten
Bij vergelijking van de invulling van de gezichtspunten in eerste aanleg, hoger beroep en cassatie
valt op dat de gerechten het in grote lijnen met elkaar eens zijn.148 Slechts één (kortgeding)vonnis
is in hoger beroep vernietigd op grond van een andere beoordeling van de gezichtspunten.
Anders dan de rechtbank oordeelde het hof dat niet vast is komen te staan dat het geleverde
asbest van asbestproducent Eternit afkomstig was. Ook overwoog het hof dat Eternit zich vrijwel
niet meer tegen een claim kon verweren en dat het bedrijf zich nauwelijks heeft kunnen
voorbereiden op claims van derden met wie zij geen contractuele relatie heeft gehad en van
wiens bestaan Eternit zich niet bewust had hoeven te zijn.149 In een enkele zaak verschilt de
waardering die rechtbank en hof hechten aan een specifiek gezichtspunt. Zo oordeelde de
meervoudige kamer van de Rechtbank Rotterdam in 2009 over de toepassing van gezichtspunt
a(2):
‘gelet op de zeer korte levensverwachting van de slachtoffers van mesothelioom nadat de diagnose
is gesteld, [zal het] zelden voorkomen dat het slachtoffer (ten volle) van de schadevergoeding kan
‘profiteren’; meestal zullen dat de nabestaanden zijn. Om die reden moeten die beide situaties
vrijwel op één lijn gesteld worden. Een andere interpretatie zou mogelijk tot het ongewenste
gevolg leiden dat aan omstandigheden die in het kader van de aanvaardbaarheid van het beroep
op verjaring geen rol behoren te spelen, zoals vertraging in de afwikkeling van een claim tot na de
dood van het slachtoffer, via dit gezichtspunt toch gewicht toekomt.’150

In hoger beroep kwam het Hof Den Haag in 2011 echter tot het oordeel dat:
‘onvoldoende gesteld of gebleken [is] om te oordelen dat sprake is van onevenredige vertraging
van de procedure door [de aansprakelijk gestelde werkgever] dan wel diens verzekeraar, zodat het
hof (anders dan de rechtbank en anders dan [de werkgever] heeft betoogd) van oordeel is dat […]
dit gezichtpunt in de totale weging een daarbij passend – enigszins beperkt – gewicht in de schaal
legt ten gunste van doorbreking van de verjaring.’151

Een jaar later kwam de Rechtbank Rotterdam, nu rechtsprekend in enkelvoudige kamer, opnieuw
tot het oordeel dat het voor de doorbreking van de verjaring geen verschil maakt aan wie de
schadevergoeding ten goede zou komen. De omstandigheden dat de schadevergoeding ten
goede kwam aan een naaste van het slachtoffer alsook de zeer korte levensverwachting van
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In de zaken 5, 6, 7, 10, 12 en 13 kwamen rechtbank en hof tot een (vrijwel) gelijkluidende weging van de
gezichtspunten.
Rb. Groningen (EK) 15 juni 2007, ECLI:NL:RBGRO:2007:BA7469, r.o. 4.2.3-5 en Hof Leeuwarden 13 januari
2009, ECLI:NL:GHLEE:2009:BH2762, r.o. 6, 24 (beide zaak 7, kort geding, Hageman/Eternit). Voor de
achtergrond van de verschillende inzichten van hof en rechtbank over de afkomst van het asbest in deze zaak,
zie paragraaf E.5.2 ‘Wel in geschil’.
Rb. Rotterdam (MK) 8 juli 2009, ECLI:NL:RBROT:2009:BL1548, r.o. 4.3.1 (zaak 10, Ajax Chubb).
Hof Den Haag 26 januari 2011, ECLI:NL:GHSGR:2011:BP1838, r.o. 8 (zaak 10, Ajax Chubb). Het verschillende
oordeel leidde echter niet tot vernietiging van het vonnis.
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mesothelioomslachtoffers nadat de diagnose is gesteld, rechtvaardigden deze beslissing. Dit keer
sloot het Hof Den Haag zich hierbij aan.152
Eenmaal heeft de Hoge Raad een arrest van het hof vernietigd op grond van een onjuiste
beoordeling van een gezichtspunt, dan wel onvoldoende motivering van diens oordeel. In deze
kortgedingzaak had het Hof Arnhem naar het oordeel van de Hoge Raad veronachtzaamd dat
asbestproducent Eternit in de onderhavige zaak niet verzekerd was, terwijl verzekeringsdekking
een gezichtspunt is dat de rechter in zijn beoordeling van de verjaring moet betrekken. Daarmee
is het hof volgens de Hoge Raad van een onjuiste rechtsopvatting uitgegaan, dan wel heeft het
zijn oordeel onvoldoende gemotiveerd. Hierop is het geding verwezen naar het Hof ’sHertogenbosch, dat oordeelde dat heroverweging van de verzekeringsdekking en solvabiliteit
van Eternit niet tot een andere afweging van de gezichtspunten leidt. Dat bracht het Hof ’sHertogenbosch ertoe het vonnis van de Rechtbank Almelo, waarmee het arrest van het Hof
Arnhem inhoudelijk overeenstemde, te bekrachtigen.153
E.7.6 Relatieve verjaringstermijn
Volgens de Hoge Raad staat de relatieve verjaringstermijn, anders dan de absolute, niet alleen in
het teken van de rechtszekerheid, maar ook van de billijkheid.154 Dat verklaart waarschijnlijk dat
de rechtsregel van het arrest Van Hese/De Schelde niet kan worden toegepast om de relatieve
verjaringstermijn te doorbreken: de billijkheid is reeds ‘verwerkt’ in de bepalingen over deze
termijn. De rechter heeft in asbestzaken, voor zover bekend, dan ook geen vordering toegewezen
waarvan de relatieve verjaringstermijn is verstreken.
De relatieve verjaringstermijnen van artikel 3:310, eerste en vijfde lid, BW hebben in asbestzaken
überhaupt niet vaak betekenis (zie paragraaf E.7.2).155 Als er daarover vragen rijzen, dan
betreffen die de interpretatie van de ‘bekendheid met de schade en de daarvoor aansprakelijke
persoon’.156 In de asbestjurisprudentie is die als volgt uitgelegd.
Het enkele vermoeden van het bestaan van (letsel)schade is onvoldoende om aan te nemen dat
sprake is van daadwerkelijke bekendheid met de schade.157 Er moet met voldoende mate van
zekerheid zijn vastgesteld waardoor de klachten zijn ontstaan. Dat zal in het algemeen pas het
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Rb. Rotterdam (EK) 22 oktober 2010, ECLI:NL:RBROT:2010:BP8595, r.o. 5.16 en Hof Den Haag 18 december
2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BY6208, r.o. 5.3.2 (beide zaak 15, Wilton Feijenoord).
De betrokken uitspraken in deze zaak 11 (kort geding) zijn: Rb. Almelo (EK) 22 mei 2003,
ECLI:NLRBALM:2003:AF9060, r.o. 5 en Hof Arnhem 13 april 2004, ECLI:NL:GHARN:2004:AO8064, r.o. 4.4
(beide zaak 3, kort geding, Horsting/Eternit); HR 25 november 2005, ECLI:NL:HR:2005:AT8782, r.o. 3.6 (zaak
3, kort geding, Horsting/Eternit); Hof ’s-Hertogenbosch 25 maart 2008, r.o. 3.24, 3.29 (niet online).
HR 31 oktober 2003, ECLI:NL:HR:2003:AL8168, r.o. 3.4. In navolging daarvan: Hof Arnhem 13 december 2011,
ECLI:NL:GHARN:2011:BV0343, r.o. 4.4 (zaak 14, Wegverharding Markelo).
In dit onderzoek speelde de korte verjaringstermijn alleen een rol in de zaken 5 en 9.
Zie nader: Van Dunné 2006.
HR 31 oktober 2003, ECLI:NL:HR:2003:AL8168, r.o. 3.4. In navolging daarvan: Hof Arnhem 11 mei 2010,
ECLI:NL:GHARN:2010:BM5180, r.o. 4.9 (zaak 8, Schraa & Wolting/Nefalit); Hof Arnhem 13 december 2011,
ECLI:NL:GHARN:2011:BV0343, r.o. 4.4 (zaak 14, Wegverharding Markelo).
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geval zijn wanneer de oorzaak door ter zake deskundige artsen is gediagnosticeerd.158 Wat
betreft de interpretatie van de zinsnede ‘bekendheid met de aansprakelijke persoon’ oordeelt
de Hoge Raad dat als diens identiteit gemakkelijk kan worden vastgesteld, dan van de benadeelde
in beginsel mag worden verlangd dat hij zich enigermate inspant om erachter te komen wie voor
de schade aansprakelijk is. Het nalaten hiervan om te voorkomen dat de relatieve
verjaringstermijn een aanvang neemt, verdraagt zich niet met de rechtszekerheid en de
billijkheid.159 Bovendien begint de relatieve verjaringstermijn pas te lopen nadat de benadeelde
daadwerkelijk in staat is een rechtsvordering tot vergoeding van de schade in te stellen. Of dit
het geval is, hangt af van alle relevante omstandigheden van het geval.160
Worden de overwegingen over de relatieve verjaringstermijn in de arresten en vonnissen
vergeleken, dan valt op dat de hoven in hun arresten verwijzen naar vaste rechtspraak om hun
rechtsvindingsmodel te staven en de rechtbanken (in meervoudige noch enkelvoudige kamer)
niet.
E.7.7 Beoordelingssystematiek
Uit de analyse van de asbestjurisprudentie volgt dat gerechten in het algemeen de volgende
systematiek (dan wel toetsingskader) hanteren in hun beoordeling.
1. Eerst constateren zij dat het slachtoffer aan een asbestziekte lijdt of, bij leven, heeft
geleden. Daarna stellen zij het moment vast van de laatste blootstelling aan asbest die tot
schade heeft geleid, door asbestlevering of door expositie tijdens het werk.
2. Dan stellen de gerechten de periode vast waarin bekendheid met de risico’s mocht
worden verondersteld. Om aansprakelijkheid voor schade uit asbestblootstelling aan te
nemen, moet de asbestproducent of werkgever op het moment van de blootstelling
kennis hebben gehad van de risico’s van asbest of die kennis behoren te hebben gehad.161
Welke kennis mocht worden verwacht, is afhankelijk van de achtergrond van de
aansprakelijkgestelde.
3. Vervolgens beantwoorden de gerechten de vraag of de absolute verjaringstermijn is
verstreken. Het aanvangsmoment van de verjaringstermijn is het moment van laatste
asbestblootstelling (zie 1.). Als dat moment niet precies is te bepalen, dan volstaat de
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HR 24 januari 2003, ECLI:NL:HR:2003:AF0694, r.o. 3.4.2. In navolging daarvan: Hof Arnhem 11 mei 2010,
ECLI:NL:GHARN:2010:BM5180, r.o. 4.9 (zaak 8, Schraa & Wolting/Nefalit); Hof Arnhem 13 december 2011,
ECLI:NL:GHARN:2011:BV0343, r.o. 4.4 (zaak 14, Wegverharding Markelo).
HR 3 december 2010, ECLI:NL:HR:2010:BN6241, r.o. 3.6.
HR 31 oktober 2003, ECLI:NL:HR:2003:AL8168, r.o. 3.4; HR 9 juli 2010, ECLI:NL:HR:2010: BM1688, r.o. 3.4.5.
In navolging daarvan: Hof Arnhem 13 december 2011, ECLI:NL:GHARN:2011:BV0343, r.o. 4.4 (zaak 14,
Wegverharding Markelo).
Was er nog geen kennis op dat moment, dan nog kan de asbestproducent of werkgever aansprakelijk worden
gesteld als hem kan worden verweten nadien zijn zorgplicht niet te zijn nagekomen; zie punt 4 in deze
systematiek.
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vaststelling dat dit moment in een periode moet hebben plaatsgevonden waarin kennis
van de asbestrisico’s mocht worden verondersteld (zie 2.).
4. Als de absolute verjaringstermijn niet is verstreken, dan stelt het gerecht de
aansprakelijkheid van de gedaagde vast. Dat betekent onder andere dat wordt
vastgesteld of er sprake is van een toerekenbare onrechtmatige gedraging (bijvoorbeeld
door de zorgplicht niet na te komen) en of er causaal verband bestaat tussen gedraging
en schade.
De vraag of aan de zorgplicht is voldaan wordt vooral beantwoord door vast te
stellen of er (voldoende) veiligheidsmaatregelen voor het werken met asbest zijn
getroffen, of de aansprakelijkgestelde het asbest heeft laten weghalen en voor de
risico’s ervan heeft gewaarschuwd zodra het gevaar daarvan bekend werd.
Van een werkgever mag worden verwacht dat hij veiligheidsmaatregelen heeft
genomen ter voorkoming van de verwezenlijking van bekende gevaren. Als hij dat
heeft nagelaten en de kans op het verwezenlijken van een onbekend gevaar is
daardoor in aanzienlijke mate toegenomen, dan kan hij ook daarvoor aansprakelijk
zijn.
Als de absolute verjaringstermijn wel is verstreken, dan beoordeelt de rechter – als daar
aanleiding toe is – of ook de relatieve verjaringstermijn is verlopen.
5. Als ook de relatieve verjaringstermijn is verstreken, dan wordt de vordering afgewezen.
Als de relatieve verjaringstermijn niet is verstreken, dan stelt het gerecht de
aansprakelijkheid vast op bovengenoemde wijze (zie 4.).
6. Als de absolute verjaringstermijn is verstreken en over de relatieve verjaringstermijn geen
discussie is gevoerd, dan beoordeelt het gerecht aan de hand van de rechtsregel uit het
arrest Van Hese/De Schelde of de absolute verjaringstermijn wordt doorbroken.
7. Wordt de absolute verjaringstermijn niet doorbroken, dan wijst het gerecht de vordering
af.
Wordt de absolute verjaringstermijn wel doorbroken, dan stelt het gerecht de
aansprakelijkheid vast op bovengenoemde wijze (zie 4.).
Stappen uit bovenstaande systematiek die in een zaak van toepassing zijn, worden door alle
gerechten gevolgd, ongeacht of ze in meervoudige dan wel enkelvoudige kamer hebben
rechtgesproken en ongeacht of de instantie een rechtbank of gerechtshof was. Kleine verschillen
zitten in de volgorde van de stappen, grote verschillen zijn soms aan te treffen in de uitvoerigheid
van de motivering van de rechtsvinding. In het algemeen zijn gerechtshoven hierin uitvoeriger en
zorgvuldiger. Verschillen in de wijze van motivering tussen meervoudige en enkelvoudige kamers
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zijn niet opvallend. Ook enkelvoudig zittende rechtbanken, zelfs in kort geding, zetten soms
uitvoerig uiteen hoe zij tot een oordeel komen.
De systematiek zelf is hoofdzakelijk gebaseerd op wet en jurisprudentie. De gerechten baseren
zich voornamelijk op rechtsregels uit de rechtspraak van de Hoge Raad, die daarmee logischerwijs
een sterk trickle-down-effect heeft op uitspraken van lagere rechters. De toegepaste
jurisprudentie van de Hoge Raad is overigens niet altijd expliciet bij naam genoemd. Het komt
voor dat gerechten in hun uitspraak volstaan met het geven van een rechtsregel, die de
ingevoerde lezer kan herkennen uit een arrest van dit rechtscollege. Als rechters aan
rechtsvinding doen, is dat in hun uitspraken geregeld te lezen door constructies als
‘vooropgesteld wordt’ of ‘dient te worden beoordeeld’. Soms volgt dit uit een regel van eerdere
rechtspraak, soms is het op grond van de logica of gezond verstand redelijk en begrijpelijk en
soms is onduidelijk waarom dat zou moeten.162 Er is ter zake geen verschil zichtbaar tussen
uitspraken gewezen door hof dan wel rechtbank of in meervoudige dan wel enkelvoudige kamer.

E.8 De beslissing
Hoe oordeelden de hogere rechters over de uitspraken van hun collega’s in eerste aanleg? In acht
van de vijftien zaken is de vordering van de slachtoffers uiteindelijk – in hoger beroep of, als van
toepassing, in cassatie – toegewezen en in zeven zaken is die afgewezen. Van deze zeven zaken
was de tegenpartij in vijf gevallen een (voormalig) werkgever en in twee gevallen een
asbestproducent.163
Van de vijf zaken die de rechtbank meervoudig heeft gewezen, heeft het hof er twee bekrachtigd
en twee vernietigd.164 Van de tien zaken die de rechtbank enkelvoudig heeft gewezen, heeft het
hof er zes bekrachtigd, twee grotendeels bekrachtigd, en twee vernietigd. De Hoge Raad heeft
van de drie zaken die in cassatie zijn gegaan tweemaal de uitspraak van de lagere rechter in stand
gehouden (eenmaal die van het hof, eenmaal die van de rechtbank) en eenmaal het arrest van
het hof vernietigd. Schema E.3 bevat een overzicht van het aantal vonnissen in asbestzaken dat
het hof dan wel de Hoge Raad (gedeeltelijk) heeft bevestigd of vernietigd.
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Rb. Almelo (MK) 19 april 2006, ECLI:NL:RBALM:2006:AW3306, r.o. 12 en Hof Arnhem 5 juni 2007,
ECLI:GHARN:2007:BA6364, r.o. 4.4 (beide zaak 5, Jansen/Eternit); Rb. Roermond (EK) 10 februari 2010,
ECLI:NL:RBROE:2010:BL3084, r.o. 4.3 (zaak 12, Janssen de Jong); Hof Den Haag 18 december 2012,
ECLI:NL:GHSGR:2012:BY6208, r.o. 5.3.4 (zaak 15, Wilton Feijenoord); Hof Arnhem-Leeuwarden 26 november
2013, ECLI:NL:GHARL:2013:8973, r.o. 2.22.
Van de in totaal vijftien zaken hebben slachtoffers in acht zaken geprocedeerd tegen een (voormalig)
werkgever en in zeven zaken tegen een asbestproducent.
In een van de vijf zaken die de rechtbank meervoudig heeft afgedaan vond sprongcassatie plaats, zodat de
zaak niet in hoger beroep is behandeld.
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Schema E.3

Aantal vonnissen van de rechtbank dat het hof (gedeeltelijk) heeft bekrachtigd dan
wel (gedeeltelijk) vernietigd in asbestzaken.

wijze van behandeling
door de rechtbank →

enkelvoudig
(in totaal 10 zaken)

meervoudig
(in totaal 5 zaken)

vonnis bevestigd in hoger beroep

6

1

vonnis vernietigd in hoger beroep

2

2

vonnis bevestigd in hoger beroep;
arrest vernietigd in cassatie

1

beslissing in hoger beroep
en/of cassatie
↓

vonnis
gedeeltelijk
bevestigd/vernietigd
in
hoger
beroep;
arrest bevestigd in cassatie op
andere grond

vonnis bevestigd in hoger beroep;
arrest vernietigd in cassatie

1

1

vonnis bevestigd in cassatie (zonder
behandeling in hoger beroep)

1

Beschouwing van de beslissingen en hun gronden wijst het volgende uit. In het
jurisprudentieonderzoek zijn verhoudingsgewijs meer meervoudige dan enkelvoudige vonnissen
in hoger beroep vernietigd. Het feitencomplex en de rechtsvragen die zich in de meervoudige
zaken voordoen (over verjaring, toerekenbaarheid en causaliteit), verschillen echter niet
noemenswaardig van die in de enkelvoudige. Een van de twee meervoudige vonnissen die in
hoger beroep is vernietigd, trof dat oordeel omdat het hof zowel tot een andere beoordeling van
de feiten als van het recht kwam. Anders dan de rechtbank stelde het hof vast dat het asbest wél
van de aansprakelijk gestelde asbestproducent afkomstig was. Bovendien oordeelde het hof dat
het ongecontroleerd verstrekken van asbesthoudend materiaal niet zonder
veiligheidsmaatregelen gepaard had mogen gaan. Ten slotte oordeelde het hof, wederom anders
dan de rechtbank, dat asbestziekte-onderzoeker Stumphius in 1969 niet slechts wees op de
gevaren van asbest in het kader van bedrijfs- en beroepsmatige blootstelling, maar ook op de
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risico’s van thuisbesmetting. Daardoor had de asbestleverancier destijds al alert moeten zijn op
de gevaren van het door hem verstrekte asbest buiten de werkomgeving.165 Het laatste kan een
onverschoonbare fout tegen het recht worden genoemd.
Het andere meervoudige vonnis dat is vernietigd, bevatte het volgens het hof onjuiste juridische
oordeel dat er geen waarschuwingsplicht voor de risico’s van asbest meer gold na de laatste
levering.166 Ook deze foutieve beoordeling kan een onverschoonbare fout tegen het recht
worden genoemd. De meervoudige behandeling van de zaken heeft de rechtbank er dus niet van
kunnen weerhouden deze fouten te maken.
Het hof heeft een van de enkelvoudige vonnissen om dezelfde reden vernietigd.167 Het andere
enkelvoudige vonnis trof dat lot, omdat de rechtbank naar de opvatting van het hof onterecht
had geoordeeld dat de verjaring moest worden doorbroken. Daarnaast was ook een onjuiste
beoordeling van de feiten gegeven, omdat niet vast was komen te staan dat de ziekte van het
slachtoffer was ontstaan door asbest van de aansprakelijk gestelde asbestproducent. De enkele
verklaring van echtgenote van slachtoffer was daarvoor niet voldoende.168
Overigens heeft het hof een van de meervoudige vonnissen bevestigd ondanks een onjuiste
beoordeling van het recht dan wel een onverschoonbare fout (zie paragraaf E.7.2). Het hof
oordeelde dat artikel 6:99 BW in de betreffende zaak niet van toepassing was, aangezien deze
bepaling ziet op één schade die ontstaan kan zijn uit minstens twee gebeurtenissen waarvoor
minstens twee verschillende personen aansprakelijk zijn. De bepaling was derhalve niet van
toepassing op het voorliggende geval, waarin de schade kon zijn veroorzaakt door één persoon
en/of een gebeurtenis waarvoor niemand aansprakelijk was.169
De Hoge Raad heeft een arrest van het hof integraal vernietigd, hoewel slechts een van de twee
grieven geen stand hield. De Hoge Raad oordeelde in deze zaak dat het hof de solvabiliteit van
de aansprakelijk gestelde partij onvoldoende had laten meewegen in zijn oordeel.170 Deze
vernietiging van het arrest van het hof veranderde evenwel niets aan de toewijzing van de
vordering van het slachtoffer in eerste aanleg en in hoger beroep. Daaruit blijkt dat uit de
beslissing in hoger beroep lang niet altijd wat af te leiden is over de inhoud van de vernietigde
uitspraak.
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Rb. Almelo (MK) 19 april 2006, ECLI:NL:RBALM:2006:AW3306, r.o. 14 en Hof Arnhem 5 juni 2007,
ECLI:GHARN:2007:BA6364, r.o. 4.12 (beide zaak 5, Jansen/Eternit).
Rb. Almelo (MK) 5 november 2008, ECLI:NL:RBALM:2008:BG5098, r.o. 19 en Hof Arnhem 9 augustus 2011,
ECLI:NL:GHARN:2011:BR5350, r.o. 4.10 (beide zaak 9, Klein Teeselink/Eternit).
Rb. Almelo (EK) 28 april 2010, ECLI:NL:RBALM:2010:BM6124 en Hof Arnhem 20 december 2011,
ECLI:NL:GHARN:2011:BV0374 (beide zaak 13, Rietman/Eternit).
Rb. Groningen (EK) 15 juni 2007, ECLI:NL:RBGRO:2007:BA7469 en Hof Leeuwarden 13 januari 2009,
ECLI:NL:GHLEE:2009:BH2762 (beide zaak 7, kort geding, Hageman/Eternit).
Rb. Almelo (MK) 9 juli 2008, ECLI:NL:RBALM:2008:BF1904, r.o. 26 en Hof Arnhem 11 mei 2010,
ECLI:NL:GHARN:2010:BM5180, r.o. 4.18-4.19 (beide zaak 8, Schraa & Wolting/Nefalit).
Hof Arnhem 13 april 2004, ECLI:NL:GHARN:2004:AO8064 en HR 25 november 2005, ECLI:NL:HR:2005:AT8782
(beide zaak 3, kort geding, Horsting/Eternit).
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De Hoge Raad oordeelde in een andere zaak dat het hof heeft miskend dat het verzagen van
asbestplaten niet leidt tot luchtverontreiniging in de zin van artikel 3:310, tweede lid, BW.171 Dit
kan een onverschoonbare fout worden genoemd.
Uit het voorgaande zijn de volgende conclusies te trekken. Zelfs in het bescheiden bestek van dit
jurisprudentieonderzoek zijn zowel meervoudige als enkelvoudige vonnissen vernietigd op grond
van een onjuiste beoordeling van het recht. Van de meervoudige vonnissen is er zelfs een die een
onverschoonbare fout tegen het recht bevat. Voor (minstens) een van de enkelvoudige vonnissen
gold dat ook. In een ander enkelvoudig vonnis stelde het hof een beoordeling van het recht én
de feiten vast. Een andere beoordeling van het recht kwam in dit jurisprudentieonderzoek dus
vaker voor dan een andere beoordeling van de feiten.
Een vonnis dat volgens het hof een onjuiste beoordeling bevat, hoeft echter niet te leiden tot
volledige vernietiging, zelfs niet als de beoordelingsfout ernstig is. Het hof kan de gebreken
herstellen en het vonnis in stand laten. Op cassatieniveau komt het voor dat als een arrest van
het hof een beoordelingsfout bevat, de Hoge Raad het arrest van het hof dan integraal vernietigt.
Het omgekeerde doet zich ook voor: als in een arrest van het hof een verkeerde lezing van een
wettelijke bepaling is gegeven, dan hoeft dat nog geen vernietiging van het arrest tot gevolg te
hebben.

E.9 Vormaspecten van de uitspraak en duur van de procedure
Structuur
De vonnissen en arresten zijn opgebouwd uit vaste onderdelen, zoals beschreven in paragraaf
E.3. De vooronderstelling dat enkelvoudige uitspraken logischer en systematischer zijn omdat
compromissen niet of nauwelijks nodig zijn in enkelvoudige zaken,172 wordt niet ondersteund en
evenmin weersproken. De meervoudige en enkelvoudige vonnissen zijn in logische opbouw en
systematiek niet van elkaar te onderscheiden. Wel valt het volgende op: als er tussen de
procespartijen debat is over (doorbreking van de) verjaring, dan ligt het voor de hand dat de
rechter eerst dit geschil beslecht en vervolgens eventuele andere kwesties onderzoekt, zoals over
de zorgplicht. Bij definitieve verjaring van de vordering is nader onderzoek tenslotte niet meer
nodig. In de meeste uitspraken is dan ook voor deze volgorde gekozen.173 De rechter heeft in drie
enkelvoudige vonnissen en één arrest (doorbreking van) de verjaring evenwel ná andere kwesties
beoordeeld, mogelijk om onnodig werk te voorkomen.174 In een van deze zaken overwoog de
kantonrechter:

171

172
173

174

Hof Arnhem 11 mei 2010, ECLI:NL:GHARN:2010:BM5180, r.o. 4.8 en HR 2 december 2011,
ECLI:NL:HR:2011:BR5216, r.o. 3.4.2 (beide zaak 8, Schraa & Wolting/Nefalit).
Literatuur vermeld in: Baas, De Groot-van Leeuwen & Laemers 2010, p. 44-45.
Het betrof zowel de vonnissen van de rechtbank als de arresten van het hof in de zaken 4, 5, 7, 10, 11, 12 en
13; het vonnis in zaak 14 en het arrest in zaak 14. De Hoge Raad heeft zich niet over verjaring gebogen.
Rb. Zwolle-Lelystad (EK) 27 januari 2010, ECLI:NL:RBZLY:2010:BL0950 (zaak 11, kort geding, Arriva en
Pleijsier); Rb. Almelo (EK) 29 september 2010, ECLI:NL:RBALM:2010:BN9305 (zaak 14, Wegverharding
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‘Hoewel het voor de hand ligt te beginnen met de vraag of het beroep van [eiser] op
bedoelde onaanvaardbaarheid doel treft, zal de kantonrechter eerst de vraag
beantwoorden of [eiser] voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat hij in de uitoefening
van zijn werkzaamheden schade heeft opgelopen. Indien die vraag ontkennend moet
worden beantwoord kan het (uitvoerige) debat over het beroep op verjaring onbesproken
worden gelaten.’175
In een andere zaak overwoog zowel de kantonrechter als het hof slechts ‘aanleiding te zien’ eerst
een ander verweer respectievelijk andere grieven te behandelen176 of gaf de rechtbank
(enkelvoudige kamer) geen verklaring.177
Omvang van de uitspraken
De omvang van de onderzochte vonnissen en arresten loopt behoorlijk uiteen. Door de bank
genomen hebben de rechtbanken in de onderzochte jurisprudentie 2818 woorden gebruikt voor
een meervoudig gewezen vonnis en 4309 woorden – beduidend meer – voor een enkelvoudig
gewezen vonnis. De hoven zaten met gemiddeld 4129 woorden dichter bij de enkelvoudige
vonnissen. In slechts één meervoudige zaak was het vonnis omvangrijker dan het arrest van het
hof. De omvang van uitspraken laat zich echter niet goed vergelijken, omdat die voor een
behoorlijk deel afhangt van zaakspecifieke aspecten, bijvoorbeeld de mate waarin het gerecht
het verzoek van partijen om deskundigen en getuigen te raadplegen heeft gehonoreerd, wat
overigens slechts in één – enkelvoudige – zaak is gebeurd.178
Taalgebruik
Hoe begrijpelijk de taal in een tekst is, is moeilijk te objectiveren. Sinds de jaren vijftig van de
twintigste eeuw zijn er leesbaarheidsformules ontwikkeld die dat toch proberen. Een van deze
formules is die van de Coleman-Liau Index, waarmee de leesbaarheid wordt berekend op basis
van woord- en zinslengte.179 Het spreekt voor zich dat gebruik van een dergelijke formule geen
uitsluitsel geeft over de begrijpelijkheid van een tekst, maar enkel een indicatie biedt. Toch is dat,
ook bij gebrek aan alternatieven, reden genoeg om de formule in dit onderzoek te hanteren.180
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Markelo); Rb. Rotterdam (EK) 22 oktober 2010, ECLI:NL:RBROT:2010:BP8595 en Hof Den Haag 18 december
2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BY6208 (beide zaak 15, Wilton Feijenoord).
Rb. Zwolle-Lelystad (EK) 27 januari 2010, ECLI:NL:RBZLY:2010:BL0950, r.o. 8 (zaak 11, kort geding, Arriva en
Pleijsier).
Rb. Rotterdam (EK) 22 oktober 2010, ECLI:NL:RBROT:2010:BP8595, r.o. 5.1 en Hof Den Haag 18 december
2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BY6208, r.o. 5 (beide zaak 15, Wilton Feijenoord).
Rb. Almelo (EK) 29 september 2010, ECLI:NL:RBALM:2010:BN9305, r.o. 16 (zaak 14, Wegverharding Markelo).
Zo is vanwege elkaar tegensprekende getuigen uitvoerig onderzoek naar de feiten gedaan in: Rb. Maastricht
(EK) 9 maart 2005, ECLI:NL:RBMAA:2005:AT4606 (zaak 4, Soons&Wolfs/Baars Infra), wat leidde tot
omvangrijke vonnissen.
Voor een bespreking van deze en andere leesbaarheidsformules, zie: Jansen & Boersma 2013 en Van Oosten,
Tanghe & Hoste 2010.
Over begrijpelijkheid van (straf)vonnissen, zie: De Groot-van Leeuwen, Laemers & Sportel 2015. De auteurs
hebben de Douma-formule gebruikt om de leesbaarheid van strafvonnissen te onderzoeken. De
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De leesbaarheid van de formule wordt gemeten op een schaal van 1 tot 18, waarbij 1 staat voor
zeer eenvoudig en 18 voor zeer moeilijk leesbaar.181 Om de gebreken van de objectieve methode
enigszins te ondervangen, is het taalgebruik nog op een andere manier onderzocht, namelijk door
de duidelijkheid en zorgvuldigheid van uitspraken aan mijn subjectieve oordeel te onderwerpen.
Dat is onder meer gebeurd aan de hand van de vragen of de concipiënten zich helder en precies
uitdrukken, hoe begrijpelijk en hoe lang de zinnen in de uitspraak zijn, in welke vorm de uitspraak
overwegend is geschreven (actief dan wel passief) en of er meerdere ontkenningen in één zin
voorkomen.182 Vage formuleringen, onnodig gebruik van jargon, zinnen van meer dan zestig
woorden, gebruik van de passieve vorm en veel ontkenningen in één zin verminderen de
leesbaarheid. Aangenomen wordt dat het taalgebruik in de uitspraken vrij van taalfouten is; als
het anders is, wordt dit vermeld.
Bij toepassing van de Coleman-Liau-formule op de asbestjurisprudentie blijkt dat de uitspraken
in leesbaarheid dicht bij elkaar liggen, ongeacht of het gaat om arresten, meervoudige of
enkelvoudige vonnissen. De laagst gevonden waarde is 12, de hoogste 16. De waarden 13, 14 en
15 komen het meeste voor, namelijk in negen à tien vonnissen en arresten van de in totaal 33
onderzochte asbestuitspraken. De uitspraken zijn volgens de formule dus moeilijk leesbaar.
Persoonlijk beoordeel ik de taal in de uitspraken als zakelijk, formeel en meestal helder.183 Dat
de uitspraken zijn bestempeld als moeilijk leesbaar en als helder is paradoxaal. Die paradox kan
volgens mij worden verklaard doordat de uitspraken inderdaad nogal moeilijk toegankelijk zijn
voor een breed publiek, maar voor lezers die gewend zijn om jurisprudentie en ambtelijke
stukken te lezen, zijn ze mijns inziens wel duidelijk.
De meervoudige vonnissen van de rechtbanken zijn gemiddeld genomen formeler van toon dan
de enkelvoudige. Het vonnis dat de meest formele en ambtelijke taal bevat is meervoudig
gewezen. Het behoort tevens tot de oudste uitspraken in het onderzoek (uit 2002).184 In de jaren
daarna is in de rechterlijke macht nadrukkelijker aandacht besteed aan helder formuleren;
wellicht biedt dat een verklaring voor het feit dat een vonnis in dergelijke stijl later niet meer is
aangetroffen. De meest duidelijk geschreven vonnissen zijn te vinden in zaken van typische
unusrechters (kantonrechters en voorzieningenrechters). De gerechtshoven en zeker de Hoge
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leesbaarheidswaarden die zij vaststelden, variërend van 33 tot 52 (p. 101-102), zijn opmerkelijk hoger dan de
waarden van de uitspraken in dit onderzoek.
Deze waarden benaderen het (Amerikaanse) opleidingsniveau dat vereist is om de tekst te begrijpen, waarbij
1 het niveau van groep 3 basisschool benadert en 18 het niveau van 6vwo en hoger.
Zoals ook in hoofdstuk 13 is vermeld, houdt de schrijver met formele taal zich aan conventies die voor een
beroepsgroep gebruikelijk en begrijpelijk zijn. De taal heeft een plechtig karakter, bevat woorden die onder
het grote publiek minder vaak voorkomen, bestaat vaak uit lange zinnen en is regelmatig geformuleerd in de
lijdende vorm. Met heldere taal wordt bedoeld dat de ingewijde lezer een zin met één keer lezen kan
begrijpen. Formele en heldere taal sluiten elkaar niet per definitie uit.
Met formele taal houdt de schrijver zich aan conventies die voor een beroepsgroep gebruikelijk en begrijpelijk
zijn. De taal heeft een plechtig karakter, bevat woorden die onder het grote publiek minder vaak voorkomen,
bestaat vaak uit lange zinnen en is regelmatig geformuleerd in de lijdende vorm. Met heldere taal wordt
bedoeld dat de ingewijde lezer een zin met één keer lezen kan begrijpen. Formele en heldere taal sluiten
elkaar niet per definitie uit.
Rb. Den Haag (MK) 2 oktober 2002, ECLI:NL:RBSGR:2002:AE8345 (zaak 2, Broug/Gemex).
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Raad schrijven steevast formeel.185 In enkele uitspraken, ook enkelvoudige, kwamen
herhaaldelijk zeer lange en ingewikkelde zinnen voor.186
Er zijn tussen de uitspraken wel variaties in ‘toon’ aan te wijzen, met name tussen de vonnissen.
Zo liet een kantonrechter op de volgende wijze begrip zien voor het feit dat het slachtoffer niet
meteen na de diagnose de mogelijkheid van financiële compensatie had onderzocht:
‘Eind januari 1997 hoorde [het asbestslachtoffer] definitief dat hij leed aan de asbestziekte
mesothelioom. Drie maanden later […] heeft [hij zijn oud-werkgever] aansprakelijk gesteld. Dat is
geschied binnen een redelijke termijn, in aanmerking genomen dat de definitieve diagnose een
doodvonnis inhoudt.’187

Een dergelijke weinig omfloerste formulering is in de meervoudige jurisprudentie niet
waargenomen.
Overigens spreken meervoudige kamers van de rechtbank in hun vonnis over zichzelf als ‘De
rechtbank’, net als enkelvoudige rechters in civiele bodemzaken. Alleen kantonrechters en
voorzieningenrechters noemen zich in hun vonnis steeds en herhaaldelijk ‘de kantonrechter’ dan
wel ‘de voorzieningenrechter’. Slechts één kantonrechter vermijdt verwijzingen naar zichzelf en
kiest steeds voor formuleringen in lijdende vorm.
Duur van de procedures
De duur van de bodemprocedures bij de rechtbank liep niet buitengewoon uiteen. Vanaf de
dagvaarding tot aan de uitspraak verstreken in bodemzaken in eerste aanleg 12 maanden (in
hoger beroep 18 maanden). Hierin verschillen de meervoudige zaken niet van de enkelvoudige.
De snelste bodemprocedure in eerste aanleg vond plaats in meervoudige kamer en duurde 9
maanden. De traagste was in enkelvoudige kamer en duurde 20 maanden.188 Aangezien de zaken
wat betreft de feiten en juridische problematiek niet aanzienlijk van elkaar verschilden, valt te
concluderen dat meervoudige zaken niet langer hoeven te duren dan enkelvoudige zaken. De
vooronderstelling dat de afhandeling van meervoudige zaken meer tijd in beslag neemt, wordt
in dit onderzoek dus niet zonder meer ondersteund. Overigens duren voorlopige voorzieningen
aanmerkelijk korter, zoals te verwachten is. In de kortgedingzaken zaten slechts één tot enkele
maanden tussen de dagvaarding en de uitspraak in eerste aanleg (in hoger beroep echter 13
maanden).
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Zie bijvoorbeeld de uitspraken in hoger beroep en cassatie in de zaken 10 en 12.
Met name in: Rb. Maastricht (EK) 9 maart 2005, ECLI:NL:RBMAA:2005:AT4606 en Hof ’s-Hertogenbosch 8
januari 2008, ECLI:NL:GHSHE:2008:BD5678 (beide zaak 4, Soons&Wolfs/Baars Infra); Hof Leeuwarden 13
januari 2009, ECLI:NL:GHLEE:2009:BH2762, r.o. 21 (zaak 7, kort geding, Hageman/Eternit), waarvan de slotzin
129 woorden telt.
Rb. Middelburg (EK) 15 april 2002, ECLI:NL:RBMID:2002:AE2717, r.o. 3g (zaak 1, Schilder/De Schelde).
De duur van de bodemprocedures in eerste aanleg bedroeg van kort naar lang: 9 (MK), 9½, 11 (MK), 11½ (EK),
12 (EK), 12 (EK), 12 (EK), 14½ (MK), 17 (MK), 20 (EK). De meervoudig gevoerde bodemprocedures in dit
onderzoek duurden daarmee over het algemeen korter of langer dan de enkelvoudige, maar niet even lang.
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E.10 Bijzonderheden
Gerechten kopieerden soms passages uit eerdere uitspraken, ook zonder de herkomst ervan te
vermelden.189 Soms verbeterde het hof kennelijke typefouten in een vonnis en eenmaal leek er
onbegrip te zijn geweest tussen rechtbank en hof. De Rechtbank Almelo (meervoudige kamer)
schreef in de volgende zinsnede abusievelijk ‘aanvraag’ in plaats van ‘aanvang’: ‘voor de aanvraag
van de verjaringstermijn van een daarop gebaseerde vordering [geldt] het (laatste) moment van
ter beschikking stellen daarvan in 1963, derhalve aanvangende 1994.’ In hoger beroep overwoog
het Hof Arnhem te dien aanzien: ‘[…] de rechtbank [heeft] beslist dat de termijn is gaan lopen in
het jaar 1994 – welk jaartal het hof verbeterd leest als: 1964’. Waarschijnlijk bedoelde de
rechtbank dat vanaf 1994 de vordering is verjaard, terwijl het hof sprak van 1964 als eerste jaar
waarin de verjaringstermijn is gaan lopen.190
Soms is enige emotie van de rechters merkbaar in hun uitspraken. Zo is het Hof Den Haag in een
arrest uit 2012 ontstemd over het betoog van een werkgever: ‘Het hof constateert dat [de
aansprakelijk gestelde werkgever] helaas rov. 3.3.1 van dat arrest [van de Hoge Raad] slechts
citeert voor zover dat haar van pas komt.’ En later: ‘Welk redelijk bezwaar kan de laedens dan
hebben dat de rechter die, als vermeld, rekening dient te houden met de geldontwaarding,
afgerond € 50.000,-- toewijst met de wettelijke rente vanaf datum dagvaarding? Daar is dus niets
dubbelop of “inbegrepen” aan.’191 Verder is een meervoudig gewezen vonnis van de Rechtbank
Almelo uit 2006 de enige uitspraak waarin de rechter in een overweging zelf, zonder te citeren,
een uitroepteken heeft gebruikt: ‘Toen […] in of rond 1984 het besef ontwaakte, dat het
vrijkomen liggen van die verharding asbeststof-risico’s met zich kon brengen, lag de verplichting
tot waarschuwen daarvoor allereerst bij degenen, die voor deze wijze van erf- c.q. wegverharding
met asbestcementafval hadden gekozen, i.c. [de erven van het asbestslachtoffer] zelf!’ 192
In meerdere uitspraken tonen rechters uitdrukkelijk begrip voor het leed van de slachtoffers. Zie
bijvoorbeeld:
‘De vordering strekt ertoe een financiële compensatie te bewerkstelligen in verband met het leed
dat door de asbestbestemming en de daardoor ontstane ziekte onmiskenbaar is en nog steeds
wordt geleden. […] Het is begrijpelijk dat [eiser] de geleden en te lijden smart en gederfde en te
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Bijvoorbeeld: Hof Arnhem 9 augustus 2011, ECLI:NL:GHARN:2011:BR5350, r.o. 4.14 (zaak 9, Klein
Teeselink/Eternit), afkomstig uit: Hof Arnhem 5 juni 2007, ECLI:GHARN:2007:BA6364, r.o. 4.14 (zaak 5,
Jansen/Eternit). Dat is ook zichtbaar doordat in eerstgenoemd arrest de nummering vanaf die
rechtsoverweging fout is gegaan.
Rb. Almelo (MK) 5 november 2008, ECLI:NL:RBALM:2008:BG5098, r.o. 19 en Hof Arnhem 9 augustus 2011,
ECLI:NL:GHARN:2011:BR5350, r.o. 4.6 (beide zaak 9, Klein Teeselink/Eternit). Daarnaast wijst de
hogerberoeprechter ook op kennelijke typefouten in: Rb. Den Haag (MK) 2 oktober 2002,
ECLI:NL:RBSGR:2002:AE8345, r.o. 4.1 (zaak 2, Broug/Gemex).
Hof Den Haag 18 december 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BY6208, r.o. 5.3.1 en 5.4 (zaak 15, Wilton Feijenoord).
Rb. Almelo (MK) 19 april 2006, ECLI:NL:RBALM:2006:AW3306, r.o. 15 (zaak 5, Jansen/Eternit).
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derven levensvreugde nog tijdens zijn leven wil compenseren, althans voor zover een
schadevergoeding daartoe een bijdrage kan leveren.’193

Dergelijk begrip voor de omstandigheden voor het slachtoffer is vooral getoond in enkelvoudig
gewezen vonnissen.194 Als uit een uitspraak blijkt dat het gerecht zozeer meeleeft met een
slachtoffer dat diens misère zelfs bepalend is geweest voor de beslissing, dan spreekt men van
een kassian-redenering. Daarvan is in de onderzochte jurisprudentie niet gebleken. Wel blijkt dat
de rechter het noodzakelijk kan vinden om te tonen dat hij het leed van slachtoffers begrijpt en
hun daarvoor compensatie wil bieden (zie ook paragraaf 3.3.1). Zo beoordeelde de
voorzieningenrechter van de Rechtbank Groningen dat het naar maatstaven van redelijkheid en
billijkheid onaanvaardbaar was om een beroep op verjaring gegrond te verklaren. Zij voegde
daaraan toe:
‘Niet zonder gewicht in dit verband is dat het in het algemeen aan slachtoffers of hun nabestaanden
niet valt uit te leggen dat zij op grond van onbekendheid met de schade verstoken blijven van ieder
recht op vergoeding van hun schade.’195

Verder viel op dat de gerechtshoven zich in hun arresten nauwelijks uitlieten over de kwaliteit of
juistheid van de overwegingen van de vonnissen die in eerste aanleg zijn gewezen. Ook de Hoge
Raad onthield zich meestal van negatief commentaar op een door een lagere rechter gedane
uitspraak. In een arrest uit 2005 was de Hoge Raad echter wel scherp in zijn oordeel:
‘[H]et hof [heeft] met deze overweging blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting, dan wel
zijn oordeel onvoldoende gemotiveerd. Het hof heeft blijk gegeven van een onjuiste
rechtsopvatting indien de aangehaalde overweging aldus moet worden verstaan dat de
omstandigheid dat Eternit tegen de onderhavige vordering niet is verzekerd, niet terzake dienend
is bij de beoordeling van het door haar gedane beroep op verjaring. Deze omstandigheid is bij die
beoordeling immers wel degelijk van belang. Voor het geval het hof evenwel van de juiste
rechtsopvatting is uitgegaan, is zijn oordeel dat de enkele omstandigheid dat Eternit tegen de
onderhavige vordering niet is verzekerd, onvoldoende reden is om haar beroep op verjaring te
honoreren, zonder nadere motivering, die ontbreekt, onbegrijpelijk.’196
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Rb. Zwolle-Lelystad (EK) 27 januari 2010, ECLI:NL:RBZLY:2010:BL0950, r.o. 3 (zaak 11, kort geding, Arriva en
Pleijsier).
Rb. Middelburg (EK) 15 april 2002, ECLI:NL:RBMID:2002:AE2717, r.o. 3g (zaak 1, Schilder/De Schelde); Rb.
Groningen (EK) 15 juni 2007, ECLI:NL:RBGRO:2007:BA7469, r.o. 4.2.5 (zaak 7, kort geding, Hageman/Eternit);
Hof Arnhem 9 augustus 2011, ECLI:NL:GHARN:2011:BR5350, r.o. 4.21 (zaak 9, Klein Teeselink/Eternit); Rb.
Zwolle-Lelystad (EK) 27 januari 2010, ECLI:NL:RBZLY:2010:BL0950, r.o. 3 (zaak 11, kort geding, Arriva en
Pleijsier).
Rb. Groningen (EK) 15 juni 2007, ECLI:NL:RBGRO:2007:BA7469, r.o. 4.2.5 (zaak 7, kort geding,
Hageman/Eternit).
HR 25 november 2005, ECLI:NL:HR:2005:AT8782, r.o. 3.6 (zaak 3, kort geding, Horsting/Eternit).
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Als een hof het wel eens was met overwegingen in een vonnis, dan werd dit dikwijls wel
uitdrukkelijk vermeld.197
De vermelde bijzonderheden zijn, met uitzondering van de overwegingen waarin medeleven of
begrip voor de slachtoffers wordt getoond, niet kenmerkend voor meervoudige of enkelvoudige
kamers dan wel rechtbanken of gerechtshoven.
Overigens is in één vonnis (in zaak 15) overwogen dat de kantonrechter die uitspraak in de zaak
heeft gedaan de behandeling van de zaak heeft overgenomen van de kantonrechter aan wie de
zaak aanvankelijk was toegewezen en die de zaak aanvankelijk had behandeld ‘wegens [diens]
ontstentenis’.198
Schema van onderzochte zaken
De conclusie van de analyse in deze bijlage is te vinden in hoofdstuk 11.2. In schema E.4 zijn alle
vijftien onderzochte zaken weergegeven waarvan de uitspraken zijn vergeleken. De zaken zijn
vermeld naar chronologische volgorde van datum vonnis van de rechtbank. Uit het schema valt
op te maken welke gerechten een zaak hebben behandeld, waar hun vonnissen en arresten te
raadplegen zijn op rechtspraak.nl (door middel van de ECLI) en wanneer zij uitspraak hebben
gedaan. Bij de rechtbanken is weergegeven of zij een zaak in meervoudige of enkelvoudige kamer
hebben behandeld.

