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Rechtbank Gelderland
16 maart 2016, nr. C/05/286648/HA ZA 15-
407
ECLI:NL:RBGEL:2016:1778
(mr. Den Tonkelaar, mr. Veerman, mr.
Meijer)
Noot A.M. Dumoulin-Siemens

Dividend. Dividendbesluit rechtsgeldig?

Onrechtmatig handelen van aandeelhouder
en bestuurder door het nemen van een
(volgens eiseres als nietig te kwalificeren)
dividendbesluit en de uitvoering ervan? Art.
2:216 BW (oud). Vraag of voor de vordering
een voorziening moest worden opgenomen
en zo ja, voor welk bedrag. Art. 2:374 BW
(oud). Vraag of dividendbesluit rechtsgeldig
is. Gedaagde mag bij akte onder andere
toelichten dat hij de afwaardering niet heeft
voorzien.

[BW (oud) art. 2:216, 2:374]

Bij de beoordeling of een dividendbesluit rechtsgeldig is, moet, in-
gevolge art. 2:216 lid 3 BW (oud) in beginsel worden uitgegaan van
de laatste balans. Omdat vaststelling van de balans pas later in het
daaropvolgende boekjaar of nog later plaatsvindt is het denkbaar
dat bijvoorbeeld ten gevolge van in de laatste maanden geleden
verliezen een winstuitkering niet meer ten laste van de vrije reserves
kan plaatsvinden. De vraag is dan of dergelijke verliezen moeten
worden betrokken bij het dividendbesluit. Beide partijen verwijzen
in dit verband naar hetgeen de Rechtbank Dordrecht in haar vonnis
van 20 januari 1993 (ECLI:NLRBDOR:1993:AD1816) heeft beslist,
namelijk dat een redelijke wetstoepassing met zich brengt dat in
geval de algemene vergadering van aandeelhouders wist of redelij-
kerwijs moest weten dat sinds de balansdatum zodanige verliezen
zijn geleden dat de voor uitkering vereiste ruimte niet meer aan-
wezig is, een dividenduitkering achterwege dient te blijven. De
rechtbank maakt deze overweging tot de hare, waardoor thans ter
beoordeling staat of [gedaagde] wist of redelijkerwijs rekening moest
houden met een aanzienlijk verlies in 2010, althans met een verlies
van hoger dan, afgerond, f 500.000,= (f 5.012.911,= -/-
f 4.500.000,=).
De beoordeling is als volgt. Projekten Wageningen heeft in 2009
nog winst gemaakt maar daarmee is niet uitgesloten dat in mei
2010 een mogelijke afwaardering op bouwgronden over datzelfde
boekjaar kon worden voorzien, dit mede tegen de achtergrond dat
Nederland, en met name de bouw, zich op dat moment in een
ernstige economische crisis bevonden. Tegen die achtergrond dient
[gedaagde] zijn stelling toe te lichten dat hij de afwaardering niet
heeft voorzien. Onder meer dient hij toe te lichten wat de hoogte
van de waardering was en hoeveel daarop over het jaar 2010 is
afgeboekt en wat daarvoor in 2011, bij de vaststelling van de jaar-
rekening 2010, de directe aanleiding was. Voorts dient hij toe te
lichten wat de invloed was van de afwaardering op het eigen ver-
mogen en op het resultaat van 2010.
In het geval wordt vastgesteld dat [gedaagde] in mei 2010 wist of
redelijkerwijs kon weten dat in verband met een te verwachten
verlies er onvoldoende ruimte was voor het dividendbesluit, wordt
toegekomen aan het verweer van [gedaagde] dat de gemeente
hierdoor geen schade heeft geleden. [gedaagde] stelt in dat verband
dat de dividenduitkering niet ten koste van de liquide middelen is

gegaan, maar als rekening-courantvordering is geboekt. Verder
heeft hij door een externe accountant een beschrijving laten maken
van wat de financiële positie zou zijn van Projekten Wageningen als
de dividenduitkering niet zou hebben plaatsgevonden (conclusie
van antwoord productie 11). In deze beschrijving wordt ervan uit-
gegaan dat Projekten een gedeelte (afgerond f 1,7 miljoen) van
haar rekening-courantvordering op Projekten Wageningen – ont-
staan door bijboeking van het dividend – heeft kwijtgescholden.
Voorts wordt, voor het geval geen dividenduitkering zou hebben
plaatsgevonden en er, andersom, sprake zou zijn van een rekening-
courantvordering van Projekten Wageningen op Projekten, ervan
uitgegaan dat deze vordering zou moeten worden afgewaardeerd
omdat het twijfelachtig is, gelet op de financiële positie van Pro-
jekten of deze inbaar is. [gedaagde] zal de door hem overgelegde
beschrijving van de accountant moeten toelichten en de daarin
vermelde cijfers en aannames met stukken moeten onderbouwen.

Gemeente Wageningen,
zetelend te Wageningen,
eiseres,
advocaat mr. H.C.M. van Haastert te Arnhem,
tegen
1. [gedaagde],
wonende te [woonplaats],
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Van Grootheest Bouwgroep B.V.,
gevestigd te Ede,
3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Van Grootheest Projekten B.V.,
gevestigd te Ede,
gedaagden,
advocaat mr. A.P.J. Blokland te Ede.

Eiseres zal hierna de gemeente Wageningen of de gemeente
worden genoemd. Gedaagden zullen gezamenlijk [gedaagde]
(mannelijk, enkelvoud) en afzonderlijk [gedaagde], Bouwgroep
en Projekten worden genoemd.

Rechtbank:

1 De procedure
1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
– het tussenvonnis van 11 november 2015
– het proces-verbaal van comparitie van 19 januari 2016.
1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De fe i ten
2.1. [gedaagde] is vanaf 11 februari 2010 enig bestuurder van
Bouwgroep.
Bouwgroep is vanaf 1 juli 1986 enig aandeelhouder en vanaf 11
februari 2010 enig bestuurder van Projekten. Projekten is vanaf
23 juni 2008 enig bestuurder en enig aandeelhouder van Van
Grootheest Projekten Wageningen (hierna: Projekten Wage-
ningen).
2.2. In 2002 heeft Projekten Wageningen in opdracht van de
gemeente een sporthal gebouwd. Op 18 januari 2007 is een ge-
deelte daarvan ingestort. De gemeente heeft Projekten Wage-
ningen bij brief van 15 juni 2007 hiervoor aansprakelijk gesteld,
in welk verband zij het standpunt heeft ingenomen dat sprake
is van bouwtechnische tekortkomingen.
2.3. Eind 2008 is door de gemeente een arbitrale procedure
aanhangig gemaakt tegen Projekten Wageningen. Daarbij vor-
derde zij aanvankelijk een schadevergoeding van
i 2.644.846,= waarvan i 1.206.714,= betrekking heeft op de di-
recte kosten van herstel. Na de daartoe door de gemeente geno-
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men memorie van eis, heeft Projekten Wageningen met de ge-
meente afgesproken dat de laatste haar vordering eerst nader
onderbouwt voordat Projekten Wageningen daarop, met een
memorie van antwoord, reageert. De gemeente heeft op 4 okto-
ber 2011, dus bijna drie jaar later, de aanvullende memorie van
eis genomen waarbij zij, naast een nadere onderbouwing van
haar vordering, haar vordering heeft verminderd tot
i 1.553.668,14, onder meer naar aanleiding van een inmiddels
door haar ontvangen uitkering van haar verzekeraar. Projekten
Wageningen heeft daarop op 28 februari 2012 eenmemorie van
antwoord genomen waarin zij, kort gezegd, de gestelde aan-
sprakelijkheid ten principale betwist, zich beroept op een con-
tractuele beperking van aansprakelijkheid, alsmede de stelling
inneemt dat de gemeente haar schade onvoldoende onder-
bouwt. Op 29mei 2012 heeft de gemeente eenmemorie van re-
pliek genomen.
2.4. Op 7 november 2012, nog tijdens de arbitrageprocedure,
hebben de gemeente en Projekten Wageningen een schikking
getroffen inhoudende dat Projekten Wageningen aan de ge-
meente i 1.750.000,= schuldig erkent, exclusief rente en kos-
ten. De schikking is bevestigd door een arbitraal vonnis van 29
januari 2013 van de Raad van Arbitrage voor de Bouw. In het ar-
bitrale vonnis is Projekten Wageningen veroordeeld tot beta-
ling aan de gemeente van i 1.750.000,=, te vermeerderen met
de wettelijke rente vanaf 29 januari 2013 en i 13.132,25 in ver-
band met de proceskosten.
2.5. Van de overeengekomen som is i 130.000,= voldaan uit
hoofde van een ten gunste van de gemeente gestelde bankga-
rantie en i 195.000,= uit hoofde van drie ten gunste van de ge-
meente gestelde borgtochten. Het restant is, ondanks aanzeg-
ging en sommatie niet door Projekten Wageningen voldaan.
Projekten Wageningen erkent het door de gemeente gestelde
restant verschuldigd te zijn, maar zij stelt het niet te kunnen
voldoen.
2.6. Uit de notulen van de vergadering van aandeelhouders van
Projekten Wageningen van 20 mei 2010 blijkt van een tijdens
die vergadering genomen dividendbesluit, inhoudende dat
i 4.500.000,= ten laste van de reserves wordt uitgekeerd. Uit
de notulen wordt geciteerd:
‘‘De voorzitter constateert dat het bekend is dat de gemeente
(...) een vordering heeft voorgelegd aan de Raad van Arbitrage
voor de Bouw voor een bedrag afgerond i 2.700.000,=. De
voorzitter wijst erop dat ter beschikking is een notitie van de ad-
vocaat van de vennootschap, waarin deze uiteenzet dat naar zijn
inschatting het risico ter zake moet worden begroot op
i 1.000.000,=. Na discussie stemmen alle vergadergerechtig-
den ermee in dat het onder deze omstandigheden verantwoord
lijkt om, ondanks de aanspraak van de gemeente, tot de hier-
voor genoemde dividenduitkering over te gaan. Het aansprake-
lijk vermogen van de vennootschap blijft immers voldoende
om in het licht van de advisering van de advocaat van de ven-
nootschap eventuele aanspraken te kunnen opvangen.’’
2.7. De notitie van de advocaat – de notitie genoemd in het on-
der 2.6. weergegeven citaat – is opgesteld met het oog op het
(toen nog te nemen) dividendbesluit. In de notitie wordt ervan
uitgegaan dat het niet aannemelijk is dat Projekten Wagenin-
gen ten principale niet aansprakelijk kan worden gehouden
voor de gestelde schade, maar dat de aansprakelijkheid con-
tractueel is beperkt waardoor deze maximaal i 818.751,= exclu-
sief btw zal zijn. Volgens de notitie is het, mede gelet op de ge-
noemde beperking van aansprakelijkheid, verantwoord om uit
te gaan van een risico met betrekking tot de vordering van de
gemeente van i 1.000.000,=. Verder is in de notitie vermeld
dat hierbij geen rekening is gehouden met de mogelijkheid dat
een onderaannemer voor de schade aansprakelijk zal blijken te