Schema E.4

De vijftien onderzochte asbestzaken bij de rechtbank, het gerechtshof en de Hoge
Raad.

Zaak 1
(Schilder/De
Schelde)
Complexiteit:
feitelijk en juridisch
eenvoudig
Grondslag: art.
6:107-8, 3:310 BW

Rechtbank

Gerechtshof

Rb. Middelburg (EK,
kanton):
AE2717
05-11-2001 en 15-042002

Hof Den Haag:
AL7226
25-07-2003

Dictum: afwijzing

Aantal woorden: 1842

Aantal woorden: 2141

Duur procedure: 13
maanden

Hoge Raad

Gerechtshof (na
verwijzing)

Dictum: bekrachtiging

Duur procedure: 12
maanden
197

198

Bijvoorbeeld: Hof Arnhem 13 april 2004, ECLI:NL:GHARN:2004:AO8064, r.o. 4.4 (zaak 3, kort geding,
Horsting/Eternit); Hof ’s-Hertogenbosch 8 januari 2008, ECLI:NL:GHSHE:2008:BD5678, r.o. 4.3.4 (zaak 4,
Soons&Wolfs/Baars Infra).
Rb. Rotterdam (EK) 22 oktober 2010, ECLI:NL:RBROT:2010:BP8595, r.o. 1 (zaak 15, Wilton Feijenoord).
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Zaak 2
(Broug/Gemex)
Complexiteit:
feitelijk eenvoudig,
juridisch complex
Grondslag: art.
7:658, 6:106-8 BW

Rb. Den Haag (MK):
AE8345
02-10-2002

Hoge Raad:
AO4596
04-06-2004

Dictum: bekrachtiging
(van afwijzing
vordering door
kantonrechter)

Dictum:
verwerping
beroep
Aantal
woorden: 1548

Aantal woorden: 2446
Duur procedure: 12
maanden

Duur
procedure:
circa anderhalf
jaar

Zaak 3 (kort
geding)
(Horsting/Eternit)

Rb. Almelo (EK):
AF9060
22-05-2003

Complexiteit:
feitelijk en juridisch
complex

Dictum: veroordeling
gedaagde

Dictum: bekrachtiging

Aantal woorden: 2355

Aantal woorden: 2229

Duur procedure: 1
maand

Duur procedure: 9
maanden

Grondslag: art.
6:162, 6:99, 3:310
BW

Hof ArnhemLeeuwarden, locatie
Arnhem: AO8064
13-04-2004

Hoge Raad:
AT8782
25-11-2005
Dictum:
gedeeltelijke
vernietiging
Aantal
woorden: 1990
Duur
procedure: ten
meeste
anderhalf jaar

Zaak 4
(Soons &
Wolfs/Baars Infra)
Complexiteit:
feitelijk zeer
complex, juridisch
complex
Grondslag: art.
7:658, 6:106-8 BW

Rb. Maastricht (EK,
kanton):
AU5960
02-11-2005
en
AT4606
09-03-2005

Hof ’s-Hertogenbosch:
BD5678
08-01-2008

Dictum: veroordeling
gedaagde

Duur procedure: 24
maanden

Dictum: bekrachtiging
Aantal woorden: 3796

Aantal woorden: 3633
en 3179
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Hof ’sHertogenbosch:
(arrest niet
gepubliceerd,
maar ingezien
bij dit hof)
25-03-2008
Dictum:
bekrachtiging
vonnis
Duur procedure:
meer dan twee
jaar

Duur procedure:
minstens 1 jaar

Zaak 5
(Jansen/Eternit)
Complexiteit:
feitelijk en juridisch
zeer complex
Grondslag: art.
6:107-8 BW

Rb. Almelo (MK):
AW3306
19-04-2006

Hof Arnhem: BA6364
05-06-2007
Dictum: vernietiging

Dictum: ontzegging
vordering eiser
Aantal woorden: 2316

Aantal woorden: 7149
Duur procedure: 13
maanden

Duur procedure: 13
maanden

Zaak 6 (ADM en
Hertel)
Complexiteit:
feitelijk eenvoudig,
juridisch complex

Rb. Amsterdam (EK):
BA5593
01-11-2006 en 16-052007

Hof Amsterdam:
BH4147
18-11-2008
Dictum: bekrachtiging

Dictum: afwijzing
Aantal woorden: 3022

Grondslag: art.
6:106-7, 3:310 BW

Aantal woorden: 1850
Duur procedure: circa
1 jaar

Zaak 7 (kort
geding)
(Hageman/Eternit)

Rb. Groningen (EK):
BA7469
15-06-2007

Complexiteit:
feitelijk complex,
juridisch zeer
complex

Dictum: veroordeling
gedaagde

Grondslag: art.
6:106-7, 6:99,
3:310 BW

Duur procedure: ten
meeste 5 maanden

Zaak 8 (Schraa &
Wolting/Nefalit)

Rb. Almelo (MK):
BF1904
09-07-2008

Duur procedure: 16
maanden

Hof ArnhemLeeuwarden, locatie
Leeuwarden:
BH2762
13-01-2009
Dictum: vernietiging

Aantal woorden: 5873
Aantal woorden: 3921

Complexiteit:
feitelijk en juridisch
zeer complex

Dictum: veroordeling
gedaagde

Duur procedure: 18
maanden

Hof Arnhem: BM5180
11-05-2010
Dictum: verwerping
beroep
Aantal woorden: 5132
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Hoge Raad:
BR5216
02-12-2011
Dictum:
verwerping
beroep

Grondslag: art.
6:95-6, 6:99, 6:1078, 6:175, 3:310 BW

Aantal woorden: 3467
Duur procedure: circa
1 jaar

Duur procedure: 19
maanden

Aantal
woorden: 2521
Duur
procedure: 1 à
2 jaar

Zaak 9 (Klein
Teeselink/Eternit)
Complexiteit:
feitelijk en juridisch
zeer complex
Grondslag: art.
6:95-6, 6:107-8,
3:310 BW

Rb. Almelo (MK):
BG5098
05-11-2008

Hof Arnhem:
BR5350
09-08-2011

Dictum: nietontvankelijkverklaring
eiser

Dictum: vernietiging

Aantal woorden: 2307

Duur procedure: 30
maanden

Aantal woorden: 6611

Duur procedure: 9
maanden

Zaak 10 (Ajax
Chubb)
Complexiteit:
feitelijk eenvoudig,
juridisch complex
Grondslag: art.
6:108, 3:310 BW

Rb. Rotterdam (MK):
BL1548
08-07-2009

Hof Den Haag:
BP1838
25-01-2011

Dictum: nietontvankelijkverklaring
eiseres

Dictum: bekrachtiging

Aantal woorden: 3552

Duur procedure: 15
maanden

Aantal woorden: 2320

Duur procedure: 17
maanden

Zaak 11 (kort
geding)
(Arriva en Pleijsier)
Complexiteit:
feitelijk en juridisch
complex
Grondslag: art.
7:658, 6:106-7,
3:310 BW

Rb. Zwolle-Lelystad,
locatie Zwolle (EK,
kanton):
BL0950
27-01-2010

Hof ArnhemLeeuwarden, locatie
Leeuwarden:
BQ0520
08-02-2011

Dictum: afwijzing
vorderingen

Dictum: bekrachtiging
Aantal woorden: 2241

Aantal woorden: 4343
Duur procedure: 1 tot
12 maanden

Duur procedure: 12
maanden
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Zaak 12 (Janssen
de Jong)
Complexiteit:
feitelijk en juridisch
zeer complex
Grondslag: art.
7:658, 6:106-8,
3:310 BW

Rb. Roermond,
locatie Venlo (EK,
kanton):
BL3084
10-02-2010
Dictum: veroordeling
gedaagde

Complexiteit:
feitelijk en juridisch
zeer complex
Grondslag: 106-8,
3:310 BW

Dictum: gedeeltelijke
bekrachtiging/
vernietiging
Aantal woorden: 4336

Aantal woorden: 5903
Duur procedure: 9
maanden

Zaak 13
(Rietman/Eternit)

Hof ’s-Hertogenbosch:
BX6042
28-08-2012

Rb. Almelo (EK):
BM6124
28-04-2010

Duur procedure: 28
maanden

Hof Arnhem: BV0374
20-12-2011
Dictum: vernietiging

Dictum: afwijzing
vorderingen
Aantal woorden: 5530

Aantal woorden: 5277
Duur procedure: 18
maanden

Duur procedure: 12
maanden

Zaak 14
(Wegverharding
Markelo)

Rb. Almelo (EK):
BN9305
29-09-2010

Complexiteit:
feitelijk complex,
juridisch eenvoudig

Dictum: afwijzing
vorderingen

Hof ArnhemLeeuwarden, locatie
Arnhem:
BV0343
13-12-2011
Dictum: bekrachtiging

Aantal woorden: 2073
Grondslag: art. 1068, 3:310 BW

Zaak 15 (Wilton
Feijenoord)
Complexiteit:
feitelijk en juridisch
zeer complex

Aantal woorden: 1874
Duur procedure: 12
tot 20 maanden

Rb. Rotterdam (EK,
kanton):
BP8595
22-10-2010

Duur procedure: 12
maanden

Hof Den Haag:
BY6208
18-12-2012
Dictum: bekrachtiging

Dictum: veroordeling
gedaagde

Aantal woorden: 8050

Aantal woorden: 6209

60

Grondslag: art.
7:658, 6:108, 3:310
BW

Duur procedure: 20
maanden

Duur procedure: 23
maanden
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Bijlage F

Analyse van jurisprudentie over
bestuurdersaansprakelijkheid

Dit deel van het boek gaat over verschillen en overeenkomsten tussen meervoudige en
enkelvoudige jurisprudentie in geschillen over bestuurdersaansprakelijkheid. Daarin hebben
rechters in eerste aanleg, hoger beroep en eventueel cassatie zaken beoordeeld waarin
bestuurders van een vennootschap aansprakelijk zijn gesteld voor de wijze waarop zij hun taak
hebben vervuld. Met een vergelijking tussen de meervoudige en enkelvoudige vonnissen en
tussen vonnissen en arresten wordt onderzocht op welke manier meervoudige behandeling van
enkelvoudige verschilt (zie onderzoeksvraag 11 in paragraaf 1.4).
In paragraaf F.1 volgt een beknopte aanpak van de analyse en een overzicht van de onderzochte
vonnissen en arresten. In paragraaf F.2 worden juridische achtergronden van
bestuurdersaansprakelijkheid geschetst. Paragraaf F.3 bevat een beschrijving en uitleg van
vijftien bestuurdersaansprakelijkheidszaken aan de hand van het analysemodel van paragraaf
F.1.3. Na dit onderzoek op zaaksniveau volgt in paragraaf F.4 de conclusie in de vorm van een
vergelijking van de zaken op diverse onderdelen, waarbij verschillen en overeenkomsten tussen
meervoudige en enkelvoudige jurisprudentie aan het licht komen.

F.1 Aanpak en overzicht
De bevindingen van de analyse van asbestzaken van bijlage A dienen als leidraad voor de analyse
van bestuurdersaansprakelijkheidszaken. In dit hoofdstuk wordt beoordeeld of de bevindingen
in die bijlage overeenkomen met de bevindingen van de analyse van meervoudige en
enkelvoudige jurisprudentie inzake bestuurdersaansprakelijkheid. De beoordeling gebeurt
voornamelijk op verschillen en overeenkomsten in feitencomplex, grondslag, rechterlijke
denkwijzen en beoordeling. Ook worden de resultaten van dit jurisprudentieanalyse vergeleken
met bevindingen uit andere delen van het onderzoek, zoals uit wetgeving, literatuur, theorie,
observatie, interviews en enquête.
In schema F.4 aan het einde van de bijlage zijn de vijftien onderzochte
bestuurdersaansprakelijkheidszaken weergegeven waarvan de uitspraken in eerste aanleg, in
hoger beroep en cassatie zijn vergeleken. In het schema is onder meer te lezen welke gerechten
de zaken hebben behandeld, waar hun vonnissen en arresten te raadplegen zijn en wanneer zij
uitspraak hebben gedaan.199 Bij de rechtbanken is weergegeven of zij een zaak in meervoudige
199

In de meeste zaken is slechts het eindvonnis onderzocht, omdat het tussenvonnis niet online beschikbaar
was. In het tussenvonnis werd, blijkens het eindvonnis en het arrest, meestal een comparitie gelast; het
ontbreken ervan leidde hoogstwaarschijnlijk niet tot een minder goed en volledig begrip van de zaak. Alleen
in de eerste zaak is slechts het tussenvonnis en tussenarrest onderzocht, omdat eindvonnis en eindarrest niet
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(vijf zaken) of enkelvoudige kamer (tien zaken) hebben behandeld.200 Anders dan in asbestzaken
waren hieronder geen korte gedingen. Het gerechtshof en de Hoge Raad hebben steeds in
meervoudige kamer rechtgesproken: het gerechtshof altijd in kamers van drie raadsheren, de
Hoge Raad in een zetel van drie (in zaak 4) of in een zetel van vijf raadsheren (in zaak 2). 201

F.2 Bestuurdersaansprakelijkheid
Het bestuur van een rechtspersoon is verantwoording schuldig voor zijn beleid. In geval van
vennootschappen
geldt
deze
verantwoordingsplicht
tegenover
de
algemene
aandeelhoudersvergadering en, als zij binnen de vennootschap bestaan, de raad van
commissarissen en de ondernemingsraad. De algemene verantwoordingsplicht ligt derhalve bij
het bestuur, maar binnen het bestuur is iedere bestuurder individueel verantwoordelijk voor zijn
aandeel in het beleid.202
F.2.1 Interne bestuurdersaansprakelijkheid
Deze verdeling van verantwoordelijkheden vertaalt zich in de aansprakelijkheidsverdeling. Een
vennootschap is in beginsel aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit onrechtmatig
handelen van haar bestuurders, maar onder voorwaarden zijn een of meer bestuurders zelf
hoofdelijk aansprakelijk voor schade die hun handelen veroorzaakt. Dit laatste wordt
bestuurdersaansprakelijkheid genoemd.203 Strikt genomen kan alleen de vennootschap een
bestuurder aanspreken op grond van bestuurdersaansprakelijkheid. Wettelijk is deze interne
aansprakelijkheid primair vastgelegd in artikel 2:9 BW. Daarin is onder meer bepaald dat elke
bestuurder tegenover de vennootschap is gehouden tot een behoorlijke vervulling van zijn taak
(lid 1). Tot 2013 zweeg de wet over een nadere invulling van dit criterium. Sindsdien volgt
rechtstreeks uit lid 2 dat voor aansprakelijkheid is vereist dat de bestuurder een ‘ernstig verwijt’
kan worden gemaakt. De Hoge Raad hanteerde dit criterium al eerder. Volgens de Hoge Raad kan
de bestuurder een ernstig verwijt worden gemaakt als ‘een redelijk handelend en ervaren
bestuurder in dezelfde omstandigheden van de gewraakte beslissing had afgezien.’204 Daarvan is
bijvoorbeeld sprake als een bestuurder geld van de vennootschap voor persoonlijke doeleinden
heeft gebruikt, onverantwoorde en buitensporige financiële risico’s heeft genomen, geen

200

201

202
203

204

zijn gepubliceerd. De problematiek is in deze tussenuitspraken zodanig uitvoerig uiteengezet en beoordeeld
dat ze geschikt zijn voor vergelijking.
Dat deze verhouding gelijk is aan de verhouding tussen de onderzochte meervoudige en enkelvoudige
asbestzaken, berust op toeval.
De namen van de gerechten zijn weergegeven zoals ze staan vermeld in de betreffende uitspraak, ook als de
gerechten tegenwoordig een andere naam hebben.
HR 4 december 1992, NJ 1993, 271 (Meijers/Mast).
In dit onderzoek zijn slechts zaken betrokken over bestuurdersaansprakelijkheid in civielrechtelijke zin. Zaken
over aansprakelijkheid van bestuurders naar strafrecht of belastingrecht maken hier dus geen deel van uit.
HR 10 januari 1997, NJ 1997, 360 (Staleman/Van der Ven). Zie ook Van Schilfgaarde 2013, p. 179-180.
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verzekeringen heeft afgesloten die noodzakelijk zijn voor de bedrijfsvoering of strafbare feiten
heeft gepleegd.205
In het tweede lid van artikel 2:9 BW is tevens bepaald dat elke bestuurder verantwoordelijkheid
draagt voor de algemene gang van zaken. Hij is voor het geheel aansprakelijk ter zake van
onbehoorlijk bestuur, tenzij hem mede gelet op de aan andere bestuurders toebedeelde taken
geen ernstig verwijt kan worden gemaakt en hij niet nalatig is geweest in het treffen van
maatregelen om de gevolgen van onbehoorlijk bestuur af te wenden. Uit artikel 2:9 BW volgt dat
bij onbehoorlijk bestuur van een van de bestuurders zij in beginsel allen hoofdelijk aansprakelijk
zijn voor de daardoor geleden schade. Een bestuurder mag echter aantonen dat hem geen ernstig
verwijt kan worden gemaakt. Daarvoor kan hij verwijzen naar de taakverdeling binnen het
bestuur. De collectieve verantwoordelijkheid betekent echter dat bestuurderstaken niet naar
willekeur kunnen worden verdeeld. De bestuurders dienen gezamenlijk te beslissen over de
hoofdlijnen van het beleid en over andere ingrijpende aangelegenheden.206
F.2.2 Externe bestuurdersaansprakelijkheid
Alleen de vennootschap zelf kan een bestuurder aanspreken uit hoofde van artikel 2:9 BW.
Derden die door het handelen van een bestuurder zijn gedupeerd, kunnen de geleden schade
proberen te verhalen door middel van een vordering uit onrechtmatige daad (art. 6:162 BW). Men
spreekt dan van externe bestuurdersaansprakelijkheid. Daarvoor is blijkens de jurisprudentie
vereist dat de bestuurder persoonlijk een ‘ernstig’ dan wel ‘voldoende ernstig verwijt’ kan
worden gemaakt. Dat kan als de bestuurder wist of redelijkerwijs behoorde te begrijpen dat er
schade zou worden geleden en hem bijkomende omstandigheden, zoals betalingsonwil of
opgewekte schijn van kredietwaardigheid, kunnen worden verweten. Uit de jurisprudentie blijkt
dat de zaken waarin een bestuurder op basis van een onrechtmatige daad aansprakelijk is gesteld
hoofdzakelijk in twee categorieën zijn onder te brengen.207 In de eerste situatie gaat het om
gevallen waarin een bestuurder de vennootschap lichtvaardig heeft verbonden. Zo handelt een
bestuurder onrechtmatig als hij bij het aangaan van een overeenkomst wist of eraan behoorde
te twijfelen dat de vennootschap niet of niet binnen een redelijke termijn aan haar verplichtingen
zou kunnen voldoen en geen verhaal zou bieden voor de schade die een schuldeiser ten gevolge
van die wanprestatie zou lijden.208 In de tweede situatie kan een bestuurder aansprakelijk zijn als
hij heeft bewerkstelligd of toegelaten dat de vennootschap haar contractuele verplichtingen niet
nakomt.
De externe bestuurdersaansprakelijkheid is een uitzondering op de regel dat de vennootschap
aansprakelijk wordt gehouden voor door derden geleden schade. In geval van een failliete
vennootschap (waarover later meer) is de kans op vergoeding van de gehele schade beperkt.
Daarom kan het voor gedupeerde derden lonen om bestuurders van de vennootschap hoofdelijk
205
206
207

208

Lorello 2012; Assink & Olden 2005, p. 9-10.
Van Schilfgaarde 2013, p. 181.
HR 18 februari 2000, NJ 2000, 25, r.o. 3.4.1 (Oosterhof); HR 8 december 2006, NJ 2006, 659, r.o. 3.5
(Ontvanger/Roelofsen); zie Van Schilfgaarde 2013, p. 179-180.
HR 6 oktober 1989, NJ 1990, 286 (Beklamel).
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aansprakelijk te stellen. Een dergelijke vordering wordt echter niet snel toegewezen. De Hoge
Raad overwoog dat ‘een hoge drempel voor aansprakelijkheid van een bestuurder tegenover een
derde wordt gerechtvaardigd door de omstandigheid dat ten opzichte van de wederpartij primair
sprake is van handelingen van de vennootschap en door het maatschappelijk belang dat wordt
voorkomen dat bestuurders hun handelen in onwenselijke mate door defensieve overwegingen
laten bepalen.’209
Aansprakelijkheid uit kracht van de wet
In enkele gevallen waarin bestuurders tekort zijn geschoten wordt uit kracht van de wet
aansprakelijkheid aangenomen voor schade die daardoor is geleden, tenzij een bestuurder zich
weet te disculperen. Zo leidt publicatie van een misleidende jaarrekening of een misleidend
bestuursverslag tot hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurders tegenover derden, tenzij
een bestuurder bewijst dat de schade niet aan hem te wijten is (art. 2:139/2:249 BW).210
Hoofdelijke aansprakelijkheid geldt ook als niet is voldaan aan de minimumkapitaaleisen
(vastgelegd in artikel 2:67/2:178 BW) of als nagelaten is om de vennootschap in het
Handelsregister in te schrijven (art. 2:69/2:180 BW).211
Aansprakelijkheid bij faillissement
Het faillissement van een vennootschap is verhoudingsgewijs vaak aanleiding om een bestuurder
aansprakelijk te stellen. Alleen de curator van de vennootschap is hiertoe bevoegd. Lid 1 van
artikel 2:138/2:248 BW bepaalt dat iedere bestuurder jegens de boedel hoofdelijk aansprakelijk
is voor de schuld van de vennootschap die bij vereffening blijft bestaan, indien het bestuur zijn
taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld en aannemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak is van
het faillissement.212 De wet geeft daarvoor aanwijzingen. Het vermoeden bestaat dat
onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak van het faillissement is geweest, wanneer
het bestuur geen behoorlijke boekhouding heeft gevoerd of het bestuur heeft nagelaten binnen
twaalf maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening te deponeren bij de Kamer van
Koophandel (art. 2:138, eerste lid/2:248, tweede lid, jo. 2:10 en 2:394 BW).213 Als dit is
vastgesteld, dan bestaat het onweerlegbare vermoeden dat het bestuur zijn taak onbehoorlijk
heeft vervuld. De aangesproken bestuurder kan echter pogen te weerleggen dat zijn
onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak van het faillissement is geweest door aan
te voeren dat (ook) andere feiten of omstandigheden daartoe hebben geleid. De bestuurder
dient dan tevens aan te tonen dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om
de gevolgen van die andere feiten en omstandigheden af te wenden (art. 2:138, derde lid/2:248,
derde lid, BW).
209
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HR 20 juni 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC4959, NJ 2009, 21, r.o. 3.5.2 (Willemsen/NOM, zaak 2); bevestigd in onder
andere: HR 5 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2627 en 2628.
Bij vermelding van twee wetsartikelen heeft de eerste steeds betrekking op nv’s en de laatste op bv’s.
Een bestuurder kan ook hoofdelijk aansprakelijk zijn voor premie- en belastingschulden van de vennootschap.
Deze situatie deed zich in het onderzoek niet voor en blijft daarom buiten beschouwing.
Het gaat feitelijk om het tekort in het faillissement, dat bestaat uit de totale schuld plus de kosten van
faillissement minus de opbrengst van de liquidatie.
Waar de wet in artikel 2:138/2:248 BW spreekt van ‘het bestuur’, moet worden gelezen ‘het bestuur of een
bestuurder’ (Van Schilfgaarde 2013, p. 184).
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De rechter kan vervolgens het bedrag verminderen waarvoor de bestuurders aansprakelijk zijn,
‘gelet op de aard en de ernst van de onbehoorlijke taakvervulling door het bestuur, de andere
oorzaken van het faillissement, alsmede de wijze waarop dit is afgewikkeld.’ Daarnaast kan de
rechter het bedrag van de aansprakelijkheid van een individuele bestuurder verminderen, ‘indien
hem dit bovenmatig voorkomt, gelet op de tijd gedurende welke die bestuurder als zodanig in
functie is geweest in de periode waarin de onbehoorlijke taakvervulling plaats vond’ (art. 2:138,
vierde lid/2:248, vierde lid, BW).214
Aansprakelijkheid van niet-bestuurders bij faillissement
Externe aansprakelijkheid kan in geval van faillissement ook op anderen dan bestuurders
berusten. Lid 7 van artikel 2:138/2:248 BW stelt gelijk aan een bestuurder een betrokkene die het
beleid van de vennootschap (mede) heeft bepaald, als ware hij bestuurder. Deze feitelijke
beleidsbepaler kan bijvoorbeeld een natuurlijk persoon zijn of de moedermaatschappij van een
dochtervennootschap die failliet is gegaan.

F.3 Onderzoek naar vijftien zaken
Deze paragraaf bevat een beschrijving en uitleg van vijftien bestuurdersaansprakelijkheidszaken.
Daarin worden per zaak de volgende vragen beantwoord:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

214

215

Wie zijn de procespartijen?215
Wat is de duur van de procedures?
Wat zijn de feiten?
Wat is de vordering, de wettelijke grondslag en de rechtsvraag?
Naar welke rechtsregels (wetsartikelen en jurisprudentie) worden verwezen?
Welke rechterlijke denkwijzen zijn zichtbaar in de uitspraken?
Hoe is de beoordeling van het geschil?
Zijn de gerechten in hun uitspraken jurisprudentiegetrouw?
Hoe complex is de zaak?
Hoe is het taalgebruik in en de leesbaarheid van de uitspraken?
Hoe uitvoerig zijn de uitspraken gemotiveerd?
Hoe zijn de uitspraken opgebouwd?
Hoe omvangrijk zijn de uitspraken in de zaak?
Zijn er (overige) bijzonderheden in de uitspraken te vinden?

Overigens blijft het voor een schuldeiser mogelijk om tijdens het faillissement bestuurders of beleidsbepalers
aan te spreken uit hoofde van onrechtmatige daad, ook al heeft de curator namens de gezamenlijke
schuldeisers het bestuur aansprakelijk gesteld.
De vermelde namen van de procespartijen zijn de eiser en gedaagde in eerste aanleg (in die volgorde). In
hoger beroep en cassatie kan de eiser geïntimeerde en de gedaagde appellant zijn.
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De procespartijen, het feitencomplex, de vordering, de grondslag, de rechtsvraag en complexiteit
van de zaak zijn in eerste aanleg (vrijwel) gelijk aan die in hoger beroep en cassatie, tenzij anders
is vermeld. De arresten kunnen wel verschillen van de vonnissen in de andere
onderzoekselementen.

Zaak 1 (EK): Schildersbedrijf216
Procespartijen
Oud-onderhoudsmonteur (eiser)
tegen
bestuurder van de vennootschappen Specialiteiten bv en Schildersbedrijf bv, oud-werkgever van
eiser (gedaagde).
Duur procedures
Aanvang zaak in eerste aanleg:
Datum beslissing rechtbank:
Duur procedure in eerste aanleg:

3 januari 2003 (dagvaarding).
14 januari 2004.
1 jaar.

Aanvang zaak in hoger beroep:
Datum beslissing hof:
Duur procedure in hoger beroep:

2 maart 2004 (dagvaarding).
6 december 2005.
1 jaar en 9 maanden.

Duur volledige procedure:

2 jaren en 11 maanden.

Feitencomplex
In 1969 bestaat de vennootschap onder firma Specialiteiten, die later is in gebracht in
Specialiteiten bv, dat sinds 1975 bestaat. Deze bv was verplicht haar werknemers te laten
deelnemen in de Stichting Bedrijfspensioenfonds Schildersbedrijf, maar heeft daarvan vrijstelling
verkregen omdat een gelijkwaardige pensioenvoorziening was getroffen bij Centraal Beheer.
Gedaagde bestuurder (hierna: bestuurder) was een van de vennoten van de vof en nadien
directeur van de bv. Hij was tevens directeur en sinds 1977 enig bestuurder van Schildersbedrijf.
Oud-onderhoudsmonteur (hierna: onderhoudsmonteur) was van 1969 tot 1987 in dienst bij een
of meer van bestuurders ondernemingen. In geschil is of dat bij Specialiteiten of Schildersbedrijf
was. In 2001 bereikt onderhoudsmonteur de pensioengerechtigde leeftijd. In dat jaar blijkt hem
dat hem over de periode 1969 tot 1987 geen aanvullend pensioen is betaald. Er was geen
pensioenvoorziening bij het Bedrijfspensioenfonds Schildersbedrijf en er bleek er evenmin een
te zijn bij Centraal Beheer.

216

Tussen haakjes is weergegeven of de rechtbank de zaak meervoudig (MK) dan wel enkelvoudig (EK) heeft
behandeld.
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Vordering, grondslag en rechtsvraag
Vordering:
onderhoudsmonteur
verwijt
bestuurder
niet
voor
aanvullende
pensioenvoorzieningen te hebben gezorgd en stelt hem persoonlijk aansprakelijk.
Onderhoudsmonteur stelt dat hij vanaf 1969 in dienst is geweest van Schildersbedrijf. Hij vordert
een verklaring voor recht dat bestuurder jegens hem onrechtmatig heeft gehandeld door –
ondanks de wettelijke verplichting – na te laten om zijn pensioen onder te brengen bij het
bedrijfspensioenfonds of een erkende pensioenverzekeraar. Ook vordert onderhoudsmonteur
schadevergoeding ter hoogte van het bedrag dat hij zou hebben ontvangen vanaf 2001 tot zijn
overlijden, indien Schildersbedrijf het pensioen van onderhoudsmonteur zou hebben verzekerd
volgens de wettelijke verplichting. Bestuurder verweert zich met de stellingen dat
onderhoudsmonteur niet bij Schildersbedrijf in dienst was maar bij Specialiteiten, dat bestuurder
bovendien persoonlijk geen (ernstig) verwijt treft, dat de vordering is verjaard dan wel dat
onderhoudsmonteur zijn rechten heeft verwerkt.
Grondslag: externe bestuurdersaansprakelijkheid op grond van artikel 6:162 BW.
Rechtsvragen:
- Was eiser in dienst bij Schildersbedrijf?
- Wie heeft ten aanzien hiervan de bewijslast?
- Verzaakte Schildersbedrijf haar pensioenverplichtingen jegens eiser?
- Valt bestuurder van het eventuele verzaken van zijn verplichtingen een verwijt te maken?
Rechtsregels
Wet: rechtbank en hof verwijzen beide naar artikel 150 Rv ter motivering van het oordeel dat op
onderhoudsmonteur als eiser de bewijslast rust van zijn stelling dat hij bij Schildersbedrijf in
dienst was. Rechtbank en hof verwijzen ook naar artikel 3:310 BW vanwege de door bestuurder
gestelde verjaring van de vordering van onderhoudsmonteur.
Jurisprudentie: rechtbank en hof vermelden niet uitdrukkelijk jurisprudentie. Wel is in beide
uitspraken overwogen dat voor aansprakelijkheid is vereist dat bestuurder vanwege het niet
voldoen aan de pensioenverplichting een dermate ernstig verwijt treft dat hij voor de gevolgen
daarvan aansprakelijk kan worden gehouden.
Rechterlijke denkwijzen
Rechtbank en hof overwegen in dit tussenvonnis en -arrest dat de centrale vraag is bij welke
vennootschap onderhoudsmonteur in dienst was. Indien bij Specialiteiten, dan is bestuurder niet
aansprakelijk. Indien bij Schildersbedrijf, dan moet beoordeeld worden of de vordering van eiser
is verjaard en vervolgens of bestuurder aansprakelijk is. Voor dat laatste is vereist dat hem
vanwege het feit dat Schildersbedrijf niet aan haar pensioenverplichting heeft voldaan een
dermate ernstig verwijt treft, dat hij voor de gevolgen daarvan aansprakelijk kan worden
gehouden.
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Beoordeling
Rechtbank (kantonrechter) en hof oordelen dat ingevolge artikel 150 Rv onderhoudsmonteur als
eiser aannemelijk moet maken dat hij bij Schildersbedrijf in dienst was. Onderhoudsmonteur
wordt in de gelegenheid gesteld daarvoor bewijs aan te dragen. Rechtbank en hof geven dus een
bewijsopdracht, waarna zij een eigenlijke bewijsbeslissing kunnen nemen (zie paragraaf F.5.1).
Rechtbank en hof overwegen verder dat het beroep op verjaring van bestuurder inzake
Schildersbedrijf moet worden verworpen. Op grond van artikel 3:310, eerste lid, BW gaat een
vijfjarentermijn lopen op het moment dat voldoende aannemelijk is geworden dat eiser bekend
is geworden met de schade – dat wil zeggen met het feit dat hij geen aanvullend pensioen heeft
opgebouwd. De vordering is dus niet verjaard.
De rechtbank houdt bij de vraag of bestuurder een dermate ernstig verwijt treft dat hij voor de
gevolgen daarvan aansprakelijk kan worden gehouden, rekening met de duur van de periode
waarin Schildersbedrijf haar verplichting heeft verzaakt en met de bijzondere aard van de
verplichting van Schildersbedrijf. Deze aard ziet op de wettelijke verplichting om werknemers te
beschermen tegen de financiële gevolgen van ouderdom, invaliditeit of overlijden.
Het hof bekrachtigt het vonnis en oordeelt dat in de omstandigheden van dit geval:
- er sprake is van een vennootschap van kennelijk beperkte omvang;
- de vennootschap verzuimde jarenlang naleving jegens de werknemer van wettelijke
verplichtingen inzake een zeer wezenlijke arbeidsvoorwaarde, de pensioenvoorziening;
- niet is gesteld of gebleken dat beleid en uitvoering dan wel toezicht ter zake die
pensioenvoorziening op adequate wijze aan anderen waren overgelaten;
- de financieel directeur en/of enig bestuurder van die vennootschap ter zake die niet-nakoming
persoonlijk een ernstig verwijt treft.
Het hof oordeelt dat er een verplichting bestaat om een aanvullende pensioenvoorziening te
treffen. Als die een gebrek vertoont, dan moet die worden geheeld.
Eindbeslissingen en gronden: de rechtbank geeft onderhoudsmonteur een bewijsopdracht en
bepaalt verder, onder andere, dat tegen het vonnis tussentijds hoger beroep kan worden
ingesteld (geen eigenlijke bewijsbeslissing gepubliceerd; misschien hielden partijen op te
procederen). Het hof bekrachtigt het vonnis op grond van vaststelling van dezelfde feiten en
dezelfde beoordeling van het recht onder aanvulling van gronden.
Overige onderzoekselementen
Rechtbank en hof volgen de vaste jurisprudentie in bestuurdersaansprakelijkheidszaken. De zaak
is feitelijk en juridisch eenvoudig van aard. Rechtbank en hof gebruiken in hun uitspraken
duidelijke taal. Hun motivering is vrij beknopt, niet uitvoeriger dan noodzakelijk. Beide uitspraken
zijn logisch opgebouwd aan de hand van de gebruikelijke onderdelen van een vonnis en arrest
(zie paragraaf F.3).
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Omvang
Vonnis:
Arrest:

1916 woorden.
2122 woorden.

Bijzonderheden
In het vonnis is vermeld dat: ‘in verband met een herverdeling van zaken dit vonnis niet gewezen
[wordt] door de rechter ten overstaan van wie de comparitie heeft plaatsgevonden’ (r.o. 1). 217
De zaak is in eerste aanleg behandeld door een enkelvoudige handelskamer van de rechtbank,
zoals blijkt uit het zaaksnummer, beginnend met HA ZA, en de eerste volzin van het vonnis (‘De
enkelvoudige kamer, belast met de behandeling van burgerlijke zaken, heeft het navolgende
vonnis gewezen […]’). Gelet op de inhoud is het ook een zaak voor de handelskamer. Het hof
spreekt echter tot vijf keer toe over ‘de kantonrechter’.

Zaak 2 (EK): Willemsen/NOM
Procespartijen
NOM Investerings- en ontwikkelingsmaatschap nv (eiseres)
tegen
Willemsen Beheer bv en Willemsen (gedaagden).
Duur procedures
Aanvang zaak in eerste aanleg:
Datum beslissing rechtbank:
Duur procedure in eerste aanleg:

19 juni 2003 (dagvaarding).
28 april 2004.
10 maanden.

Aanvang zaak in hoger beroep:
Datum beslissing hof:
Duur procedure in hoger beroep:

2 juli 2004 (dagvaarding).
22 maart 2006.
1 jaar en 9½ maanden.

Datum beslissing Hoge Raad:
20 juni 2008.
Tijdsverloop beslissingen hof en HR: 2 jaar en 3 maanden.
Duur volledige procedure:

5 jaar.