zijn en de schade mogelijk op hem kan worden verhaald en dat
ook geen rekening is gehouden met de mogelijkheid de helft
van de schade te verhalen op een gewezen mede-aandeelhou-
der waaraan is toegevoegd dat ‘‘een zekere voorzichtigheid – of
anders geformuleerd: een zekere buffer om tegenvallers op te
vangen – gerechtvaardigd lijkt.’’
2.8. Op 20 mei 2010 heeft Projekten op haar beurt een divi-
dendbesluit ten aanzien van haar aandeelhouder Bouwgroep
genomen voor hetzelfde bedrag als onder 2.6. genoemd. Het
dividend aan Bouwgroep is evenals het dividend aan Projekten
uitgekeerd door een boeking in de rekening-courant.
2.9. Uit de jaarcijfers van Projekten Wageningen blijkt het vol-
gende:
2009: eigen vermogen na resultaatbestemming i 5.767.050,=
(i 18.151,= geplaatst kapitaal, i 235.988,= herwaarderingsre-
serve, en i 5.512.911,= overige reserves) en een nettoresultaat
van i 594.036,=;
2010: eigen vermogen i 185.010,= en een nettoresultaat van -/-
i 1.082.040,=;
2011: eigen vermogen -/- i 4.343.501,= en een nettoresultaat van
-/- i 4.528.511,=, alsmede een voorziening voor de vordering
van de gemeente Wageningen van i 1.750.000,=;
2012: eigen vermogen vóór resultaatverdeling -/- i 4.811.876,=
en een nettoresultaat van -/- i 468.375,= en een voorziening
voor de vordering van de gemeente Wageningen van
i 1.744.707,=;
2013: (tussentijds tot 8 september 2013): eigen vermogen -/-
i 3.258.941,= en een nettoresultaat van i 1.552.935,=;
(ultimo 2013): eigen vermogen -/- i 346.596,=, nettoresultaat
onbekend.

3 Het geschi l
3.1. De gemeenteWageningen vordert een verklaring voor recht
dat [gedaagde] onrechtmatig jegens haar heeft gehandeld en hij
hoofdelijk aansprakelijk is voor de als gevolg daarvan door haar
geleden schade, en primair [gedaagde] hoofdelijk te veroorde-
len aan haar te voldoen i 1.556.896,= te vermeerderen met de
wettelijke rente vanaf 1 juli 2015 tot aan de dag van algehele vol-
doening, subsidiair [gedaagde] hoofdelijk te veroordelen aan
haar te voldoen de door haar geleden schade nader op te maken
bij staat, en [gedaagde] hoofdelijk te veroordelen in proceskos-
ten en de nakosten.
3.2. De gemeente onderbouwt haar vordering als volgt. Het on-
rechtmatige handelen van [gedaagde] is gelegen in het onder
2.6. vermelde dividendbesluit. Niet alleen op de voet van artikel
2:216 BW (oud) is het besluit als een nietig besluit te kwalifice-
ren, maar het besluit zelf en de uitvoering ervan kunnen tevens
als een onrechtmatige daad aan gedaagden worden toegere-
kend. Het dividendbesluit is genomen op het moment dat de
gemeente een (zij het later gereduceerde) vordering van
i 2.700.000,= tegen Projekten Wageningen had ingediend.
Desondanks heeft een zodanige uitkering plaatsgevonden op
het moment dat indien de claim van de gemeente zou slagen,
vaststond dat de vennootschap onvoldoende verhaal zou bie-
den. Dat oordeel geldt zelfs indien bij het dividendbesluit al
had kunnen worden uitgegaan van het latere schikkingsbedrag
van i 1.750.000,=. Indien het dividendbesluit niet was geno-
men en uitgevoerd, en voor de gemeente een afdoende reserve-
ring was getroffen, dan zou Projekten Wageningen in staat zijn
geweest de vordering van de gemeente te voldoen. Voormeld
handelen kwalificeert als onrechtmatig, zowel van de aandeel-
houder, die het besluit heeft genomen, als van de bestuurder,
die het besluit heeft geaccordeerd en uitgevoerd. Zij waren van
de financiële positie van Projekten Wageningen immers volle-
dig op de hoogte. Daaruit volgt het verwijt aan [gedaagde] c.s,
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dat hij in zijn hoedanigheid van bestuurder (Projekten direct,
Bouwgroep en [gedaagde] op de voet van artikel 2:11 BW) die
het dividendbesluit heeft goedgekeurd en uitgevoerd als in zijn
hoedanigheid van aandeelhouder die het dividendbesluit heeft
genomen (Projekten als direct aandeelhouder, Bouwgroep en
[gedaagde] als direct of indirect bestuurder van de aandeelhou-
der) onrechtmatig jegens de gemeente hebben gehandeld. De
schade kan worden begroot op het bedrag dat de gemeente
thans nog van ProjektenWageningen te vorderen heeft.
3.3. [gedaagde] betwist de door de gemeente aangevoerde
grondslagen. Het dividendbesluit is niet in strijd met de des-
tijds geldende wettelijke regeling. Het is genomen tegen de
achtergrond van de toen beschikbare jaarcijfers 2009. Op dat
moment, in mei 2010, was redelijkerwijs niet te voorzien dat
uiteindelijk het resultaat in het jaar 2010 zo ernstig negatief
zou uitpakken. Het dividendbesluit is ook niet onrechtmatig.
Direct voorafgaand aan het besluit heeft de advocaat van de on-
derneming in de onder 2.7. vermelde notitie, met een gedetail-
leerde uiteenzetting het risico van de vordering van de gemeen-
te begroot op i 1.000.000,=. Na uitwinning van een ten gunste
van de gemeente gestelde bankgarantie en ten gunste van de
gemeente gestelde borgtochten, verrekeningmet een vordering
op de gemeente en een mogelijk verhaal op de onderaannemer
door middel van een verrekening met een door Projekten Wa-
geningen nog niet betaalde vordering van deze onderaanne-
mer, zou daarmee bij een vordering van i 1.000.000,=, in ter-
men van liquiditeitseisen, nog maximaal i 500.000,= op tafel
moeten komen. Verder is het verweer dat door het dividendbe-
sluit geen schade is geleden. Het dividend is niet met liquide
middelen uitgekeerd, maar geboekt als een rekening-courant
vordering. Uit een door [gedaagde] gevraagde, en in de proce-
dure overgelegde, opinie van een extern accountant blijkt dat
het dividendbesluit op zichzelf effect heeft gehad voor wat be-
treft de onderlinge verhoudingen tussen de diverse in de groep
betrokken vennootschappen, maar uiteindelijk geen effect
heeft gehad op de verhaalsmogelijkheden van de gemeente.
Tot slot is het verweer van [gedaagde] dat indien al sprake is
van een onrechtmatig besluit waaruit voor de gemeente schade
is ontstaan, alleen Projekten, en niet Bouwgroep en [gedaagde],
daarvoor aansprakelijk kunnen zijn.
3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van
belang, nader ingegaan.

4 De beoorde l ing
4.1. Ten tijde van het dividendbesluit werden de kaders voor een
dividendbesluit gegeven door artikel 2:216 lid 2 BW (oud), dat
luidt als volgt:
‘‘De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere ge-
rechtigden tot de voor uitkering vatbare winst slechts uitkerin-
gen doen voor zover het eigen vermogen groter is dan het ge-
storte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met
de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden
aangehouden.’’
De gemeente stelt dat gelet op artikel 2:216 lid 2 BW (oud) het
dividendbesluit niet rechtsgeldig is. Gelet op het in 2010 gele-
den verlies van i 1.082.040,= en rekening houdend met een
op te nemen voorziening voor haar vordering van
i 1.750.000,=, daalt het eigen vermogen naar -/- i 1.481.359,=.
Zelfs indien geen rekening zou worden gehouden met de
noodzakelijke voorziening voor haar vordering had geen divi-
denduitkering mogen plaatsvinden omdat het eigen vermogen
ontoereikend was in vergelijkingmet het gestort en opgevraagd
kapitaal en de wettelijke reserves.
4.2. Het verweer van [gedaagde] houdt in dat in mei 2010 een
verlies zoals uiteindelijk tegen het einde van 2010 geleden –

i 1.082.040,= – niet kon worden voorzien. De omvang van de
economische crisis had zich op dat moment nog niet in haar
volle omvang afgetekend. Daarbij is het verlies terug te voeren
op de omstandigheid dat eerst in 2011 werd geconstateerd dat
de aangehouden waarderingen met betrekking tot de aan Pro-
jekten Wageningen in eigendom toebehorende gronden en de
potentiële winstmogelijkheden ter zake van te realiseren pro-
jecten veel te optimistisch waren en moesten leiden tot een af-
waardering. Verder stelt [gedaagde] dat het risico van de vorde-
ring van de gemeente moest worden begroot op hooguit
i 1.000.000,= en dat, met een bankgarantie, borgtochten en
verrekeningen, zij voor de voldoening van de vordering van de
gemeente niet meer dan i 500.000,= aan liquide middelen no-
dig zou hebben.
4.3. De beoordeling is als volgt. Bij het dividendbesluit mocht
op grond van artikel 2:216 lid 3 BW (oud) worden uitgegaan
van de laatst beschikbare jaarcijfers. Het gaat hier om de jaarcij-
fers van 2009 die op 17 mei 2010 zijn voorzien van een accoun-
tantsverklaring en die, naar de rechtbank aanneemt, tijdens de
vergadering van aandeelhouders van 20 mei 2010 zijn vastge-
steld. Uit de balans blijkt een eigen vermogen per 31 december
2009 van i 5.767.050,= waarvan i 18.151,= aan geplaatst kapi-
taal, i 235.988,= aan herwaarderingsreserve en i 5.512.911,=
aan overige reserves. Op grond van deze cijfers gaat de recht-
bank uit van een gebonden vermogen van i 254.139,=, hetgeen
de som is van het geplaatste kapitaal en de herwaarderingsre-
serve. De aanname daarbij is dat het geplaatste kapitaal is volge-
stort. Voorts wordt aangenomen dat de overige reserves geen
reserves zijn die volgens de wet of de statuten moeten worden
aangehouden, immers is dat niet in de balans vermeld en heeft
de gemeenteWageningen dit overigens ook niet gesteld. Onder
verwijzing naar artikel 2:216 lid 2 BW (oud) wordt daarom van
een vrij uitkeerbaar vermogen van i 5.512.911,= uitgegaan. In-
dien voor de vordering van de gemeente een voorziening in de
balans moest worden opgenomen, zou het vrij uitkeerbare ver-
mogen (als onderdeel van het eigen vermogen) met een bedrag
gelijk aan die voorziening dalen. De conclusie daaruit is dat in-
dien de gemeente gevolgd wordt in haar stelling dat voor haar
vordering een voorziening moest worden opgenomen van
i 1.750.000,=, het vrij uitkeerbare vermogen uitkomt op
i 3.762.911,= (i 5.512.911,= -/- i 1.750,000,=). In dat geval was
er geen ruimte voor een dividenduitkering van i 4.500.000,=.
Van belang is daarom vast te stellen of voor de vordering een
voorziening moest worden opgenomen en zo ja, voor welk be-
drag.
4.4. [gedaagde] stelt dat ten tijde van de dividenduitkering het
risico van de vordering kon worden begroot op i 1.000.000,=.
Daarvoor verwijst hij naar de onder 2.7. vermelde notitie van de
advocaat, waarvan bij het dividendbesluit is uitgegaan. In de no-
titie is vermeld dat Projekten Wageningen zich op een contrac-
tuele beperking van haar aansprakelijkheid kan beroepen,
waarmee Projekten Wageningen, naar verwachting, jegens de
gemeente voor maximaal i 818.751,= exclusief btw aansprake-
lijk zal zijn. Het verweer van de gemeente is dat partijen uitein-
delijk, in 2012, hebben geschikt voor i 1.750.000,= en reeds
daarom het risico op dat bedrag moest worden vastgesteld.
Naar het oordeel van de rechtbank valt echter niet in te zien
waarom de aandeelhouder en bestuurder van Projekten Wage-
ningen niet van de notitie van de advocaat mocht uitgaan. De
gemeente heeft de notitie niet inhoudelijk bestreden, in het bij-
zonder niet de daarin gegeven juridische onderbouwing. Dat
de gemeente en ProjektenWageningen later voor een hoger be-
drag hebben geschikt, leidt niet noodzakelijk tot de conclusie
dat de notitie onjuist was, immers kunnen daarvoor diverse re-
denen zijn en heeft [gedaagde] zo’n reden ook gegeven. De con-
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clusie daaruit is dat ten tijde van het dividendbesluit van een
vordering van maximaal i 1.000,000,= kon en mocht worden
uitgegaan.
4.5. Ingevolge artikel 2:374 lid 1 sub a en b BW (oud) worden in
de balans voorzieningen opgenomen tegen verplichtingen en
verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is,
doch redelijkerwijs is in te schatten, alsmede tegen op de ba-
lansdatum bestaande risico’s ter zake van bepaalde te verwach-
ten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijker-
wijs is in te schatten. Samengevat moet een voorziening wor-
den opgenomen voor verplichtingen die als waarschijnlijk of
als vaststaand worden beschouwd. Ingevolge de International
Accounting Standard IAS 37 dient een voorziening te worden
opgenomen indien, en voor zover hier van belang, een onder-
neming een in rechte afdwingbare verplichting heeft als gevolg
waarvan het waarschijnlijk is (dat wil zeggen, meer waarschijn-
lijk wel dan niet) dat dit voor de vennootschap leidt tot een uit-
stroom van middelen (IAS 37 onder 2). In zeldzame gevallen,
bijvoorbeeld in een rechtszaak, is het mogelijk niet duidelijk of
een onderneming een bestaande verplichting heeft in welk ge-
val verondersteld wordt dat een gebeurtenis in het verleden
aanleiding geeft tot een bestaande verplichting indien, reke-
ning houdend met alle beschikbare bewijzen, het meer waar-
schijnlijk is dan niet dat op de balansdatum een verplichting be-
staat (IAS 37 onder 4). Gelet hierop is de rechtbank van oordeel
dat in de balans een voorziening voor de vordering van de ge-
meente moest worden opgenomen. In de notitie wordt er im-
mers van uitgegaan dat ProjektenWageningen in beginsel aan-
sprakelijk kan worden gehouden voor het instorten van (een ge-
deelte van) de sporthal en is er alleen een contractuele
beperking van de aansprakelijkheid voor de schade. Zoals hier-
voor is overwogen kon het risico in verband daarmee worden
bepaald op i 1.000.000,=. [gedaagde] stelt dat daarvan
i 500.000,= was afgedekt door een bankgarantie, borgtochten
en verrekeningen, hetgeen de gemeente niet heeft bestreden
zodat daarvan wordt uitgegaan. Dit een en ander leidt tot de
conclusie dat een voorziening moest worden opgenomen voor
een bedrag van i 500.000,00. Dat leidt ertoe dat i 5.012.911,=
(i 5.512.911,= -/- i 500.000,=) vrij uitkeerbaar was en er dus vol-
doende ruimte was voor een dividenduitkering van
i 4.500.000,=.
4.6. Het voorgaande wordt mogelijk anders indien ten tijde van
de dividenduitkering het uiteindelijk in 2010 geleden verlies al
werd voorzien of voorzienmoest worden. De gemeente stelt dat
het verlies in 2010 zodanig hoog is dat het niet anders kan dat
deze zorgelijke situatie medio 2010 – naar de rechtbank be-
grijpt in mei 2010 – bij bestuur en aandeelhouders bekend
was. Voorts wijst zij erop dat Nederland, en met name de bouw,
zich al vanaf 2009 in een zware recessie bevond. [gedaagde]
verweert zich daartegen met de stelling dat het verlies het ge-
volg is van een afwaardering van haar grondposities en dat de
noodzaak van die afwaardering haar pas in 2011 bekend werd.
4.7. Bij de beoordeling of een dividendbesluit rechtsgeldig is,
moet, ingevolge artikel 2:216 lid 3 BW (oud) in beginsel worden
uitgegaan van de laatste balans. Omdat vaststelling van de ba-
lans pas later in het daaropvolgende boekjaar of nog later plaats-
vindt is het denkbaar dat bijvoorbeeld ten gevolge van in de laat-
ste maanden geleden verliezen een winstuitkering niet meer
ten laste van de vrije reserves kan plaatsvinden. De vraag is dan
of dergelijke verliezen moeten worden betrokken bij het divi-
dendbesluit. Beide partijen verwijzen in dit verband naar het-
geen de Rechtbank Dordrecht in haar vonnis van 20 januari
1993 (ECLI:NLRBDOR:1993:AD1816) heeft beslist, namelijk
dat een redelijke wetstoepassing met zich brengt dat in geval
de algemene vergadering van aandeelhouders wist of redelij-