Feitencomplex
Willemsen (hierna: bestuurder) is bestuurder van Willemsen Beheer bv (hierna: Beheer). Beheer
is bestuurder van Willemsen Holding bv (hierna: Holding).
217

De enige andere zaak waarin ook een wissel van rechters in de uitspraak is vermeld, is het vonnis in asbestzaak
15 (Rb. Rotterdam (EK) 22 oktober 2010, ECLI:NL:RBROT:2010:BP8595, r.o. 1 (zaak 15, Wilton Feijenoord)).
Rechters zijn verplicht in de uitspraak melding te maken van een wisseling van een rechter in een
(meervoudige dan wel enkelvoudige) civiele zaak, zodra aan hen bewijs is bijgebracht (art. 155 lid Rv).
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In juli 2001 gaat NOM Investerings- en ontwikkelingsmaatschap nv (hierna: NOM) participeren in
Holding in de vorm van een aandelendeelname van één miljoen gulden. Na deze participatie gaat
NOM 49,9 procent en Beheer 50,1 procent van de aandelen houden in het kapitaal van Holding.
sluit op 31 oktober 2001 een participatie- en aandeelhoudersovereenkomst met Beheer en
Holding, waarbij NOM aan Holding een geldlening verstrekt van drie miljoen gulden. Het betreft
een zogeheten achtergestelde geldlening die opeisbaar is ingeval van surseance van betaling dan
wel faillissement. Holding wijzigt op dezelfde dag haar statuten zodanig dat voortaan
goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders (ava) nodig is voor
bestuursbesluiten over aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling.
NOM

In maart 2002 deelt Beheer aan NOM mee dat zij een (derde) financier heeft gevonden. Een maand
later maakt NOM aan Beheer kenbaar dat NOM bereid is mee te werken aan een ‘volledige exit’.
Dat gebeurt door de aandelen die NOM houdt in het kapitaal van Beheer te verkopen voor een
bedrag van twee miljoen gulden, met dien verstande dat dan de geldlening als afgelost zal
worden beschouwd.
Met de (derde) financier wordt echter geen overeenstemming bereikt en op 16 mei 2002 zegt
ING Bank het krediet op. Vervolgens vraagt Beheer op 21 mei 2002 de surseance van betaling voor
Holding aan zonder eerst expliciet toestemming van de ava te vragen. Ook vraagt ze het
faillissement aan van zes werkmaatschappijen, waarvan Holding 100 procent houder is van het
geplaatste en gestorte aandelenkapitaal. De rechtbank spreekt op verzoek van de curatoren op
22 mei 2002 het faillissement van Holding uit.
dient op 23 mei 2002 haar vordering op Holding van drie miljoen gulden in bij de curatoren
ter verificatie. Op dezelfde dag stelt NOM Beheer en Willemsen in persoon aansprakelijk.
NOM

Vordering, grondslag en rechtsvraag
Vordering: NOM stelt zowel bestuurder als Beheer aansprakelijk op grond van een tekortkoming
in de nakoming van de participatie- en aandeelhoudersovereenkomst, alsmede op grond van
onrechtmatige daad. Bestuurder en Beheer zouden in strijd met de statuten van Holding hebben
gehandeld door niet expliciet goedkeuring te vragen aan aandeelhoudster NOM, voorafgaand aan
het nemen van het besluit tot het doen van een aanvraag van surseance van betaling van Holding.
De hoogte van de gevorderde hoofdsom bedraagt circa 1,8 miljoen euro.
Grondslag: interne bestuurdersaansprakelijkheid op grond van artikel 2:9
bestuurdersaansprakelijkheid op grond van artikel 6:162 BW.

BW

en externe

Rechtsvragen:
- Hebben Beheer en Willemsen zich schuldig gemaakt aan onbehoorlijke taakvervulling in
de zin van artikel 2:9 BW?
- Hebben Beheer en Willemsen onrechtmatig gehandeld door in strijd met de statuten
surseance van betaling aan te vragen zonder de ava te raadplegen?
71

-

-

Aan welke regels moest het bestuur zich houden bij de aanvraag tot surseance van
betaling?
Kan een ander dan de rechtspersoon zich op niet-nakoming van een statutaire regel
beroepen?
Geldt voor de invulling van een zorgvuldigheidsnorm waaraan bestuurder en
aandeelhouder zich hebben te houden, mede de eis van behoorlijke taakuitoefening van
artikel 2:9 BW?
Is er sprake van wanprestatie ten aanzien van de aandeelhoudersovereenkomst?
Is er sprake van opzettelijke benadeling waardoor onrechtmatig is gehandeld?
Impliceert de ondersteuning van het eerdere verzoek tot surseance dat NOM toestemming
zou hebben gegeven voor de aanvraag tot surseance van betaling?

Rechtsregels
Wet: de rechtbank verwijst naar de artikelen 2:9, 2:11 en 6:162 BW; het hof naar artikel 2:9 BW;
de Hoge Raad naar de artikelen 2:8 en 2:9 BW, en naar de artikelen 130, eerste lid, 347, eerste lid,
en 353, eerste lid, Rv (over eisverandering/-vermeerdering in hoger beroep).
Jurisprudentie: de rechtbank verwijst naar de rechtsregel van het arrest Staleman/Van der Ven
(aangeduid met ‘vaste rechtspraak’, zie paragraaf F.2); het hof naar HR 10 juni 1988, NJ 1989, 30
en HR 5 december 2003, NJ 2004, 76 (eindbeslissingen waartegen niet wordt gegriefd blijven in
hoger beroep buiten het debat). De Hoge Raad verwijst op dezelfde wijze als de rechtbank naar
de rechtsregel van het arrest Staleman/Van der Ven en tweemaal naar HR 29 november 2002, NJ
2003, 455 (zie Beoordeling).
Rechterlijke denkwijzen
Rechtbank: de rechtbank maakt diverse malen kenbaar welke rechtsnormen in het geschil
moeten worden gehanteerd. Onderstaande nummering correspondeert met de toepassing van
de rechtsnormen in het onderdeel Beoordeling.
1. Aan NOM als aandeelhoudster komt een vordering toe op grond van onrechtmatige daad,
indien Beheer niet alleen jegens de vennootschap, maar daarenboven jegens NOM een specifieke
zorgvuldigheidsnorm heeft geschonden.
2. Bij de beantwoording van de vraag of Beheer op grond hiervan aansprakelijk kan worden
gehouden op grond van onrechtmatige daad, dient eerst de vraag te worden beantwoord of
Beheer aansprakelijk is jegens de vennootschap, zodat aansluiting dient te worden gezocht bij
artikel 2:9 BW. Volgens vaste jurisprudentie moet dit artikel aldus worden uitgelegd dat een
bestuurder pas jegens de vennootschap aansprakelijk is wegens onbehoorlijke taakvervulling,
indien sprake is van ernstig verwijtbaar handelen. Ook al zijn in deze zaak Beheer en Willemsen
niet aansprakelijk gesteld door de vennootschap maar door een aandeelhoudster (NOM), toch
overweegt de rechtbank dat dezelfde norm moet worden gehanteerd. Er is pas dan sprake van
aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad, indien aan Beheer en/of aan Willemsen een
ernstig verwijt kan worden gemaakt. Bij de beantwoording van de vraag of daarvan sprake is,
moet rekening worden gehouden met alle omstandigheden van het geval.
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3. Aan NOM komt als aandeelhoudster een vordering toe op grond van onrechtmatige daad,
indien Beheer een vooropgezet doel had om NOM schade toe te brengen.
4. Aan NOM komt als crediteur van Holding slechts een vordering toe op grond van onrechtmatige
daad, indien Beheer bij het sluiten van de geldleningsovereenkomst heeft gehandeld in strijd met
de zorgvuldigheid die de bestuurder jegens NOM als crediteur in acht had moeten nemen.
Hof en Hoge Raad: de enkele overwegingen die het hof en de Hoge Raad van hun denkwijzen
geven, komen naar voren in het onderdeel Beoordeling.
Beoordeling
Rechtbank: 1. De rechtbank oordeelt dat Beheer voorafgaand aan het bestuursbesluit tot
aanvraag van surseance van betaling expliciet toestemming had moeten vragen aan de ava.
Beheer heeft hiermee een zorgvuldigheidsnorm geschonden.
2. Voorts oordeelt de rechtbank dat Beheer tijdens het nemen van het besluit tot aanvraag van
surseance van betaling rekening diende te houden met diverse vennootschappelijke belangen,
waaronder de belangen van crediteuren en werknemers. Aan Beheer kwam in het kader van zijn
taakvervulling als bestuurder tegenover de rechtspersoon – met inachtneming van door de wet
en statuten aangegeven grenzen – echter een beoordelingsvrijheid toe. Hoewel Beheer formeel
toestemming had moeten vragen aan de ava voor de aanvraag van de surseance van betaling, is
het niet nakomen van de goedkeuringsbepaling niet zodanig verwijtbaar dat sprake is van
aansprakelijkheid op grond van onrechtmatig handelen van Beheer.
3. NOM heeft niet onderbouwd dat Beheer en Willemsen opzettelijk en doelbewust de belangen
van NOM hebben geschonden en dat met de voorgenomen doorstart bewust geen rekening is
gehouden met de positie van NOM.
4. Ook is niet gesteld of gebleken dat Beheer in strijd met de zorgvuldigheid jegens NOM als
crediteur heeft gehandeld. Daar komt nog bij dat de statutaire goedkeuringsbepaling van Holding
niet strekt tot bescherming van de crediteuren van Holding. De enkele omstandigheid dat de in
het geding zijnde statutaire bepaling is overtreden, doet dan ook geen aansprakelijkheid jegens
crediteuren van de vennootschap ontstaan. De vordering van NOM als crediteur wordt dan ook
afgewezen.
De rechtbank merkt tot slot op dat nu Beheer niet aansprakelijk is op grond van onrechtmatig
handelen, ook Willemsen (bestuurder van Beheer), niet aansprakelijk is.
Hof: het hof oordeelt dat er onvoldoende grondslag bestaat om de maatstaf van artikel 2:9 BW
van overeenkomstige toepassing te laten zijn op de verhouding tussen een bestuurder en een
ander orgaan van de rechtspersoon (zoals de ava), en nog minder om, zoals de rechtbank heeft
gedaan, de maatstaf mede van toepassing te achten op de verhouding tussen enerzijds de
bestuurder en anderzijds een derde die geen orgaan is van de rechtspersoon, zoals een
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individuele aandeelhouder (hier NOM). Het oordeel van de rechtbank – dat Beheer en Willemsen
jegens NOM onrechtmatig hebben gehandeld, maar niet aansprakelijk zijn omdat er geen sprake
is van een ernstig verwijt – blijft dus niet in stand.
Vervolgens is de vraag of het aan Beheer en Willemsen verweten onrechtmatig gedrag (het
schenden van een zorgvuldigheidsnorm jegens NOM als aandeelhoudster) kan leiden tot het
ontstaan van een verplichting tot schadevergoeding. Vast staat dat Willemsen het besluit tot
aanvraag van surseance van betaling moest voorleggen aan NOM, welke norm berust op een
daartoe strekkende verplichting uit de statuten van Holding alsmede op de participatie- en
aandeelhoudersovereenkomst. Deze norm strekt specifiek tot bescherming van de belangen van
NOM als aandeelhoudster. Het hof oordeelt dat de normschending in beginsel leidt tot
aansprakelijkheid van de rechtspersoon, terwijl de bestuurders van de rechtspersoon
persoonlijke aansprakelijk zijn.
Het hof beoordeelt de argumenten van partijen, onder andere dat Beheer en Willemsen prioriteit
hebben gegeven aan het belang van de vennootschap en de werknemers boven naleving van de
norm jegens NOM. De argumenten van Beheer en Willemsen nemen de onrechtmatigheid van de
normschending niet weg. Daarmee kan Beheer en Willemsen een persoonlijk verwijt worden
gemaakt van de normschending jegens NOM als aandeelhoudster, zodat daarmede hun
aansprakelijkheid daarvoor vast staat.
Hoge Raad: de Hoge Raad overweegt dat gelet op de betrokkenheid van individuele
aandeelhouders bij de gang van zaken binnen de vennootschap, de in art. 2:8, eerste lid, BW
bedoelde maatstaven van redelijkheid en billijkheid meebrengen dat de hoge drempel van artikel
2:9 BW overeenkomstig van toepassing is bij een door een individuele aandeelhouder tegen een
bestuurder aanhangig gemaakte aansprakelijkheidsprocedure. Het feit dat een bestuurder in
strijd met statutaire bepalingen heeft gehandeld die de rechtspersoon beogen te beschermen
brengt in beginsel aansprakelijkheid van de bestuurder tegenover de vennootschap mee (HR 29
november 2002, NJ 2003, 455). Maar in deze zaak gaat het niet om de aansprakelijkheid van de
bestuurder tegenover de rechtspersoon die hij bestuurt, maar tegenover een individuele
aandeelhouder.
De belangrijkste rechtsvraag in deze zaak is of de norm voor interne aansprakelijkheid
overeenkomstig heeft te gelden wanneer een individuele aandeelhouder een bestuurder
aansprakelijk stelt voor de wijze waarop deze zijn bestuurstaken heeft uitgeoefend. Deze vraag
wordt bevestigend beantwoord. Door een hoge drempel te aanvaarden voor aansprakelijkheid
van een bestuurder tegenover de door hem bestuurde vennootschap wordt mede het belang van
die vennootschap en de daarmee verbonden onderneming gediend, omdat het voorkomt dat
bestuurders hun handelen in onwenselijke mate door defensieve overwegingen laten bepalen.
Gezien de zelfgekozen betrokkenheid van individuele aandeelhouders bij de gang van zaken
binnen de vennootschap, brengen de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van artikel 2:8,
eerste lid, BW mee dat de hoge drempel van artikel 2:9 BW van overeenkomstige toepassing is bij
een aansprakelijkheidsprocedure een individuele aandeelhouder tegen een bestuurder
aanhangig heeft gemaakt.
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Eindbeslissingen en gronden: de rechtbank wijst de vordering af. Het hof vernietigt het vonnis op
grond van een andere beoordeling van het recht. De Hoge Raad vernietigt het arrest van het hof
op grond van een andere beoordeling van het recht.
Overige onderzoekselementen
Trouw aan bestaande bestuurdersaansprakelijkheidsjurisprudentie speelt in deze zaak geen
voorname rol, omdat een nieuwe rechtsvraag moet worden beantwoord. De centrale vraag in
deze zaak is of de norm voor interne aansprakelijkheid van artikel 2:9 BW op overeenkomstige
wijze geldt wanneer een individuele aandeelhouder een bestuurder aansprakelijk stelt voor de
wijze waarop deze zijn bestuurstaken heeft uitgeoefend. Het hof beantwoordt deze vraag
ontkennend; de rechtbank en Hoge Raad bevestigend. Verder is de zaak beoordeeld als feitelijk
en juridisch complex. Het taalgebruik in het vonnis van de rechtbank en het arrest van de Hoge
Raad is duidelijk; dat in het arrest van het hof is zeer formeel en bevat zeer lange zinnen (van
meer dan honderd woorden). De rechtbank motiveert haar vonnis zeer uitvoerig. Het hof en de
Hoge Raad doen dat minder uitvoerig, onder andere in de onderbouwing van het oordeel dat er
geen respectievelijk wel een grondslag bestaat om de maatstaf van artikel 2:9 BW van
overeenkomstige toepassing te laten zijn op de verhouding tussen een bestuurder en de ava of
een individuele aandeelhouder. Alle uitspraken, ten slotte, zijn logisch, op de gebruikelijke wijze,
opgebouwd.
Omvang
Vonnis:
Arrest hof:
Arrest HR:

4742 woorden.
2573 woorden.
3179 woorden (exclusief conclusie pg).

Bijzonderheden
Er is geen naam vermeld onderaan het vonnis dat op Rechtspraak.nl is gepubliceerd. Vermelding
van de naam van de zaaksrechter is verplicht op grond van artikel 230, eerste lid onder g, Rv.
Het hof besteedt veel aandacht aan de strekking van de grief en de omvang van het hoger beroep,
omdat NOM in hoger beroep heeft betoogd dat haar (enige) grief ‘allesomvattend’ is. Volgens NOM
zou dat, in combinatie met de devolutieve werking van het appel, dienen te leiden tot een
integrale herbeoordeling van het vonnis. Het hof wijst deze zienswijze uitvoerig gemotiveerd af.

Zaak 3 (MK): VHS/EuropaTuin
Procespartijen
VHS Onroerend goed maatschappij nv (eiseres)
tegen
interim-bestuurder van EuropaTuin Holding bv (gedaagde).

75

Duur procedures
Aanvang zaak in eerste aanleg:
Datum beslissing rechtbank:
Duur procedure in eerste aanleg:

17 september 2004 (dagvaarding).
28 september 2005.
1 jaar.

Aanvang zaak in hoger beroep:
Datum beslissing hof:
Duur procedure in hoger beroep:

5 oktober 2005 (dagvaarding).
16 september 2008.
3 jaar.

Duur volledige procedure:

4 jaar.

Feitencomplex
Beleggingsmaatschappij VHS Onroerend goed maatschappij nv (hierna: VHS) sluit in 2001 of 2002
met vennootschap Isto een overeenkomst over een door Isto te ontwikkelen bouwperceel in
Zutphen, waarbij Isto aan VHS een geheel verhuurd object zal leveren. Bij overeenkomst van 2002
verhuurt Isto een deel van het bouwperceel aan EuropaTuin Exploitaties (hierna: ET), te gebruiken
als tuincentrum voor de duur van twintig jaar. Later dat jaar koopt VHS een bedrijfsruimte in De
Bilt. Vervolgens, in 2002/3 wordt deze bedrijfsruimte aan ET verhuurd, ook om te gebruiken als
tuincentrum voor de duur van twintig jaar. Volgens de overeenkomst dient ET een bankgarantie
van 170.000 euro te stellen, wat ET – zo blijkt later – zal nalaten. Interim-bestuurder (hierna:
bestuurder) van EuropaTuin Holding bv (hierna: Holding) ondertekent de overeenkomst namens
ET. Vanaf 2003 onderverhuurt ET het bouwperceel aan vennootschap EuropaTuin Berkel IJssel
(hierna: Berkel IJssel). In 2004 gaan ET en Berkel IJssel failliet.
Vordering, grondslag en rechtsvraag
Vordering: VHS stelt bestuurder van ET aansprakelijk voor haar schade en vordert circa drie miljoen
euro. De vordering vindt haar juridische grondslag in onrechtmatig handelen van de bestuurder
jegens derden. Zij valt in onderdelen uiteen waarvoor vier feitelijke grondslagen worden
aangevoerd:
A. bestuurder heeft als bestuurder van ET meegewerkt aan een onderhuurconstructie van de
bedrijfsruimte in Zutphen, die evident bedoeld was om VHS ‘om de tuin te leiden’ en VHS tot
afname van die bedrijfsruimte te bewegen;
B. door de ondertekening van diverse huurovereenkomsten is bestuurder nieuwe verplichtingen
namens ET aangegaan. ET heeft na de leveringen van het bouwperceel en de bedrijfsruimte de
huurbetalingen gestaakt. Bestuurder wist ten tijde van de ondertekening van
huurovereenkomsten in maart/april 2004 dat ET die verplichtingen niet zouden kunnen voldoen
of hij had dat redelijkerwijs behoren te begrijpen;
C. bestuurder heeft een sterfhuisconstructie opgezet met de bedoeling om ET van haar
schuldeisers te ontdoen en een doorstart te realiseren;
D. Berkel IJssel heeft de huur tot zomer 2004 voor het bouwperceel in Zutphen betaald aan ET,
maar deze heeft de ontvangen huur niet doorbetaald aan VHS.
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Grondslag: feitelijke grondslag A heeft, volgens het hof, als juridische grondslag artikel 6:162 BW;
bij de feitelijke grondslagen B, C en D gaat het om externe bestuurdersaansprakelijkheid op grond
van artikel 2:138 BW. Voor de feitelijke grondslagen B en C is de Beklamel-norm van toepassing;
voor feitelijke grondslag D de norm van Ontvanger/Roelofsen.
Rechtsvraag: is de bestuurder persoonlijk aansprakelijk uit onrechtmatige daad? Criteria voor de
beantwoording hiervan zijn of bestuurder wist, of behoorde te weten, dat niet aan de
verplichtingen uit de huurovereenkomsten die hij namens ET is aangegaan, kon worden voldaan
en er geen verhaal mogelijk zou zijn; en of bestuurder heeft bewerkstelligd of toegelaten dat ET
haar contractuele verplichtingen niet na is gekomen en zijn gedrag zodanig onzorgvuldig is
geweest dat hem daarvan persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt.
Rechtsregels
De rechtbank verwijst niet naar wetsartikelen; het gerechtshof eenmaal naar de artikelen 150
Rv, 2:248 BW en 6:162 BW.
Alleen het hof verwijst naar jurisprudentie, te weten naar de arresten Ontvanger/Roelofsen (HR
8 december 2006, NJ 2006, 659), Romme/Bakker (HR 10 juni 1994, NJ 1994, 766), Van Waning/Van
der Vliet (HR 3 april 1992, NJ 1992, 411) – over eventuele omkering van de bewijslast –, Sobi/Hurks
(HR 21 december 2001, NJ 2005, 96) – zie rechterlijke denkwijzen – en HR 23 maart 2007, NJ 2007,
333, over de mogelijkheid om een eerder gevoerd verweer te preciseren, en naar de Beklamelnorm.
Rechterlijke denkwijzen
De rechtbank overweegt dat toerekenbare niet-nakoming van verplichtingen door een
rechtspersoon onder omstandigheden kan meebrengen dat de bestuurder op grond van een hem
toerekenbare onrechtmatige daad aansprakelijk is ten aanzien van de benadeelde, indien hem
daarvan een persoonlijk verwijt treft. Een dergelijk verwijt kan zich voordien bij overtreding van
de Beklamel-norm, die de rechtbank weergeeft. Ook het hof vermeldt de Beklamel-norm en die
van Ontvanger/Roelofsen. Het hof overweegt ook uitvoerig dat bestuurdersaansprakelijkheid
niet snel wordt aangenomen en geeft daarbij weer voor welke dilemma’s een bestuurder van
een vennootschap die in zwaar weer verkeert zich gesteld ziet.
Beoordeling
De rechtbank overweegt dat om de persoonlijke aansprakelijkheid van gedaagde als bestuurder
van Holding en ET vast te stellen, dient vast komen te staan dat gedaagde als bestuurder
verplichtingen is aangegaan namens (een van) deze vennootschappen. De rechtbank beoordeelt
daartoe de stellingen van VHS dat gedaagde als bestuurder verplichtingen is aangegaan door acht
feitelijke en/of rechtshandelingen te verrichten. Bestuurder ontkent gemotiveerd dat hij met zes
van die handelingen als bestuurder verplichtingen namens een van de vennootschappen is
aangegaan.
Over de stellingen van VHS ten aanzien van de overige twee feitelijke en/of rechtshandelingen
oordeelt de rechtbank als volgt. De stelling van VHS dat bestuurder met de huurovereenkomst77

Zutphen de verplichting is aangegaan om het eigen vermogen van de vennootschap in stand te
houden, niet opgaat. Volgens VHS heeft ET nagelaten ter zake van de huurovereenkomst-Zutphen
een bankgarantie te stellen. De rechtbank verlangt dat VHS toelicht dat ET haar schade heeft
berokkend door geen bankgarantie te stellen. Bij gebreke daarvan kan niet worden geoordeeld
dat VHS daardoor schade heeft geleden, waardoor van persoonlijke aansprakelijkheid van
bestuurder geen sprake kan zijn.
Over de stellingen van VHS ten aanzien van de eerdergenoemde zes feitelijke en/of
rechtshandelingen, oordeelt de rechtbank dat VHS deze onvoldoende feitelijk heeft onderbouwd.
VHS heeft slechts bij conclusie van repliek en pleidooi herhaald wat ze bij dagvaarding heeft
gesteld.
De rechtbank oordeelt verder over de onderhuurconstructie van de bedrijfsruimte in Zutphen,
die evident bedoeld zou zijn om VHS om de tuin te leiden, dat VHS in het geheel niet op het
gemotiveerde verweer van bestuurder heeft gereageerd. Bij gebreke van een nadere feitelijke
onderbouwing wordt ook aan deze stelling voorbijgegaan.
De rechtbank oordeelt over de beweerde sterfhuisconstructie, die bestuurder zou hebben
opgezet om een doorstart te realiseren, dat VHS die stelling onvoldoende feitelijk heeft
onderbouwd en geen of onvoldoende weerwoord op het verweer van bestuurder.
Het hof bekrachtigt het vonnis. Het hof overweegt dat uit de stukken op te maken is dat vanaf
het aantreden van bestuurder in 2003 de financiële situatie van ET zorgelijk is geweest en dat in
2004 die situatie zo zorgelijk was geworden dat bestuurder toen zelfs overwoog het faillissement
aan te vragen. Uit de stukken valt volgens het hof niet op te maken dat bestuurder al op 8 april
2004 (de dag van een aandeelhoudersvergadering waarin de financiële zorgen zijn besproken)
wist of moest weten dat het faillissement van ET (nagenoeg) onvermijdelijk was. Het hof oordeelt
echter ook dat de rechtbank niet op alle punten kan worden gevolgd in haar oordeel dat de
vordering van VHS onvoldoende is onderbouwd. Bestuurder heeft inderdaad een doorstart
gearrangeerd en proberen ten uitvoer te brengen, maar zonder nadere toelichting is niet in te
zien dat bestuurder louter hiervan een ernstig verwijt valt te maken en evenmin dat VHS van de
voorgenomen doorstart schade heeft ondervonden.
Het hof overweegt ook dat een doorstart die pas is gearrangeerd ná het faillissement of die niet
is gefinancierd met aan ET onttrokken gelden, geen nadelige gevolgen voor VHS heeft gehad. Dit
neemt niet weg dat de beweerde paulianeuze overdracht van merkrechten en handelsnamen
VHS’s stelling dat bestuurder ernstig verwijtbaar heeft gehandeld, in beginsel kan dragen. Echter,
het enige gevolg hiervan zou zijn dat voor de gezamenlijke schuldeisers minder te verdelen
overbleef, maar de vordering van VHS strekt niet tot verkrijging van wat zij bij de uitdeling uit het
faillissement meer zou (hebben) ontvangen wanneer die overdracht achterwege was gebleven.
Bovendien heeft de curator volgens VHS die overdracht ongedaan gemaakt, zodat niet eens kan
worden gezegd dat VHS daarvan enig nadeel heeft ondervonden.
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heeft bestuurder verweten dat de toestand van de administratie chaotisch was. Het hof
oordeelt hierover dat de administratie een factor van belang is bij een vordering op basis van
artikel 2:248 BW, maar niet zonder meer bij een vordering van een schuldeiser op basis van artikel
6:162 BW tegen een bestuurder van die vennootschap. VHS heeft niet toegelicht hoe haar betwiste
stelling dat ET een chaotische administratie voerde steun kan bieden aan de grondslagen van haar
vordering.
VHS

Eindbeslissingen en gronden: de rechtbank wijst de vordering af. Het hof bekrachtigt het vonnis,
maar overweegt dat de rechtbank niet op alle punten kan worden gevolgd in haar oordeel dat de
vordering onvoldoende is onderbouwd. Het hof bekrachtigt op grond van vaststelling van
dezelfde feiten en dezelfde beoordeling van het recht, maar de gronden zijn aangevuld dan wel
verbeterd.
Overige onderzoekselementen
Rechtbank en hof plaatsen hun beoordeling in het kader van de vaste
bestuurdersaansprakelijkheidsjurisprudentie, hoewel de rechtbank daar niet naar verwijst. De
zaak is feitelijk en juridisch zeer complex. Beide uitspraken bevatten duidelijke taal en zijn logisch
opgebouwd, aan de hand van de gebruikelijke onderdelen van een vonnis en arrest. Het lezen
van het arrest wordt vergemakkelijkt doordat de beoordeling uiteengezet is aan de hand van de
vier feitelijke grondslagen, die worden behandeld na ‘inleidende overwegingen’. De motivering
in het vonnis is vrij beknopt; in het arrest is die uitvoerig en duidelijker.
Omvang
Vonnis:
Arrest:

3977 woorden.
6632 woorden.

Bijzonderheden
In het arrest wordt bestuurder abusievelijk niet telkens geïntimeerde, maar appellant genoemd.

Zaak 4 (MK): Lauta van Aysma
Procespartijen
Stichting Freule Lauta van Aysma en gemeente Veenendaal (eisers)
tegen
oud-bestuurders en -beleidsbepaler van de Stichting Freule Lauta van Aysma (gedaagden).
Duur procedures
Aanvang zaak in eerste aanleg:
Datum beslissing rechtbank:
Duur procedure in eerste aanleg:

4 april 2003 (dagvaarding).
25 juli 2007.
4 jaar en 3½ maanden.

Aanvang zaak in hoger beroep:
Datum beslissing hof:

19 oktober 2007 (dagvaarding).
21 september 2010.
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Duur procedure in hoger beroep:

2 jaar en 11 maanden.

Datum beslissing HR:
Tijdsverloop beslissingen hof en HR:

13 april 2012.
1 jaar en 7 maanden.

Duur volledige procedure:

9 jaar.

Feitencomplex
De Stichting Freule Lauta van Aysma (hierna: de Stichting) is verantwoordelijk voor de bouw en
het onderhoud van bejaardenflats. In 1981 sluit (de voorganger van) de stichting een lening met
de Nederlandse Waterschapsbank (NWB) ten behoeve van de bouw van 73 bejaardenflats. In de
overeenkomst is bepaald dat de lening in 2002 integraal zal worden afgelost door betaling van
tien miljoen euro. De gemeente Veenendaal staat borg voor de nakoming van de
aflossingsverplichting. In 1999 sluit de stichting een herfinanciering af bij de Bank Nederlandse
Gemeenten, bedoeld om de lening af te lossen in 2002. In 2000 sluit beleidsbepaler van de
stichting, een van de gedaagden, een partnerschapsovereenkomst met de Canadese firma
Planetary Investment, waarin overeengekomen wordt dat beleidsbepaler 9,4 miljoen dollar
investeert met gelden van de stichting die bij de ING Bank zijn gereserveerd. Deze belegging is
bedoeld om de schuld van de stichting af te lossen. ING geeft een bankgarantie voor de belegging
af aan Planetary. Oud-penningmeester en -voorzitter tekenen op hun beurt namens de stichting
een contragarantie aan ING, waarin ze onder meer alle vorderingen (tegoeden) van de stichting
op de bank verpanden. Als de belegging spaak loopt, maakt ING gebruik van het pandrecht. De
stichting heeft echter conservatoir derdenbeslag gelegd op de tegoeden, waardoor ING deze niet
kan ontvangen. Daarom gaat ING niet over tot betaling aan Planetary, als deze daarom vraagt.
Daarop volgt een rechtszaak. In 2002 oordeelt de voorzieningenrechter dat het door de stichting
onder ING gelegde derdenbeslag moest worden opgeheven en dat ING verplicht is de door
Planetary verzochte betaling van 9,4 miljoen dollar onder de bankgarantie te verrichten. Beide
partijen voldoen daaraan. ING verhaalt zich vervolgens op de in de contragarantie genoemde
tegoeden van de stichting. Gevolg daarvan is dat de stichting niet in staat is om de geldlening van
tien miljoen euro per 2002 aan de NWB te betalen. De NWB spreekt de gemeente als borg aan voor
de terugbetaling van de lening, waarop de gemeente haar tien miljoen euro betaalt. De stichting
verpandt vervolgens haar vorderingen op gedaagden aan de gemeente. Stichting en gemeente
lopen beide geld mis.
Vordering, grondslag en rechtsvraag
Vordering: de stichting vordert onder andere hoofdelijke veroordeling drie oud-bestuursleden
(de oud-penningmeester, -secretaris en -voorzitter) en een voormalig feitelijke beleidsbepaler
tot betaling van circa tien miljoen euro dan wel tot vergoeding van de door de stichting geleden
schade, op te maken bij staat.
De gemeente vordert jegens de stichting toewijzing van het bij dagvaarding door de stichting
gevorderde aan haar, met dien verstande dat gedaagden hoofdelijk worden veroordeeld tot
betaling van circa tien miljoen euro.
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Grondslag: inzake vordering stichting: interne bestuurdersaansprakelijkheid (art. 2:9 BW),
toerekenbare tekortkoming en onrechtmatige daad.
Inzake vordering gemeente: jegens de stichting claimt de gemeente het recht op wat aan de
stichting toekomt ingevolge de verpanding door de stichting van al haar vorderingen; en aan de
vordering jegens de gedaagde oud-bestuurders ligt (in elk geval) onrechtmatige daad ten
grondslag.
Rechtsvraag inzake de vordering van de stichting: hebben de betrokkenen zich schuldig gemaakt
aan onbehoorlijke taakvervulling in de zin van artikel 2:9 BW?
Rechtsvraag inzake de vordering van de gemeente: hebben de betrokkenen onrechtmatig
gehandeld dan wel wanprestatie geleverd jegens de gemeente?218
Rechtsregels
Wet: de rechtbank verwijst naar de artikelen 2:9, 6:74 en 6:162 BW en daarnaast naar de artikelen
6:101 (over beweerde eigen schuld van de stichting), 6:102 (over hoofdelijke aansprakelijkheid)
en 6:109 BW (over matiging van de schadevergoeding).
Het hof verwijst naar de artikelen 2:9 en 6:102 BW (hoofdelijke aansprakelijkheid) en de artikelen
130, eerste lid, 347, eerste lid, en 353, eerste lid, Rv (procesrechtelijke regels).
Jurisprudentie: de rechtbank past in navolging van betrokkenen de arresten Poot/ABP (HR 2
december 1994, NJ 1995, 288) en Sijtsema/Sobi (HR 13 oktober 2000, NJ 2000, 699) toe. Deze
arresten hebben betrekking op de vordering van de gemeente; zie daarover de voetnoot in deze
zaak.
Het hof past HR 20 juni 2008 (Willemsen/NOM), NJ 2009, 21 en HR 19 juni 2009, NJ 2010, 154 toe,
die verband houden met de drie laatstgenoemde bepalingen van het hof.
Rechterlijke denkwijzen
Rechtbank en hof overwegen dat voor aansprakelijkheid op de voet van artikel 2:9 BW is vereist
dat aan de bestuurder een ernstig verwijt kan worden gemaakt. Of in een bepaald geval sprake
is van een ernstig verwijt als hier bedoeld, dient te worden beoordeeld aan de hand van alle
omstandigheden van het geval, waaronder de aard van de door de rechtspersoon uitgeoefende
activiteiten, de in het algemeen daaruit voortvloeiende risico’s, de taakverdeling binnen het
bestuur, 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
en/of gedragingen, alsmede het inzicht en de zorgvuldigheid die mogen worden verwacht van
een bestuurder die voor zijn taak berekend is en deze nauwgezet vervult. De rechtbank
overweegt ook dat gedaagden zich niet kunnen verschuilen achter andere gedaagden om zich
aan hun verantwoordelijkheden te onttrekken.
Het hof wijdt ook uit over de collectieve verantwoordelijkheid van bestuurders van een
rechtspersoon. Het overweegt dat de taakverdeling binnen het bestuur niet van belang is voor
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De vordering van de gemeente tegen bestuurders wordt in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten, omdat
de gemeente in hoger beroep geen partij meer was.
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de vraag of collectieve aansprakelijkheid op grond van artikel 2:9 BW moet worden aangenomen.
De taakverdeling kan echter wel een rol spelen bij de vraag of de individuele bestuurders zich
kunnen disculperen vanwege het feit dat de tekortkoming niet aan een individuele bestuurder te
wijten is en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af
te wenden.
Beoordeling
De rechtbank oordeelt dat de oud-penningmeester, -secretaris, -voorzitter en feitelijk
beleidsbepaler (financieel adviseur) hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de door de stichting
geleden en te lijden schade.
Het hof vernietigt het vonnis en oordeelt dat de oud-penningmeester niet hoofdelijk
aansprakelijk is, maar de overige hierboven gedaagden wel. Anders dan de rechtbank is het hof
namelijk van oordeel dat de oud-penningmeester niet onrechtmatig heeft gehandeld dan wel
toerekenbaar tekortgeschoten is jegens de stichting of de gemeente. Onvoldoende gemotiveerd
betwist is vast komen te staan dat hij niet betrokken is geweest bij het aangaan van de
partnerschapsovereenkomst, al kan hem wel worden verweten dat hij de stukken daaromtrent
namens het stichtingsbestuur heeft ondertekend, kennelijk zonder zich te verdiepen in de
consequenties daarvan. De oud-penningmeester blijkt niet financieel onderlegd en kan de
Engelstalige stukken kennelijk niet begrijpen. Zo weet hij niet wat een (abstracte) bankgarantie
is. Verder is aannemelijk dat de oud-secretaris de oud-penningmeester op het verkeerde been
heeft gezet toen die zei dat de volmacht aan de financieel adviseur nodig was om een
dollardepositorekening te openen, waardoor het geld kon worden weggesluisd.
De Hoge Raad verwerpt het beroep, omdat de in het middel aangevoerde klachten niet tot
cassatie leiden. Hij overweegt dat dat gelet op artikel 81 Wet RO geen nadere motivering behoeft,
aangezien de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de
rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.
Eindbeslissingen en gronden: de rechtbank wijst de vorderingen toe. Het hof vernietigt het
vonnis, maar houdt de beslissing inzake vier van de vijf gedaagden in stand. Het hof vernietigt op
grond van een andere beoordeling van het recht. De Hoge Raad verwerpt het beroep.
Overige onderzoekselementen
Rechtbank en hof volgen de vaste jurisprudentie in bestuurdersaansprakelijkheidszaken. De zaak
is als feitelijk en juridisch zeer complex beoordeeld. In beide uitspraken wordt duidelijke taal
gebruikt en in beide is de motivering zeer uitvoerig, omdat de feiten uitgebreid zijn weergegeven
en de aansprakelijkheid van alle vijf gedaagden is bepaald. De uitspraken zijn logisch en helder
opgebouwd, waarbij de aansprakelijkheid van alle gedaagden achtereenvolgens is weergegeven.
Kortom, de omvang en complexiteit van de zaak hebben er niet aan in de weg gestaan dat beide
uitspraken duidelijk zijn gestructureerd en in klare taal zijn opgesteld.
Omvang
Vonnis:

13.007 woorden.
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Arrest hof:
Arrest HR:

15.500 woorden.
326 woorden (exclusief conclusie pg).

Bijzonderheden
De zaak heeft onder grote belangstelling van de media gestaan. Onderhandelingen over een
schikking tussen de gemeente en gedaagden hebben voortgeduurd tot in 2015.

Zaak 5 (EK): Emperors Canal/Snooker
Procespartijen
The Emperors Canal bv en diens bestuurder (eisers)
tegen
bestuurder van Snooker Exploitatie bv (gedaagde).
Duur procedures
Aanvang zaak in eerste aanleg:
Datum beslissingen rechtbank:
Duur procedure in eerste aanleg:

in 2008.219
3 september 2008 en 18 maart 2009.
circa 1 jaar.

Aanvang zaak in hoger beroep:
Datum beslissing hof:
Duur procedure in hoger beroep:

19 mei 2009 (dagvaarding).
19 juli 2011.
1 jaar en 10 maanden.

Duur volledige procedure:

ten minste 3 jaar.

Feitencomplex
Bestuurder van Snooker Exploitatie bv (hierna: bestuurder) en bestuurder van The Emperors
Canal bv (hierna: bestuurder Emperors) zijn in 1988 een vennootschap onder firma (vof)
aangegaan, die in Eindhoven een onderneming drijft onder de naam ‘Snookercentrum
Keizersgracht’. Bestuurder draagt zijn aandeel in de vof in 1992 over aan Snooker Exploitatie bv
(hierna: Snooker). Bestuurder Emperors draagt zijn aandeel begin 1993 over aan Emperors Canal
bv (hierna: Emperors).
Snooker zegt de vof op en zet de onderneming voort per medio 1993 als enig aandeelhouder en
bestuurder. Eisers en bestuurder raken verwikkeld in een serie langdurige gerechtelijke
procedures over de financiële afwikkeling, waarin in oktober 2006 Snooker onherroepelijk wordt
veroordeeld om aan bestuurder Emperors circa 62.000 euro te betalen.
In februari 2000 draagt bestuurder Snookercentrum Keizersgracht over aan een derde.
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Het tussenvonnis waarin comparitie na antwoord is bepaald, dateert van 3 september 2008. Het rolnummer
wijst ook op 2008.
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In april 2006 deelt de Kamer van Koophandel mee voornemens te zijn Snooker te ontbinden. In
juni 2006 wordt in het Handelsregister geregistreerd dat de ontbonden rechtspersoon Snooker
per die datum ophoudt te bestaan, omdat geen bekende baten meer aanwezig zijn.
In december 2006 wordt Snooker op verzoek van eisers failliet verklaard. Uit een van de
faillissementsverslagen blijkt dat eisers de enige schuldeisers zijn in het faillissement. Het
faillissement wordt in de loop van 2007 opgeheven bij gebrek aan baten.
Eisers stellen dat bestuurder welbewust heeft bewerkstelligd dat Snooker niet heeft voldaan aan
haar uit het vennootschapscontract voortvloeiende verplichtingen bij de beëindiging van de vof.
Er is sprake van betalingsonwil en daarvan valt bestuurder een persoonlijk verwijt te maken.
Bestuurder zou hiervan ook hebben geprofiteerd. Hij zou voorts door het onttrekken van
vermogen aan Snooker middels de verkoop van de door Snooker gedreven onderneming ertoe
hebben bijgedragen dat Snooker geen verhaal bood voor de vorderingen van eisers. Bestuurder
zou ten slotte de vennootschap hebben ontbonden wetende dat er nog onbetaald gebleven
schuldeisers waren, te weten eisers. Hierdoor heeft bestuurder onrechtmatig gehandeld als
gevolg waarvan eisers schade hebben geleden.
Vordering, grondslag en rechtsvraag
Vordering: eisers vorderen een verklaring voor recht dat bestuurder onzorgvuldig, althans
onrechtmatig jegens eisers heeft gehandeld en eisen betaling schadevergoeding van
bovengenoemde bedragen.
Grondslag: externe bestuurdersaansprakelijkheid op grond van artikel 6:162 BW.
Rechtsvragen: het gaat in de kern om de vraag of bestuurder jegens eisers aansprakelijk is op
grond van artikel 6:162 BW door te bewerkstelligen dat Snooker niet aan haar uit het
vennootschapscontract voortvloeiende verplichtingen heeft voldaan? In extenso gaat het om de
volgende rechtsvragen: heeft bestuurder welbewust bewerkstelligd dat Snooker niet aan zijn uit
het vennootschapscontract voortvloeiende verplichtingen bij de beëindiging van de vof voldaan,
is hem daarvan een persoonlijk verwijt te maken, heeft hij van dit onrechtmatig geprofiteerd,
heeft hij door het onttrekken van vermogen aan Snooker middels de verkoop van de door
Snooker gedreven onderneming ertoe bijgedragen dat Snooker geen verhaal kon bieden voor de
vorderingen van eisers, en heeft hij de vennootschap ontbonden wetende dat er nog onbetaald
gebleven schuldeisers waren?
Rechtsregels
Wet: de rechtbank verwijst naar de artikelen 3:310 BW (over verjaring) en 2:19a BW (over
ontbinding van een vennootschap). Het hof verwijst naar de artikelen 2:9, 3:310, 6:162 BW en
artikel 24 EEX-verordening.
Jurisprudentie: de rechtbank verwijst naar het arrest Van Waning/Van der Vliet (over niet
nakoming van onherroepelijke vonnissen), omdat eisers het arrest van toepassing op de zaak
achtten. De rechtbank oordeelt dat dat niet het geval is. Het hof verwijst naar de arresten
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Oosterhof (HR 18 februari 2000, NJ 2000, 25), Ontvanger/Roelofsen (HR 8 december 2006, NJ 2006,
659) en HR 9 juli 2010, ECLI:NL:HR:2010:BM1688 (over verjaring).
Rechterlijke denkwijzen
De rechtbank overweegt dat het enkele verwijt dat een bestuurder van een vennootschap er niet
op heeft toegezien dat de vennootschap haar financiële verplichtingen tegenover een van haar
schuldeisers nakomt, op zichzelf nog niet met zich brengt dat die bestuurder tegenover de
betrokken schuldeiser onrechtmatig heeft gehandeld en uit dien hoofde persoonlijk
aansprakelijk is. Het hangt van de concrete omstandigheden van het geval af of de betrokken
bestuurder te dier zake een persoonlijk verwijt kan worden gemaakt dat ernstig genoeg is om
hem persoonlijk aansprakelijk te doen zijn. De omstandigheid dat het onbetaald blijven van de
vordering is terug te voeren op betalingsonwil van de bestuurder die volledige zeggenschap
uitoefent binnen de vennootschap kan een dergelijke, tot persoonlijke aansprakelijkheid
leidende omstandigheid opleveren.
Het hof overweegt dat er naast eventuele aansprakelijkheid van de vennootschap mogelijk ook
grond is voor aansprakelijkheid van degene die als bestuurder heeft bewerkstelligd of toegelaten
dat de vennootschap haar wettelijke of contractuele verplichtingen niet nakomt. In het algemeen
mag alleen dan worden aangenomen dat de bestuurder jegens de schuldeiser van de
vennootschap onrechtmatig heeft gehandeld, wanneer hem, mede gelet op zijn verplichting tot
een behoorlijke taakuitoefening als bedoeld in art. 2:9 BW, een voldoende ernstig verwijt kan
worden gemaakt. Het hof noemt de arresten Oosterhof en Ontvanger/Roelofsen en vermeldt de
rechtsregels hieruit.
Beoordeling
De rechtbank oordeelt dat de vordering niet is verjaard, zoals bestuurder stelt. Ingevolge artikel
3:310 BW verjaart een rechtsvordering tot schadevergoeding vijf jaar nadat de gerechtigde met
de schade en de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden. Anders dan bestuurder
stelt, waren eisers niet al in 1993 (toen bestuurder de onderneming Snookercentrum
Keizersgracht alleen ging drijven) bekend met het feit dat Snooker geen verhaal zou bieden voor
hun vordering op bestuurder, en ook niet in 2000 (toen bestuurder Snookercentrum
Keizersgracht overdroeg).
De rechtbank oordeelt verder dat Snooker in 2006 niet in staat was om de vorderingen van eisers
te voldoen, omdat zij in 2006 is ontbonden. Uit Snookers’ faillissement is evenmin van het
bestaan van baten gebleken. Krediet aanvragen om te voldoen aan de schuldeisers was na de
overdracht van de onderneming niet langer realistisch, omdat Snooker geen inkomsten meer
had.
Betalingsonmacht betekent echter nog niet betalingsonwil. Bestuurder zou er volgens eisers al
vanaf de opzegging van de vof welbewust voor hebben gekozen om Snooker niet aan haar uit het
vennootschapscontract met Emperors voortvloeiende verplichtingen te laten voldoen, hoewel
dit wel in zijn macht lag. Eisers stellen namelijk dat bestuurder de activa van Snooker heeft
vervreemd zonder rekening te houden met de vordering van eisers en ook zonder ervoor te
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zorgen dat met de opbrengst van de verkoop die vordering werd voldaan. Bestuurder heeft
daarin volgens eisers volhard, wat kan worden aangemerkt als betalingsonwil. Daarnaast
verwijten eisers bestuurder dat hij Snooker in een positie heeft gebracht waarin Snooker niet
langer bij machte was om aan haar verplichtingen jegens eisers te voldoen.
De rechtbank oordeelt echter dat eisers miskennen dat pas sprake kan zijn van betalingsonwil
(dat wil zeggen het zonder deugdelijke reden niet betalen) wanneer sprake is van een opeisbare
vordering waarvan het bestaan en de omvang onbetwist vaststaat. De vorderingen van eisers op
Snooker staan tot aan het laatste arrest van het hof in de reeks procedures (gewezen in oktober
2006) allerminst vast. De door eisers gepretendeerde vorderingen op Snooker werden betwist
en om die reden niet betaald. De omstandigheid dat aan eisers na een rechtsgang van tien jaar
een (groot) gedeelte van de vorderingen is toegewezen, brengt niet met zich dat de eerdere
weigering van Snooker tot betaling beschouwd moet worden als het weigeren van betaling
zonder goede reden en zodoende als wanbetaling, leidend tot bestuurdersaansprakelijkheid.
De rechtbank oordeelt verder dat het feit dat Snooker nog met Emperors diende af te rekenen
vanwege de ontbonden vof, geen verbod voor Snooker inhield om de onderneming aan
bestuurder over te dragen. Niet bewezen is dat bestuurder bij de overname van de onderneming
in 1993 vermogen aan Snooker heeft onttrokken en daarmee de verhaalsmogelijkheden van
eisers heeft aangetast. Bestuurder heeft bovendien verantwoording afgelegd over de overdracht
en de curator heeft daarbij geen kanttekeningen geplaatst. De rechtbank oordeelt aldus dat er
geen sprake is van betalingsonwil. De rechtbank wijst ook het verwijt af dat bestuurder
tekortgeschoten is als vereffenaar, omdat de vennootschap niet is ontbonden door een besluit
van de algemene vergadering van aandeelhouders, maar door een besluit van de Kamer van
Koophandel op voet van artikel 2:19a BW. De Kamer heeft afgezien van het benoemen van
vereffenaars omdat de vennootschap ten tijde van de ontbinding geen baten meer had.
De rechtbank oordeelt de stelling van eisers dat sprake is van selectieve wanbetaling niet
onderbouwd. Die is louter gestoeld op het feit dat ten tijde van de ontbinding van de
vennootschap eisers als enige schuldeiser onbetaald zijn gebleven. Zolang de vordering van eisers
niet definitief was komen vast te staan, leverde het besluit van bestuurder om nog niet over te
gaan tot betaling van de vordering geen selectieve wanbetaling op.
De rechtbank komt aldus tot het slotoordeel dat niet is vast komen te staan dat de wijze waarop
bestuurder de vermogensbestanddelen van Snooker heeft aangewend op onrechtmatige wijze
afbreuk heeft gedaan aan de verhaalspositie van eisers. Vorderingen van eisers worden daarom
afgewezen.
Het hof onderzoekt of bestuurder aansprakelijk is namens de vennootschap doordat niet aan de
verplichtingen uit het vennootschapscontract is voldaan, en het onderzoekt of bestuurder heeft
bewerkstelligd dat Snooker niet aan zijn verplichtingen jegens eisers heeft voldaan.
Het hof stelt de waarde van het aandeel van eisers in Snooker vast op circa 46.000 euro. Snooker
heeft dit aandeel niet uitgekeerd, waarna eisers uitkering in rechte hebben afgedwongen. Het
86

hof stelt vast dat Snooker de uit het vennootschapscontract voortvloeiende verplichtingen niet
(en ook niet gedeeltelijk) is nagekomen. Snooker was al voor het definitieve en onherroepelijke
arrest van oktober 2006 door de Kamer van Koophandel ontbonden, namelijk in juni 2006 (zie
Feiten).
Het hof deelt het standpunt van eisers dat de verkoop van de onderneming door Snooker aan
bestuurder tegen een niet-reële vergoeding heeft plaatsgevonden. Daarbij heeft bestuurder
geen reservering getroffen voor haar verplichtingen jegens eisers. Naar het oordeel van het hof
volgt uit het geheel van de feiten en omstandigheden, in onderlinge samenhang beschouwd, dat
bestuurder welbewust heeft bewerkstelligd dat Snooker haar uit het vennootschapscontract
voortvloeiende verplichtingen jegens eisers niet is nagekomen en zij daarvoor ook geen verhaal
bood. Bestuurder heeft het erop aan laten komen dat eisers na definitieve vaststelling van hun
vorderingen in rechte een niet meer solvabele Snooker zouden aantreffen. Dit is des te kwalijker
nu Snooker door haar procesvoering allesbehalve de indruk wekte dat er bij haar niets meer te
halen zou zijn. Het hof constateert tevens dat bestuurder persoonlijk profiteerde van de
overdracht van de onderneming aan zichzelf tegen een niet-reële koopsom. Bestuurders
handelen is daarmee zodanig onzorgvuldig jegens eisers dat hem daarvan persoonlijk een ernstig
verwijt kan worden gemaakt.
Bestuurder heeft aangevoerd dat Snooker haar contractuele verplichtingen jegens eisers ten tijde
van de verkoop betwistte en hij met de waarde van het aandeel van eisers bij de bepaling van de
verkoopprijs geen rekening hoefde te houden. Het hof verwerpt dit verweer. De enkele
omstandigheid dat Snooker de verplichtingen betwistte, doet er niet aan af dat bestuurder met
enige verplichting van Snooker rekening diende te houden. Het hof verwerpt ook het verweer
van bestuurder dat Snooker zou beschikken over ‘tegenvorderingen’, omdat bestuurder het
bestaan daarvan onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt.
Voorts verwerpt het hof het verweer van bestuurder dat eisers na de overdracht van de
onderneming derdenbeslag hadden kunnen leggen op een door bestuurder aan Snooker
verschuldigd saldo in rekening-courant, wat zij hebben nagelaten. Dat eisers door deze maatregel
mogelijk hadden kunnen beletten dat bestuurder onrechtmatig zou handelen, brengt immers
niet mee dat het uitblijven van die maatregel aan het handelen van bestuurder het
onrechtmatige karakter zou ontnemen. Evenmin brengt het uitblijven van bedoelde maatregel
mee dat bestuurder voor de als gevolg van het ontbreken van verhaal optredende schade niet
aansprakelijk zou zijn.
Ten slotte bevestigt het hof het oordeel van de rechtbank dat de vordering van eisers op
bestuurder niet is verjaard. Het hof verklaart derhalve voor recht dat bestuurder onrechtmatig
heeft gehandeld jegens eisers door te bewerkstelligen dat Snooker niet aan haar uit het
vennootschapscontract voortvloeiende verplichtingen heeft voldaan en daar geen verhaal voor
bood.
De beoordeling van rechtbank en hof verschillen dus aanmerkelijk. Anders dan de rechtbank
oordeelt het hof dat bestuurder er in de tien jaar durende periode van gerechtelijke procedures
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niet van uit mocht gaan dat de verplichtingen uit het vennootschapscontract geen toewijzing van
de vorderingen aan eisers zou omvatten.
Eindbeslissingen en gronden: de rechtbank wijst de vorderingen af. Het hof vernietigt het vonnis
op grond van een andere beoordeling van de feiten en het recht.
Overige onderzoekselementen
Beide gerechten volgen de vaste jurisprudentie, maar vullen de regels van Ontvanger/Roelofsen
door verschillende (interpretatie van de) feiten anders in, waardoor hun beslissingen en
motivering uiteenlopen. De zaak is feitelijk en juridisch complex. In beide uitspraken wordt
duidelijke taal gebruikt, al komen in het arrest zeer lange zinnen voor. In het vonnis is de
motivering niet uitvoeriger dan noodzakelijk voor de motivering van de beslissing. In het arrest
is ze vrij uitgebreid. Het vonnis is op de gebruikelijke wijze opgebouwd. De rechtbank bespreekt
in de beoordelingssectie eerder het verjaringsverweer; het hof doet dat helemaal aan het einde
van het arrest. Het hof vangt aan met overwegingen over de bevoegdheid van de rechter
vanwege de internationale aspecten van de zaak. De rechtbank en het hof vervolgen met
overwegingen van hun denkwijzen, waarna hun beoordeling volgt aan de hand van stellingen van
eisers en het verweer van bestuurder. Opvallend is dat het hof halverwege de beoordeling tot de
(slot)conclusie komt dat aan bestuurder persoonlijk een ernstig verwijt is te maken, waarna nog
enkele verweren van bestuurder worden beoordeeld, die alle falen.
Omvang
Vonnis:
Arrest:

3395 woorden (eindvonnis).
4350 woorden.

Bijzonderheden
Geen.

Zaak 6 (EK): HIB Petrol
Procespartijen
HIB Petrol Sh. P.K. (eiseres)
tegen
bestuurders BioKing bv (gedaagden).
Duur procedures
Aanvang zaak in eerste aanleg:
Datum beslissingen rechtbank:
Duur procedure in eerste aanleg:

220

in 2008.220
11 juni 2008 en 1 april 2009.
circa 1 jaar.

Het tussenvonnis waarin comparitie na antwoord is bepaald, dateert van 11 juni 2008. Het rolnummer wijst
ook op 2008.
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Aanvang zaak in hoger beroep:
Datum beslissing hof:
Duur procedure in hoger beroep:

28 mei 2009 (dagvaarding).
27 september 2011.
2 jaar en 4 maanden.

Duur volledige procedure:

circa 3½ jaar.

Feitencomplex
Bestuurders hebben tot haar faillissement BioKing bv (hierna: BioKing) bestuurd, een fabrikant
van biodiesel- en aanverwante installaties. Zij waren via de Amerikaanse vennootschap BioKing
Inc. ook aandeelhouders van BioKing. De Kosovaarse vennootschap HIB Petrol Sh. P.K. (hierna:
HIB) koopt van BioKing bij overeenkomst van maart 2007 een installatie voor biodieselproductie
voor circa 1,5 miljoen euro (waarvan te voldoen circa 600.000 euro binnen veertien werkdagen,
circa 750.000 euro vóór de verzending en circa 150.000 euro zestig dagen na de verzending). Op
de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van BioKing van toepassing. HIB betaalt hiervan
circa 600.000 euro. De levering zou volgens de koopovereenkomst plaatsvinden vier tot zes
maanden na ontvangst van de eerste aanbetaling. Medio december 2007 laat BioKing aan HIB
weten dat de installatie eind februari 2008 zal worden geleverd. De levering vindt echter niet
plaats. In oktober 2008 wordt BioKing failliet verklaard.
Vordering, grondslag en rechtsvraag
Vordering en grondslag: HIB stelt bestuurders aansprakelijk voor de geleden schade, nader op te
maken bij staat, uit hoofde van externe bestuurdersaansprakelijkheid op grond van artikel 6:162
BW.
Rechtsvraag: wisten bestuurders of behoorden zij bij het aangaan van de koopovereenkomst te
begrijpen dat BioKing niet of niet binnen een redelijke termijn aan haar verplichtingen zou
kunnen voldoen en geen verhaal zou bieden voor de door HIB te lijden schade?
Rechtsregels
Wet: de rechtbank verwijst niet naar wetsartikelen. Het hof verwijst naar de artikelen 2, eerste
lid, 6, eerste lid, en 24 van de EEX-verordening over de bevoegdheid van de rechter. Het hof
verwijst ook naar de artikelen 29 en 313 Faillissementswet (over schorsing van de procedure
tegen een van de bestuurders tijdens faillissement) en 152, eerste en tweede lid, Rv (over
bewijskracht van verklaringen). Deze artikelen hebben geen betrekking op de essentie van de
zaak (zie de rechtsvraag).
Jurisprudentie: de rechtbank verwijst niet naar jurisprudentie, maar vermeldt de regel van het
Beklamel-arrest zonder dit arrest bij naam te noemen. Het hof verwijst naar de regel van het
arrest Ontvanger/Roelofsen (HR 8 december 2006, NJ 2006, 659).
Rechterlijke denkwijzen
De rechtbank overweegt dat een bestuurder door het aangaan van een overeenkomst namens
de vennootschap persoonlijk aansprakelijk kan zijn, als diens handelen in strijd was met de
zorgvuldigheid die hij naar verkeersnormen jegens de wederpartij van de vennootschap in acht
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moest nemen. Beslissend is of de bestuurder persoonlijk ter zake van schade een verwijt treft.
Dat kan zijn omdat een bestuurder van een vennootschap in naam van de vennootschap
verplichtingen is aangegaan, terwijl hij wist of redelijkerwijs behoorde te begrijpen dat de
vennootschap niet aan die verplichtingen zou kunnen voldoen en geen verhaal zou bieden voor
de als gevolg van de niet-nakoming door de wederpartij te lijden schade. Dat kan ook zijn omdat
de bestuurder feitelijk verhindert dat de vennootschap haar verplichtingen nakomt. Op zichzelf
is niet voldoende dat de bestuurder er niet op toeziet dat de vennootschap haar verplichtingen
nakomt.
Het hof vermeldt de norm uit het arrest Ontvanger/Roelofsen, die de Beklamel-norm omvat (zie
paragraaf F.2).
Beoordeling
Het geschil heeft internationale aspecten omdat HIB in Kosovo is gevestigd. De rechtbank is in
navolging van partijen uitgegaan van de toepasselijkheid van Nederlands recht (zie
Bijzonderheden).
stelt dat bestuurders bij het aangaan van de overeenkomst wist of behoorden te begrijpen
dat BioKing aan haar verplichtingen niet of niet binnen een redelijke termijn zou kunnen voldoen
en geen verhaal zou bieden voor de door HIB te lijden schade. Bestuurders zouden tijdens een
bezoek van HIB aan BioKing medio februari 2008 hebben medegedeeld dat BioKing over
onvoldoende middelen beschikte om met de productie van de installatie te beginnen. BioKing
zou HIB toen ook hebben meegedeeld dat zij al acht maanden lang geen installatie had
geproduceerd en/of afgeleverd. BioKing zou toen tevens hebben gezinspeeld op een mogelijk
faillissement. Bestuurders zouden misleidende mededelingen openbaar hebben gemaakt en in
diverse publicaties hebben voorgespiegeld dat zij een zeer succesvolle onderneming voerden
met een omzet met tientallen miljoenen euro’s. HIB stelt dat BioKing niet beschikte over de
vereiste kennis en ervaring voor het vervaardigen van een installatie zoals door HIB is gekocht.
Hoewel BioKing door de financiële problemen volgens HIB geen activiteiten meer ontplooide,
hebben bestuurders haar bewogen aanzienlijke aanbetalingen te doen. Bestuurders zouden
feitelijk hebben verhinderd dat BioKing haar verplichtingen tegenover HIB nakwam. Bestuurders
zouden persoonlijk grote uitgaven hebben gedaan, onder meer voor de aanschaf van dure auto’s
en kapitale villa’s.
HIB

Bestuurders voeren verweer en stellen dat BioKing na ontvangst van de eerste betaling is
begonnen met de bouw van de installatie. De installatie zou rond de jaarwisseling van 2007-2008
geleverd worden. Tijdens het bezoek van HIB medio februari 2008 heeft BioKing meegedeeld, zo
stellen bestuurders, dat de installatie voor 70 procent gereed was. Bestuurders betwisten dat zij
bij die gelegenheid hebben gezinspeeld op een faillissement en dat BioKing nooit in staat zou zijn
geweest de gekochte installatie te vervaardigen. Bestuurders stellen te hebben aangeboden om
ter overbrugging een kleinere versie van de door HIB gekochte installatie in gebruik te geven.
Bestuurders wijten het faillissement van BioKing aan externe factoren, een wereldwijd gebrek
aan grondstof, het instorten van de wereldmarktprijs voor fossiele ruwe olie en de zwakke
Amerikaanse dollar. Zij betwisten dat het BioKing ontbrak aan de benodigde kennis en ervaring.
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BioKing heeft kort na het faillissement met medewerking van de curator installaties geleverd aan
Kroatië en Zuid-Afrika. Van dure persoonlijke eigendommen was volgens bestuurders geen
sprake.
De rechtbank oordeelt dat HIB onvoldoende feiten heeft gesteld om tot het oordeel te komen dat
bestuurders in naam van de vennootschap verplichtingen zijn aangegaan, terwijl zij wisten of
redelijkerwijs behoorden te begrijpen dat de vennootschap niet aan die verplichtingen zou
kunnen voldoen en geen verhaal zou bieden voor de als gevolg van de niet-nakoming door de
wederpartij te lijden schade of dat zij als bestuurders feitelijk hebben verhinderd dat de
vennootschap haar verplichtingen tegenover HIB nakwam. Bestuurders hebben onweersproken
gesteld dat BioKing heeft aangeboden om ter overbrugging een kleinere versie van de door HIB
gekochte installatie in gebruik te geven. De rechtbank gaat voorbij aan de stelling dat BioKing
niet beschikte over de kennis en ervaring voor het vervaardigen van een installatie zoals HIB heeft
gekocht, omdat bestuurders onweersproken hebben gesteld dat de vennootschap na het
faillissement nog twee installaties heeft afgeleverd. Evenmin is het de rechtbank gebleken dat
bestuurders de vennootschap hebben leeggehaald met als gevolg dat de vennootschap haar
verplichtingen niet heeft kunnen nakomen. De dure auto’s waarover HIB sprak, waren eigendom
van de vennootschap; de villa van een van de bestuurders was gehuurd, waardoor van
onttrekkingen niet is gebleken. De rechtbank wijst de vorderingen van HIB af.
Het hof overweegt dat de bevoegdheid van de Nederlandse rechter voortvloeit uit de artikelen
24 dan wel 2, eerste lid, en 6, eerste lid, van de EEX-verordening. Vervolgens oordeelt het hof dat
HIB aantoont dat er bij derden ontevredenheid bestaat over de prestaties van BioKing, maar
daaruit blijkt nog niet dat BioKing niet in staat was een installatie als door HIB gekocht te
produceren. Evenmin blijkt daaruit dat bestuurders bij het aangaan van de koopovereenkomst
wisten althans hadden behoren te weten, maar desondanks de overeenkomst met HIB zijn
aangegaan. Bestuurders hebben dit verwijt bovendien gemotiveerd betwist. Verder constateert
het hof dat HIB bestuurders verwijt de aanbetalingen te hebben gebruikt voor andere doelen dan
voor de bouw van de installatie, dat BioKing haar verplichtingen tegenover HIB niet nakwam en
geen verhaal bood voor de daardoor geleden schade. Ter onderbouwing van haar stellingen heeft
HIB faillissementsverslagen overgelegd, waaruit blijkt dat er een onderzoek van de curator loopt
naar onbehoorlijk bestuur door bestuurders alsook naar paulianeus handelen. Volgens het hof is
dat feit echter onvoldoende om te kunnen concluderen dat bestuurders BioKing stelselmatig
hebben leeggehaald en hebben bewerkstelligd dat BioKing haar verplichtingen tegenover HIB niet
is nagekomen. Daarom beslist het hof bij tussenvonnis dat HIB toegelaten wordt bewijs te leveren
voor haar stelling dat bestuurders de opdracht hebben aangenomen terwijl zij op dat moment
wisten dat BioKing niet aan die opdracht zou kunnen voldoen.
In het eindarrest oordeelt het hof dat de door HIB overgelegde verklaringen geen steun voor het
te leveren bewijs bieden. Uit het in het geding gebrachte onderzoeksrapport blijkt niet dat
BioKing niet in staat was om de met HIB overeengekomen installatie te produceren. De uitspraak
uit het rapport dat nog nergens ter wereld een liter olie uit algen kon worden gekocht tegen een
commercieel verantwoorde prijs, is daarvoor evenmin bewijs. De verklaring van de curator en de
faillissementsverslagen bieden evenmin steun voor het verlangde bewijs. Verder volgt uit het
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enkele feit dat een van de bestuurders destijds een luxe leven leidde niet dat de aanbetaalde
gelden voor andere doelen zijn aangewend dan voor de productie van de installatie. Uit de
curator- en faillissementsverslagen blijkt niets van onttrekking van gelden. Wel geven ze blijk van
schulden van een van de bestuurders, maar daaruit volgt niet dat BioKing het voorschot van HIB
niet heeft aangewend voor de bouw van de installatie, en ook niet dat bestuurder daardoor heeft
belemmerd dat BioKing haar verplichtingen jegens HIB niet nakwam. Het hof constateert dat het
opgedragen bewijs niet is geleverd en dat een persoonlijk, voldoende ernstig verwijt van
onrechtmatig handelen niet is komen vast te staan.
Eindbeslissingen en gronden: de rechtbank wijst de vordering af. Het hof bekrachtigt het vonnis
op grond van vaststelling van dezelfde feiten en dezelfde beoordeling van het recht.
Overige onderzoekselementen
Rechtbank en hof oordelen overeenkomstig de Beklamel-norm. De lezer van de uitspraken kan
niet precies achterhalen hoe de gerechten de stellingen van partijen hebben geïnterpreteerd. In
de uitspraken is slechts de voornamelijk in conclusies gegoten interpretatie van de gerechten
terug te vinden. De zaak is feitelijk en juridisch complex. In beide uitspraken wordt duidelijke taal
gebruikt. De motivering is in het tussen- en eindarrest aanzienlijk uitvoeriger dan in het beknopte
vonnis. Beide uitspraken zijn logisch opgebouwd. In het vonnis worden eerst de feiten en
vervolgens de stellingen van partijen uiteengezet. Daarna overweegt de rechtbank naar welke
rechtsnorm het geschil zal worden beoordeeld, waarna de beoordeling volgt. De overwegingen
in het vonnis zijn ongenummerd, anders dan in alle andere uitspraken. Het arrest geeft in het
tussenarrest de feiten en stellingen van partijen weer, gevolgd door de grieven van HIB. Het hof
overweegt dat een van de grieven faalt. Wat betreft de andere grief overweegt het hof, net als
de rechtbank, naar welke norm die zal worden beoordeeld. Het hof stelt HIB in de gelegenheid
bewijs te leveren voor haar overige stellingen. In het eindarrest volgt na procedurele
overwegingen de beoordeling van bewijsmateriaal dat HIB heeft aangedragen, waarna de
eindbeslissing volgt.
Omvang
Vonnis:
Arrest:

1459 woorden.
2441 (tussenarrest) en 1155 woorden (eindarrest), tezamen 3596 woorden.

Bijzonderheden
Anders dan de rechtbank overweegt het hof ambtshalve dat het bevoegd is deze zaak met
internationale aspecten te behandelen.

Zaak 7 (EK): Boer-Pel q.q./Ceramic
Procespartijen
Boer (in eerste aanleg) en Pel (in hoger beroep), curator in het faillissement van Canopus nv
(eiser)
tegen
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Ceramic Oxides International bv en bestuurders (gedaagden).
Duur procedures
Aanvang zaak in eerste aanleg:
Datum beslissingen rechtbank:
Duur procedure in eerste aanleg:

in 2008.221
31 december 2008 en 23 september 2009.
circa anderhalf jaar.

Aanvang zaak in hoger beroep:
Datum beslissing hof:
Duur procedure in hoger beroep:

22 december 2009 (dagvaarding).
19 juli 2011.
1 jaar en 8 maanden.

Duur volledige procedure:

circa 3 jaar.

Feitencomplex
Canopus nv (hierna: Canopus) wordt in 2002 opgericht door een van de gedaagde bestuurders
van Ceramic Oxides International bv (hierna: Ceramic) om octrooien waarvan hij rechthebbende
is te exploiteren. Deze exploitatie moet door een samenwerkingsverband met derden gestalte
krijgen, waarbij bestuurders en Ceramic kennis inbrengen en derden de benodigde financiering.
Daartoe gaat Canopus in 2003 een overeenkomst met Mercury Investment Ltd (hierna: Mercury)
aan. Vervolgens blijkt dat Mercury niet in staat is fondsen aan te trekken, ook niet nadat Canopus
akkoord gaat met minder fondsen. Daarop zegt Canopus de overeenkomst op. Vervolgens biedt
Heartstream bv, een onderneming van een (beoogd) commissaris van Canopus, aan om de taken
van Mercury over te nemen. De onderhandelingen die hieruit voortvloeien leiden echter niet tot
het gewenste resultaat. Het lukt Canopus daarna niet meer een andere financier te vinden. Een
van de bestuurders heeft in 2004 door middel van een eigen aanvraag het faillissement van
Canopus bewerkstelligd.
Vordering, grondslag en rechtsvraag
Vordering: de curator van Canopus stelt bestuurders van Ceramic hoofdelijk aansprakelijk voor
het faillissement van Canopus, omdat zij niet zouden hebben voldaan aan de boekhoud- en
publicatieplicht. Het onbehoorlijk bestuur wordt daarom wettelijk vermoed een belangrijke
oorzaak van het faillissement te zijn geweest. De curator stelt dat bestuurders bovendien weinig
inzicht hebben gehad in de financiële positie van de onderneming, wat heeft geleid tot hevige
discussies tussen de bestuurders onderling. Verder zou het niet (tijdig) openbaar maken van de
jaarrekeningen hebben geleid tot wantrouwen bij investeerders. Ten slotte zou geen redelijk
denkend bestuurder hebben gehandeld zoals bestuurders hebben gedaan door geen
inspanningen te verrichten om het gebrek aan vertrouwen tussen de bestuurders onderling en
de bestuurders en commissarissen weg te nemen, en door te handelen in strijd met de statuten
van Canopus. De curator vordert hoofdelijke veroordeling tot betaling van het bedrag van de
schulden van Canopus. De hoogte van de vordering moet in een schadestaatprocedure worden
vastgesteld. Overigens stelt de curator dat een van de bestuurders bovendien een persoonlijk,
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tegenstrijdig, belang had, omdat hij ook bestuurder was van Canopus. Daarmee zou hij ook intern
aansprakelijk zijn in de zin van artikel 2:9 BW. Alleen het hof is aan de beoordeling van de interne
aansprakelijkheid toegekomen (de rechtbank heeft de primaire vordering op grond van externe
aansprakelijkheid reeds toegewezen), waardoor in het vonnis van de rechtbank de beoordeling
van het tegenstrijdig belang achterwege is gelaten.
Grondslag: externe bestuurdersaansprakelijkheid op grond van artikel 2:138 BW.
Rechtsvraag: hebben de bestuurders van Ceramic hun taak onbehoorlijk vervuld en wordt
vermoed dat deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement
van Canopus?
Rechtsregels
Wet: de rechtbank verwijst naar de artikelen 2:9, 2:138, 2:146, 2:248 BW.
Het hof verwijst naar de artikelen 2:9, 2:10, 2:80, 2:93a, 2:138, 2:146/2:256, 2:394 BW.
Jurisprudentie: de rechtbank verwijst naar: HR 9 juli 2004, JOR 2004, 266; HR 28 oktober 2005, NJ
2006, 558; HR 29 juni 2007, NJ 2007, 420 (Bruil, voorkomen van tegenstrijdig belang); HR 20 juni
2008, NJ 2008, 356 (Willemsen/NOM). Het hof past toe: HR 26 oktober 2001, NJ 2001, 665 toe
(procesrechtelijke regel); HR 29 november 2002, NJ 2003, 455 toe (aansprakelijkheid op grond van
artikel 2:9 BW; zie Rechtssystematiek); HR 29 juni 2007, NJ 2007, 420 (Bruil).
Rechterlijke denkwijzen
De rechtbank overweegt dat uit de wetsgeschiedenis van artikel 2:138/2:248 BW blijkt dat de
bestuurder kan volstaan met duidelijk te maken dat het faillissement in overwegende mate door
externe omstandigheden is veroorzaakt.
Het hof geeft alleen een rechtssystematiek in de kwestie van het tegenstrijdig belang (inzake de
interne aansprakelijkheid). Voor de externe aansprakelijkheid, die hier wordt onderzocht, is een
dergelijke systematiek niet vermeld.
Beoordeling
Rechtbank: de rechtbank stelt bestuurders met een bewijsopdracht in de gelegenheid
tegenbewijs te leveren tegen het vermoeden dat de onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke
oorzaak is van het faillissement van Canopus. Daarop worden vier getuigen gehoord. De
rechtbank geeft vervolgens een eigenlijke bewijsbeslissing die inhoudt dat bestuurders niet zijn
geslaagd in het leveren van voornoemd tegenbewijs.
De rechtbank stelt eerst vast dat bestuurders van Ceramic de boekhoud- en publicatieplicht
hebben geschonden. De rechtbank leidt vervolgens uit getuigenverklaringen af dat de
belangrijkste oorzaken van het faillissement zijn geweest: het gebrek aan financiering (en
daarmee het ontbreken van activiteiten om het bedrijfsproduct op de markt te brengen) en de
discussies tussen de diverse betrokkenen (bestuurders, commissarissen en externe partijen).
Maar anders dan de curator stelt, vloeien deze oorzaken niet voort uit de schending van de
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boekhoud- en publicatieplicht: gesteld noch gebleken is namelijk dat financiers zijn afgehaakt
omdat zij onvoldoende inzicht hadden in de boeken. Evenmin kwamen de aanhoudende
discussies over de bedrijfsvoering voort uit het niet voldoen aan de boekhoudplicht. De rechten
en plichten van de bovengenoemde betrokkenen volgen ook niet zozeer uit de jaarstukken en
boekhouding, maar uit de statuten. De curator heeft nagelaten haar stelling te onderbouwen dat
het faillissement niet is veroorzaakt door van buiten komende omstandigheden. De rechtbank
overweegt dat de curator ‘evenzeer heeft nagelaten datzelfde standpunt in te nemen ten aanzien
van de primair gestelde oorzaak, het gebrek aan financiering. In het hierna volgende zal er dan
ook van worden uitgegaan dat de door [bestuurders] aangedragen oorzaken [gebrek aan
financiering en niet nagekomen toezeggingen] te beschouwen zijn als van buiten komende
oorzaken.’
Dat betekent echter volgens de rechtbank niet zonder meer dat bestuurders daarmee het
tegenbewijs hebben geleverd tegen het wettelijk vermoeden dat het onbehoorlijke bestuur een
belangrijke oorzaak van het faillissement is. Bestuurders hebben immers niet of nauwelijks
serieuze activiteiten verricht om de doelen van Canopus te realiseren, waarmee zij nalatig zijn
geweest in het voorkomen van de door hen gestelde externe faillissementsoorzaak (zie
tussenvonnis van 31 december 2008, r.o. 6.7). Zo hebben zij nagelaten inspanningen te
verrichten om alternatieve financiers te vinden. Daardoor zijn bestuurders niet geslaagd in het
leveren van tegenbewijs tegen het wettelijk vermoeden dat hun onbehoorlijke taakvervulling een
belangrijke oorzaak is van het faillissement. De rechtbank stelt bestuurders van Ceramic aldus
hoofdelijk aansprakelijk.
Hof: bestuurders komen onder andere op tegen het oordeel van de rechtbank dat zij niet
aannemelijk hebben gemaakt dat de oorzaak van het faillissement veroorzaakt is door het
mislukken van financieringspogingen om de bedrijfsactiviteiten te ontplooien. Verder hebben zij
aangevoerd dat zij er, ter voorkoming van schulden binnen Canopus, alles aan hebben gedaan
om geen handelscrediteuren te laten ontstaan.
Anders dan de rechtbank is het hof van oordeel dat bestuurders wel aannemelijk hebben
gemaakt dat andere feiten of omstandigheden dan hun onbehoorlijke taakvervulling een
belangrijke oorzaak van het faillissement zijn geweest. Het hof oordeelt namelijk dat uit de
getuigenverklaringen wel kan worden afgeleid dat het gebrek aan financiering (en daarmee
samenhangend het ontbreken van activiteiten om het technologisch product op de markt te
brengen) en de discussies daarover tussen de diverse betrokken partijen, de belangrijkste
oorzaken van het faillissement zijn geweest. Daardoor zijn zij noch uit hoofde van artikel 2:138
BW voor het tekort van de boedel, noch op grond van artikel 2:9 BW voor de door Canopus geleden
schade aansprakelijk zijn.
Volgens het hof hebben bestuurders namelijk voldoende aannemelijk gemaakt dat zij gepoogd
hebben financiers aan te trekken. Voorts is aannemelijk geworden dat een van de bestuurders
gepoogd heeft de interne meningsverschillen op te lossen. Ook acht het hof het van belang dat
bestuurders ter voorkoming van het oplopen van schulden van Canopus het nodige in het werk
hebben gesteld om ervoor te zorgen dat er geen handelscrediteuren zouden ontstaan. Op grond
95

van bovengenoemde omstandigheden komt het hof tot het oordeel dat bestuurders het wettelijk
vermoeden dat het onbehoorlijk bestuur de belangrijkste oorzaak is van het faillissement,
hebben ontzenuwd. Op de voet van artikel 2:138, eerste lid, BW moet de curator aannemelijk
maken dat de kennelijk onbehoorlijke taakvervulling toch mede een belangrijke oorzaak van het
faillissement is geweest. De curator heeft daartoe aangevoerd dat bestuurders niets, althans
onvoldoende hebben ondernomen om fondsenverstrekker Mercury tot nakoming van de
overeenkomst te bewegen. Het hof oordeelt echter dat bestuurders vanwege de financiële
situatie binnen Canopus geen gerechtelijke procedure konden starten. Tot slot overweegt het
hof nog dat de curator zijn stelling dat het niet opstellen en bijhouden van een administratie en
het niet openbaar maken van de jaarrekeningen hebben geleid tot het faillissement (onder meer
omdat dit zou hebben geleid tot slechte onderlinge verhoudingen en tot wantrouwen bij
investeerders) niet voldoende heeft onderbouwd.
Eindbeslissingen en gronden: de rechtbank wijst de vorderingen toe (na bewijsopdracht;
eigenlijke bewijsbeslissing). Het hof vernietigt de vonnissen van de rechtbank op grond van een
andere vaststelling van de feiten en een andere beoordeling van het recht.
Overige onderzoekselementen
Beide gerechten volgen de vaste jurisprudentie in bestuurdersaansprakelijkheid. Feitelijk en
juridisch is de zaak zeer complex. In beide uitspraken wordt duidelijke taal gebruikt, met
uitzondering van de overweging in het vonnis die bij de Beoordeling hierboven is geciteerd
(eerste alinea onderaan). De motivering is in beide uitspraken uitvoerig, mede door de talrijke
getuigenverklaringen. In het arrest wordt door overwegingen met rechtsvinding in te voegen
duidelijker gemaakt waarop de beoordeling is gestoeld. Beide uitspraken zijn logisch opgebouwd.
Het hof geeft al in het begin van de beoordelingssectie aan dat andere feiten of omstandigheden
dan de onbehoorlijke taakvervulling van bestuurders een belangrijke oorzaak van het
faillissement van Canopus zijn geweest. Dan volgen verslagen van de getuigenverklaringen,
waarna het hof zijn oordeel herhaalt en het uiteenzet waarom het betoog van de curator, dat de
kennelijk onbehoorlijke taakvervulling mede een belangrijke oorzaak van het faillissement
geweest, niet slaagt. Het hof concludeert dat de vordering van de curator wordt afgewezen.
Omvang
Vonnis:
Arrest:

5395 woorden (eindvonnis).
9231 woorden.

Bijzonderheden
De rechtbank is uitvoerig ingegaan op de vraag of de faillissementsoorzaken van binnen of van
buiten de vennootschap kwamen. Uiteindelijk bleek dit voor haar oordeel niet beslissend, want
ook al waren de oorzaken volgens de rechtbank van buiten afkomstig, dan nog hebben de
bestuurders zich te weinig ingespannen om deze oorzaak tegen te gaan. Het hof koerst meer dan
de rechtbank direct af op deze laatste vraag. (Zie tevens Beoordeling in paragraaf F.4.6).
Verder is de wijze waarop het hof zijn beoordeling vormgeeft, met een conclusie bij aanvang,
elders weinig aangetroffen.
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Deze zaak is een goed voorbeeld van jurisprudentie waarin de rechter een ‘sprong’ maakt van de
feiten naar het oordeel. De gerechten verwijzen (beknopt) naar het toepasselijke recht van de
zaak, gaan uitgebreid in op de getuigenverklaringen en komen dan tot een conclusie.
De gefailleerde vennootschap is overigens een nv, vandaar dat in deze zaak geprocedeerd is op
grondslag van artikel 2:138 BW, wat verhoudingsgewijs minder vaak voorkomt dan op grond van
artikel 2:248 BW (bankroete bv).

Zaak 8 (MK): Holla/Stegeman
Procespartijen
Holla Poelman Van Leeuwen advocaten nv (eiseres)
tegen
A.G. Stegeman (gedaagde).
Duur procedures
Aanvang zaak in eerste aanleg:
Datum beslissingen rechtbank:
Duur procedure in eerste aanleg:

begin 2009.222
27 september 2009 en 4 november 2009.
circa 9 maanden.

Aanvang zaak in hoger beroep:
Datum beslissing hof:
Duur procedure in hoger beroep:

1 februari 2010 (dagvaarding).
28 juni 2011.
1 jaar en 5 maanden.

Duur volledige procedure:

meer dan 2 jaar.