kerwijs moest weten dat sinds de balansdatum zodanige verlie-
zen zijn geleden dat de voor uitkering vereiste ruimte niet meer
aanwezig is, een dividenduitkering achterwege dient te blijven.
De rechtbank maakt deze overweging tot de hare, waardoor
thans ter beoordeling staat of [gedaagde] wist of redelijkerwijs
rekening moest houden met een aanzienlijk verlies in 2010, al-
thans met een verlies van hoger dan, afgerond, i 500.000,=
(i 5.012.911,= -/- i 4.500.000,=).
4.8. De gemeente stelt dat Nederland en met name de bouw
zich vanaf 2009 al in een ernstige economische crisis bevon-
den en [gedaagde] daarom moest weten dat de winstvooruit-
zichten voor 2010 niet gunstig waren. [gedaagde] voert het ver-
weer dat de omvang van de economische crisis zich ten tijde
van het dividendbesluit nog niet in haar volle omvang had afge-
tekend en dat Projekten Wageningen nog niet zozeer door de
crisis was getroffen gelet op het feit dat zij in 2009 nog winst
heeft gemaakt. Verder stelt [gedaagde] dat het verlies in 2010
uiteindelijk is terug te voeren op de omstandigheid dat eerst in
2011 werd geconstateerd dat de aangehouden waarderingen
met betrekking tot de aan Projekten Wageningen in eigendom
behorende gronden en de potentiële winstmogelijkheden ter
zake van te realiseren projecten veel te optimistisch waardoor
daarop noodzakelijk moest worden afgeboekt.
4.9. De beoordeling is als volgt. ProjektenWageningen heeft in
2009 nog winst gemaakt maar daarmee is niet uitgesloten dat
in mei 2010 een mogelijke afwaardering op bouwgronden over
datzelfde boekjaar kon worden voorzien, dit mede tegen de ach-
tergrond dat Nederland, en met name de bouw, zich op dat mo-
ment in een ernstige economische crisis bevonden. Tegen die
achtergrond dient [gedaagde] zijn stelling toe te lichten dat hij
de afwaardering niet heeft voorzien. Onder meer dient hij toe
te lichten wat de hoogte van de waardering was en hoeveel daar-
op over het jaar 2010 is afgeboekt en wat daarvoor in 2011, bij de
vaststelling van de jaarrekening 2010, de directe aanleiding
was. Voorts dient hij toe te lichten wat de invloed was van de af-
waardering op het eigen vermogen en op het resultaat van 2010.
4.10. In het geval wordt vastgesteld dat [gedaagde] in mei 2010
wist of redelijkerwijs kon weten dat in verband met een te ver-
wachten verlies er onvoldoende ruimte was voor het dividend-
besluit, wordt toegekomen aan het verweer van [gedaagde] dat
de gemeente hierdoor geen schade heeft geleden. [gedaagde]
stelt in dat verband dat de dividenduitkering niet ten koste van
de liquide middelen is gegaan, maar als rekening-courant vor-
dering is geboekt. Verder heeft hij door een externe accountant
een beschrijving laten maken van wat de financiële positie zou
zijn van Projekten Wageningen als de dividenduitkering niet
zou hebben plaatsgevonden (conclusie van antwoord productie
11). In deze beschrijving wordt ervan uitgegaan dat Projekten
een gedeelte (afgerond i 1,7 miljoen) van haar rekening-cou-
rant vordering op Projekten Wageningen – ontstaan door bij-
boeking van het dividend – heeft kwijtgescholden. Voorts
wordt, voor het geval geen dividenduitkering zou hebben
plaatsgevonden en er, andersom, sprake zou zijn van een reke-
ning-courant vordering van Projekten Wageningen op Projek-
ten, ervan uitgegaan dat deze vordering zou moeten worden af-
gewaardeerd omdat het twijfelachtig is, gelet op de financiële
positie van Projekten of deze inbaar is. [gedaagde] zal de door
hem overgelegde beschrijving van de accountant moeten toe-
lichten en de daarin vermelde cijfers en aannamesmet stukken
moeten onderbouwen.
4.11. [gedaagde] zal een akte kunnen nemen waarin hij zich uit-
laat over hetgeen hiervoor onder 4.9 en 4.10 is overwogen. De
zaak zal daarvoor naar de rol worden verwezen. Daarna zal, op
een daartoe nader te bepalen roldatum, de gemeente een ant-
woordakte kunnen nemen.
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4.12. [gedaagde] stelt dat in verband met een eventuele aanspra-
kelijkheid moet worden onderscheiden tussen enerzijds Pro-
jekten en anderzijds Bouwgroep en, in het bijzonder, [ge-
daagde]. Projekten is de aandeelhouder en bestuurder die het
dividendbesluit heeft genomen en uitgevoerd, terwijl Bouw-
groep uitsluitend als indirect aandeelhouder en indirect be-
stuurder is betrokken en [gedaagde] uitsluitend als indirect be-
stuurder. Nu nog niet is komen vast te staan of het dividendbe-
sluit niet onrechtmatig is en of de gemeente door de uitvoering
daarvan schade heeft geleden, komt de rechtbank nog niet toe
aan een beoordeling wie van [gedaagde] daarvoor moet opko-
men. De rechtbank houdt iedere beslissing daarover aan.