Feitencomplex
Advocatenkantoor Holla Poelman Van Leeuwen nv (hierna: Holla), vertegenwoordigd door
Moorman van Kappen, verricht juridische werkzaamheden voor FourVision bv vanwege schulden
en betalingsachterstanden van deze vennootschap. FourVision wordt bestuurd door Stegeman.
Stegeman geeft namens FourVision Holla opdracht een vordering van 250.000 euro op Akros te
incasseren. Daarmee zou FourVision een deel van haar schulden aan de fiscus en aan Northgate
Arinso kunnen aflossen. Holla legt daartoe derdenbeslagen ten laste van Akros. Akros stort
vervolgens 250.000 euro op de derdengeldenrekening van Holla om de beslagen op te laten
heffen.
Moorman van Kappen laat op 19 juni 2008 aan FourVision weten dat de nota’s van Holla, ter
grootte van circa 17.000 euro, nog openstaan. Hij deelt FourVision mede geen werkzaamheden
meer in dit dossier te verrichten zolang de nota’s onbetaald blijven. Op 23 juni 2008 laat
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Het tussenvonnis dateert van 27 mei 2009. Het rolnummer wijst ook op 2009.
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Stegeman aan Moorman van Kappen weten dat FourVision zo snel mogelijk gelden van Akros wil
ontvangen.
Op 25 juni 2008 zegt Northgate Arinso de partnerovereenkomst met FourVision op, onder andere
wegens herhaaldelijk uitblijven van betalingen. Op 27 juni 2008 verzoekt Stegeman Northgate
Arinso om uitstel van betaling.
Op 30 juni 2008 herhaalt Moorman van Kappen tegenover Stegeman dat hij zijn werkzaamheden
staakt. Op de achtergrond blijft hij FourVision adviseren bij de onderhandelingen met Akros.
Op 7 juli 2008 komt Stegeman met Holla overeen dat van het door Akros op de
derdengeldenrekening van Holla gestorte bedrag 70.000 euro naar FourVision en 180.000 euro
naar Akros overgemaakt zal worden. Zij komen tevens overeen dat FourVision het aan Holla
verschuldigde bedrag van circa 17.000 euro zal uitbetalen. Stegeman spreekt hierover met de
praktijkwaarnemer van Moorman van Kappen, omdat deze op vakantie was. FourVision betaalt
echter niet uit aan Holla. Op 16 juli 2008 wordt FourVision op eigen aangifte failliet verklaard.
Vordering, grondslag en rechtsvraag
Vordering: Holla vordert van hoofdelijke veroordeling van Stegeman tot betaling van een bedrag
van de openstaande nota’s plus rente ter grootte van circa 18.000 euro.
Grondslag: externe bestuurdersaansprakelijkheid op grond van de artikelen 2:248 en 6:162 BW.
Rechtsvraag: heeft Stegeman onrechtmatig gehandeld door namens FourVision een
betalingsregeling aan te gaan met Holla, terwijl – zoals Holla stelt – Stegeman wist of behoorde
te weten dat FourVision niet aan haar verplichtingen zou kunnen voldoen en geen verhaal zou
bieden? In deze rechtsvraag is de Beklamel-norm te herkennen. In hoger beroep heeft Holla
hieraan toegevoegd dat Four Vision haar contractuele verplichtingen jegens Holla niet nakwam
door op de datum van faillissementsaanvraag 24.000 euro over te maken aan Stegemans
persoonlijke holding.
Rechtsregels
Wet: in beide uitspraken wordt verwezen wordt naar de onrechtmatige daad. Er is niet verwezen
naar specifieke wetsartikelen.
Jurisprudentie: in beide uitspraken is niet uitdrukkelijk verwezen naar jurisprudentie, maar in het
arrest zijn wel jurisprudentiële rechtsregels te vinden (zie Rechterlijke denkwijzen).
Rechterlijke denkwijzen
De rechtbank vermeldt geen denkwijzen. Het hof overweegt dat de rechtsregels van de arresten
Beklamel en Ontvanger/Roelofsen van toepassing zijn, zonder deze bij naam te noemen (zie
paragraaf F.2).
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Beoordeling
Holla verwijt Stegeman een betalingsregeling namens FourVision te zijn aangegaan met Holla,
terwijl Stegeman wist of behoorde te weten dat FourVision niet aan haar verplichtingen zou
kunnen voldoen en geen verhaal zou bieden. Holla stelt dat Stegeman hiermee onrechtmatig
gehandeld heeft.
De rechtbank overweegt dat toen Stegeman de betalingsregeling met Holla overeenkwam, Holla
al een opeisbare vordering op FourVision had. De rechtbank volgt Holla niet in haar verwijt dat
Stegeman onrechtmatig heeft gehandeld door tegelijk met het treffen van de betalingsregeling
overeen te komen dat een bedrag van 70.000 euro van Holla’s derdengeldenrekening naar
FourVision zou worden overgemaakt. Holla’s advocaat Moorman van Kappen was op dat
moment op vakantie en had zijn praktijkwaarnemer de instructie gegeven om goed op te letten
met FourVision, omdat die weliswaar veel geld op Holla’s derdengeldenrekening had staan, maar
Holla ook een vordering op FourVision had. Holla wist bovendien dat Northgate Arinso de
opzegging van diens partnerovereenkomst met FourVision niet ongedaan zou maken. In deze
omstandigheden had van Holla veel meer voorzichtigheid mogen worden verwacht. De
rechtbank wijst de vordering van Holla af.
Het hof bekrachtigt het vonnis onder gelijkluidende beoordeling als de rechtbank, zij het
uitvoeriger gemotiveerd. Op 19 juni 2008, toen Stegeman met Holla een betalingsregeling
overeenkwam, is geen nieuwe verplichting voor Stegeman ontstaan om Holla’s schuld te
voldoen, omdat Stegeman toen al circa 17.000 euro aan Holla verschuldigd was. Daardoor kon
Stegeman niet, zoals Holla beweert, een regeling overeen zijn gekomen in de wetenschap dat
FourVision niet aan zijn verplichting zou kunnen voldoen. Het hof oordeelt tevens dat Stegeman
niet ernstig verwijtbaar heeft gehandeld door Holla niet met zoveel woorden mee te delen dat
Northgate Arinso de partnerovereenkomst met FourVision had opgezegd. Holla wist namelijk van
de aanzienlijke belastingschulden van FourVision en de enorme betalingsachterstand op
Northgate Arinso. Uit de mededeling van Stegeman aan Moorman van Kappen op 4 juli 2008 dat
Northgate Arinso met leveren was gestopt, moest voor Holla duidelijk zijn dat de situatie van
FourVision precair geworden was. Het hof oordeelt dat Stegeman nog mocht geloven in een
oplossing voor het conflict met Northgate Arinso op basis van de langdurige relatie met
Northgate Arinso en de contacten die hij na de opzegging van Northgate Arinso met haar heeft
gehad.
Holla heeft in hoger beroep een tweede grondslag aan haar vordering toegevoegd. Die houdt in
dat Stegeman, volgens Holla, onrechtmatig heeft gehandeld door op de dag van de
faillissementsaanvraag van FourVision nog 24.000 euro over te maken naar de persoonlijke
holding van Stegeman. Het hof oordeelt dat het Stegeman duidelijk moet zijn geweest dat zijn
handelwijze tot gevolgd had dat er geen middelen overbleven om de andere schuldeisers, onder
wie Holla, te voldoen. Dit levert een voldoende ernstig verwijt op om hem persoonlijk
aansprakelijk te houden voor de schade die als gevolg daarvan is ontstaan. De curator heeft
echter in het faillissement van FourVision deze betaling vernietigd, waardoor Holla geen schade
lijdt als gevolg van Stegemans overboeking. Holla’s vordering is daarom ook op deze grondslag
niet toewijsbaar.
99

Eindbeslissingen en gronden: de rechtbank wijst de vordering af. Het hof bekrachtigt het vonnis
op grond van vaststelling van dezelfde feiten en dezelfde beoordeling van het recht.
Overige onderzoekselementen
Het hof houdt zich aan eerdergenoemde jurisprudentie van de Hoge Raad, die door de open
normen (‘zodanig verwijt’, ‘voldoende ernstig verwijt’) aanzienlijke ruimte bieden voor eigen
invulling. De rechtbank wijdt niet uit over jurisprudentieregels, maar volgt deze impliciet. De zaak
is feitelijk en juridisch complex. In beide uitspraken is het taalgebruik duidelijk. Het arrest is
beduidend uitvoeriger gemotiveerd dan het vrij beknopte vonnis. Zowel het vonnis als het arrest
is logisch opgebouwd. De uitspraken zijn geconstrueerd aan de hand van de gebruikelijke
onderdelen, waaronder feiten en beoordeling (zie paragraaf F.3).
Omvang
Vonnis:
Arrest hof:

1206 woorden (eindvonnis).
3015 woorden.

Bijzonderheden
De rechtbank herformuleert (verbetert) op eigen initiatief het verwijt van eiseres aan gedaagde.
De rechtbank overweegt ten overvloede dat eiseres zelf het verwijt treft dat zij niet de nodige
voorzichtigheid heeft betracht, terwijl zij gedaagde hiervan beschuldigt. Hier is in hoger beroep
tegen gegriefd.
Deze zaak heeft geen van de inhoudelijke kenmerken voor toewijzing aan een meervoudige
kamer, die in de literatuur, enquête en interviews naar voren komen. De reden dat de zaak toch
door drie rechters is behandeld, is wellicht dat de in de rechtspraak afgesproken normen een
bepaald aandeel meervoudige behandeling vereiste. De rechtbank heeft de zaak ook in slechts
negen maanden afgedaan.

Zaak 9 (MK): Van Andel q.q./Lindeman
Procespartijen
Van Andel, curator in het faillissement van Stichting Derdengelden Praktijkuitoefening
Flinterman (eiser)
tegen
Lindeman, bestuurder van de Stichting Derdengelden Praktijkuitoefening Flinterman (gedaagde).
Duur procedures
Aanvang zaak in eerste aanleg:
Datum beslissingen rechtbank:
Duur procedure in eerste aanleg:

24 februari 2009 (oproepingsexploot van curator).
13 mei 2009 en 11 november 2009.
8½ maanden.

100

Aanvang zaak in hoger beroep:
Datum beslissing hof:
Duur procedure in hoger beroep:

2 februari 2010 (dagvaarding).
11 december 2012.
2 jaar en 10 maanden.

Duur volledige procedure:

3 jaar en 9½ maanden.

Feitencomplex
Gedaagde is advocaat met een eigen praktijk en in de periode 1999-2006 was hij tevens
bestuurder van de Stichting Derdengelden Praktijkuitoefening van Flinterman (hierna: de
Stichting). Flinterman, ook advocaat, was op zijn beurt bestuurder van de derdengeldenstichting
van gedaagde bestuurder.
Het doel van de Stichting was volgens de statuten het in beheer nemen van alle gelden die uit
hoofde van zijn beroep worden toevertrouwd aan Flinterman om deze te bestemder tijd uit te
keren aan de rechthebbende(n). De statuten bepaalden dat de voorzitter, Flinterman, bevoegd
was de Stichting alleen te vertegenwoordigen. In 2000 besloot het bestuur van de Stichting om
de statuten te wijzigen conform de voorgeschreven modelstatuten van de Orde van Advocaten,
maar deze wijziging is pas in 2003 bij notariële akte tot stand gekomen. Flinterman en gedaagde
bestuurder (hierna: bestuurder) hebben de bank in 1999 geïnstrueerd betalingen ten laste van
de derdengeldenrekening uitsluitend uit te voeren volgens het tweehandtekeningenvereiste.
Flinterman is in 2004 failliet verklaard; zijn Stichting volgde in 2007. Voorafgaand aan zijn
faillissement heeft Flinterman, zonder medeweten van bestuurder, aanzienlijke bedragen van de
Stichting aan zichzelf overgemaakt. Bestuurder heeft onbetwist de betalingen aan en door de
Stichting niet gecontroleerd en nooit zijn handtekening gezet onder betaalopdrachten van
Flinterman. Andersom heeft Flinterman wel betaalopdrachten van de derdengeldenstichting ten
behoeve van de praktijk van bestuurder ondertekend.
Vordering, grondslag en rechtsvraag
Vordering:
curator
stelt
bestuurder
aansprakelijk
op
grond
van
interne
bestuurdersaansprakelijkheid (art. 2:9 BW). Hij vordert onder andere een verklaring voor recht
dat de Stichting aansprakelijk is op grond van artikel 2:9 BW en veroordeling om aan de curator
te betalen de schade bestaande uit de ‘oneigenlijke’ betalingen vanaf de derdengeldenrekening.
Grondslag: primair interne bestuurdersaansprakelijkheid op grond van artikel 2:9 BW; subsidiair
externe bestuurdersaansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad.
Rechtsvraag: heeft bestuurder zich schuldig gemaakt aan onbehoorlijke taakvervulling in de zin
van artikel 2:9 BW? Heeft bestuurder, als hij zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld, onrechtmatig
gehandeld jegens de schuldeisers?
Rechtsregels
Wet: in beide uitspraken wordt verwezen wordt naar de Boekhoudverordening 1998 van de Orde
van Advocaten plus de nota van toelichting daarop van 29 juni 2000. Daarin is bepaald hoe
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advocaten moeten handelen met derdengelden. Het doel van de derdengeldenstichting is om
rechthebbenden te beschermen tegen eventueel frauduleus handelen of insolventie van de
advocaat. Rechthebbenden kunnen in beginsel ten minste twee partijen aanspreken voor de hem
toekomende gelden: de Stichting en de advocaat. Eventueel is het kantoor waaraan de advocaat
verbonden is aansprakelijk jegens de rechthebbende. In de verordening is verder bepaald dat
voor elke opname van gelden door een derdengeldenstichting of overmaking naar een andere
rekening de schriftelijke goedkeuring van ten minste twee bestuursleden is vereist.
Verder wordt in beide uitspraken verwezen naar de artikelen 2:9, 2:291 (alleen statutair kan
worden bepaald dat het bestuur bevoegd is tot, onder andere, overeenkomsten waarbij de
stichting zich tot zekerstelling verbindt) en 6:89 BW (schuldeiser kan niet meer protesteren tegen
een gebrek in de prestatie als hij dat niet binnen bekwame tijd na de ontdekking heeft gedaan).
In het vonnis is tevens verwezen naar de artikelen 2:10 (bestuur is verplicht goede administratie
te voeren) en 6:102, eerste lid, BW (medeschuld).
Jurisprudentie: in het vonnis is de rechtsregel van het arrest Staleman/Van der Ven te herkennen,
waarin is bepaald wanneer sprake is van een ‘ernstig verwijt’. De rechtbank verwijst verder naar
HR 23 maart 2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ3531, waarin de Hoge Raad overwoog dat artikel 6:89 BW
slechts op gevallen van ondeugdelijke nakoming ziet en niet (mede) op een geval waarin in het
geheel geen prestatie is verricht. Het hof verwijst niet naar rechtspraak.
Rechterlijke denkwijzen
De rechtbank overweegt dat voor aansprakelijkheid volgens artikel 2:9 BW is vereist dat aan de
bestuurder een ernstig verwijt van onbehoorlijk bestuur kan worden gemaakt. Daarvoor zal
worden beoordeeld of sprake is van onbehoorlijke taakvervulling. Vervolgens wordt beoordeeld
of bestuurder daarvan een ernstig verwijt is te maken. Het laatste criterium dient te worden
beoordeeld aan de hand van alle omstandigheden van het geval, waaronder de aard van de door
de rechtspersoon uitgeoefende activiteiten, de in het algemeen daaruit voortvloeiende risico’s,
de taakverdeling binnen het bestuur, 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, alsmede het inzicht en de zorgvuldigheid die mogen
worden verwacht van een bestuurder die voor zijn taak berekend is en deze nauwgezet vervult.
De rechtbank overweegt ook dat op bestuurder en Flinterman een collectieve
verantwoordelijkheid voor de Stichting rustte. De interne taakverdeling kan echter meebrengen
dat een individuele bestuurder geen ernstig verwijt kan worden gemaakt van de tekortkoming
van het bestuur. Daarvoor moet de bestuurder aantonen dat hij niet nalatig is geweest om
maatregelen te treffen om de gevolgen van de tekortkoming af te wenden.
Het hof verwijst naar de uitleg van het toetsingscriterium van artikel 2:9
bovenstaand) en verenigt zich hiermee.
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BW

in het vonnis (zie

Beoordeling
De rechtbank overweegt dat op bestuurder de algemene taak rustte ervoor te zorgen dat het
tijdelijk beheren en betalen van de derdengelden op juiste wijze en aan de juiste (rechts)persoon
plaatsvond. Hiervoor diende hij in elk geval in grote lijnen op de hoogte te zijn van betalingen
aan en door de Stichting. De rechtbank rekent het tot diens algemene taak als bestuurder dat hij
de betalingen aan en door de Stichting controleerde. Bestuurder heeft echter op geen enkele
wijze inzicht in de activiteiten van de Stichting gehad. Aldus is hij volgens de rechtbank
tekortgeschoten in het vervullen van zijn algemene bestuurstaak om toe te zien op de
verwezenlijking van de doelstelling. Zijn geheel passieve opstelling betreft een onmiskenbare,
duidelijke tekortkoming, waarover geen redelijk oordelend en verstandig bestuurder twijfelt. De
rechtbank verwerpt het verweer van bestuurder dat sprake is van rechtsverwerking, dat hij door
zijn taakverdeling met Flinterman geen controle hoefde uit te oefenen en dat hij mocht afgaan
op de mededelingen van Flinterman dat hij geen gebruik maakte van de derdengeldenrekening.
Ook het verweer dat het achteraf controleren van de bankafschriften niet had volstaan om de
gevolgen van de tekortkoming af te wenden, faalt. Bestuurder is aansprakelijk voor de schade die
de Stichting door zijn onbehoorlijke taakvervulling lijdt. De rechtbank overweegt dat in een
schadestaatprocedure de matigingsverweren van bestuurder kunnen worden onderzocht.
Het hof bekrachtigt het vonnis, want komt tot een geheel gelijkluidende beoordeling als de
rechtbank: bestuurder heeft zich schuldig gemaakt aan onbehoorlijk bestuur door te weinig
controle uit te oefenen.
Eindbeslissingen en gronden: de rechtbank wijst de vorderingen toe. Het hof bekrachtigt het
vonnis op grond van vaststelling van dezelfde feiten en dezelfde beoordeling van het recht.
Overige onderzoekselementen
Gerechten
plaatsen
hun
beoordeling
in
het
kader
van
de
vaste
bestuurdersaansprakelijkheidsjurisprudentie. De zaak is feitelijk en juridisch eenvoudig. Het
taalgebruik is in beide uitspraken duidelijk. In het arrest wordt wel aanzienlijk formelere taal
gebruikt dan in het vonnis. Beide uitspraken zijn voldoende uitvoerig gemotiveerd voor de
onderbouwing van de beslissing. Het vonnis en het arrest zijn logisch en op de gebruikelijke wijze
opgebouwd.
Omvang
Vonnis:
Arrest:

4526 woorden (eindvonnis).
5131 woorden.

Bijzonderheden
Het hof verwijst in zijn vonnis voortdurend naar overwegingen in het vonnis van de rechtbank,
waarmee het hof zich steeds kan verenigen. De rechtbank heeft de zaak in relatief korte tijd
afgedaan, namelijk in minder dan negen maanden.
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Zaak 10 (EK): BRR-Assurantiën
Procespartijen
BRR Participaties bv (eiseres)
tegen
bestuurder van Assurantiën bv (gedaagde).
Duur procedures
Aanvang zaak in eerste aanleg:
Datum beslissingen rechtbank:
Duur procedure in eerste aanleg:

eind 2008.223
29 april 2009 en 13 januari 2010.
meer dan 1 jaar.

Aanvang zaak in hoger beroep:
Datum beslissing hof:
Duur procedure in hoger beroep:

9 april 2010 (dagvaarding).
20 december 2011.
1 jaar en 8½ maanden.

Duur volledige procedure:

circa 3 jaar.

Feitencomplex
Gedaagde is bestuurder van Assurantiën bv (hierna: Assurantiën). Beheer bv (hierna: Beheer) en
BRR Participaties bv (hierna: BRR) houden ieder de helft van de aandelen in Assurantiën.
Assurantiën is gevestigd in Arnhem en was dat voorheen in Rotterdam. BRR houdt kantoor op
hetzelfde Rotterdamse adres als eerder Assurantiën. Bestuurder en Assurantiën hebben met
elkaar overlegd over de beëindiging van de samenwerking van Beheer en BRR in Assurantiën,
maar daarover geen overeenstemming bereikt.
Eind 2005 wordt een pensioenvoorziening voor bestuurder van Assurantiën (hierna: bestuurder)
getroffen. Bestuurder sluit in 2006 op naam van Assurantiën een kredietovereenkomst voor een
bedrag van 20.000 euro met de bank zonder daarvoor toestemming te vragen aan de algemene
vergadering van aandeelhouders (ava). In 2006 gaat bestuurder namens Assurantiën een
samenwerkingsovereenkomst aan met Optima. Deze overeenkomst sluit samenwerking tussen
Assurantiën en BRR uit. Voor het aangaan van deze overeenkomst vraagt bestuurder geen
toestemming aan de ava.
Op verzoek van BRR beveelt het Hof Amsterdam in 2009 een onderzoek naar het beleid en de
gang van zaken van Assurantiën vanaf 2006. Dit onderzoek vindt niet plaats bij gebrek aan
middelen bij Assurantiën ter bekostiging daarvan. In 2008 vraagt bestuurder om surseance van
betaling voor Assurantiën, die de rechtbank verleent. Later dat jaar wordt Assurantiën failliet
verklaard.

223

Het tussenvonnis waarin comparitie na antwoord is bepaald, dateert van 29 april 2009. Het rolnummer wijst
op 2008.
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Vordering, grondslag en rechtsvraag
Vordering: BRR vordert onder andere veroordeling van bestuurder tot betaling van 85.000 euro
wegens wanbeleid. Bestuurder zou in strijd hebben gehandeld met de statuten van Assurantiën
door zonder toestemming van de ava een pensioenvoorziening voor hem aan te gaan, alsook een
kredietovereenkomst, een huurovereenkomst en een samenwerkingsovereenkomst te sluiten en
surseance van betaling aan te vragen. Ook stelt BRR dat de verhuizing van Assurantiën van
Rotterdam naar Arnhem tot omzetdaling heeft geleid en dat bestuurder stelselmatig BRR
onkundig heeft gelaten van de financiële situatie van Assurantiën. BRR stelt dat bestuurder
daarmee aansprakelijk is voor de door BRR geleden schade, bestaande uit de teloorgang van de
waarde van de aandelen en de hoge kosten die zij heeft moeten maken om inzicht te krijgen in
de financiële huishouding van Assurantiën.
Grondslag: externe bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement op grond van de artikelen
6:162 jo. art. 2:11 BW. Eiseres heeft op de comparitie in eerste aanleg de grondslag van haar
vorderingen hiertoe beperkt. Daarnaast beriep eiseres zich aanvankelijk, in de dagvaarding, ook
op de artikelen 2:248-2:249 BW.
Rechtsvraag: heeft bestuurder zijn taak onbehoorlijk vervuld en wordt vermoed dat deze
onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement van Assurantiën?
Rechtsregels
Wet: in beide uitspraken wordt verwezen naar artikel 2:11 BW (aansprakelijkheid van een
rechtspersoon als bestuurder van een andere rechtspersoon rust tevens hoofdelijk op ieder die
tijdens het ontstaan van de aansprakelijkheid van de rechtspersoon daarvan bestuurder is).
De rechtbank verwijst tevens naar de artikelen 2:248, 2:249 (aansprakelijkheid jaarrekening) en
6:162 BW; het hof naar artikel 2:9 bw.
Jurisprudentie: alleen de rechtbank verwijst naar jurisprudentie, te weten: HR 2 december 1994,
NJ 1995, 288 (ABP/Poot), waarin is geoordeeld dat de schade die een individuele aandeelhouder
lijdt als gevolg van onrechtmatig handelen door een derde, niet jegens de vennootschap door de
individuele aandeelhouder tegen die derde te gelde gemaakt kunnen worden, ook niet als de
derde statutair bestuurder van de vennootschap is (Rb. Arnhem 7 maart 1996, JOR 1996, 43).
Rechterlijke denkwijzen
De rechtbank overweegt dat indien een derde (in dit geval bestuurder) aan een vennootschap (in
dit geval Assurantiën) vermogensschade toebrengt door gedragingen die tegenover de
vennootschap onrechtmatig zijn, alleen de vennootschap het recht heeft uit dien hoofde
schadevergoeding van de derde te vorderen. Die vermogensschade van de vennootschap zal,
zolang zij niet is vergoed, een vermindering van de waarde van de aandelen in de vennootschap
meebrengen. In beginsel kunnen de aandeelhouders echter op grond van dit (aanvankelijk) voor
hen ontstane nadeel niet een eigen vordering tot schadevergoeding tegen de bedoelde derde
geldend maken. Voor schadevergoeding aan een aandeelhouder kan slechts dan sprake zijn,
indien jegens die aandeelhouder in privé een specifieke zorgvuldigheidsnorm in acht had moeten
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worden genomen. Opmerkelijk genoeg is in het vonnis niet gemotiveerd waarop de rechterlijke
denkwijzen zijn gebaseerd.
Het hof geeft alleen beknopt uitleg van de regels van de artikelen 2:9 en 2:11 BW.
Beoordeling
De rechtbank overweegt dat zij de vordering alleen zal beoordelen op grondslag van artikel 6:162
BW. BRR heeft zich ook beroepen op de artikelen 2:248 en 2:249 BW, maar op eerstgenoemd artikel
kan alleen de curator een beroep doen en een beroep op toepassing van laatstgenoemd artikel
is onvoldoende onderbouwd. De rechtbank overweegt verder dat BRR niet heeft gesteld en dat
niet is gebleken dat bestuurder jegens BRR een specifieke zorgvuldigheidsnorm in privé heeft
geschonden. De rechtbank wijst de vordering dan ook af (zie Rechterlijke denkwijzen voor de
motivering).
Het hof oordeelt als volgt. Op de eerste plaats miskent BRR dat, ook als zij wordt gevolgd in haar
stelling dat Beheer de statuten van Assurantiën heeft geschonden en daarmee een
zorgvuldigheidsnorm heeft geschonden die strekt tot bescherming van BRR als aandeelhouder,
dit niet zonder meer leidt tot aansprakelijkheid van Beheer (en op grond van artikel 2:11 BW van
bestuurder tegenover BRR). Daarvoor is vereist dat Beheer voor haar handelen een ernstig verwijt
treft. Aan dit vereiste is niet voldaan. Hierbij is in het bijzonder van belang dat er tot en met 2005
geen ava’s hebben plaatsgevonden en dat partijen daarmee kennelijk konden leven. BRR heeft
verder niet bestreden dat zij wist van de voorgenomen verhuizing van Assurantiën naar Arnhem
en evenmin dat het sluiten van een kredietovereenkomst en het aangaan van een
samenwerkingsovereenkomst met een derde gunstig waren voor het voortbestaan van
Assurantiën. Bovendien heeft BRR niet bestreden dat een van de middellijke bestuurders van BRR
de polis over de pensioenvoorziening van bestuurder BRR heeft doorgestuurd en BRR heeft erkend
dat bestuurder de toekenning van deze voorziening bij BRR heeft gemeld. Onder deze
omstandigheden, waarbij besluitvorming binnen de ava jarenlang heeft ontbroken en BRR dit op
zijn beloop heeft gelaten, valt niet in te zien dat Beheer een ernstig verwijt treft, waarmee zij
volgens BRR in strijd heeft gehandeld met de statuten van Assurantiën.
Op de tweede plaats gaat BRR eraan voorbij dat, ook als zou worden aangenomen dat Beheer wel
een ernstig verwijt treft, die aansprakelijkheid uitsluitend ziet op schade die BRR heeft geleden
door onrechtmatig handelen van Beheer, dat wil zeggen schade als gevolg van handelen in strijd
met de statuten. Bestuurder heeft bestreden dat het faillissement van Assurantiën het gevolg is
van het aan Beheer verweten onrechtmatige handelen en hij heeft ook verder bestreden dat de
schade daarvan het gevolg zijn. BRR heeft nagelaten toe te lichten dat dit anders zou zijn.
Op de derde plaats kan BRR niet worden gevolgd in haar klacht die erop neerkomt dat de wijze
waarop Beheer leiding heeft gegeven aan Assurantiën onafwendbaar tot het faillissement van
laatstgenoemde heeft geleid. Die klacht ziet immers niet op de schending van een specifieke
zorgvuldigheidsnorm die Beheer tegenover BRR in acht had moeten nemen, maar op de vraag of
Beheer haar taak als bestuurder van Assurantiën behoorlijk heeft vervuld. Zoals blijkt uit artikel
2:9 BW ziet de verplichting tot behoorlijke taakvervulling op de bestuurder tegenover de
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rechtspersoon, niet tegenover een aandeelhouder als BRR.224 Het verwijt dat Beheer is
tekortgeschoten in de wijze waarop zij de onderneming heeft geleid, levert daarom niet een
inbreuk op van een zorgvuldigheidsnorm die Beheer tegenover BRR had moeten naleven. Alleen
de curator kan vergoeding vorderen van de schade van BRR die het gevolg is van onbehoorlijke
taakvervulling door Beheer. Het hof bekrachtigt het vonnis van de rechtbank.
Eindbeslissingen en gronden: de rechtbank wijst de vordering af. Het hof bekrachtigt het vonnis
op grond van vaststelling van dezelfde feiten en dezelfde beoordeling van het recht.
Overige onderzoekselementen
De gerechten plaatsen hun beoordeling in het kader van de vaste jurisprudentie. De zaak is
feitelijk en juridisch complex. Het taalgebruik in het vonnis is duidelijk, dat in het arrest redelijk
tot zeer ingewikkeld, met soms zeer lange zinnen. De motivering in het vonnis is beknopt, die in
het arrest aanmerkelijk uitvoeriger. Het vonnis en het arrest zijn logisch, maar op verschillende
wijzen opgebouwd. De rechtbank geeft eerst een overzicht van de feiten en een samenvatting
van het geschil en vervolgens een beoordeling van de grondslagen van de vordering. Daarna geeft
zij haar (rechterlijke) denkwijze weer, die zij vervolgens gebruikt om de regels op de feiten toe te
passen. Het hof geeft zijn beoordeling aan de hand van drie grieven waarvan direct wordt
vermeld dat ze falen, waarna uitvoerige motivering volgt.
Omvang
Vonnis:
Arrest:

1530 woorden (eindvonnis).
2443 woorden.

Bijzonderheden
Geen.

Zaak 11 (EK): Wanders/Amstel
Procespartijen
Wanders Coatings bv (eiseres)
tegen
bestuurder en bedrijfsleider van Amstel Onderhoud bv (gedaagden).
Duur procedures
Aanvang zaak in eerste aanleg:
Datum beslissingen rechtbank:
Duur procedure in eerste aanleg:
224

225

begin 2010.225
31 maart 2010 en 25 augustus 2010.
circa 7 maanden.

De Hoge Raad oordeelde in de zaak-Willemsen/NOM echter dat artikel 2:9 BW overeenkomstig van
toepassing is bij een door een aandeelhouder tegen een bestuurder aanhangig gemaakte
aansprakelijkheidsprocedure (HR 20 juni 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC4959 (zaak 2, Willemsen/NOM)).
Het tussenvonnis waarin comparitie na antwoord is bepaald, dateert van 31 maart 2010. Het rolnummer wijst
ook op 2010.
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Aanvang zaak in hoger beroep:
Datum beslissing hof:
Duur procedure in hoger beroep:

22 november 2010 (dagvaarding).
3 juli 2012.
1 jaar en 7 maanden.

Duur volledige procedure:

2½ jaar.

Feitencomplex
Mevrouw Amstel is enig bestuurder en enig aandeelhouder van Amstel Onderhoud bv (hierna:
Amstel), een bedrijf dat schilders- en onderhoudswerkzaamheden aanneemt en uitbesteedt. De
leiding over de dagelijkse gang van zaken is in handen van de heer Amstel (bedrijfsleider). Hij
beschikt over een algemene volmacht om Amstel te vertegenwoordigen. In 2005-2006 bestelt
bedrijfsleider namens Amstel bij Wanders Coatings bv (hierna: Wanders) voor 20.000 euro aan
verf, verfmaterialen en toebehoren. Wanders levert deze producten, maar Amstel betaalt ze niet.
In november 2006 biedt bedrijfsleider namens Amstel aan om in het kader van een
schuldsanering van Amstel 20 procent van de schuld te betalen tegen door Wanders te verlenen
finale kwijting. Wanders wijst dit aanbod af.
Wanders vraagt in december 2006 het faillissement van Amstel aan. Daarop verzoekt
bedrijfsleider namens Amstel surseance van betaling, die de rechtbank verleent. Eind 2007 wordt
Amstel failliet verklaard op verzoek van de bewindvoerder van Amstel.
Vordering, grondslag en rechtsvraag
Vordering: Wanders stelt dat bestuurder en bedrijfsleider jegens haar onrechtmatig hebben
gehandeld en aansprakelijk zijn voor haar schade. Wanders vordert een hoofdsom van circa
21.000 euro.
Grondslag: externe bestuurdersaansprakelijkheid op grond van artikel 2:248
uitspraken wordt de grondslag niet uitdrukkelijk vermeld.

BW.

In beide

Rechtsvraag: hebben bestuurder en bedrijfsleider hun taak onbehoorlijk vervuld en wordt
vermoed dat deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement
van Amstel?
Rechtsregels
Wet: de rechtbank verwijst naar artikel 2:248, zevende lid, BW (of bedrijfsleider beleidsbepaler is
in de zin van het artikel) en artikel 69 Faillissementswet (over een door Amstel gestelde
procedurefout van Wanders); het hof naar artikel 2:9 BW (interne bestuurdersaansprakelijkheid,
waarvan hier geen sprake is).
Jurisprudentie: beide gerechten verwijzen naar het Beklamel-arrest.
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Rechterlijke denkwijzen
De rechtbank en het hof citeren de regel van het Beklamel-arrest (zie paragraaf F.2). De
rechtbank voegt daar later in het vonnis aan toe dat blijkens dit arrest geen sprake is van
onrechtmatig handelen van een bestuurder die namens de vennootschap een overeenkomst
aangaat, indien hij nog niet wist of behoorde te weten dat de vennootschap niet zou kunnen
nakomen en evenmin verhaal zou bieden, maar hij wel reeds met die mogelijkheid ernstig
rekening diende te houden: ‘Onderzocht moet dus worden of de liquiditeit en de solvabiliteit van
Amstel ten tijde van het plaatsen van de bestellingen reeds zo slecht waren dat [bedrijfsleider]
wist of behoorde te weten dat Wanders niet (tijdig) betaald zou worden en evenmin verhaal bij
Amstel zou vinden.’ (R.o. 4.5 vonnis.)
Het hof geeft voorts een korte beschouwing over bestuurdersaansprakelijkheid, waarin de regels
uit de arresten Beklamel, Oosterhof en Ontvanger/Roelofsen zijn te herkennen.
Beoordeling
De rechtbank oordeelt dat in het midden kan blijven of bedrijfsleider is opgetreden als feitelijk
bestuurder van Amstel in de zin van artikel 2:248, zevende lid, BW. Omdat vaststaat dat hij in alle
opzichten de dagelijkse leiding had over Amstel, is de zojuist genoemde norm naar analogie ook
op hem van toepassing. Dit betekent dat de Beklamel-norm ook op hem van toepassing is.
De rechtbank oordeelt dat vaststaat dat bedrijfsleider tijdens het plaatsen van de bestellingen bij
Wanders wist of behoorde te weten dat Amstel niet binnen redelijke termijn aan haar
betalingsverplichting jegens Wanders zou kunnen voldoen en evenmin verhaal zou bieden voor
de schade die Wanders daardoor zou lijden. Dit betekent dat bedrijfsleider onrechtmatig heeft
gehandeld en aansprakelijk is voor Wanders’ schade. Ook bestuurder is voor deze schade
aansprakelijk jegens Wanders. Zij liet de dagelijkse gang van zaken geheel aan haar echtgenoot
over, die als gevolmachtigd directeur niet alleen alle bestellingen bij derden plaatste maar ook
zelfstandig de beslissingen daartoe nam. Instemming met voortzetting van de onderneming
betekende dat bestellingen bij derden zoals Wanders moesten worden geplaatst, hoewel
bestuurder wist of behoorde te weten dat die leveranciers niet meer zouden kunnen worden
betaald en geen verhaal zouden vinden voor de schade die zij daardoor zouden lijden. Door die
instemming heeft ook zij jegens Wanders onrechtmatig gehandeld. De rechtbank wijst de
vordering toe.
Het hof vernietigt het vonnis van de rechtbank. Het hof is met de rechtbank van oordeel dat uit
het feit dat een vennootschap in zwaar weer verkeert, niet zonder meer de conclusie volgt dat
degene die feitelijk de gang van zaken binnen de vennootschap bepaalde jegens haar
schuldeisers onrechtmatig handelt door nieuwe verplichtingen namens de vennootschap aan te
gaan. Daaraan doet niet af dat naar bedrijfseconomische inzichten verdedigbaar is dat op het
moment waarop een onderneming een negatief eigen vermogen en een ongezonde
liquiditeitspositie heeft, de onderneming feitelijk op het randje van insolventie verkeert.
Maar alleen het ontbreken van een bepaalde (gezonde) liquiditeitspositie en/of een zeker eigen
vermogen kan niet tot bestuurdersaansprakelijkheid leiden. Het hof verwerpt de maatstaf
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waarvan de rechtbank uitgaat, waarbij ‘(mede) beslissende betekenis [wordt toegekend] aan de
beantwoording van de vraag of een gerede of reële kans bestond dat Wanders zou kunnen
worden betaald.’ (R.o. 3.11 arrest.) Beslissend zijn de bijzondere omstandigheden van het geval
en niet alleen de (gangbare) bedrijfseconomische inzichten. De financiële toestand van Amstel
was bij het aangaan van de verplichtingen met Wanders weliswaar zorgwekkend, maar de door
Wanders aangevoerde omstandigheden zijn geen (bijzondere) feiten en omstandigheden die in
dit geval de conclusie rechtvaardigen dat bedrijfsleider namens Amstel heeft gecontracteerd in
de wetenschap, of terwijl hij redelijkerwijs behoorde te begrijpen, dat de vennootschap niet of
niet binnen een redelijke termijn aan haar verplichtingen zou kunnen voldoen en geen verhaal
zou bieden voor de ingevolge die tekortkoming te lijden schade.
Eindbeslissingen en gronden: de rechtbank wijst de vordering toe. Het hof vernietigt het vonnis
op grond van een onverschoonbare fout wat betreft het recht.
Overige onderzoekselementen
Het hof volgt de regel van het Beklamel-arrest; de rechtbank geeft er een andere interpretatie
aan die het hof verwerpt (zie Rechterlijke denkwijzen en Beoordeling). De zaak is feitelijk
eenvoudig en juridisch complex. Beide uitspraken bevatten duidelijk taalgebruik en zijn
voldoende uitvoerig gemotiveerd voor de onderbouwing van de beslissing. Ze zijn ook logisch
opgebouwd: in de beoordelingssectie van het vonnis is eerst de aansprakelijkheid van
bedrijfsleider, vervolgens die van bestuurder en ten slotte de omvang van de schade beoordeeld.
Het arrest bevat de gebruikelijke structuur (feiten, geschil, rechtsvinding, beoordeling aan de
hand van grieven, slotsom en beslissing).
Omvang
Vonnis:
Arrest:

3507 woorden (eindvonnis).
3644 woorden.

Bijzonderheden
De rechtbank heeft de zaak in korte tijd afgedaan: in circa zeven maanden.

Zaak 12 (EK): Logo/Racing Team
Procespartijen
Logo Products vof (eiseres)
tegen
bestuurders Stichting Racing Team Drenthe (gedaagden).
Duur procedures
Aanvang zaak in eerste aanleg:
226

in 2009.226

Het rolnummer wijst op 2009 en de aansprakelijkstelling is van 30 juni 2009. Het tussenvonnis dateert van 27
januari 2010.
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Datum beslissingen rechtbank:
Duur procedure in eerste aanleg:

27 januari 2010 en 6 oktober 2010.
circa anderhalf jaar.

Aanvang zaak in hoger beroep:
Datum beslissing hof:
Duur procedure in hoger beroep:

4 januari 2011.
19 juni 2012.
1 jaar en 5½ maanden.

Duur volledige procedure:

circa 2½ jaar.