5 De bes l i s s ing
De rechtbank
5.1. bepaalt dat de zaak weer op de rol zal komen van 13 april
2016 voor het nemen van een akte door [gedaagde] over hetgeen
is vermeld onder 4.9 en 4.10 en dat de gemeente Wageningen
op een roldatum vier weken nadat de akte is genomen een ant-
woordakte kan nemen,
5.2. houdt iedere verdere beslissing aan.

NOOT

In deze zaak worden de (indirect) bestuurders/aandeelhouders

van een groep vennootschappen door een crediteur aansprakelijk

gesteld voor het onbetaald laten van een vordering. De rechtbank

gaat in op de stelling van eiseres dat het dividendbesluit nietig is.

Daarnaast is interessant welke maatstaf moet worden gebruikt

voor het vaststellen van aansprakelijkheid van gedaagde partijen

in hun rol van (indirect) bestuurder dan wel (indirect)

aandeelhouder.

Feiten

Van Grootheest Projecten BV (‘Projecten’) houdt alle aandelen in

en is bestuurder van Projecten Wageningen BV (‘Projecten

Wageningen’). Van Grootheest Bouwgroep BV (‘Bouwgroep’)

houdt op haar beurt alle aandelen in en is bestuurder van

Projecten. Gedaagde is aandeelhouder en bestuurder van

Bouwgroep.

Projecten Wageningen heeft in 2002 in opdracht van de

gemeente Wageningen (‘Gemeente’) een sporthal gebouwd. In

2007 is een gedeelte daarvan ingestort. De Gemeente heeft

Projecten Wageningen aansprakelijk gesteld voor de schade die

zij als gevolg van het instorten van de sporthal heeft geleden.

Eind 2008 start de Gemeente een arbitrale procedure. Daarin

vordert zij i 2.600.000,=. De Gemeente heeft in oktober 2011

haar vordering nader onderbouwd en de eis verminderd tot

i 1.500.000,=. Projecten Wageningen betwist primair de

aansprakelijkheid en beroept zich subsidiair op een contractuele

beperking van haar aansprakelijkheid tot (afgerond) maximaal

i 800.000,= exclusief btw. Partijen treffen op 7 november 2012

een schikking die inhoudt dat Projecten Wageningen

aansprakelijkheid erkent tot een bedrag van i 1.750.000,=. Van dit

bedrag blijft het merendeel onbetaald.