Feitencomplex
Stichting Racing Team Drenthe (hierna: Racing Team) ondersteunt haar motorraceteam onder
andere door sponsors en donateurs te werven. In 2005 koopt Logo Products vof (hierna: Logo),
samen met een derde, een racemotor van Racing Team. Logo en de derde voldoen samen twee
derde van de koopsom aan Racing Team, dat wil zeggen ieder circa 13.500 euro. De
koopovereenkomst wordt ontbonden, waarna Racing Team aan Logo slechts circa 6300 euro
terugbetaald. Het restant van circa 7200 euro acht Racing Team niet verschuldigd, omdat ze stelt
een tegenvordering op Logo te hebben. Bij vonnis van februari 2009 veroordeelt de rechtbank
Racing Team tot betaling van het resterende bedrag aan Logo. In maart/april 2009 houdt Racing
Team op te bestaan, volgens de notulen van de vergadering omdat het vermogen van de stichting
onvoldoende is en het doel van de stichting niet meer kan worden bewerkstelligd. In het
Handelsregister wordt aangetekend dat er geen bekende baten meer aanwezig zijn met ingang
van 31 maart 2009.
Vordering, grondslag en rechtsvraag
Vordering: Logo stelt de bestuursleden van Racing Team in juni 2009 hoofdelijk aansprakelijk
voor de door Logo geleden schade, waarvan de hoofdsom circa 12.000 euro bedraagt (inclusief
onder meer proceskosten van de eerste rechtszaak). Logo voert aan dat er bij bestuursleden
betalingsonwil bestond, en geen betalingsonmacht, om de factuur voor de racemotor te voldoen
en daarnaast dat zij tekortgeschoten zijn in de ontbinding en vereffening van de stichting.
Daarvan is hun een persoonlijk en ernstig verwijt te maken.
Grondslag: externe bestuurdersaansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad.
Rechtsvraag: hebben bestuurders onrechtmatig gehandeld door de factuur niet te voldoen en de
stichting die zij bestuurden te ontbinden, zodat de opeisbare vordering van Logo niet meer kon
worden voldaan?
Rechtsregels
Wet: in het vonnis wordt verwezen naar de artikelen 2:9 en 2:23, eerste lid, BW (bestuurders
worden in beginsel vereffenaars van het vermogen van ontbonden rechtspersoon); in het arrest
naar de artikelen 2:19, vierde lid, BW (rechtspersoon zonder baten op het moment van ontbinding
houdt op te bestaan) en 3:46 lid onder 5 BW (zie Beoordeling).
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Jurisprudentie: alleen in het vonnis wordt naar jurisprudentie verwezen, namelijk naar: HR 8
februari 2002, NJ 2002, 196; Hof ’s-Hertogenbosch 22 november 2005, JOR 2006, 118; en HR 8
december 2006, NJ 2006, 659 (Ontvanger/Roelofsen). Ook vermeldt de rechtbank de Beklamelregel zonder het arrest te noemen.
Rechterlijke denkwijzen
De rechtbank vermeldt de regels van de arresten Ontvanger/Roelofsen en Beklamel. Ook
overweegt de rechtbank dat de Hoge Raad (in HR 8 februari 2002, zie Jurisprudentie) alleen een
persoonlijk verwijt aan een bestuurder aanneemt, als: (i) de bestuurder met de vaststelling of het
ontstaan van de vordering door een rechterlijke uitspraak ernstig rekening had moeten houden;
(ii) de bestuurder ernstig rekening had moeten houden met het feit dat de vennootschap bij een
voor haar nadelig vonnis niet in staat zou zijn de vordering van haar wederpartij te voldoen, en
(iii) het in de gegeven omstandigheden aan de bestuurder is te verwijten dat hij de belangen van
de betreffende crediteur heeft verwaarloosd. Het hof vermeldt geen rechterlijke denkwijzen.
Beoordeling
De rechtbank overweegt dat niet gesteld is en niet kan blijken dat Racing Team de vordering van
Logo tegen beter weten heeft bestreden. Daarom rijst de vraag of er bijkomende
omstandigheden zijn om bestuursleden een zodanig verwijt te kunnen maken dat zij persoonlijk
aansprakelijk zijn. De rechtbank constateert dat Logo die bijkomende feiten niet heeft gesteld.
Verder overweegt de rechtbank dat voor bestuurdersaansprakelijkheid is vereist dat bestuurders
een persoonlijk verwijt kan worden gemaakt. De rechtbank verwijst daarvoor naar de criteria in
HR 8 februari 2002 (zie Rechterlijke denkwijzen). De rechtbank oordeelt dat Logo’s stellingen en
onderbouwing tekortschieten om persoonlijke aansprakelijkheid van bestuursleden aan te
kunnen nemen. Een redelijk bekwaam en redelijk handelend bestuurder zal bij de beslissing om
een geschil te laten uitmonden in een procedure de kwade kans in ogenschouw moeten nemen
dat de rechtspersoon die hij bestuurt, die procedure verliest. Voor persoonlijke aansprakelijkheid
van een bestuurder is echter vereist dat hij daarmee ernstig rekening moest houden. In dit geval
is niet gebleken dat bestuurders ernstig rekening moesten houden met verlies van de procedure.
Tevens valt niet in te zien op grond van welke feiten en omstandigheden bestuursleden een
ernstig verwijt kan worden gemaakt in het niet voldoen van de vordering van Logo. De rechtbank
oordeelt dat er geen rechtsregel is die het bestuur van een rechtspersoon in het algemeen
verplicht om een voorziening te treffen of fondsen te werven voor het geval een procedure wordt
verloren. Dat Racing Team de procedure heeft verloren en Logo een opeisbare vordering
verkreeg die niet kon worden betaald en het bestuur om die reden besloot de stichting te
ontbinden, is op zichzelf genomen onvoldoende grond om aan te nemen dat sprake is van
betalingsonwil en evenmin een toereikend argument om een bestuurslid persoonlijk
aansprakelijk te houden.
Ten slotte bespreekt de rechtbank de vraag of bestuursleden tekort zijn geschoten in de fase van
de vereffening van Racing Team. Zij oordeelt dat geen Logo geen concrete feiten stelt die een
ernstig verwijt inhouden ten aanzien van het handelen of nalaten van bestuurders, ditmaal als
vereffenaars van hun rechtspersoon. De rechtbank concludeert aldus dat bestuursleden niet
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aansprakelijk zijn voor de schade die Logo leidt doordat haar vordering op Racing Team onbetaald
en onverhaald blijft.
Het hof overweegt dat uit de jaarverslagen van Racing Team blijkt dat zij erin was geslaagd
substantiële bedragen te vergaren. De ontbindings- en vereffeningsbesluiten houden in dat er
‘onvoldoende’ baten waren om het doel van de stichting te verwezenlijken en niet dat er geen
baten meer aanwezig waren. Dit betekent dat vereffening behoorde plaats te vinden. Wellicht
beschikte Racing Team begin 2009 over onvoldoende liquide middelen om direct de vordering
van Logo te voldoen, maar dat betekent niet dat er geen uitzicht bestond om de schuld aan Logo
te vereffenen. Bestuurders hebben geen voorstel aan Logo gedaan om genoegen te nemen met
latere of eventueel gedeeltelijke betaling. Zij hebben daarentegen besloten de stichting dadelijk
te ontbinden.
Verder overweegt het hof dat Racing Team in 2008 haar enige vermogensobject, een motorfiets,
voor 35.000 euro aan vennootschap Q heeft verkocht. Volgens bestuurders is de koopsom niet
in de kas van Racing Team gevloeid, maar verrekend met een deel van een vordering van
vennootschap Q. Het restant van de betreffende vordering heeft de vennootschap volgens
bestuurders afgeboekt. Het hof constateert dat bedoelde racemotorfiets niet als actief
bestanddeel in de jaarstukken is vermeld, hetgeen over de betrouwbaarheid van die stukken te
denken geeft. Verder vloeit voort uit het feit dat de koopprijs is verrekend met de vordering van
Q, dat voor de andere crediteuren van Racing Team (te weten Logo) een geringere
verhaalsmogelijkheid overbleef. Het hof oordeelt dat bestuurders, zeker toen zij het besluit tot
ontbinding namen, aan Logo opening van zaken hadden moeten geven, waarmee ze
verantwoording aflegden van hun standpunt dat in Racing Team geen of onvoldoende baten
aanwezig waren om de vordering van Logo te voldoen. Logo zou zich hebben kunnen beraden
over het inroepen van de nietigheid van de overeenkomst met Q. Bij de ontbinding van Racing
Team zou Logo dan nog hebben kunnen profiteren van het wettelijk vermoeden dat de
wetenschap van benadeling zowel bij Racing Team als bij Q aanwezig was (Q stond immers in een
relatie tot een van de bestuurders als bedoeld in artikel 3:46, eerste lid onder 5°, BW). Logo wist
niets van de transactie met Q, zodat zij niet behoorlijk de kans heeft gekregen daarop adequaat
te reageren.
Het hof oordeelt aldus dat de ontbindings- en vereffeningsbesluiten als overijld en te lichtvaardig
moeten worden beschouwd en bovendien niet correct zijn uitgevoerd. Tevens hebben
bestuurders nagelaten Logo in te lichten over de koopovereenkomst met Q. Van dit alles is aan
bestuurders een persoonlijk en ernstig verwijt te maken. Zij hebben door hun voormeld handelen
en nalaten onzorgvuldig en daarmee onrechtmatig jegens Logo gehandeld.
Eindbeslissingen en gronden: de rechtbank wijst de vordering af. Het hof vernietigt het vonnis op
grond van een onverschoonbare feit wat betreft het recht en op grond van een andere
beoordeling van de feiten.
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Overige onderzoekselementen
Beide gerechten volgen de vaste jurisprudentie, al is hun invulling van de normen van
Ontvanger/Roelofsen en Beklamel verschillend. De rechtbank past daarnaast regels uit het arrest
van de Hoge Raad van 8 februari 2002 toe om te bepalen wanneer aan bestuurder een
‘persoonlijk verwijt’ kan worden gemaakt, terwijl in eerstgenoemde twee arresten gesproken
wordt van ‘ernstig verwijt’. De zaak is feitelijk eenvoudig en juridisch complex, mede omdat
over de gevolgen van een dividendbesluit en/of -uitkering tegenover schuldeisers weinig
rechtspraak bestaat. Het taalgebruik in beide uitspraken is duidelijk. Het hof motiveert vrij
uitvoerig, de rechtbank vrij beknopt. Vonnis en arrest zijn beide logisch opgebouwd. De
rechtbank geeft diverse keren weer hoe ze het recht vindt alvorens het recht op de feiten toe te
passen.
Omvang
Vonnis:
Arrest:

2819 woorden (eindvonnis).
2459 woorden.

Bijzonderheden
De rechtbank lijkt de beoordeling niet direct te funderen op de grondslag van de vordering. Logo
verwijt bestuurders dat zij Logo’s factuur voor de racemotor niet hebben betaald en dat zij
tekortgeschoten zijn in de vereffening na de ontbinding van hun stichting. De rechtbank
bespreekt voornamelijk de vraag of bestuurders ernstig rekening hadden moeten houden met
het verlies van de eerdere gerechtelijke procedure – waarin de rechtbank had geoordeeld dat
Logo een opeisbare vordering op Racing Team toekwam vanwege de niet geheel voldane
koopsom van de racemotor – en of zij een voorziening hadden moeten treffen of fondsen hadden
moeten werven voor het geval die procedure werd verloren. Het hof is zorgvuldiger door de zaak
wel direct op grondslag van de vordering te beoordelen en door te oordelen dat de ontbindingsen vereffeningsbesluiten gezien de omstandigheden als overijld, ‘te’ lichtvaardig en niet correct
uitgevoerd moeten worden beschouwd.

Zaak 13 (EK): Hage q.q./Kelderman
Procespartijen
Hage, curator in het faillissement van Vennootschap 1 bv (eiser)
tegen
Beheer bv (bestuurder van Vennootschap 1) en Kelderman (bestuurder van Beheer bv)
(gedaagden).
Duur procedures
Aanvang zaak in eerste aanleg:
Datum beslissingen rechtbank:
227

in 2011.227
23 mei 2012 en 31 oktober 2012.

Het eerste tussenvonnis, waarin comparitie na antwoord is bepaald, dateert van 21 december 2011. Het
rolnummer wijst ook op 2011.
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Duur procedure in eerste aanleg:

circa 1 jaar.

Aanvang zaak in hoger beroep:
Datum beslissing hof:
Duur procedure in hoger beroep:

28 december 2012 (dagvaarding).
20 januari 2015.
2 jaar en 1 maand.

Duur volledige procedure:

circa 3½ jaar.

Feitencomplex
Kelderman is enig aandeelhouder en bestuurder van Beheer bv (hierna: Beheer). In 2007 wordt
Vennootschap 1 opgericht. De activa en passiva van Beheer worden ingebracht in Vennootschap
1. Beheer wordt enig aandeelhouder en bestuurder van Vennootschap 1.
In 2008 draagt Beheer de aandelen in Vennootschap 1 over aan Vennootschap 3 voor 350.000
euro (de rol van Vennootschap 2 is in dit onderzoek niet van belang). Vlak voor de
aandelenoverdracht neemt Beheer, als enig aandeelhouder van Vennootschap 1, een tussentijds
dividendbesluit. Kelderman ondertekent het stuk namens Beheer. Daarmee keert Beheer
rechtstreeks een dividend uit van 165.000 euro aan Beheer; 61.000 euro wordt omgezet in een
achtergestelde geldlening door Beheer aan Vennootschap 1. In het besluit wordt opgenomen dat
in aanmerking is genomen dat het eigen vermogen van Vennootschap 1 groter is dan het gestorte
en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet
moeten worden aangehouden zodat een winstuitkering conform de statuten mogelijk is.
Op 6 juni 2008 wordt aan Vennootschap 1 voorlopige surseance van betaling verleend. Op 24
juni 2008 wordt zij failliet verklaard. Vervolgens rijst een geschil over de vraag of het
dividendbesluit aan Beheer als zodanig gerechtvaardigd was. De curator meent van niet.
Vordering, grondslag en rechtsvraag
Vordering: de curator vordert primair hoofdelijke veroordeling van Beheer en Kelderman tot
betaling van het tekort in het faillissement op grond van de artikelen 2:248, eerste lid, en 2:11
BW; subsidiair hoofdelijke veroordeling van Beheer en Kelderman tot schadevergoeding wegens
onrechtmatig handelen tegenover de schuldeisers in het faillissement op grond van artikel 6:162
BW. De hoogte van de vorderingen moeten worden opgemaakt bij staat.
Grondslag: primair externe bestuurdersaansprakelijkheid (ex art. 2:248, eerste lid, en 2:11
subsidiair onrechtmatige daad (ex art. 6:162 BW).

BW);

Rechtsvraag:
- Is er sprake van kennelijk onbehoorlijk bestuur?
- Als er sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur, is die dan een belangrijke oorzaak van
het faillissement geweest?
- Is het dividendbesluit en de dividenduitkering door Vennootschap 1 aan Beheer
onrechtmatig?
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Rechtsregels
Wet: rechtbank en hof verwijzen naar de artikelen 2:248, eerste en vierde lid, 2:11 en 6:162 BW.
Jurisprudentie: de rechtbank verwijst naar HR 7 juni 1996, NJ 1996, 95 (zie Rechterlijke
denkwijzen); het hof naar HR 6 februari 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO3045 (bestuurders verrichten
onbehoorlijk bestuur als ze, door dividend uit te keren, de vorderingen van de schuldeisers niet
meer (volledig) kunnen voldoen).
Rechterlijke denkwijzen
Rechtbank en hof leggen de wetsregels uit inzake externe bestuurdersaansprakelijkheid bij
faillissement ex artikel 2:248, eerste lid, BW. De rechtbank betrekt daarin de memorie van
antwoord, waaruit volgt dat de vraag of een bestuurder zijn taak niet behoorlijk heeft vervuld,
moet worden beoordeeld naar hetgeen de bestuurder voorzag of kon voorzien op het moment
dat hij zijn taak vervulde (MvA, Kamerstukken II 16 631, nr. 6, p. 3). Daarnaast overweegt de
rechtbank dat van belang is dat geen redelijk denkend bestuurder onder dezelfde
omstandigheden aldus zou hebben gehandeld (HR 7 juni 1996, NJ 1996, 95). Het hof overweegt
dat bestuurders onbehoorlijk verrichten bestuur als ze, door dividend uit te keren, de
vorderingen van de schuldeisers niet meer (volledig) kunnen voldoen (HR 6 februari 2004, zie
Jurisprudentie).
Beoordeling
De rechtbank stelt vast dat de liquiditeit van Vennootschap 1 geen dividenduitkering toestond.
Daarom moet worden aangenomen dat Beheer en Kelderman wisten, althans behoorden te
weten, dat de overige schuldeisers van Vennootschap 1 door de dividenduitkering benadeeld
zouden worden en dat het voortbestaan van Vennootschap 1 hiermee in gevaar werd gebracht.
Volgens de rechtbank heeft Beheer daardoor haar taak onbehoorlijk vervuld in de zin van artikel
2:248, eerste lid, BW. Deze onbehoorlijke taakvervulling bestaat uit het geven van een geflatteerd
beeld van de omvang van de debiteuren en de vrije reserve in de financiële stukken, het
voorbereiden van het dividendbesluit, de medewerking aan de totstandkoming daarvan en het
overgaan tot de dividenduitkering aan de aandeelhouder. De rechtbank heeft voorts aannemelijk
geacht dat het kennelijk onbehoorlijk bestuur belangrijke oorzaak is van het faillissement van
Vennootschap 1. Daarmee staat volgens de rechtbank de aansprakelijkheid van Beheer en
Kelderman ex artikelen 2:248 en 2:11 BW vast.
Het hof oordeelt over de vraag of het dividendbesluit toelaatbaar is, dat niet kan worden gezegd
dat geen redelijk denkend bestuurder onder dezelfde omstandigheden zo zou hebben gehandeld
als Beheer heeft gedaan. Er valt niet aan te nemen dat het dividendbesluit een belangrijke
oorzaak van het faillissement is geweest. De liquiditeiten van Vennootschap 1 zijn immers niet
aangewend voor het dividend. Verder is onvoldoende gebleken dat de dividenduitkering de
liquiditeitspositie van Vennootschap 1 heeft aangetast of haar financiële basis onverantwoord
heeft verzwakt. Daar komt nog bij dat feitelijk niet op de leningen is afgelost en ook geen rente
is betaald. Het bij de overname van Vennootschap 1 genomen dividendbesluit heeft het
faillissement van Vennootschap 1 dus niet veroorzaakt en er was geen sprake van kennelijk
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onbehoorlijk bestuur. Beheer en Kelderman kunnen daarom niet op grond van artikel 2:248,
eerste lid, jo. artikel 2:11 BW aansprakelijk worden gehouden voor het faillissementstekort.
Wat betreft de subsidiaire vordering, gebaseerd op de stelling van curator dat Beheer en
Kelderman onrechtmatig hebben gehandeld jegens de schuldeisers van Vennootschap 1 door
aan het dividendbesluit mee te werken, ziet het hof onvoldoende grond.
Eindbeslissingen en gronden: de rechtbank wijst de vorderingen toe (na bewijsopdracht;
eigenlijke bewijsbeslissing). Het hof vernietigt het vonnis op grond van een andere vaststelling
van de feiten en een andere beoordeling van het recht.
(De rechtbank heeft de derde grondslag voor aansprakelijkheid, op grond van de artikelen 2:216,
tweede tot en met vierde lid, BW en 42, eerste lid, Faillissementswet, niet behandeld. Daarom is
de beoordeling daarvan niet in dit onderzoek opgenomen. Verder oordeelt de rechtbank bij op
het onderzochte vonnis volgend vonnis dat er geen reden is voor matiging van het bedrag
waarvoor bestuurders aansprakelijk zijn ex artikel 2:248 BW. In hoger beroep is het hof niet aan
de vraag over matiging toegekomen, aangezien het de vorderingen van curator af heeft
gewezen.)
Overige onderzoekselementen
Beide gerechten volgen de lijn van eerdere bestuurdersaansprakelijkheidsjurisprudentie. Ze
komen tot een verschillend oordeel omdat de rechtbank het dividendbesluit onrechtmatig acht
en het hof niet. De zaak is feitelijk en juridisch zeer complex. Beide uitspraken bevatten duidelijke
taal, zijn uitvoerig gemotiveerd (met name het arrest) en zijn logisch opgebouwd.
Omvang
Vonnis:
Arrest:

3067 woorden (eindvonnis).
4534 woorden.

Bijzonderheden
Geen.

Zaak 14 (MK): DAM/Nedfield
Procespartijen
DAM Invest S.À.R.L. (eiseres)
tegen
bestuurder en commissaris Nedfield nv (voorzitter raad van bestuur en voorzitter raad van
commissarissen) (gedaagden).
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Duur procedures
Aanvang zaak in eerste aanleg:
Datum beslissingen rechtbank:
Duur procedure in eerste aanleg:

in 2010.228
16 februari 2011 en 7 november 2012.
circa 2 jaar.

Aanvang zaak in hoger beroep:
Datum beslissing hof:
Duur procedure in hoger beroep:

6 februari 2013 (dagvaarding).
4 november 2014.
1 jaar en 9 maanden.

Duur volledige procedure:

circa 4 jaar.

Feitencomplex
Rechtbank en hof stellen, zeer beknopt weergegeven, de volgende feiten vast. De inmiddels
gefailleerde Nedfield-groep (hierna: Nedfield) stond aan het hoofd van diverse vennootschappen
in Nederland en Duitsland. Nedfield hield de aandelen in de Duitse vennootschap Tulip
Computers Deutschland, die alle aandelen hield in Tulip Beteiligungs. Tulip Beteiligungs hield op
haar beurt alle aandelen in Tulip Technology Deutschland.
In juli 2007 stellen financieringsmaatschappij DAM Invest S.À.R.L. (hierna: DAM) en Fortis Bank bij
overeenkomst (een ‘term loan facility’, hierna: de overeenkomst) aan Tulip Beteiligungs een
krediet van 22½ miljoen euro ter beschikking. In deze overeenkomst komt 17½ miljoen ten laste
van DAM en 5 miljoen ten laste van Fortis. Naast Tulip Beteiligungs zijn Tulip Computers
Deutschland en Tulip Technology Deutschland hoofdelijk voor het krediet verbonden. Op dit
krediet is een bedrag van 20 miljoen euro opgenomen.
Nedfield en haar vennootschappen voeren vervolgens diverse transacties uit waarmee onder
andere de lening van Tulip Beteiligungs moet worden gefinancierd. Zo kent Tulip Beteiligungs in
januari 2008 aan een derde het recht toe om de door hem in Nedfield gehouden aandelen te
verkopen voor 2,8 miljoen euro. DAM is daarvan niet op de hoogte en stemt daarmee dus niet in,
ook niet achteraf. De derde oefent het recht nog dezelfde dag uit en levert de aandelen aan Tulip
Beteiligungs, maar Tulip Beteiligungs betaalt de koopsom niet. Tulip Beteiligungs komt vanaf april
2008 ook haar rentebetalingsverplichtingen jegens DAM niet tijdig na.
eist in december 2008 de lening met de vervallen rente bij Tulip Beteiligungs op. Daardoor
moet Tulip Beteiligungs op grond van Duits recht uiterlijk drie weken daarna aan de rechter
meedelen dat sprake is van insolventie. Tulip Beteiligungs wordt in februari 2009 failliet
verklaard. Nedfield failleert in september 2009.
DAM

Vordering, grondslag en rechtsvraag
Vordering: DAM vordert hoofdelijke veroordeling van gedaagden tot betaling van circa 16 miljoen,
waartoe zij het volgende aanvoert:
228

Het vonnis in incident dateert van 22 september 2010; het tussenvonnis van 16 februari 2011. Het rolnummer
wijst op 2010.
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1. gedaagden hebben de zorgplicht geschonden die meebrengt dat gedaagden
voorzieningen hadden moeten treffen om Tulip Beteiligungs in staat te stellen aan haar
verplichtingen jegens DAM te voldoen;
2. gedaagden hadden het aangaan van de overeenkomst tussen Tulip Beteiligungs en DAM
moeten voorkomen;
3. gedaagden hebben vanaf einde 2008 DAM een onjuist en te optimistisch beeld te schetsen
over de financiële positie van Tulip Beteiligungs, als gevolg waarvan onjuiste voorstelling
van zaken voorgespiegeld de kredietverlening aan de laatste heeft voorgezet;
4. gedaagde voorzitter van de raad van commissarissen heeft DAM toegezegd dat Nedfield
zou zorgen voor terugbetaling van de lening en beide gedaagden hebben bij DAM de
gerechtvaardigde verwachting gewekt dat Nedfield zou instaan voor aflossing van de
kredietfaciliteit.
Grondslag: externe bestuurdersaansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad.
Rechtsvraag: zijn de bestuurder en de commissaris van Nedfield aansprakelijk voor de schade van
DAM, omdat zij door middel van transacties en onttrekkingen hebben bewerkstelligd of
toegelaten dat Tulip Beteiligungs haar verplichtingen jegens DAM niet is nagekomen?
Rechtsregels
Wet: alleen de rechtbank verwijst naar een wetsbepaling, namelijk naar artikel 6:38
opeisbaarheid vordering).

BW

(over

Jurisprudentie: rechtbank en hof verwijzen beide naar de arresten Beklamel en
Ontvanger/Roelofsen. De rechtbank haalt de arresten Sobi/Hurks II en Comsys aan, waarnaar DAM
heeft verwezen. Het hof verwijst verder naar HR 5 september 2014 (ECLI:NL:HR:2014:2627 en
2628).
Rechterlijke denkwijzen
Beide gerechten geven de normen van Beklamel en Ontvanger/Roelofsen weer en passen deze
toe.
Beoordeling
DAM stelt bestuurders van Nedfield aansprakelijk, omdat zij door middel van transacties en
onttrekkingen zouden hebben bewerkstelligd of toegelaten dat een dochtermaatschappij van
Nedfield, Tulip Beteiligungs, haar verplichtingen jegens DAM niet is nagekomen. De rechtbank
behandelt achtereenvolgens de vier grondslagen voor de vermeende aansprakelijkheid.
Grondslag 1: volgens DAM rust op bestuurders een zorgplicht omdat zij een financieel riskant
beleid hebben gevoerd, waardoor crediteuren vanzelf zouden worden benadeeld. Daarom houdt
DAM bestuurders er verantwoordelijk voor dat Tulip Beteiligungs niet in staat was om zelfstandig
aan haar verplichtingen jegens DAM te voldoen en dat Tulip Beteiligungs failliet is gegaan.
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DAM stelt dat bestuurders de feitelijke beleidsbepalers waren van bijna alle vennootschappen van

Nedfield, met name van Tulip Beteiligungs. DAM houdt bestuurders als feitelijk bestuurders van
Tulip Beteiligungs aldus aansprakelijk op grond van onrechtmatige daad. DAM betoogt ook dat
sprake is van doorbraak van aansprakelijkheid, als gevolg waarvan Nedfield als
moedervennootschap en haar bestuurders aansprakelijk zijn. In verband hiermee beroept zij zich
op de arresten Sobi/Hurks II en Comsys.
De rechtbank gaat ervan uit dat bestuurders inderdaad feitelijk bestuurder waren van Nedfield
en Tulip Beteiligungs en dat zij door transacties en onttrekkingen hebben bewerkstelligd of
toegelaten dat Tulip Beteiligungs haar verplichtingen jegens DAM niet is nagekomen. Daarvan valt
hun echter geen persoonlijk ernstig verwijt te maken. Er valt immers niet te concluderen dat
bestuurders wisten of redelijkerwijze hadden moeten begrijpen dat hun gedragingen ertoe
zouden leiden dat Tulip Beteiligungs haar verplichtingen jegens DAM ook in de toekomst niet zou
nakomen en geen verhaal zou bieden voor de als gevolg daarvan optredende schade.
Grondslag 2: DAM stelt dat bestuurders er al voorafgaand aan de totstandkoming van de
overeenkomst rekening mee hielden of hebben moeten houden dat de complexe structuur van
Nedfield en de financiering van de verschillende Nedfield-vennootschappen zouden leiden tot
onttrekkingen en transacties waardoor crediteuren zouden worden benadeeld. De rechtbank
oordeelt echter dat DAM dit op geen enkele wijze heeft onderbouwd, terwijl evenmin is gesteld
of gebleken dat bestuurders op het moment van het sluiten van de overeenkomst wisten of
redelijkerwijs hebben moeten begrijpen dat Tulip Beteiligungs daardoor niet aan haar
verplichtingen jegens DAM zou kunnen voldoen en geen verhaal zou bieden.
Grondslag 3: DAM stelt dat bestuurders een onjuiste en te optimistische voorstelling van de
financiële positie hebben voorgespiegeld, als gevolg waarvan DAM de kredietverlening aan Tulip
Beteiligungs heeft voortgezet. De rechtbank verwerpt dit betoog, omdat ook als dat waar is, niet
is gebleken dat de lening zou zijn afgelost als bestuurders open kaart hadden gespeeld en DAM
haar vorderingen op Tulip Beteiligungs eerder had opgeëist. Van causaal verband tussen de
gestelde onrechtmatige gedragingen van bestuurders en de schade van DAM is geen sprake.
Grondslag 4: DAM betoogt dat bestuurders aansprakelijk zijn omdat de gedaagde commissaris aan
DAM heeft toegezegd dat Nedfield zou zorgen voor terugbetaling van de lening en dat bestuurders
bij DAM de gerechtvaardigde verwachting hebben gewekt dat Nedfield zou instaan voor aflossing
van de kredietfaciliteit. De rechtbank kan DAM hierin niet volgen, omdat uit de stukken slechts
kan worden afgeleid dat bestuurders hun uiterste best zouden doen om tot aflossing van de
lening door Nedfield te komen, maar niet dat Nedfield daarvoor instond.
Het hof bekrachtigt het vonnis, want komt tot een volledig gelijkluidende beoordeling als de
rechtbank. Het hof heeft enkele overwegingen aan de motivering van de rechtbank toegevoegd,
die geen verandering brengen in de beoordeling en beslissing.
Eindbeslissingen en gronden: de rechtbank wijst de vordering toe. Het hof bekrachtigt het vonnis
op grond van vaststelling van dezelfde feiten en dezelfde beoordeling van het recht.
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Overige onderzoekselementen
Rechtbank en hof plaatsen hun beoordeling in het kader van de vaste jurisprudentie. De zaak is
feitelijk en juridisch zeer complex. In beide uitspraken is het taalgebruik formeel en redelijk
duidelijk, al komen in beide uitspraken wel zeer lange en ingewikkelde zinnen voor. Beide
gerechten motiveren hun beoordeling uitgebreid. De rechtbank geeft een zeer uitvoerige
uiteenzetting van de feiten. De beoordelingssectie van het vonnis is opgebouwd uit de vier
eerdergenoemde onderdelen die de vordering ondersteunen. In het arrest zijn onder ‘De
motivering van de beslissing in hoger beroep’ feiten, de vordering, het verweer, de beoordeling
van de rechtbank en de beoordeling van het hof geplaatst. De beoordeling door het hof gebeurt
aan de hand van grieven. De opbouw van het arrest is minder snel te doorgronden doordat het
volgen van zowel de grieven als de vier onderdelen waarop de vordering is gebaseerd niet
samengaat.
Omvang
Vonnis:
Arrest:

9247 woorden (eindvonnis).
5684 woorden.

Bijzonderheden
Vooral de lange duur van de procedure in eerste aanleg valt op. Die is mede bepaald doordat aan
partijen de mogelijkheid van repliek en dupliek is geboden en er daarna gepleit is.

Zaak 15 (EK): Jansberg q.q./Leduc
Procespartijen
Jansberg, curator in het faillissement van Boswerk bv (eiser)
tegen
Leduc Investments nv en twee bestuurders van Boswerk bv (gedaagden).
Duur procedures
Aanvang zaak in eerste aanleg:
Datum beslissingen rechtbank:
Duur procedure in eerste aanleg:

in 2007.229
7 november 2007 en 5 december 2012.
circa 5 jaar.

Aanvang zaak in hoger beroep:
Datum beslissing hof:
Duur procedure in hoger beroep:

5 maart 2013 (dagvaarding).
15 april 2014.
1 jaar en 1 maand.

Duur volledige procedure:

circa 6½ jaar.

229

Het tussenvonnis dateert van 7 november 2007, de eerste comparitie van 21 februari 2008, de tweede van
24 november 2010. Het rolnummer wijst op 2007. Vervolgens is een reeks akten gewisseld.
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Feitencomplex
Boswerk bv (hierna: Boswerk) wordt in 2002 opgericht door de Belgische vennootschap Leduc
Investments nv (hierna: Leduc), die enig aandeelhouder is. Tot mei 2005 is Leduc tevens
alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder van Boswerk. Bestuurder 2 is afgevaardigd bestuurder en
voorzitter van de raad van bestuur van Leduc. Vanaf mei 2005 is bestuurder 1 alleen/zelfstandig
bevoegd bestuurder van Boswerk.
De jaarrekening van Boswerk over het jaar 2002 wordt opgemaakt en in oktober 2004
gedeponeerd. Over de jaren 2003 en 2004 wordt de jaarrekening niet opgemaakt en niet
gedeponeerd. In juli 2005 wordt Boswerk failliet verklaard. In mei 2007 legt de curator
conservatoir beslag op onroerend goed van bestuurder 2.
Vordering, grondslag en rechtsvraag
Vordering: de curator van Boswerk vordert Leduc en bestuurders op grond van artikel 2:248 BW
hoofdelijk te veroordelen tot betaling van het tekort in het faillissement van Boswerk, nader op
te maken bij staat. De curator heeft de grondslag van artikel 2:248 BW in zijn vordering als het
ware gespecificeerd door te verwijzen naar verschillende artikelen die daarmee samenhangen.
Hij stelt op de eerste plaats dat de boekhoudverplichting ex artikel 2:10 BW alsmede de
verplichting tot het tijdig openbaarmaking van de jaarrekeningen ex artikel 2:394, derde lid, BW
is geschonden. Daarmee hebben bestuurders hun taak onbehoorlijk vervuld, waarmee het
vermoeden bestaat dat deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak van het
faillissement is.
Grondslag: externe bestuurdersaansprakelijkheid op grond van artikel 2:248 BW.
Rechtsvraag: hebben Leduc en bestuurders hun taak onbehoorlijk vervuld en wordt vermoed dat
deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement van Boswerk?
Rechtsregels
Wet: rechtbank en hof verwijzen naar de artikelen 2:9, 2:10, 2:11, 2:248, tweede en zevende lid,
BW. De rechtbank verwijst tevens naar de artikelen 2:248, vierde lid, en 2:394, derde lid, BW; het
hof tevens naar de artikelen 2:248, derde en zevende lid, BW en artikel 6, eerste lid, EEXverordening.
Jurisprudentie: alleen het hof verwijst naar jurisprudentie, te weten naar HR 12 juli 2013, JIN 2013,
158.
Rechterlijke denkwijzen
De rechtbank wijdt niet uitdrukkelijk overwegingen aan haar denkwijzen, maar uit het vonnis
blijkt dat zij de opzet van artikel 2:248 BW heeft gevolgd. Het hof overweegt ‘ten overvloede’ dat
ook de schending van de publicatieplicht van de jaarrekeningen 2003 en 2004 geen onbelangrijk
verzuim oplevert. Voor de vraag of van een onbelangrijk verzuim kan worden gesproken, is
beslissend of de door de bestuurders aangevoerde omstandigheden een aanvaardbare verklaring
opleveren voor de overschrijding van de publicatietermijn, waardoor het verzuim niet valt aan te
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merken als een blijk van een onbehoorlijke taakvervulling door het bestuur (HR 12 juli 2013, JIN
2013, 158). De omstandigheden van het geval zijn daartoe van belang, waaronder de redenen
voor en de lengte van de termijnoverschrijding.
Beoordeling
De rechtbank oordeelt dat Leduc en bestuurders de boekhoudverplichting en de verplichting tot
opmaken en deponering van jaarstukken hebben geschonden. Daarmee staat hun onbehoorlijk
bestuur vast en wordt dit wettelijk vermoed een belangrijke oorzaak van het faillissement te zijn.
Leduc en bestuurders stellen dat andere feiten of omstandigheden dan het kennelijk
onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak van het faillissement zijn geweest. Zo kwamen
volgens hen debiteuren van Boswerk hun betalingsverplichtingen naar Boswerk niet na. Ook zou
crediteur Oirschot Olie op valse gronden het faillissement hebben aangevraagd. Hiermee slagen
Leduc en bestuurders er niet in het wettelijke vermoeden te weerleggen. Zij zijn aldus
aansprakelijk op grond van artikel 2:248 BW: Leduc als statutair bestuurder van Boswerk tot 3 mei
2005; bestuurder 1 als statutair bestuurder van Boswerk vanaf 3 mei 2005 en voordien als haar
feitelijk bestuurder in de zin van artikel 2:248, zevende lid, BW; bestuurder 2 als feitelijk
bestuurder van Boswerk in de zin van artikel 2:248, zevende lid, BW. De rechtbank laat in het
midden of bestuurder 2 ook op grond van artikel 2:11 BW aansprakelijk is. Er zijn geen redenen
tot matiging van de aansprakelijkheid van Leduc en bestuurders aanwezig. De rechtbank
veroordeelt hen hoofdelijk tot betaling aan de curator van het bedrag van de schulden van
Boswerk.
Het hof overweegt dat de bevoegdheid van de Nederlandse rechter tot beoordeling van de
vordering tegen de Belgische vennootschap Leduc gebaseerd is op artikel 6, eerste lid, EEXverordening. Het hof verwerpt alle grieven, waarvan de inhoud grotendeels overeenkomt met
de stellingen van Leduc en bestuurders in eerste aanleg. Het hof bekrachtigt het vonnis van de
rechtbank, want komt tot gelijkluidende beoordeling als de rechtbank.
Eindbeslissingen en gronden: de rechtbank wijst de vordering toe. Het hof bekrachtigt het vonnis
op grond van vaststelling van dezelfde feiten en dezelfde beoordeling van het recht.
Overige onderzoekselementen
De beoordeling in deze zaak is vrijwel alleen gebaseerd op de wet. De gerechten verwijzen
nauwelijks naar jurisprudentie en hebben niet afgeweken van de lijn van jurisprudentie inzake
bestuurdersaansprakelijkheid. De zaak is feitelijk en juridisch eenvoudig. Het taalgebruik in de
uitspraken is duidelijk. Beide uitspraken zijn vrij beknopt gemotiveerd en logisch opgebouwd.
Omvang
Vonnis:
Arrest:

2827 woorden (eindvonnis).
3043 woorden.
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Bijzonderheden
Het hof overweegt ambtshalve dat het bevoegd is deze zaak met internationale aspecten te
behandelen. De rechtbank doet dat in elk geval niet in het eindvonnis (ook in zaak 6 kwam dit
voor).
Uit het vonnis blijkt wel dat er in eerste aanleg twee comparities zijn gehouden. De procedure bij
de rechtbank heeft ook zeer lang geduurd. De reden daarvoor is onbekend.

F.4 Vergelijking van meervoudige en enkelvoudige zaken
Na de analyse op zaaksniveau in de vorige paragraaf kan nu worden vastgesteld welke verschillen
en
overeenkomsten
er
zijn
tussen
meervoudige
en
enkelvoudige
bestuurdersaansprakelijkheidsuitspraken in eerste aanleg en tussen de verschillen en
overeenkomst tussen deze uitspraken van rechtbanken en hoven. Dat gebeurt door de
uitspraken te vergelijken op diverse aspecten, zoals feitencomplex, grondslag, rechterlijke
denkwijzen en beoordeling. Ook wordt opnieuw onderzocht of de eerder in literatuur, interviews,
enquête en observatie verzamelde vooronderstellingen al dan niet standhouden.
F.4.1 Procespartijen
De eisende partijen in de bestuurdersaansprakelijkheidszaken hadden diverse achtergronden.
Tien waren kapitaalvennootschappen: vier waren nv’s (waarvan twee zaken door de rechtbank
meervoudig zijn behandeld en twee enkelvoudig), vier bv’s (alle enkelvoudig) en twee
buitenlandse vennootschappen die procedures tegen bestuurders van Nederlandse
vennootschappen hadden aangespannen (zaak 6, enkelvoudig, en zaak 14, meervoudig). Verder
was in een van de zaken de eiser een natuurlijk persoon (zaak 1, enkelvoudig), in één een stichting
(zaak 4, meervoudig) en in één een vof (zaak 12, enkelvoudig). In twee zaken was de eiser curator
van een failliete vennootschap. In de ene ging het om het faillissement van een stichting (zaak 9,
meervoudig); in de andere om een bankroete bv (zaak 13, enkelvoudig).
De gedaagden waren in elf zaken bv’s en/of hun bestuurders die natuurlijke personen waren.
Twee van deze zaken heeft de rechtbank meervoudig behandeld; negen enkelvoudig. In drie
zaken waren de gedaagden oud-bestuurders van een stichting (natuurlijke personen); twee van
deze zaken zijn meervoudig behandeld en één enkelvoudig. In één zaak, een enkelvoudige, waren
de enige gedaagden bestuurders van een nv (natuurlijke personen). In een andere zaak, een
meervoudige, bevonden zich onder de gedaagden een nv en bestuurders van een bv (natuurlijke
personen).
Uit dit overzicht volgt dat er geen duidelijk verband is gevonden tussen de rechtsvorm van de
eisers of van de gedaagden enerzijds en de wijze van behandeling (meervoudig/enkelvoudig)
anderzijds. In beperkte mate zijn de zaken waarin een nv procedeerde hierop een uitzondering.
Nv’s zijn vaak grote ondernemingen waarin om aanzienlijke bedragen wordt geprocedeerd, wat
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aanleiding geeft om een zaak voor een meervoudige kamer te brengen. In de zaken waarin een
nv partij was, stond inderdaad meestal veel geld op het spel. In de helft van de zaken met een nv
als partij heeft een meervoudige kamer geoordeeld.
F.4.2 Feiten
De feiten in de onderzochte zaken tonen een nogal divers beeld. Zo zijn er zaken over een
nagelaten en een juist wel geregelde pensioenvoorziening, over het passeren van de
aandeelhoudersvergadering bij het nemen van een ingrijpend besluit, over onttrekking van
vermogen, over een niet geleverd product waarvoor wel is betaald, over een wel geleverd
product waarvoor niet is betaald, over de oorzaken van een faillissement en over een
rechtspersoon die is ontbonden voordat een vordering is voldaan. Er zijn zaken over een
onderhuurconstructie, over dubieuze investeringen, over een betalingsregeling met een
schuldeiser, over nagelaten controle op een derdengeldenrekening, en over kredietverlening aan
een vennootschap die failliet is gegaan. De eerste reeks feiten zijn alle door één rechter
behandeld; de tweede reeks door een college van rechters. In zowel meervoudige als
enkelvoudige bestuurdersaansprakelijkheidszaken komen dus faits divers voor. In asbestzaken
was dat minder het geval (zie paragraaf F.5).
In de meeste zaken bestond er tussen partijen slechts verschil van inzicht over de juridische
beoordeling en niet over de feitelijkheden. Kwaliteiten, gebeurtenissen en omstandigheden
waarover partijen niet twistten – denk aan de relatie tussen eiser en gedaagde,
aandelenoverdracht, bewoordingen van overeenkomsten, al dan niet verrichte betalingen –
konden de gerechten als niet weersproken stellingen eenvoudig in de feitensectie van de
uitspraak opnemen.
In acht zaken (waarvan drie in eerste aanleg meervoudig behandeld) heeft het hof zelf feiten
vastgesteld zonder erbij te vermelden of partijen daartegen hebben gegriefd. Deze feiten
kwamen overeen met die van de rechtbank. In vier zaken (alle enkelvoudig) overwoog het hof
wel uitdrukkelijk dat partijen de feiten die de rechtbank had vastgesteld niet weersproken
hadden, zodat het hof daarvan uitging. In één enkelvoudige zaak overwoog de rechter louter dat
ze uitging van de feiten van de rechtbank. In één meervoudige zaak heeft het hof de feiten
grotendeels overgenomen en alleen de vaststelling van de rechtbank onderzocht waartegen
werd gegriefd. In een andere meervoudige zaak laakte het hof de vaagheid van partijen over het
al dan niet instemmen met de feiten die de rechtbank had vastgesteld. Het hof besliste
vervolgens dat het uitging van alles wat de rechtbank in de feitensectie van het vonnis had
vastgesteld:
‘DAM [appellant] stelt in de inleiding van de memorie van grieven dat de rechtbank in het
bestreden vonnis van 7 november 2012 de vaststaande feiten grotendeels juist en “behoorlijk
volledig” heeft weergegeven. [De geïntimeerden] voeren dan weer [in de memorie van antwoord
aan] dat de rechtbank niet of onvoldoende aandacht heeft besteed aan de achterliggende feiten
en omstandigheden van de zaak. Nu beide partijen in het vervolg van de memorie nalaten - op
voor de wederpartij en het hof kenbare wijze - te concretiseren welke door de rechtbank
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vastgestelde feiten onjuist of onvolledig zouden zijn, gaat het hof uit van de feiten beschreven in
de rechtsoverwegingen 2.1 tot en met 2.56 van dat vonnis.’230