In de vergadering van aandeelhouders van Projecten Wageningen

van 20 mei 2010 wordt een dividendbesluit genomen. Uit de

notulen van de Vergadering blijkt dat de Vergadering bekend was

met de arbitrale procedure. In de Vergadering komt ook een

notitie van een advocaat aan de orde. Deze notitie is opgesteld

met het oog op het nemen van het dividendbesluit. In de notitie

wordt gemotiveerd uiteengezet dat het verantwoord is om het

risico van Projecten Wageningen met betrekking tot de vordering

van de Gemeente te begroten op een bedrag van i 1.000.000,=.

Ter uitvoering van het dividendbesluit werd i 4.500.000,=

uitgekeerd ten laste van de reserves. Uitkering geschiedde door

boeking in rekening-courant. Vanaf het boekjaar 2010 was sprake

van een negatief nettoresultaat.

Vordering

De Gemeente heeft Bouwgroep, Projecten en de uiteindelijke

aandeelhouder/bestuurder in hun functie van (indirect)

aandeelhouder en (indirect) bestuurder van Projecten

Wageningen gedagvaard. Projecten Wageningen is niet

gedagvaard. De Gemeente vordert een verklaring voor recht dat

gedaagde partijen onrechtmatig tegenover de Gemeente hebben

gehandeld. Voorts vordert de Gemeente schadevergoeding. Zij

begroot de schade op het bedrag dat de Gemeente uit hoofde

van de arbitrale schikking nog van Projecten Wageningen te

vorderen heeft. Volgens de Gemeente is het onrechtmatig

handelen gelegen in het dividendbesluit dat als nietig ex art. 2:14

BW moet worden beschouwd. Daarnaast stelt de Gemeente dat

het besluit zelf en de uitvoering daarvan als onrechtmatige daad

aan de (indirect) aandeelhouders en (indirect) bestuurders

kunnen worden toegerekend.

Aansprakelijkheid van de (indirect) aandeelhouders

Gedaagde partijen zijn in hun positie van (indirect)

aandeelhouder gedagvaard, omdat de aandeelhouder het

dividendbesluit in de vergadering van aandeelhouders neemt. In

beginsel is een aandeelhouder niet aansprakelijk voor hetgeen in

naam van de vennootschap wordt verricht (art. 2:175 BW). Er

kunnen omstandigheden zijn op grond waarvan aansprakelijkheid

van de aandeelhouder wordt aangenomen tegenover de

schuldeiser van de dochtervennootschap. Uit het Albada

Jelgersma-arrest (HR 19 februari 1988 ECLI:NL:HR:1988:AG5761,

NJ 1988/487, m.nt. Van der Grinten) en uit latere lagere

uitspraken (vgl. onder meer ECLI:NL:RBAMS:2012:BV6199,

(Sveba); toelichting van Mussche in Ondernemingsrecht juli 2012,

p. 85) lijkt te volgen dat als de aandeelhouder uiterst intensieve

en indringende bemoeienis met het beleid van de vennootschap

heeft, dit tot aansprakelijkheid van de aandeelhouder voor

schulden van de dochtervennootschap kan leiden. De Gemeente

heeft geen feiten en omstandigheden gesteld, althans dit blijkt

niet uit het tussenvonnis, die in lijn met het Albada Jelgersma-

arrest tot aansprakelijkheid van Projecten als aandeelhouder

zouden kunnen leiden.

De Gemeente heeft haar vordering wellicht onderbouwd aan de

hand van de argumenten uit het Nimox-arrest HR 8 november

1991 ECLI:NL:HR:1992:ZC0401, NJ 1992/174, m.nt. Maeijer). In

dit arrest werd geoordeeld dat het door de uitoefening van het

stemrecht bewerkstelligen van een dividendbesluit en de

uitvoering van het dividendbesluit onrechtmatig tegenover

derden, zoals crediteuren van de vennootschap kan zijn. Het

betrof in de Nimox-zaak een besluit tot dividenduitkering die

praktisch alle reserves deed verdwijnen. Maeijer refereert in zijn

noot onder het arrest Nimox aan een eerder arrest van de Hoge

Raad (HR 9 mei 1986, NJ 1986/792 (Keulen-Bouwfonds)) waarin

werd overwogen dat een aandeelhouder zich onrechtmatig

gedraagt als hij ten tijde van de dividenduitkering door de

dochtervennootschap al ernstig rekening had moeten houden

met de mogelijkheid van een tekort waardoor de overige

schuldeisers van de dochtervennootschap niet kunnen worden

voldaan. Keulen-Bouwfonds lijkt een goede maatstaf te geven voor

de beoordeling van de aansprakelijkheid van de aandeelhouder in

de onderhavige zaak.

Punt van aandacht is dat de Gemeente Bouwgroep en de

uiteindelijke aandeelhouder/bestuurder alleen in hun rol van

(indirect) bestuurder aansprakelijk heeft gesteld. Bouwgroep en

de uiteindelijke aandeelhouder/bestuurder kunnen niet op grond
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van hun positie als indirect aandeelhouder aansprakelijk worden

gehouden. De bepaling van art. 2:11 BW is immers slechts van

toepassing bij aansprakelijkheid van een rechtspersoon als

bestuurder van een andere rechtspersoon.