In vijf zaken (alle enkelvoudig) hadden partijen fundamenteel verschillende stellingen over de
toedracht van de zaak, wat noopte tot rechterlijk feitenonderzoek. Zaak 1 draaide om de vraag
bij welke werkgever een onderhoudsmonteur in dienst was geweest – een vraag die van belang
was voor zijn pensioenvoorziening.231 In zaak 5 streden de partijen over de vraag of de gedaagde
bestuurder bij de overname van zijn onderneming vermogen had onttrokken en of hij onwillig
was te betalen.232 In zaak 6 leidde niet-nakoming van een overeenkomst tot een geschil tussen
klant en bestuurders van de gefailleerde vennootschap.233 De zaken 7 en 13 gingen over de
oorzaken van een faillissement (eisers weten die onder meer aan passief gedrag en eindeloze
discussies respectievelijk een dividendbesluit).234
De uiteenlopende stellingen van partijen vereisten een bewijsoordeel van de rechter, waartoe
deze kan komen na een eigenlijke of oneigenlijke bewijsbeslissing (zie paragraaf F.5.1). Verreweg
de meeste bewijsbeslissingen waren oneigenlijk. De rechter beslist dan op grond van het
gepresenteerde materiaal of er al dan niet bewijs is geleverd voor een betwiste stelling,
Oneigenlijke bewijsbeslissingen kwamen in alle vonnissen en arresten regelmatig voor en waren
meestal voorzien van motivering. Een enkele keer volgde een beslissing zonder nadere of slechts
summiere motivering, bijvoorbeeld:
‘Dat Racing Team Drenthe uiteindelijk een procedure heeft verloren en dit ertoe heeft geleid dat
Logo Products een zodanige opeisbare vordering verkreeg dat deze niet kon worden betaald en
het bestuur om die reden besloot de stichting te ontbinden, is op zichzelf genomen ook
onvoldoende grond om aan te nemen dat sprake is van betalingsonwil en vormt evenmin
overigens een toereikend argument om een bestuurslid persoonlijk aansprakelijk te houden voor
de onbetaald en onverhaald gebleven vordering.’235

Er is geen verschil geconstateerd tussen de wijze waarop de meervoudige en enkelvoudige
kamers van de rechtbanken oneigenlijke bewijsbeslissingen motiveerden, en evenmin tussen de
wijze waarop de rechtbanken en hoven dat deden.
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Hof Arnhem-Leeuwarden 4 november 2014, ECLI:NL:GHARL:2014:8423, r.o. 3 (zaak 14, DAM/Nedfield).
Rb. Maastricht (EK) 14 januari 2004, ECLI:NL:RBMAA:2004:AY8622; Hof ’s-Hertogenbosch 6 december 2005,
ECLI:NL:GHSHE:2005:AX2427 (beide: zaak 1, Schildersbedrijf).
Rb. ’s-Hertogenbosch (EK) 13 maart 2009, ECLI:NL:RBSHE:2009:BI0690 en Hof ’s-Hertogenbosch 19 juli 2011,
ECLI:NL:GHSHE:2011:BR2425 (beide zaak 5, Emperors Canal/Snooker).
Rb. Middelburg (EK) 1 april 2009, ECLI:NL:RBMID:2009:BI1709; Hof ’s-Gravenhage 15 maart 2011 en 27
september 2011, ECLI:NL:GHSHE:2011:BT6914 en BT6919 (zaak 6, HIB Petrol/BioKing).
Rb. Zutphen (EK) 23 september 2009, ECLI:NL:RBZUT:2009:BJ8165 en Hof Arnhem 19 juli 2011,
ECLI:NL:GHSHE:2011:BR3465 (beide zaak 7, Boer-Pel q.q./Ceramic); Rb. Arnhem (EK) 23 mei 2012,
ECLI:NL:RBARN:2012:BW7461 en Hof Arnhem 20 januari 2015, ECLI:NL:GHARN:2015:302 (beide zaak 13,
Hage q.q./Kelderman).
Rb. Assen (EK) 6 oktober 2010, ECLI:NL:RBASS:2010:BN9935, r.o. 4.12 (zaak 12, Logo/Racing Team).
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Eigenlijke bewijsbeslissingen neemt de rechter nadat partijen in de gelegenheid zijn gesteld
nader bewijs voor hun stellingen aan te dragen. In drie zaken (nummers 1, 7 en 13; alle
enkelvoudig) heeft de rechtbank dergelijke bewijsbeslissingen genomen na verstrekking van een
bewijsopdracht.236 In zaak 1 mocht dat niet baten, want de gedaagde bestuurders slaagden erin
rechtbank noch gerechtshof te overtuigen. In de zaken 7 en 13 boekten de bestuurders evenmin
succes bij de rechtbank met hun nader aangedragen bewijs. In het hoger beroep van zaak 7
wisten bestuurders het hof echter wel te overtuigen (zie paragraaf F.4.6 over de verschillende
wijzen waarop rechtbank en hof het feitenonderzoek in deze zaak hebben beoordeeld).
In hoger beroep werd alleen in zaak 6 een eigenlijke bewijsbeslissing genomen. In die zaak
aanvaardde het hof het aanbod van appellant HIB Petrol om bewijs aan te dragen voor haar
stelling dat bestuurders van BioKing haar aanbetalingen hadden gebruikt voor andere doelen dan
de bouw van de machine die BioKing had toegezegd voor HIB Petrol te bouwen, althans dat
bestuurders hadden bewerkstelligd dat BioKing haar verplichtingen tegenover HIB Petrol niet kon
nakomen. Het hof stelde HIB Petrol daartoe in de gelegenheid nadat het had geoordeeld dat het
bewijsmateriaal dat HIB Petrol tot dat moment had geleverd ontoereikend was.237 Dat mocht niet
baten, want in het eindarrest velde het hof het gemotiveerde oordeel dat de door HIB Petrol
overgelegde bewijsmiddelen geen steun voor het te leveren bewijs boden.238 In eerste aanleg
was de rechtbank in enkelvoudige kamer – zonder bewijsopdracht of aanvaard bewijsaanbod –
tot datzelfde oordeel gekomen, welke zij beknopt motiveerde.239
In de vijf besproken zaken waarin de stellingen van partijen over de feiten sterk uiteenliepen
(nummer 1, 5, 6, 7 en 13; alle enkelvoudig behandeld in eerste aanleg), heeft de door de
rechtbank in het ongelijk gestelde partij – vier keer de eiser en één keer de gedaagde – in hoger
beroep gegriefd tegen de feitenvaststelling waarin zij zich niet kon vinden. Feitenonderzoek door
het hof heeft in drie van de zaken (nummers 5, 7 en 13) geleid tot vernietiging van het vonnis (zie
daarover paragraaf F.4.6 in het navolgende).
F.4.3 Vordering, wettelijke grondslag en rechtsvraag
Rechters vertelden in interviews en enquête dat er verband zit tussen de grootte van de
vordering en de toewijzing aan een meervoudige dan wel enkelvoudige kamer. Zo blijkt uit deze
analyse. In tien zaken zijn door de eisende partij concrete bedragen gevorderd. De zaken met de
vijf hoogst gevorderde bedragen (zestien, tien, drie en 1,8 miljoen euro, gevolgd door 225.000
euro) zijn op een na behandeld door een meervoudige kamer. De zaken waarin minder geld op
het spel stond, zijn bijna allemaal door een alleensprekende rechter behandeld. Maar
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Rb. Maastricht (EK) 14 januari 2004, ECLI:NL:RBMAA:2004:AY8622 (zaak 1, Schildersbedrijf); Rb. Zutphen (EK)
23 september 2009, ECLI:NL:RBZUT:2009:BJ8165 (zaak 7, Boer-Pel q.q./Ceramic); Rb. Arnhem (EK) 23 mei
2012, ECLI:NL:RBARN:2012:BW7461 (zaak 13, Hage q.q./Kelderman).
Hof ’s-Gravenhage 15 maart 2011, ECLI:NL:GHSGR:2011:BT6914, r.o. 4.5.4 (tussenarrest zaak 6, HIB
Petrol/BioKing).
Hof ’s-Gravenhage 27 september 2011, ECLI:NL:GHSGR:2011:BT6919, r.o. 8.4-8.6 (eindarrest zaak 6, HIB
Petrol/BioKing).
Rb. Middelburg 1 april 2009, ECLI:NL:RBMID:2009:BI1709 (zaak 6, HIB Petrol/BioKing).
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uitzonderingen op de regel zijn er ook: een van de enkelvoudige zaken draaide om een som van
1,8 miljoen en een van de meervoudige om 18.000 euro. De hoogte van de vordering is dus
richtinggevend, maar niet altijd beslissend voor toewijzing aan een college meervoudige of
enkelvoudige kamer.
De aard van de vorderingen in de onderzochte zaken is op te maken uit de wettelijke grondslagen
en rechtsvragen. In twaalf zaken zijn de gedaagde bestuurders extern aansprakelijk gesteld. In
acht daarvan was de wettelijke grondslag artikel 2:138 (voor nv’s), artikel 2:248 (voor bv’s) en/of
artikel 2:300a (voor stichtingen) van het Burgerlijk Wetboek. Meestal was deze grondslag
gecombineerd met artikel 6:162 BW (in zes enkelvoudige en twee meervoudige zaken). In vier
zaken (drie enkelvoudig, één meervoudig) was de grondslag alleen artikel 6:162 BW.
In drie zaken zijn de gedaagde bestuurders intern aansprakelijk gesteld. Twee keer (beide in een
meervoudige zaak) gebeurde dat slechts op grond van artikel 2:9 BW; één keer (in een
enkelvoudige zaak) op basis van artikel 2:9 in combinatie met artikel 6:162 BW.
De rechtsvragen in de zaken hangen samen met de wettelijke grondslag van de vordering. Twaalf
zaken draaiden om externe bestuurdersaansprakelijkheid. In vijf daarvan (één meervoudig, vier
enkelvoudig) was het faillissement van een vennootschap de bron van het geschil. De rechtsvraag
in deze zaken luidt of bestuurders hun taak onbehoorlijk hebben vervuld en zo ja, of die
onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak van het faillissement van de vennootschap
is geweest. De gestelde onbehoorlijke taakvervulling is bijvoorbeeld dat de bestuurder namens
de vennootschap een betalingsregeling aan zou zijn gegaan in de wetenschap dat diens
vennootschap niet aan haar verplichtingen zou kunnen voldoen en geen verhaal zou bieden voor
de schade (zaak 8, meervoudig).
In ten minste vier zaken (twee meervoudig, twee enkelvoudig) is in de rechtsvraag de Beklamelnorm terug te vinden: wisten bestuurders of behoorden zij bij het aangaan van de
koopovereenkomst te begrijpen dat de vennootschap die zij besturen/bestuurden niet of niet
binnen een redelijke termijn aan haar verplichtingen zou kunnen voldoen en geen verhaal zou
bieden voor de door eiser te lijden schade?
In drie zaken (alle enkelvoudig) zijn de rechtsvragen of de bestuurders een ernstig dan wel
persoonlijk verwijt valt te maken. In zaak 1 (enkelvoudig) zou de bestuurder een verwijt zijn te
maken omdat diens vennootschap niet aan de pensioenverplichtingen van eiser zou hebben
voldaan. In zaak 12 (enkelvoudig) zouden bestuurders onrechtmatig hebben gehandeld door hun
stichting te ontbinden waardoor de vordering van een schuldeiser niet meer kon worden
voldaan. In zaak 14 (enkelvoudig) zouden bestuurders door transacties en onttrekkingen
nakoming van verplichtingen van hun vennootschap tegenover een schuldeiser hebben
verhinderd.
In de drie zaken waarin eisers zich beroepen op interne bestuurdersaansprakelijkheid, luidt de
rechtsvraag of bestuurders zich schuldig hebben gemaakt aan onbehoorlijke taakvervulling in de
zin van artikel 2:9 BW.
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Een verband tussen de wettelijke grondslag en de rechtsvraag in een zaak enerzijds en de
meervoudige/enkelvoudige afdoening ervan anderzijds is niet geconstateerd.
F.4.4 Rechtsregels
De mate waarin een rechtbank in zijn vonnis verwijst naar wetsartikelen komt in grote lijnen
overeen met de mate waarin het hof dat doet. Dat geldt zowel voor in eerste aanleg meervoudig
als enkelvoudig behandelde zaken. Het zal geen verbazing wekken dat de wetsartikelen die een
grondslag bevatten voor de procedure het meest worden vermeld: de artikelen 2:9, 2:11,
2:138/2:248 en 6:162 BW. Overigens komt het geregeld voor dat in een uitspraak niet expliciet
naar een wettelijke grondslag is verwezen. De grondslag is dan op te maken uit de feiten, de
vordering en het verweer en de beoordeling. Verder verwijzen de gerechten met enige regelmaat
naar procedurele voorschriften in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en naar artikel
3:310 BW inzake verjaring. Anders dan de rechtbank verwijst het hof naar de EEX-verordening, die
de bevoegdheid van de rechter in internationale civiele geschillen regelt, in de drie zaken waarin
die van toepassing is (zaken 5, 6 en 15).
De gerechten verwijzen in de meeste uitspraken naar jurisprudentie; het vaakst naar de arresten
Ontvanger/Roelofsen en Beklamel, namelijk in de zaken 3, 5, 6, 11, 12 en 14 (zie over de arresten
ook de paragrafen F.2, F.4.5 en F.4.8). In de onderzochte uitspraken wordt vaak expliciet het
relevante arrest vermeld, maar ook komt het met enige regelmaat voor dat zij alleen een
rechtsregel citeren, die een met bestuurdersaansprakelijkheid bekende lezer herkent als
afkomstig uit de vaste rechtspraak (zaken 1, 6, 8, 11 en 12, waarvan alleen zaak 8 in eerste aanleg
meervoudig is behandeld). Uit het onderzoek naar asbestjurisprudentie bleek ook dat daarin
regelmatig werd volstaan met het weergeven van een rechtsregel zonder verwijzing naar de bron
(zie paragraaf F.7.7).
Over de hele linie beschouwd verwijzen rechtbanken en hoven even vaak naar jurisprudentie. Er
zijn dienaangaande ook geen verschillen aangetroffen tussen meervoudig en enkelvoudige
vonnissen. Als wordt verwezen naar rechtspraak, dan is het bijna in alle gevallen naar arresten
van de Hoge Raad. In de onderzochte jurisprudentie kwam slechts eenmaal een verwijzing voor
in een vonnis naar een ander vonnis (gewezen door dezelfde rechtbank, namelijk die te Arnhem,
zaak 10) en eenmaal een verwijzing in een vonnis naar een arrest van het hof (Rechtbank Assen
verwees naar Hof ’s-Hertogenbosch, zaak 12).
F.4.5 Rechterlijke denkwijzen
Zijn er verschillen aan te wijzen in de manier waarop colleges en alleensprekende rechters blijk
gaven van hun denkwijzen? De verschillen zijn marginaal. Zowel rechtbanken (in meervoudige en
enkelvoudige kamer) als gerechtshoven maken hun denkwijzen vaak kenbaar door de regels uit
de arresten Beklamel en Ontvanger/Roelofsen aan te halen, die ertoe dienen schuldeisers te
beschermen tegen roekeloos handelen van bestuurders (zie paragraaf F.2.2). Het betreft dan
zaken waarin bestuurders door derden aansprakelijk zijn gesteld. In de drie zaken waarin de
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rechtspersoon zelf zijn bestuurders aansprakelijk heeft gesteld (zaken 2, 4 en 9), hebben de
gerechten de regel van artikel 2:9 BW als richtsnoer gebruikt.
Rechtbank en hoven overwogen in veel uitspraken dat voor persoonlijke aansprakelijkheid van
een bestuurder hogere eisen gelden dan voor aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige
daad – of er nu intern of extern aansprakelijk is gesteld. Een ‘gewoon’ verwijt is niet voldoende:
voor bestuurdersaansprakelijkheid is een ‘ernstig verwijt’ vereist, zoals in ruwweg de helft van
de uitspraken is overwogen.
De Rechtbank Amsterdam heeft in zijn meervoudige vonnis in zaak 9 (Derdengelden Flinterman)
de regel van het arrest Staleman/Van der Ven aangehaald, waarin de Hoge Raad toelicht wanneer
sprake is van ernstige verwijtbaarheid in de zin van artikel 2:9 BW.240 De fraaiste bewoordingen
om de strenge maatstaf voor aansprakelijkheid te expliciteren zijn afkomstig van het Hof ’sGravenhage in zijn arrest bij zaak 3 (VHS/EuropaTuin). Daarin is duidelijk weergegeven voor welke
dilemma’s een bestuurder van een vennootschap die in zwaar weer verkeert zich gesteld ziet:
‘Een bestuurder van een bedrijf in moeilijkheden zal enerzijds beseffen dat het bedrijf ten onder
kan gaan en vanuit die optiek zou hij af moeten zien van het aangaan, of bevestigen, van
transacties namens het bedrijf met derden; er is immers een niet te verwaarlozen kans dat het
bedrijf zijn verplichtingen uit die transacties niet zal kunnen nakomen en geen verhaal zal bieden.
Anderzijds: wanneer hij namens het bedrijf geen nieuwe transacties zou kunnen aangaan, dan
worden zijn mogelijkheden om omzet/winst te genereren aanzienlijk verkleind en wordt dus de
kans dat het bedrijf daadwerkelijk ten onder gaat, vergroot. Gezien dit dilemma kan het de
bestuurder niet als een onrechtmatige daad worden aangerekend dat hij voor het bedrijf
transacties afsluit of bevestigt op een moment dat weliswaar het risico bestaat dat de daaruit
voortvloeiende verplichtingen niet kunnen worden voldaan en evenmin verhaal kan worden
geboden, maar er toch ook reële overlevingskansen zijn. Dan treft de bestuurder geen ernstig
verwijt van het aangaan of bevestigen van een transactie.’241

Vervolgens is de vraag natuurlijk wannéér het handelen van de bestuurder in het licht van de
omstandigheden zodanig risicovol is dat hij daarmee het voortbestaan van de vennootschap dan
wel het nakomen van verplichtingen (verder) in gevaar brengt. Daarover overweegt het hof:
‘Het omslagpunt ligt op het moment dat de bestuurder weet of redelijkerwijs behoort te weten
dat een deconfiture van het bedrijf (nagenoeg) onafwendbaar is en er geen reële kans meer is dat
het zijn verplichtingen zal kunnen voldoen en verhaal zal bieden; dan is er geen reden meer om
de zorgplicht jegens derden achter te stellen bij de belangen van het bedrijf dat dan toch al tot de
ondergang is gedoemd. Dit heeft uitdrukking gevonden in de [eerder]genoemde Beklamel-norm.
Uit HR 21 december 2001, NJ 2005, 96 ‘SOBI/Hurks’ blijkt dat met het dilemma waarin een
bestuurder van een bedrijf in moeilijkheden verkeert, ook rekening moet worden gehouden bij
de vaststelling van het omslagpunt (in dat arrest ‘peildatum’ genoemd), in die zin dat daarvoor
een datum moet worden gekozen die ‘aan de veilige kant is’, dat wil zeggen ten gunste van degene
240
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Rb. Amsterdam 11 november 2009, ECLI:NL:RBAMS:2009:BL3599, r.o. 4.2 (zaak 9, Van Andel q.q./Lindeman).
Hof Arnhem/Leeuwarden, 16 september 2008, ECLI:NL:GHSGR:2008:BF4107, r.o. 14-15 (zaak 3,
VHS/EuropaTuin).

130

aan wie het verwijt wordt gemaakt (de bestuurder). Het gaat er dus om vanaf wanneer
[bestuurder] wist of redelijkerwijs behoorde te weten dat [de vennootschap] niet meer aan haar
verplichtingen zou kunnen voldoen en geen verhaal zou bieden.’242

De bestuurder moet bij een dreigend faillissement dus in het heetst van de strijd inschatten welke
maatregelen hij kan nemen om de overlevingskansen te vergroten zonder onrechtmatig te
handelen ten opzichte van derden. Het hof spreekt in bovengenoemde overweging van een
‘omslagpunt’ of ‘peildatum’. Dit omslagpunt is in meerdere uitspraken te herkennen, zoals in het
enkelvoudige vonnis van de Rechtbank Amsterdam in zaak 11 (Wanders/Amstel):
‘Onderzocht moet dus worden of de liquiditeit en de solvabiliteit van [gedaagde] Amstel ten tijde
van het plaatsen van de bestellingen reeds zo slecht waren dat [bedrijfsleider] wist of behoorde
te weten dat [eiser] Wanders niet (tijdig) betaald zou worden en evenmin verhaal bij Amstel zou
vinden.’243

De Rechtbank Arnhem (enkelvoudige kamer) verwijst daarbij naar de bedoeling van de wetgever:
‘De vraag of een bestuurder zijn taak niet behoorlijk heeft vervuld, moet worden beoordeeld naar
hetgeen de bestuurder voorzag of kon voorzien op het moment dat hij zijn taak vervulde. (MvA,
Kamerstukken II 16 631, nr. 6, p. 3).’244

Ook in de asbestjurisprudentie kwamen we een vergelijkbare tijdgerelateerde maatstaf tegen
voor de beoordeling of er sprake is van onrechtmatig handelen. Daarin ging het om vaststelling
van het moment waarop de asbestleverancier of werkgever bekend was of had moeten zijn met
de risico’s die aan asbestblootstelling verbonden zijn, waarna uiterste voorzichtigheid geboden
was. Bestuurdersaansprakelijkheidszaken zijn erop gericht uit te vinden wanneer de
omstandigheden zodanig zijn dat de bestuurder bij het aangaan van een overeenkomst wist of
eraan behoorde te twijfelen dat de vennootschap niet of niet binnen een redelijke termijn aan
haar verplichtingen zou kunnen voldoen en geen verhaal zou bieden voor de schade die een
schuldeiser ten gevolge van die wanprestatie zou lijden, zoals de Beklamel-norm voorschrijft.
Nauwelijks een spoor van de denkwijzen die de rechters tot een beslissing hebben gebracht,
treffen we aan in twee vonnissen (in de zaken 8 en 15; één meervoudig, één enkelvoudig) en in
twee arresten (in de zaken 7 en 12).
Concluderend: in bestuurdersaansprakelijkheidszaken is, net als in asbestzaken, de vaste
jurisprudentie de leidraad voor de aanpak van de beoordeling. In wisselende mate lichten de
gerechten die aanpak toe. De hoven en rechtbanken, of zij de zaak nu meervoudig of enkelvoudig
242
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Hof Arnhem/Leeuwarden, 16 september 2008, ECLI:NL:GHSGR:2008:BF4107, r.o. 14-15 (zaak 3,
VHS/EuropaTuin).
Rb. Amsterdam (EK) 25 augustus 2010, ECLI:NL:RBAMS:2010:BP1022, r.o. 4.5 (zaak 11, Wanders/Amstel).
Rb. Arnhem (EK) 23 mei 2012, ECLI:NL:RBARN:2012:BW7461, r.o. 4.1 (zaak 13, Hage q.q./Kelderman). In de
bestuurdersaansprakelijkheidsjurisprudentie was dit overigens de enige keer dat naar parlementaire
geschiedenis is verwezen.
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behandelen, onderscheiden zich echter niet in de rechterlijke denkwijzen waarvan zij in hun
uitspraak blijk geven. De arresten in de asbestrechtspraak daarentegen bevatten vaker en
uitvoeriger dan de vonnissen een uiteenzetting van de denkwijze van het gerecht.
F.4.6 Beoordeling
In bijna de helft van de vijftien zaken kwamen rechtbank en hof tot een verschillende beoordeling
van de vordering wat betreft de feiten, het recht of beide.245 In vrijwel al deze gevallen had de
rechtbank in enkelvoudige kamer vonnis gewezen.246 Hieronder volgt een korte uiteenzetting van
de redenen voor de uiteenlopende inzichten van rechtbank en hof (en eventueel Hoge Raad).
Verschillende beoordelingen
Zaak 2 (Willemsen/NOM) draaide met name om de vraag of de maatstaf voor interne
bestuurdersaansprakelijkheid van artikel 2:9 BW ook van toepassing is op de verhouding tussen
een bestuurder en een derde, zoals een aandeelhouder. De rechtbank beantwoordde deze vraag
bevestigend, het hof ontkennend en de Hoge Raad ten slotte ook bevestigend.247
In zaak 4 (Lauta van Aysma) oordeelde zowel de rechtbank (meervoudige kamer) als het hof dat
de oud-voorzitter, oud-secretaris en een voormalig feitelijke beleidsbepaler van een stichting
aansprakelijk waren voor onbehoorlijk bestuur. De rechtbank was van oordeel dat ook de oudpenningmeester zich daar schuldig aan had gemaakt, maar het hof oordeelde dat hij niet
betrokken was bij het aangaan van de omstreden overeenkomst, al kon hem wel worden
verweten dat hij de stukken daarover namens het bestuur ondertekende, kennelijk zonder zich
te verdiepen in de consequenties daarvan. De oud-penningmeester bleek financieel niet
onderlegd en niet in staat de Engelstalige stukken te begrijpen en in hoger beroep werd
aannemelijk geacht dat de oud-secretaris hem op het verkeerde been had gezet.248
Het geschil in zaak 5 (Emperors Canal/Snooker) concentreerde zich op de rol van de bestuurder
van de failliete vennootschap Snooker bij de nakoming van haar verplichtingen tegenover
schuldeiser Emperors. De rechtbank concludeerde dat Snooker niet in staat was om de
vorderingen te voldoen.Ook stond volgens de rechtbank in de lange periode van gerechtelijke
procedures tussen partijen allerminst vast dat Emperors’ vorderingen op Snooker zouden
worden toegewezen. Het hof kon zich hier niet in vinden. Snooker zou wel baten (kunnen)
hebben gehad en bestuurder heeft ten onrechte geen reservering getroffen voor mocht er in de
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Het betrof de zaken 2, 5, 7, 11, 12 en 13, die alle door de rechtbank enkelvoudig zijn behandeld. In zaak 4,
door de rechtbank meervoudig behandeld, oordeelde het hof slechts anders over de aansprakelijkheid van
een van de bestuursleden.
Zie nader in het vervolg onder Aanvaardbaarheid.
Rb. Groningen 28 april 2004, ECLI:NL:RBGRO:2004:AV5180, r.o. 5.2; Hof Leeuwarden 22 maart 2006,
ECLI:NL:GHLEE:2006:AV6514, r.o. 9; HR 20 juni 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC4959, r.o. 5.3 (alle zaak 2,
Willemsen/NOM).
Rb. Utrecht (MK) 25 juli 2007, ECLI:NL:RBUTR:2007:BB0336; Hof Amsterdam 21 september 2010,
ECLI:GHAMS:2010:BN6929; HR 13 april 2012, ECLI:HR:2012:BV7346 (alle zaak 4, Lauta van Aysma).
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periode van procedures niet van uitgaan dat de vorderingen van Emperors zouden worden
afgewezen.249
In zaak 7 (Boer-Pel q.q./Ceramic) oordeelde de rechtbank nadat bestuurders waren toegelaten
tot tegenbewijs tegen het wettelijk vermoeden dat hun onbehoorlijke taakvervulling een
belangrijke oorzaak was van het faillissement van de vennootschap Canopus was geweest, dat
weliswaar dat de oorzaken die bestuurders aandroegen (gebrek aan financiering, ontbreken van
activiteiten om het product op de markt te brengen, discussies tussen betrokkenen) aan te
merken zijn als van buiten komende oorzaken, maar ook dat bestuurders niet of nauwelijks
serieuze activiteiten hebben verricht om de doelen van Canopus te bereiken.250 Het hof
oordeelde met de rechtbank dat uit getuigenverklaringen kon worden afgeleid ‘dat het gebrek
aan financiering en daarmee samenhangend het ontbreken van activiteiten om het technologisch
product op de markt te brengen en de discussies daarover tussen de diverse betrokken partijen,
de belangrijkste oorzaken van het faillissement zijn geweest.’ Maar, oordeelde het hof,
bestuurders hebben vervolgens wel voldoende aannemelijk gemaakt dat de andere belangrijke
oorzaken van het faillissement niet te wijten zijn aan hun onbehoorlijke taakvervulling, omdat
bestuurders hebben geprobeerd financiers aan te trekken, er gepoogd is de interne
meningsverschillen op te lossen en omdat bestuurders ter voorkoming van het oplopen van
schulden van Canopus ‘het nodige’ in het werk hebben gesteld om te zorgen dat er geen
handelscrediteuren zouden ontstaan.251 Bij vergelijking van de twee uitspraken valt verder op dat
het hof meer dan de rechtbank direct afkoerst op de hamvraag of bestuurders voldoende hebben
ondernomen om de oorzaken van het faillissement te voorkomen.
In zaak 11 (Wanders/Amstel) is de rechtbank volgens het hof van een verkeerde maatstaf voor
de beoordeling van bestuurdersaansprakelijkheid uitgegaan, wat heeft geresulteerd in een
verkeerde beoordeling van de vordering. De rechtbank overwoog dat de failliet gegane
rechtspersoon Amstel gelet op de cijfers al vanaf eind 2004 in een zorgwekkende toestand
verkeerde, maar dat dit nog niet de conclusie rechtvaardigde dat bestuurder bij de bestellingen
van Wanders bij Amstel in 2005 en 2006 wist of behoorde te weten dat Wanders’ vordering
oninbaar zou zijn, zolang er nog een reële kans bestond dat die vordering wel inbaar was:
‘Blijkens het Beklamelarrest is immers van een onrechtmatig handelen van een bestuurder die
een overeenkomst namens de vennootschap aangaat geen sprake, indien hij nog niet wist of
behoorde te weten dat de vennootschap niet zou kunnen nakomen en evenmin verhaal zou
bieden, maar hij wel reeds met die mogelijkheid ernstig rekening diende te houden. Ten aanzien
van die vooruitzichten rust op [bestuurders Amstel] een verzwaarde stelplicht, die voortvloeit uit
de omstandigheid dat [schuldeiser] Wanders als buitenstaander in beginsel over geen andere
gegevens beschikt dan de gepubliceerde cijfers van Amstel.’252
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Rb. ’s-Hertogenbosch (EK) 13 maart 2009, ECLI:NL:RBSHE:2009:BI0690; Hof ’s-Hertogenbosch 19 juli 2011,
ECLI:NL:GHSHE:2011:BR2425 (beide zaak 5, Emperors Canal/Snooker).
Rb. Zutphen (EK) 23 september 2009, ECLI:NL:RBZUT:2009:BJ8165, r.o. 2.11-2.14 (zaak 7, Boer-Pel
q.q./Ceramic).
Hof Arnhem 19 juli 2011, ECLI:NL:GHSHE:2011:BR3465, r.o. 4.14 en 4.20 (zaak 7, Boer-Pel q.q./Ceramic).
Rb. Amsterdam (EK) 25 augustus 2010, ECLI:NL:RBAMS:2010:BP1022, r.o. 4.6-7 (zaak 11, Wanders/Amstel).
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De rechtbank oordeelde vervolgens dat bestuurders van Amstel er niet in zijn geslaagd te
bewijzen dat er nog een reële kans op overleving van hun onderneming bestond. Het hof
oordeelde dat grieven hiertegen terecht zijn voorgesteld omdat de rechtbank van een onjuiste
maatstaf is uitgegaan:
‘Slechts beslissend is of de bestuurder een overeenkomst namens de vennootschap is aangegaan
in de wetenschap, of terwijl hij redelijkerwijs behoorde te begrijpen, dat de vennootschap niet of
niet binnen een redelijke termijn aan haar verplichtingen zou kunnen voldoen en geen verhaal
zou bieden voor de ingevolge die tekortkoming door de wederpartij te lijden schade. Door (mede)
beslissende betekenis toe kennen aan de beantwoording van de vraag of een gerede of reële kans
bestond dat Wanders zou kunnen worden betaald en door in dat verband een verzwaarde
stelplicht aan de zijde van [bestuurders Amstel] aan te nemen, is de rechtbank van een onjuiste
maatstaf uitgegaan.’253

Problematisch in zaak 12 (Logo/Racing Team) was dat de rechtbank de beoordeling in haar vonnis
niet direct leek te baseren op de grondslag van de vordering. Schuldeiser Logo verweet
bestuurders van de failleerde stichting Racing Team dat zij Logo’s factuur voor een racemotor
niet hadden betaald en tekortgeschoten waren in de vereffening na de ontbinding van hun
stichting. De rechtbank behandelde voornamelijk de vraag of bestuurders ernstig rekening
hadden moeten houden met het verlies van een eerdere gerechtelijke procedure – waarin de
rechtbank had geoordeeld dat Logo een opeisbare vordering op Racing Team toekwam vanwege
de niet geheel voldane koopsom van de racemotor – en of zij een voorziening hadden moeten
treffen of fondsen hadden moeten werven voor het geval die procedure werd verloren. Het hof
beoordeelde de zaak wel direct op grondslag van de vordering en oordeelde dat de ontbindingsen vereffeningsbesluiten gezien de omstandigheden ‘als overijld en ‘te’ lichtvaardig moeten
worden beschouwd en bovendien niet correct uitgevoerd.’254
In zaak 13 (Hage q.q./Kelderman) verweet de curator van een failliete vennootschap dat de
bestuurder daarvan haar taak als bestuurder onbehoorlijk had vervuld, met name door een
aandeelhouder dividend toe te kennen en uit te keren. Kort daarop ging de vennootschap failliet.
De rechtbank ging uit van onbehoorlijke taakvervulling en gaf de curator gelijk. Het hof oordeelde
echter dat niet kan worden gezegd dat geen redelijk denkend bestuurder onder dezelfde
omstandigheden zo zou hebben gehandeld als bestuurder. Volgens het hof viel niet aan te nemen
dat het dividendbesluit een belangrijke oorzaak van het faillissement is geweest, omdat de
liquiditeiten van de vennootschap niet waren aangewend voor het dividend en onvoldoende was
gebleken dat de dividenduitkering de liquiditeitspositie van de vennootschap heeft aangetast.255
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Hof Amsterdam 3 juli 2012, ECLI:NL:GHAMS:2012:BX8923, r.o. 3.11 (zaak 11, Wanders/Amstel).
Rb. Assen (EK) 6 oktober 2010, ECLI:NL:RBASS:2010:BN9935 en Hof Leeuwarden 19 juni 2012,
ECLI:NL:GHLEE:2012:BX4239, r.o. 9 (beide zaak 12, Logo/Racing Team).
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134

Beoordelingsproces en beoordelingsvrijheid
In de onderzochte uitspraken is met enige regelmaat een rechterlijke ‘sprong’ van bewijs
(eigenlijk: door een partij onderbouwde stellingen) naar oordeel te herkennen.256 Als de
onderbouwde stellingen in de ogen van de rechter in hoge mate waarschijnlijk zijn, bestempelt
hij de stelling na de sprong als waar en bewezen. Zie bijvoorbeeld in het arrest van zaak 5:
‘Naar het oordeel van het hof volgt uit het geheel van deze feiten en omstandigheden, in
onderlinge samenhang beschouwd, dat […] bestuurder van Snooker welbewust heeft
bewerkstelligd dat Snooker haar uit het vennootschapscontract voortvloeiende verplichtingen
jegens [schuldeiser] niet is nagekomen en zij daarvoor ook geen verhaal bood.’257

Omgekeerd noemt de rechter de stelling onbewezen als hij het aangeleverde bewijs niet
overtuigend vindt, zoals in het arrest van zaak 6:
‘Naar het oordeel van het hof bieden de door [schuldeiser] HIB overgelegde verklaringen geen
steun voor het [op basis van de Beklamel-norm] te leveren bewijs nu in de verklaringen geen
(voldoende concrete) andere feiten of omstandigheden worden aangevoerd, waaruit het hof zou
kunnen concluderen dat [de gefailleerde onderneming] BioKing niet in staat was om de met HIB
overeengekomen installatie te produceren, dan de eerder aangevoerde en door het hof in het
tussenarrest voor dat bewijs al onvoldoende geachte feiten.’258

Van het beoordelingsproces van de rechter tijdens zijn sprong is enkel het resultaat kenbaar. In
een goed gemotiveerde uitspraak is de sprong kleiner en zal het oordeel geen verrassing zijn.259
Maar als bewezenverklaring en oordeel op elkaar aansluiten, betekent dat nog niet dat
bewezenverklaring en oordeel niet ook anders hadden kunnen luiden. In het onderzoek naar de
wijze waarop rechters bestuurdersaansprakelijkheidszaken hebben beoordeeld, valt op dat zij
aanzienlijke vrijheid hebben om te bepalen of er sprake is van een (voldoende) ernstig verwijt
aan bestuurder. Dat volgt mede uit de in bestuurdersaansprakelijkheidszaken veelvuldig
toegepaste Beklamel-norm, waardoor de rechter kort gezegd moet beoordelen of de bestuurder
bij het aangaan van een overeenkomst wist of behoorde te weten dat de vennootschap niet aan
haar verplichtingen zou kunnen voldoen en geen verhaal zou bieden voor de schade als gevolg
van die wanprestatie (zie paragraaf F.2). Dat vereist inzicht in de kritieke omstandigheden waarin
de vennootschap verkeerde op het moment dat de bestuurder de overeenkomst aanging die tot
schade van de schuldeiser heeft geleid (zie paragraaf F.4.5).
In verscheidene zaken lijkt op grond van de gegevens in de uitspraken een andere beslissing ook
verdedigbaar te zijn geweest. Zo oordeelde de rechtbank (enkelvoudige kamer) in zaak 7, anders
dan het hof, dat bestuurders wel serieuze activiteiten hadden ontplooid in de hoop een
faillissement te voorkomen. In zaak 13 vond de rechtbank (enkelvoudige kamer), anders dan het
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Zie ook de paragrafen 3.3.2 en F.5.1.
Hof ’s-Hertogenbosch 19 juli 2011, ECLI:NL:GHSHE:2011:BR2425, r.o. 4.6.5 (zaak 5, Emperors Canal/Snooker).
Hof ’s-Gravenhage 27 september 2011, ECLI:NL:GHSHE:2011:BT6919, r.o. 8.3 (zaak 6, HIB Petrol/BioKing).
Zie over een vergelijking tussen de motivering en aanvaardbaarheid van meervoudige en enkelvoudige
jurisprudentie het vervolg van deze paragraaf.
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hof, voldoende bewijs voor de stelling dat een dividendbesluit tot een zodanig tekort had geleid
dat het een belangrijke oorzaak van het faillissement is geweest. In zaak 2 ging het om de
principiële vraag of een aandeelhouder door artikel 2:9 BW kan worden beschermd tegen
onbehoorlijke taakvervulling van een bestuurder. De enkelvoudige kamer van de rechtbank en
de Hoge Raad vonden van wel; het hof van niet. Het eindoordeel over de oud-penningmeester in
zaak 4 had ook anders uit kunnen pakken. De rechtbank (in meervoudige kamer) en het hof
waren het erover eens dat de meeste gedaagde bestuursleden zich hadden vergaloppeerd met
het aangaan van een noodlottige partnerschapsovereenkomst. Alleen de oud-penningmeester
kon zich naar het oordeel van het hof wel en volgens de rechtbank niet disculperen als gevolg
van diens onwetendheid alsook misleiding door een beleidsbepaler van de stichting.260
In andere zaken is evidenter dat een beoordelingsfout is gemaakt. Zo ging de rechtbank
(enkelvoudige kamer) in zaak 11 uit van een verkeerde maatstaf voor de beoordeling. In zaak 12
(enkelvoudige kamer) beoordeelde de rechtbank de vordering niet direct op basis van haar
grondslag. In de zaken 5 en 12 (beide enkelvoudige kamer) speelde op de achtergrond een
eerdere gerechtelijke procedure tussen partijen mee. In beide zaken was de vraag of bestuurders
in die procedure rekening hadden moeten houden met verlies en dus een voorziening hadden
moeten treffen om dat verlies te dekken. Het hof oordeelde telkens, anders dan de rechtbank in
enkelvoudige kamer, dat het treffen van een dergelijke reservering of voorziening inderdaad was
vereist, al is niet in algemene zin te zeggen hoe groot de reservering of voorziening moet zijn. De
rechtbank heeft een fout gemaakt door de eis van reservering te negeren, omdat de schuldeiser
de plicht heeft aan zijn verbintenis te voldoen.
Waren deze fouten voorkomen als de zaak meervoudig was behandeld? Dat blijft hoe dan ook
speculeren, maar de kans dat een fout was opgemerkt door een lid van de meervoudige kamer
is reëel. De kans dat de beoordeling er vervolgens ook anders had uitgezien, is zeker niet
denkbeeldig. In hoger beroep heeft het hof de gebreken hersteld.
Aanvaardbaarheid
Voor de beoordeling van de aanvaardbaarheid van een uitspraak wordt aangesloten bij de
grondbeginselen van een goede procesorde, die de Hoge Raad in het arrest Vredo/Veenhuis heeft
benoemd (zie paragraaf 11.3). Daarin overwoog de Raad dat elke rechterlijke beslissing ten
minste zodanig moet worden gemotiveerd dat zij voldoende inzicht geeft in de daaraan ten
grondslag liggende gedachtegang om de beslissing, zowel voor partijen als voor derden,
controleerbaar en aanvaardbaar te maken.261 Aanvaardbaarheid komt aldus neer op een
ondergrens; de rechterlijke beslissing moet op zijn minst uit te leggen zijn.262 Volgen de stappen
in een redenering dus logisch op elkaar, dan is er conform Vredo/Veenhuis gemotiveerd. Tot
welke conclusies leidt dat als de uitspraken langs deze meetlat worden gelegd?
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Rb. Utrecht (MK) 25 juli 2007, ECLI:NL:RBUTR:2007:BB0336; Hof Amsterdam 21 september 2010,
ECLI:GHAMS:2010:BN6929; HR 13 april 2012, ECLI:HR:2012:BV7346 (alle zaak 4, Lauta van Aysma).
HR 4 juni 1993, NJ 1993, 659, r.o. 3.4.7 (Vredo/Veenhuis).
De Bock 2015, p. 45.
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Meervoudige vonnissen
Vier van de vijf meervoudige vonnissen boden inzicht in de aan de motivering ten grondslag
liggende gedachtegang, waarmee de beslissing controleerbaar en aanvaardbaar is gemaakt.
Twee van deze vonnissen vormden het sluitstuk in de behandeling van zeer complexe zaken
(nummers 4 en 14), waardoor het voor de zaaksrechters des te moeilijker is geweest om duidelijk
en overtuigend inzicht te geven in hun redenering. De enige uitzondering betrof zaak 3
(VHS/EuropaTuin), waarin de motivering van de oordelen van de rechtbank er voornamelijk op
neerkwam dat de stellingen van eiseres onvoldoende feitelijk waren onderbouwd. Op grond
daarvan is de gedachtegang van de rechtbank nauwelijks inzichtelijk geworden. In hoger beroep
hield het vonnis stand, maar is de beslissing aanzienlijk beter en uitvoeriger onderbouwd. Het
hof heeft dit vonnis aldus bekrachtigd onder verbetering van gronden, al is dat laatste in het
arrest niet vermeld. Alle meervoudige vonnissen zijn in hoger beroep bevestigd, op één na, die
gedeeltelijk is vernietigd (zie paragraaf F.4.12).
Enkelvoudige vonnissen
Van de tien vonnissen die de rechtbank enkelvoudig heeft gewezen, gaven er zeven voldoende
of goed inzicht in de gedachtegang waarop de motivering van de rechter is gebaseerd. Toch zijn
vier van deze vonnissen (in de zaken 2, 5, 7 en 13) in hoger beroep vernietigd, waarna in één zaak
het arrest van het hof in cassatie op zijn beurt is vernietigd. De vernietiging is in deze zaken toe
te schrijven aan een andere juridische interpretatie van de feiten, die niet werkelijk als een fout
is te bestempelen. Zie bijvoorbeeld de hierboven besproken zaak 2 (Willemsen/NOM) over de
vraag of de maatstaf van interne bestuurdersaansprakelijkheid van artikel 2:9 BW ook van
toepassing is op de verhouding tussen een bestuurder en een aandeelhouder.
Andersom komt ook voor dat een vonnis onvoldoende inzicht in de redenering van de rechtbank
biedt, maar toch door het hof wordt bekrachtigd. Het meervoudige vonnis in zaak 3 is daarvan
een voorbeeld (zie bovenstaand). Dat geldt ook maar in mindere mate voor het enkelvoudige
vonnis in zaak 6 (HIB/BioKing). Daarin ging de rechtbank nauwelijks in op het eerstgenoemde
verwijt van eiseres dat de onderneming van gedaagden over onvoldoende middelen beschikte
om te kunnen beginnen met de productie van de aangekochte installatie en dat gedaagde
bestuurders misleidende boodschappen uitzonden over de financiële soliditeit van hun
onderneming. In hoger beroep kwam het hof tot hetzelfde oordeel als de rechtbank, na
beoordeling van het bewijs dat appellante na een bewijsopdracht had aangeleverd.
Twee vonnissen die onvoldoende inzicht geven in de gedachtegang om de beslissing
aanvaardbaar te maken, zijn in hoger beroep vernietigd. In zaak 11 (Wanders/Amstel) is de
rechtbank van een verkeerde maatstaf voor de beoordeling uitgegaan. Zij heeft namelijk (mede)
beslissende betekenis toegekend aan de beantwoording van de vraag of een gerede of reële kans
bestond dat de schuldeiser zou kunnen worden betaald. Beslissend zijn echter de bijzondere
omstandigheden van het geval en niet alleen de gangbare bedrijfseconomische inzichten. In zaak
12 (Logo/Racing Team) heeft de rechtbank onder meer veronachtzaamd dat de vereffening van
de ontbonden rechtspersoon gebrekkig was.
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Arresten
Vrijwel alle onderzochte arresten van de hoven geven goed inzicht in de aan de motivering ten
grondslag liggende gedachtegang waardoor de beslissing controleerbaar en aanvaardbaar is.
Daarmee scoren de arresten gemiddeld beter dan de vonnissen, of die nu meervoudig of
enkelvoudig zijn gewezen (zie ook paragraaf F.5). Overigens is een van de twee arresten die de
Hoge Raad heeft beoordeeld door hem vernietigd. Dat gebeurde in zaak 2 (Willemsen/NOM),
waarin het Hof Leeuwarden volgens de Hoge Raad de reikwijdte van artikel 2:9 BW te beperkt had
geïnterpreteerd. Opvallend is dat zich in zaak 10 (BRR/Assurantiën) dezelfde rechtsvraag
voordeed, maar dat het Hof Arnhem in zijn arrest uit 2011 niet naar dit arrest van de Hoge Raad
uit 2008 verwees en het antwoord van de Hoge Raad op de rechtsvraag ook niet navolgde. Het
hof oordeelde namelijk dat het in de zaak ging ‘om de vraag of Beheer haar taak als bestuurder
van Assurantiën behoorlijk heeft vervuld en [dat] – naar blijkt uit artikel 2:9, eerste volzin, BW –
de verplichting tot behoorlijke vervulling van zijn taak rust op de bestuurder tegenover de
rechtspersoon, niet tegenover een aandeelhouder als BRR.’263
Het arrest van de Hoge Raad in zaak 2 geeft voldoende inzicht in de redenering die de Raad heeft
gevolgd. Zijn arrest in zaak 4 (Lauta van Aysma) is door middel van artikel 81 Wet RO afgedaan en
is dus niet inhoudelijk gemotiveerd.
F.4.7 Complexiteit
De complexiteit van een zaak hangt onder andere af van het aantal rechtsvragen en de
ingewikkeldheid daarvan. Een rechtsvraag wordt als ingewikkeld beschouwd als er nog geen
jurisprudentie over is verschenen, als ze uitgebreide instructie vergt en/of het feitensubstraat
voor de beantwoording van de rechtsvraag gecompliceerd is. De complexiteit van het
feitensubstraat hangt bijvoorbeeld af van de structuur van de vennootschap die in de zaak
centraal staat, het aantal bij de zaak betrokken vennootschappen, wisseling van functies door de
bestuurder(s), dubbelfuncties of onduidelijke functies. Het onderzoek naar de complexiteit van
een zaak resulteert in de kwalificatie eenvoudig, complex of zeer complex.
In het jurisprudentieonderzoek zijn twee bestuurdersaansprakelijkheidszaken (één meervoudig,
één enkelvoudig) gekwalificeerd als feitelijk en juridisch eenvoudig; drie zaken (één meervoudig,
twee enkelvoudig) als feitelijk eenvoudig en juridisch complex; vijf zaken (één meervoudig, vier
enkelvoudig) als feitelijk en juridisch complex; en vijf zaken (drie meervoudig, twee enkelvoudig)
als feitelijk en juridisch zeer complex. De vooronderstelling dat de meest complexe zaken veelal
toegedeeld worden aan een meervoudige kamer, zoals in interviews, enquête en literatuur is
geuit, wordt dus bevestigd. Complexiteit en meervoudige behandeling gaan echter niet altijd
samen; zo zijn drie complexe zaken enkelvoudig behandeld en een niet-complexe zaak
meervoudig. In asbestzaken zijn vergelijkbare bevindingen gedaan.
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Hof Arnhem 20 december 2012, ECLI:NL:GHARN:2011:BV0325, r.o. 4.8 (zaak 10, BRR/Assurantiën).
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Verder valt op dat in zeer complexe zaken sommen geld van meer dan een miljoen worden
gevorderd; in de meer eenvoudige zaken zijn de gevorderde bedragen verhoudingsgewijs meer
bescheiden.
Een verband tussen de complexiteit en de grondslag van de zaak (externe of interne
bestuurdersaansprakelijkheid) is niet aangetroffen. Zaken waarin bestuurders intern
aansprakelijk zijn gesteld, varieerden van eenvoudig (zaak 9) tot complex (zaken 1 en 14).
Hetzelfde gold voor externe bestuurdersaansprakelijkheid: eenvoudig waren bijvoorbeeld de
zaken 1 en 15; zeer complex de zaken 3, 7 en 13. In een van de interviews is geopperd dat in
zaken die op grondslag van artikel 2:138/2:248 BW (externe bestuurdersaansprakelijkheid bij
faillissement) worden gevoerd, de verwachte schuld van de crediteur groot is. Dat zou voor de
rechtbank reden kunnen zijn om die zaken meervoudig te behandelen. Deze aanname wordt in
dit onderzoek niet bevestigd: ook meerdere kleinere vorderingen zijn op genoemde grondslag
gebaseerd.
De complexere zaken zijn even vaak vernietigd als de eenvoudigere. Opvallend is dat de hoven
beduidend vaker vonnissen van een enkelvoudige kamer hebben vernietigd dan van een
meervoudige. Slechts één keer trof een meervoudig vonnis dat lot en dan ook nog slechts
gedeeltelijk. Van de tien enkelvoudige vonnissen werden er zes vernietigd. In een van de twee
arresten van de Hoge Raad is het arrest van het hof gecasseerd, waardoor het oordeel van de
enkelvoudige kamer van de rechtbank uiteindelijk toch standhield.264
F.4.8 Jurisprudentietrouw
Jurisprudentietrouw gaat over de vraag of een gerecht zijn beoordeling plaatst in het kader van
de vaste jurisprudentie of daarvan afwijkt. De leer inzake bestuurdersaansprakelijkheid is door
de Hoge Raad onder meer uitgezet in de eerdergenoemde arresten Staleman/Van der Ven, in
zaken op grondslag van interne bestuurdersaansprakelijkheid, en Beklamel en
Ontvanger/Roelofsen, in zaken gebaseerd op externe bestuurdersaansprakelijkheid. In de
meeste onderzochte vonnissen en arresten is niet van de heersende leer afgeweken, net als in
asbestzaken het geval was. De reden dat in hoger beroep toch vonnissen zijn vernietigd, kan zijn
dat het hof een andere invulling aan de rechtsregels in de jurisprudentie geeft. Open normen als
‘onbehoorlijke taakvervulling’ en ‘ernstig verwijt’ maken dat mogelijk. In zaak 13 bijvoorbeeld
pasten rechtbank (enkelvoudige kamer) en hof dezelfde jurisprudentieregels toe maar kwamen
ze tot een verschillend oordeel, omdat ze de solvabiliteit en liquiditeit van de failliete
vennootschap verschillend waardeerden.265 In zaak 11 verwierp het hof de interpretatie die de
rechtbank (enkelvoudige kamer) aan de Beklamel-norm gaf:
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Er kunnen ook verbanden zijn tussen de wijze van behandeling en combinaties van kenmerken van een zaak,
bijvoorbeeld meervoudige behandeling enerzijds en rechtsvorm van eisers/gedaagden, grondslag of
complexiteit anderzijds. Dergelijke verbanden zijn echter niet aangetroffen. Bij grootschaliger
jurisprudentieonderzoek kunnen verbanden tussen veel variabelen worden gevonden door middel van
factoranalyse.
Rb. Arnhem (EK) 23 mei 2012, ECLI:NL:RBARN:2012:BW7461 en Hof Arnhem-Leeuwarden 20 januari 2015,
ECLI:NL:GHARL:2015:302 (beide zaak 13, Hage q.q./Kelderman).
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‘[D]e rechtbank [overweegt] dat de vraag centraal staat “of ten tijde van het plaatsen van de
bestellingen bij [eiser] nog een gerede kans bestond dat [eiser] zou kunnen worden betaald”. De
rechtbank heeft op deze plaats tevens overwogen dat [eiser] niet voldoende [heeft] toegelicht
“dat ten tijde van het plaatsen van de bestellingen nog een reële kans bestond dat [eiser] zou
kunnen worden betaald”. Een en ander betekent volgens de rechtbank (r.o. 4.11) dat “bij gebreke
van een voldoende betwisting door [eiser] is komen vast te staan dat [eiser] ten tijde van het
plaatsen van de bestellingen bij [eiser] wist of behoorde te weten dat [gedaagde bestuurder] niet
binnen redelijke termijn aan haar betalingsverplichting jegens [eiser] zou kunnen voldoen en
evenmin verhaal zou bieden voor de daardoor door [eiser] te lijden schade.” […]
‘Deze grief [dat de rechtbank de Beklamel-norm verkeerd heeft toegepast] is terecht voorgesteld.
De […] vaste rechtspraak houdt – kort gezegd – in dat slechts beslissend is of de bestuurder een
overeenkomst namens de vennootschap is aangegaan in de wetenschap, of terwijl hij
redelijkerwijs behoorde te begrijpen, dat de vennootschap niet of niet binnen een redelijke
termijn aan haar verplichtingen zou kunnen voldoen en geen verhaal zou bieden voor de ingevolge
die tekortkoming door de wederpartij te lijden schade. Door (mede) beslissende betekenis toe
kennen aan de beantwoording van de vraag of een gerede of reële kans bestond dat [eiser] zou
kunnen worden betaald en door in dat verband een verzwaarde stelplicht aan de zijde van [eiser]
aan te nemen, is de rechtbank van een onjuiste maatstaf uitgegaan.’266

F.4.9 Uitvoerigheid motivering
In zeven zaken is het arrest van het hof uitvoeriger gemotiveerd dan het vonnis van de rechtbank.
Slechts in twee zaken was dit andersom. De meervoudige vonnissen onderscheidden zich wat
betreft de omvang van de motivering niet bijzonder van de enkelvoudige. In acht vonnissen,
waaronder zes enkelvoudige, was de motivering beknopt tot vrij beknopt, dat wil zeggen niet
uitvoeriger dan noodzakelijk voor de onderbouwing van de beslissing. In zeven vonnissen,
waarvan drie meervoudig gewezen, was de motivering uitvoerig tot zeer uitvoerig, wat betekent
dat de rechtbanken veel tot zeer veel overwegingen hebben gewijd aan de onderbouwing van
hun oordeel.
Daarin leken zij op de meerderheid van de arresten van de hoven. Slechts één arrest, het
tussenarrest van zaak 1 (Schildersbedrijf), was werkelijk beknopt gemotiveerd. Arresten waarin
meervoudige vonnissen zijn beoordeeld, bevatten een zeer uitgebreide motivering. In vijf van de
zeven arresten waarin het hof het vonnis heeft vernietigd, gaf het daarvoor een uitvoerige
motivering.
Het enige arrest van de Hoge Raad waarin hij zijn beslissing toelichtte was niet uitvoeriger
gemotiveerd dan noodzakelijk voor de onderbouwing daarvan (zaak 2, Willemsen/NOM). Het
andere arrest van dit college werd door middel van artikel 81 Wet RO afgedaan en was dus
inhoudelijk niet gemotiveerd (zaak 4, Lauta van Aysma).
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Hof Amsterdam 3 juli 2012, ECLI:NL:GHAMS:2012:BX8923, r.o. 3.9-3.11 (zaak 11, Wanders/Amstel).
Cursiveringen zijn toegevoegd.
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F.4.10 Vormaspecten
Vormaspecten hebben betrekking op de structuur en de omvang van de uitspraken en het
taalgebruik daarin.
Structuur
Vonnissen en arresten bestaan uit vaste onderdelen, waaronder procesverloop, beoordeling en
beslissing. Deze maken deel uit van de wizard die in gerechten wordt gebruikt om uitspraken te
schrijven (zie paragrafen F.3 en F.9).
Alle vonnissen zijn overeenkomstig de instructies van de wizard opgebouwd. In arresten was de
feitensectie ondergebracht in de beoordelingssectie. In sommige arresten werden onder het
kopje ‘Motivering van de beslissing in hoger beroep’ zelfs de feiten, vordering, verweer,
beoordeling door de rechtbank en beoordeling door het hof geplaatst, wat deze arresten minder
snel te doorgronden maakte. In vonnissen zijn deze onderdelen afzonderlijk weergegeven.
In vonnissen vond de beoordeling plaats aan de hand van stellingen en verweren. In een
meervoudig vonnis en een arrest (in zaak 4) en twee enkelvoudig vonnissen (in zaken 11 en 15)
zijn de uitspraken gestructureerd door afzonderlijk de beweerde aansprakelijkheid van de
bestuurders te beoordelen. In de arresten is beoordeeld aan de hand van grieven van de
appellant (die soms gelijk zijn aan grondslagen), aan de hand van de diverse geschillen als
meerdere partijen tegen elkaar procederen (zaak 2) of aan de hand van normen van het
Beklamel-arrest (zaak 5).
Soms is de begrijpelijkheid van een uitspraak verbeterd door ‘inleidende overwegingen’ (arrest
in zaak 3), overwegingen van denkwijzen van de gerechten waarna beoordeling volgde aan de
hand van stellingen van eisers en het verweer van bestuurder (enkelvoudig vonnis en arrest in
zaak 5) of overwegingen over de rechtsnormen aan de hand waarvan het geschil werd
beoordeeld (enkelvoudig vonnis en arrest in zaak 6, enkelvoudig vonnis in zaak 12).
Hoe het besluitvormingsproces is verlopen, is – net als in asbestzaken – niet aan een uitspraak af
te lezen. In de vonnissen werden de argumenten van eiser en gedaagde stap voor stap
afgewogen. Deze beoordelingen resulteerden in (sub)conclusies, die weer leidden tot de slotsom
en de beslissing. In hoger beroep en cassatie was deze vorm nog duidelijker zichtbaar, omdat in
de arresten van het gerechtshof en de Hoge Raad grieven werden beoordeeld, die eveneens
steeds tot conclusies en uiteindelijk tot de beslissing leidden. Als de ‘subbeoordelingen’
wisselend uitpakten in het voordeel van een van de partijen, werd pas tegen het einde van de
uitspraak duidelijk welke partij aan het langste eind trok. Enkele keren, zoals in de arresten in de
zaken 6 en 7 en het vonnis in zaak 12, werd al snel na aanvang van de beoordeling in de uitspraak
bekendgemaakt dat het beroep c.q. de vordering niet zou slagen of weinig kans van slagen had.
Verjaringsverweren worden meestal aan het begin van de beoordelingssectie behandeld, maar
net als in asbestzaken was hierop ook een uitzondering (arrest in zaak 5, waarin verjaring van de
vordering aan het slot werd beoordeeld).
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De vooronderstelling dat in een uitspraak van een meervoudige kamer meer compromissen
worden getoond (enerzijds, anderzijds, etc.) en dat enkelvoudige uitspraken logischer en
systematischer zijn omdat compromissen niet of nauwelijks nodig zijn in enkelvoudig behandelde
zaken, wordt niet ondersteund.267 De meervoudige en enkelvoudige vonnissen waren in logische
opbouw en systematiek niet van elkaar te onderscheiden.
Omvang
Zoals in paragraaf F.9 is uitgelegd laat de omvang van uitspraken zich niet optimaal vergelijken,
omdat die voor een aanzienlijk deel afhangt van zaakspecifieke aspecten en van de voorkeur van
de concipiënt voor een beknopte of juist uitvoeriger motivering. Dat gezegd hebbende volgt hier
toch een vergelijking van de omvang van de uitspraken, die ook in
bestuurdersaansprakelijkheidszaken aanzienlijk uiteenloopt.268 Gemiddeld hebben de
rechtbanken in de onderzochte vonnissen 4073 woorden gebruikt. Zowel het meest beknopte
(1206 woorden) als het meest uitvoerige vonnis (13.007 woorden) is meervoudig gewezen. Een
meervoudig vonnis bevatte gemiddeld 6393 woorden; een enkelvoudig vonnis 3066 woorden.269
De hoven zaten met gemiddeld 4930 woorden in omvang tussen de door de rechtbank
meervoudig en enkelvoudig gewezen vonnissen in. De arresten van de Hoge Raad bestonden uit
3179 en 326 woorden. Het laatste arrest betrof verwerping van het beroep zonder motivering.
Waarschijnlijk de meest opvallende conclusie is dat zowel in asbest- als in
bestuurdersaansprakelijkheidszaken de enkelvoudige vonnissen het meest beknopt zijn. In
bestuurdersaansprakelijkheidszaken waren de arresten van het hof het meest uitvoerig; in
asbestzaken gold dat voor de meervoudige vonnissen van de rechtbank.270
Taalgebruik en leesbaarheid
Aan het begin van paragraaf F.3 is uiteengezet dat de leesbaarheid van de uitspraken op twee
manieren is onderzocht. Ten eerste aan de hand van de Coleman-Liau Index, die loopt van 1 tot
18, waarbij 1 staat voor zeer gemakkelijk leesbaar en 18 voor zeer moeilijk leesbaar. Als de index
wordt toegepast op de uitspraken in dit onderzoek, dan blijkt dat zij in leesbaarheid niet sterk
van elkaar verschillen. Arresten, meervoudige en enkelvoudige vonnissen: ze variëren alle in
score van 10 tot 16, met 12, 13 en 14 als meest voorkomende waarden – vrij moeilijk tot zeer
moeilijk leesbaar dus. De tweede methode die is gebruikt om de leesbaarheid te onderzoeken is
door een persoonlijk oordeel te geven over de duidelijkheid en zorgvuldigheid van de uitspraken.
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Vooronderstelling vermeld in Baas, De Groot-van Leeuwen & Laemers 2010, p. 44-45. Den Tonkelaar (2015)
merkt op dat rechters zodanig (kunnen) formuleren dat compromissen in de raadkamer verhuld worden.
Zoals bij aanvang van hoofdstuk 14 is vermeld, gaat het in het geval van vonnissen in eerste aanleg vrijwel
steeds om eindvonnissen.
Als het langste en het korte vonnis niet wordt meegerekend, dan bedragen de gemiddelden 5917 woorden
voor een meervoudig vonnis en 2967 woorden voor een enkelvoudig vonnis.
Overigens is in de meeste zaken in eerste aanleg het tussenvonnis – als dat is gewezen – niet gepubliceerd,
waardoor dat vonnis niet in het onderzoek is betrokken (zie de tweede noot in dit hoofdstuk). Als de
tussenvonnissen mee worden gerekend, dan is het verschil in omvang tussen vonnissen en arresten kleiner.
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De resultaten zijn dan als volgt. In vrijwel alle vonnissen is het taalgebruik formeel, zorgvuldig en
– althans voor de meer ervaren lezer van juridisch proza – ook duidelijk. Dat geldt eveneens voor
de twee arresten van de Hoge Raad en de meeste arresten van de gerechtshoven. Vier arresten
van de hoven boeten echter aan helderheid in door hun zeer formele taal en gebruik van
bijzonder lange en soms zeer ingewikkelde zinnen.271 Een van de vonnissen, een meervoudige,
onderscheidt zich eveneens op deze manier.272 In de asbestjurisprudentie was ook geconstateerd
dat de vonnissen van de rechtbanken, met name de enkelvoudige, over het algemeen duidelijker
taal bevatten dan de arresten van de hoven (zie paragraaf F.9).
Het is wellicht goed op te merken dat een grote en ingewikkelde zaak niet hoeft te resulteren in
een moeizaam te lezen uitspraak. Zo hebben de omvang en complexiteit van de zaak-Lauta van
Aysma (zaak 4) er niet aan in de weg gestaan dat het vonnis en arrest duidelijk zijn gestructureerd
en in klare taal zijn geschreven. Misschien hebben omvang en complexiteit daar zelfs aan
bijgedragen en hebben rechtbank en hof, zich bewust van de aanzienlijke klus die het was om de
zaak te behandelen, meer dan gewoonlijk inspanningen gedaan om te zorgen voor voorbeeldige
uitspraken.
F.4.11 Duur van de procedure
De duur van de procedure in eerste aanleg was in de meeste zaken om en nabij één jaar. Vier
hebben aanzienlijk langer geduurd: de twee meervoudige daarvan duurden vier en twee jaar en
de twee enkelvoudige vijf en twee jaar. Drie daarvan zijn aangemerkt als zeer complex en één als
eenvoudig. Net als in asbestzaken verschilde de duur van de meervoudige zaken niet
aanmerkelijk van de enkelvoudige. De vooronderstelling dat de behandeling van meervoudige
zaken meer tijd kost, opgemerkt in zowel de literatuur als in de enquête,273 gaan in de
geanalyseerde gevallen niet op.
In hoger beroep verstreken in de meeste arresten vanaf de datum van de dagvaarding tot aan
die van de beslissing iets minder dan twee jaren, met weinig uitschieters naar boven of naar
beneden (de snelste procedure nam tien maanden in beslag, de langste precies drie jaar). De
hoven hebben dus zowel in de onderzochte bestuurdersaansprakelijkheids- als in de asbestzaken
meer tijd nodig gehad om tot een einduitspraak te komen.
In twee zaken heeft de uitspraak van de rechtbank echter langer op zich laten wachten dan die
van het hof. Dat waren de meervoudige zaak 4 (Lauta van Aysma) die in eerste aanleg meer dan
271

272

273

Hof Leeuwarden 22 maart 2006, ECLI:NL:GHLEE:2006:AV6514 (zaak 2, Willemsen/NOM); Hof ’sHertogenbosch 19 juli 2011, ECLI:NL:GHSHE:2011:BR2425 (zaak 5, Emperors Canal/Snooker); Hof Amsterdam
11 december 2012, ECLI:NL:GHAMS:2012:BZ0122 (zaak 9, Van Andel q.q./Lindeman); Hof Amsterdam 3 juli
2012, ECLI:NL:GHAMS:2012:BX8923 (zaak 11, Wanders/Amstel); Hof Arnhem-Leeuwarden 4 november 2014,
ECLI:NL:GHARL:2014:8423 (zaak 14, DAM/Nedfield).
Rb. Dordrecht 28 september 2005, ECLI:NL:RBDOR:2005:AU3300 (zaak 3, VHS/EuropaTuin). De uitspraken die
ik als moeilijk leesbaar heb bestempeld, zijn dat niet per definitie ook volgens de Coleman-Liau Index (en
andersom). Grote discrepantie tussen de leesbaarheidsoordelen volgens beide methoden is er echter niet.
Baas, De Groot-van Leeuwen & Laemers 2010, p. 43-44 respectievelijk 130.
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vier jaar duurde en de enkelvoudige zaak 15 (Boswerk/Leduc), waarin pas na vijf jaar
einduitspraak werd gedaan. Zaak 4 was complex. Zaak 15 was dat niet, maar er zijn blijkens het
vonnis wel twee comparities in gehouden en diverse akten overlegd, wat de lange duur ten dele
kan verklaren.
De normen voor de doorlooptijd van handelszaken met verweer waren in de periode 2011-2014,
voor zowel rechtbanken als hoven, als volgt: 70 procent van de zaken moest binnen een jaar
worden afgedaan en 90 procent binnen twee jaar.274 De rechtbanken die vonnis hebben gewezen
in de onderzochte zaken zijn er dus behoorlijk in geslaagd de normen na te leven. Dat geldt in
mindere mate voor de hoven: van hun arresten is geen enkele is binnen een jaar gewezen en
slechts twee derde ervan haalde de termijn van twee jaar.
F.4.12 Eindbeslissingen en gronden
In acht zaken waarin eindvonnis is gewezen (zes enkelvoudig, twee meervoudig), heeft de
rechtbank de vordering afgewezen; in zes zaken (drie enkelvoudig, drie meervoudig) is die
toegewezen.275
Het hof heeft in zes zaken (alle enkelvoudig) het vonnis van de rechtbank vernietigd. In één zaak,
een meervoudige, werd het vonnis gedeeltelijk vernietigd. In acht zaken (vier enkelvoudig, vier
meervoudig) heeft het hof het vonnis bekrachtigd.
Van de twee zaken die in cassatie zijn gegaan, heeft de Hoge Raad één arrest van het hof
vernietigd en in de andere het beroep verworpen. Dat heeft voor de vordering van eisers in eerste
aanleg de volgende consequenties gehad: in negen van de veertien zaken waarin einduitspraak
is gedaan, is de vordering van de eisers uiteindelijk – in hoger beroep of, als van toepassing, in
cassatie – afgewezen; in vier zaken is die toegewezen; en in één zaak grotendeels toegewezen.276
Als gekeken wordt naar hoe hogere rechters met uitspraken in complexe zaken omgingen, dan
valt op dat in hoger beroep het vonnis in vier zeer complexe zaken werd vernietigd. In een van
deze zaken betrof het wel slechts een gedeeltelijke vernietiging. Eveneens vier keer werd het
vonnis in een complexe zaak vernietigd (waarvan in één zaak het arrest van het hof in cassatie
op zijn beurt werd vernietigd) en één keer in een eenvoudige zaak. Eenvoudige zaken werden
verhoudingsgewijs dus het vaakst bekrachtigd.
Twee vonnissen (één meervoudig, één enkelvoudig) zijn bekrachtigd onder aanvulling van
gronden. Vernietiging van een uitspraak gebeurde twee keer (beide keren in enkelvoudige zaken)
op grond van een onverschoonbare fout wat betreft het recht. Verder zijn vijf vonnissen (vier
274

275

276

De doorlooptijd is gedefinieerd als ‘de totale tijd die verstrijkt tussen het instromen en het uitstromen van
een zaak bij één gerechtelijke instantie’ (De Rechtspraak, Jaarverslag 2014, p. 55, 57).
Het hele onderzoek naar bestuurdersaansprakelijkheidszaken bevat negen enkelvoudige en vijf meervoudige
eindvonnissen.
In één zaak zijn slechts tussenvonnissen gepubliceerd, waarin de eiser zowel in eerste aanleg als in hoger
beroep grotendeels in het gelijk is gesteld.
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enkelvoudige, één meervoudige) vernietigd op grond van vaststelling van andere feiten en/of
een andere beoordeling van het recht. In vergelijking tot de dicta in asbestzaken zijn er in
bestuurdersaansprakelijkheidszaken meer vonnissen vernietigd (twee tegen zeven), maar
evenveel (twee) op grond van een onverschoonbare fout. In asbestzaken troffen echter alleen
meervoudige vonnissen dat lot.
F.4.13 Bijzonderheden
Alle bestuurdersaansprakelijkheidsuitspraken waren strikt zakelijk van toon; verontwaardiging
over een uitlating van een partij kwam bijvoorbeeld niet voor. Naar hun aard leenden de zaken
zich ook niet voor een vorm van leedbetuiging aan een slachtoffer, zoals in asbestuitspraken wel
voorkwam. Waarin de arresten in de categorieën zaken wel overeenkwamen, was in het
uitblijven van kritiek op de kwaliteit van de overwegingen van de vonnissen die in eerste aanleg
zijn gewezen, ondanks het relatief grote aandeel vernietigingen door het hof (zeven in getal,
inclusief gedeeltelijke vernietiging). Als het hof van inzicht verschilde met de rechtbank, werd dat
in het arrest ofwel niet benadrukt ofwel zakelijk geformuleerd (‘anders dan de rechtbank is het
hof van oordeel…’).277 Zo geschiedde ook in de asbestjurisprudentie.
Verder overwoog het hof in twee zaken dat het ambtshalve bevoegd was de zaak met
internationale aspecten te behandelen. De rechtbank, in beide zaken rechtsprekend in
enkelvoudige kamer, wijdde in het eindvonnis geen aandacht aan haar bevoegdheid. 278 In een
meervoudig vonnis wekte een overweging ten overvloede, namelijk dat eiseres zelf het verwijt
trof dat zij niet de nodige voorzichtigheid had betracht terwijl zij gedaagde daarvan beschuldigde,
kennelijk de ergernis van eiseres op, want zij heeft daar in hoger beroep (vergeefs) tegen
gegriefd.279
Enkele keren kwamen in de uitspraken foutjes voor, zoals een hof dat bleef spreken van ‘de
kantonrechter’ terwijl de enkelvoudige handelskamer van de rechtbank de zaak had
behandeld.280 In een ander arrest werd geïntimeerde steeds appellant genoemd.281
Schema van onderzochte zaken
De conclusie van de analyse in deze bijlage is te vinden in hoofdstuk 11.3. In schema F.4 zijn alle
vijftien onderzochte zaken weergegeven waarvan de uitspraken zijn vergeleken. De zaken zijn
vermeld naar chronologische volgorde van datum vonnis van de rechtbank. Uit het schema valt
277

278

279
280
281

Dat de hogerberoeprechter ook minder diplomatiek kan reageren blijkt uit: Hof Leeuwarden 4 december
2012, ECLI:NL:GHLEE:2012:BY5367, r.o. 6, 8, 11.
Wellicht werd in de tussenvonnissen van de rechtbanken de bevoegdheid van de rechter wel behandeld. De
tussenvonnissen zijn niet gepubliceerd. Het gaat om: Rb. Middelburg (EK) 1 april 2009,
ECLI:NL:RBMID:2009:BI1709 en Hof ’s-Gravenhage 27 september 2011, ECLI:NL:GHSGR:2011:BT6919, r.o. 4.1
(beide zaak 6, HIB Petrol/BioKing); Rb. ’s-Hertogenbosch (EK) 5 december 2012, ECLI:NL:RBSHE:2012:BY5580
(zaak 15, Jansberg q.q./Boswerk) en Hof ’s-Hertogenbosch 15 april 2014, ECLI:NL:GHSHE:2014:1071, r.o. 4.2
(beide zaak 15, Jansberg q.q./Boswerk).
Rb. Arnhem (MK) 4 november 2009, ECLI:NL:RBARN:2009:BK3982 (zaak 8, Holla/Stegeman).
Rb. Maastricht (EK) 14 januari 2004, ECLI:NL:RBMAA:2004:AY8622 (zaak 1, Schildersbedrijf).
Hof ’s-Gravenhage 16 september 2008, ECLI:NL:GHSGR:2008:BF4107 (zaak 3, VHS/EuropaTuin).
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op te maken welke gerechten een zaak hebben behandeld, waar hun vonnissen en arresten te
raadplegen zijn op rechtspraak.nl (door middel van de ECLI) en wanneer zij uitspraak hebben
gedaan. Bij de rechtbanken is weergegeven of zij een zaak in meervoudige of enkelvoudige kamer
hebben behandeld.

Schema F.4

De vijftien onderzochte bestuurdersaansprakelijkheidszaken bij de rechtbank, het
gerechtshof en de Hoge Raad.

Zaak
Schildersbedrijf

1:

Complexiteit:
feitelijk en juridisch
eenvoudig

Rechtbank

Gerechtshof

Rb. Maastricht (EK):
AY8622
14-01-2004
(tussenvonnis)
Dictum:
o.a.
bevel
getuigenverhoor

Hof ’s-Hertogenbosch:
AX2427
06-12-2005 (tussenarrest)
Dictum:
bekrachtiging
(o.g.v. vaststelling zelfde
feiten
en
zelfde
beoordeling van het recht,
onder aanvulling van
gronden)

Grondslag: externe
b.a. o.g.v. art. 6:162

Aantal woorden: 1916

BW

Duur procedure: 1 jaar

Hoge Raad

Aantal woorden: 2122
Duur procedure: 1 jaar en
9 maanden

Zaak
Willemsen/NOM

2:

Complexiteit:
feitelijk en juridisch
complex
Grondslag: interne
b.a. o.g.v. art. 2:9 BW

Rb. Groningen (EK):
AV5180
28-04-2004
Dictum: afwijzing

Hof Leeuwarden:
AV6514
22-03-2006
Dictum:
vernietiging
(o.g.v.
andere
beoordeling van het
recht)

Aantal woorden: 4742
Duur procedure:
maanden

10

3:

Complexiteit:
feitelijk en juridisch
zeer complex

Rb. Dordrecht (MK):
AU3300
28-09-2005
Dictum: afwijzing
Aantal woorden: 3977

Aantal woorden: 3179 (excl.
conclusie pg)

Aantal woorden: 2573
Duur procedure: 1 jaar en
9½ maanden

Zaak
VHS/EuropaTuin

Hoge Raad: BC4959
20-06-2008
Dictum: vernietiging (o.g.v.
andere beoordeling van het
recht)

Hof ’s-Gravenhage:
BF4107
16-09-2008
Dictum:
bekrachtiging
(o.g.v. vaststelling zelfde
feiten; beoordeling van
het recht is niet volkomen
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Duur procedure: ten meeste
2 jaar en 3 maanden

Grondslag: externe
b.a. o.g.v. art. 2:138
BW
en
onrechtmatige daad
o.g.v. art. 6:162 BW

Duur procedure: 1 jaar

onjuist, maar gronden
behoeven aanvulling of
verbetering)
Aantal woorden: 6632
Duur procedure: 3 jaar

Zaak 4: Lauta van
Aysma
Complexiteit:
feitelijk en juridisch
zeer complex

Rb. Utrecht (MK):
BB0336
25-07-2007
Dictum: toewijzing
Aantal woorden: 13007

Grondslag: interne
b.a. o.g.v. art. 2:9,
onrechtmatige daad
o.g.v. art. 6:162 en
toerekenbare
tekortkoming o.g.v.
art. 6:74 BW

Duur procedure: 4 jaar en
3½ maanden

Zaak 5: Emperors
Canal/Snooker

Rb.
’s-Hertogenbosch
(EK): BI0690
03-09-2008 en 13-032009
Dictum: afwijzing

Complexiteit:
feitelijk en juridisch
complex

Aantal woorden: 15500
Duur procedure: 2 jaar en
11 maanden

Aantal woorden: 3395
Grondslag: externe
b.a. o.g.v. art. 6:162
BW

Hof Amsterdam:
BN6929
21-09-2010
Dictum:
gedeeltelijke
vernietiging (vernietiging
slechts inzake beslissing
over
een
van
de
gedaagden, o.g.v. andere
beoordeling van het
recht)

Duur procedure:
minste 7 maanden

Hof ’s-Hertogenbosch:
BR2425
19-07-2011
Dictum:
vernietiging
(o.g.v. vaststelling andere
feiten
en
andere
beoordeling van het
recht)

ten
Aantal woorden: 4350
Duur procedure: 1 jaar en
10 maanden

Zaak
6:
Petrol/BioKing

HIB

Complexiteit:
feitelijk en juridisch
complex

Rb. Middelburg (EK):
BI1709
11-06-2008 en 01-042009
Dictum: afwijzing
Aantal woorden: 1459

Grondslag: externe
b.a. o.g.v. art. 6:162
BW

Duur procedure: circa 1
jaar

Hof
’s-Gravenhage,
nevenzittingsplaats
’sHertogenbosch: BT6914
en BT6919
15-03-2011 en 27-092011
Dictum:
bekrachtiging
(o.g.v. vaststelling zelfde
feiten
en
zelfde
beoordeling van het
recht)
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Hoge Raad: BV7346
13-04-2012
Dictum: verwerping beroep
Aantal woorden: 326 (excl.
conclusie pg)
Duur procedure: ten meeste
1 jaar en 7 maanden

Aantal woorden: 3596
Duur procedure: 2 jaar en
4 maanden

Zaak 7: Boer-Pel
q.q./Ceramic
Complexiteit:
feitelijk en juridisch
zeer complex

Rb. Zutphen (EK):
BJ8165
31-12-2008 en 23-092009
Dictum: toewijzing
Aantal woorden: 5395

Grondslag: externe
b.a. o.g.v. art. 2:138
BW

Duur procedure:
anderhalf jaar

circa

Hof Arnhem: BR3465
19-07-2011
Dictum:
vernietiging
(o.g.v. vaststelling andere
feiten
en
andere
beoordeling van het
recht)
Aantal woorden: 9231
Duur procedure: 1 jaar en
8 maanden

Zaak
8:
Holla/Stegeman
Complexiteit:
feitelijk en juridisch
complex

Rb. Arnhem (MK):
BK3982
27-09-2009 en 04-112009
Dictum: afwijzing
Aantal woorden: 1206

Grondslag: externe
b.a. o.g.v. art. 2:248
en 6:162 BW

Duur procedure: circa 9
maanden

Hof
Arnhem:
(zaaksnummer
200.056.887, niet online)
28-06-2011
Dictum:
bekrachtiging
(o.g.v. vaststelling zelfde
feitencomplex en zelfde
beoordeling van het
recht)
Aantal woorden: 3015
Duur procedure: 1 jaar en
5 maanden

Zaak 9: Van Andel
q.q./Lindeman
Complexiteit:
feitelijk en juridisch
eenvoudig

Rb. Amsterdam (MK):
BL3599
13-05-2009 en 11-112009
Dictum: toewijzing
Aantal woorden: 4526

Grondslag: interne
b.a. o.g.v. art. 2:9 BW

Duur procedure:
maanden

8½

Hof Amsterdam: BZ0122
11-12-2012
Dictum:
bekrachtiging
(o.g.v. vaststelling zelfde
feiten
en
zelfde
beoordeling van het
recht)
Aantal woorden: 5131
Duur procedure: 2 jaar en
10 maanden

Rb. Arnhem (EK):

Hof Arnhem: BV0325
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Zaak
10:
BRR/Assurantiën
Complexiteit:
feitelijk en juridisch
complex
Grondslag: externe
b.a. o.g.v. art. 2:248249 jo. 2:11 en 6:162

BL2306
29-04-2009 en 13-012010
Dictum: afwijzing
Aantal woorden: 1530
Duur procedure: meer
dan 1 jaar

Complexiteit:
feitelijk eenvoudig,
juridisch complex
Grondslag: externe
b.a. o.g.v. art. 2:248
BW

Zaak
12:
Logo/Racing Team
Complexiteit:
feitelijk eenvoudig,
juridisch complex

Rb. Amsterdam (EK):
BP1022
31-03-2010 en 25-082010
Dictum: toewijzing

Hof Amsterdam: BX8923
03-07-2012
Dictum:
vernietiging
(o.g.v. onverschoonbare
fout wat betreft het recht)

Aantal woorden: 3507

Aantal woorden: 3644

Duur procedure: circa 7
maanden

Duur procedure: 1 jaar en
7 maanden

Rb. Assen (EK):
BN9935
27-01-2010 en 06-102010
Dictum: afwijzing

Hof Leeuwarden:
BX4239
19-06-2012
Dictum:
vernietiging
(o.g.v. onverschoonbare
fout wat betreft het recht
en vaststelling andere
feiten)

Aantal woorden: 2819
Grondslag: externe
b.a. o.g.v. art. 6:162
BW

Aantal woorden: 2443
Duur procedure: 1 jaar en
8½ maanden

BW

Zaak
11:
Wanders/Amstel

20-12-2011
Dictum:
bekrachtiging
(o.g.v. vaststelling zelfde
feiten
en
zelfde
beoordeling van het
recht)

Duur procedure:
anderhalf jaar

circa
Aantal woorden: 2459
Duur procedure: 1 jaar en
5½ maanden

Zaak
13:
Hage
q.q./Kelderman
Complexiteit:
feitelijk en juridisch
zeer complex
Grondslag: externe
b.a. o.g.v. art. 2:248,
eerste lid, jo. 2:11

Rb. Arnhem (EK):
BW7461 en BY4306
23-05-2012 en 31-102012
Dictum: toewijzing
Aantal woorden: 3067 en
1306

Hof
ArnhemLeeuwarden,
Arnhem:
GHARL:2015:302
20-01-2015
Dictum:
vernietiging
(o.g.v. vaststelling andere
feiten
en
andere
beoordeling van het
recht)
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BW;

onrechtmatige
daad o.g.v. art.
6:162 BW

Duur procedure: circa 1
jaar

Zaak
DAM/Nedfield

Rb. Utrecht (MK):
BY3858
16-02-2011 en 07-112012
Dictum: toewijzing

14:

Complexiteit:
feitelijk en juridisch
zeer complex

Duur procedure: 2 jaar en
1 maand

Aantal woorden: 9247
Grondslag: externe
b.a. o.g.v. art. 6:162
BW

Aantal woorden: 4534

Duur procedure: circa 2
jaar

Hof
ArnhemLeeuwarden, Arnhem:
GHARL:2014:8423
04-11-2014
Dictum:
bekrachtiging
(o.g.v. vaststelling zelfde
feiten
en
zelfde
beoordeling van het
recht)
Aantal woorden: 5684
Duur procedure: 1 jaar en
1 maand

Zaak 15: Jansberg
q.q./Leduc
Complexiteit:
feitelijk en juridisch
eenvoudig

Rb.
’s-Hertogenbosch
(EK):
BY5580
07-11-2007 en 05-122012
Dictum: afwijzing

Grondslag: externe
b.a. o.g.v. art. 2:138

Aantal woorden: 2827

BW

Duur procedure: circa 5
jaar

Hof ’s-Hertogenbosch:
GHSHE:2014:1071
15-04-2014
Dictum:
bekrachtiging
(o.g.v. vaststelling zelfde
feiten
en
zelfde
beoordeling van het
recht)
Aantal woorden: 3043
Duur procedure: 1 jaar en
9 maanden

NB: b.a. staat voor bestuurdersaansprakelijkheid.

150