Aansprakelijkheid van de (indirect) bestuurders

Wanneer kunnen (indirect) bestuurders aansprakelijk worden

gehouden voor het uitvoeren van een (onrechtmatig)

dividendbesluit? De maatstaf wordt ontleend aan Ontvanger/

Roelofsen (HR 8 december 2006, NJ 2006/659,

ECLI:NL:HR:2006:AZ0758); Tulip Air (HR 5 september 2014

ECLI:NL:HR:2014:2628, RvdW 2014, 1014) en RCI (HR 5

september 2014 ECLI:HR:2014:2627, NJ 2015/22, m.nt. Van

Schilfgaarde). Uit deze arresten volgt dat alleen de vennootschap

aansprakelijk is voor de schade die voortvloeit uit een door die

vennootschap gepleegde onrechtmatige daad. Onder bijzondere

omstandigheden is, naast aansprakelijkheid van de vennootschap,

ook ruimte voor aansprakelijkheid van de bestuurder van de

vennootschap. Daarbij geldt dat de bestuurder slechts

aansprakelijk kan worden gehouden als zijn handelen of nalaten

als bestuurder ten opzichte van de schuldeiser in de gegeven

omstandigheden zodanig onzorgvuldig is dat hem daarvan

persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt. Dit is een

hoge drempel. Daarvan zal in ieder geval sprake kunnen zijn als

komt vast te staan dat de bestuurder wist of redelijkerwijze had

behoren te begrijpen dat de door hem bewerkstelligde of

toegelaten handelwijze van de vennootschap tot gevolg zou

hebben dat deze haar verplichtingen niet zou nakomen en ook

geen verhaal zou bieden voor de als gevolg daarvan optredende

schade. Uit het arrest RCI volgt dat voor aansprakelijkheid van de

bestuurder ook moet komen vast te staan dat deze redelijkerwijze

behoorde te begrijpen dat die schuldeiser als gevolg van zijn

handelen schade zou lijden. Zie hierover de noot van Van

Schilfgaarde onder het arrest RCI.

Kortom, het komt erop neer dat de Gemeente moet stellen en

bewijzen dat Projecten ten tijde van de uitvoering van het

dividendbesluit ernstig rekening had moeten houden met de

mogelijkheid dat de Gemeente een vordering op Projecten

Wageningen had (vgl. Air Holland, HR 4 april 2014

ECLI:NL:2014:829, NJ 2014/195, r.o. 3.5), dat laatstgenoemde

deze vordering niet zou kunnen betalen, en dat de Gemeente als

gevolg van de uitvoering van het dividendbesluit schade zou

lijden.

Dit alles geldt ook voor een enig indirect bestuurder. Art. 2:11 BW

bepaalt dat de aansprakelijkheid van de rechtspersoon/bestuurder

ook hoofdelijk rust op eenieder die ten tijde van het ontstaan van

de aansprakelijkheid daarvan bestuurder was. In het onderhavige

geval geldt dat zonder aansprakelijkheid van de bestuurder van

Projecten Wageningen (dat is Projecten) aan de vaststelling van

aansprakelijkheid van Bouwgroep als bestuurder van Projecten en

van de uiteindelijke bestuurder als bestuurder van Bouwgroep

niet wordt toegekomen. Ik ga in deze noot niet verder in op art.

2:11 BW en verwijs voor dit onderwerp naar de noot van Maarten

Schepel onder de uitspraak van de Rechtbank Gelderland van 16

maart 2016 in dit nummer («JIN» 2016/110,

ECLI:NL:RBGEL:2016:1758).

Art. 2:216 (oud) BW

Op de datum van het dividendbesluit was art. 2:216 (oud) BW

van toepassing. De ruimte om uitkeringen aan aandeelhouders te

doen was vóór de inwerkingtreding van de Flex BV-wet per 1

oktober 2012 mogelijk voor zover het eigen vermogen groter was

dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal

vermeerderd met de wettelijke en statutaire reserves (lid 2). In

beginsel is volgens lid 3 van art. 2:216 (oud) BW de laatste balans

daarbij leidend. In het onderhavige geval kon daarmee niet

worden volstaan voor de beoordeling van de geldigheid van het

dividendbesluit. Volgens de Gemeente had Projecten Wageningen

een voorziening moeten treffen voor de vordering en werd het

door Projecten Wageningen in 2010 geleden verlies ten tijde van

de dividenduitkering al voorzien of moest dat worden voorzien.

De Rechtbank Gelderland volgt Projecten Wageningen in haar

verweer dat de Vergadering bij het nemen van het dividendbesluit

rekening heeft gehouden met een gemaximeerd risico op basis

van een analyse van de advocaat van de vennootschap. Dit

verweer was opgeworpen ten aanzien van de gestelde noodzaak

tot het opnemen van een voorziening. Dit onderdeel van de

stellingen van de Gemeente leidt niet tot de conclusie dat het

dividendbesluit strijdig is met de wet en dus nietig ex art. 2:14

BW.

Interessanter is de stelling van de Gemeente dat het in 2010

geleden verlies ten tijde van de dividenduitkering al werd voorzien

of moest worden voorzien. Partijen betrekken in dit verband het

vonnis van de Rechtbank Dordrecht van 20 januari 1993

(ECLI:NL:RBDOR:1993:AD1816) in de argumentatie. Ook in dit

vonnis was de vraag aan de orde of bij het nemen van het

dividendbesluit mocht worden uitgegaan van de laatste balans.

De Rechtbank Dordrecht oordeelt dat in beginsel mag worden

uitgegaan van de laatste balans, maar dat een uitzondering op

deze regel geldt wanneer de vergadering van aandeelhouders wist

of redelijkerwijs moest weten dat sinds de balansdatum zodanige

verliezen zijn geleden dat de voor uitkering vereiste ruimte niet

meer aanwezig is. Zie ook Rechtbank Noord-Holland 25 februari

2015, ECLI:NL:RBNNE:2015:808, waarin de rechtbank dezelfde

uitzondering toepaste.

Nietig dividendbesluit

Als komt vast te staan dat uitkering van het dividend in strijd met

art. 2:216 (oud) BW heeft plaatsgevonden, leidt dit op grond van

art. 2:14 BW tot nietigheid van het dividendbesluit. Overigens lijkt

een uitkering in strijd met het nieuwe art. 2:216 BW, gezien de

inhoud van die bepaling, vernietigbaar te zijn op grond van art.

2:15 BW. Nietigheid heeft tot gevolg dat het dividend

onverschuldigd aan Projecten is betaald. Dit rechtsgevolg biedt de

Gemeente geen soelaas. Ten eerste heeft de vaststelling geen

effect jegens Projecten Wageningen, omdat deze vennootschap

geen partij is in de procedure. Voorts leidt nietigheid van het

dividendbesluit niet zomaar tot de conclusie dat gedaagde

partijen, in welke hoedanigheid en samenstelling dan ook, een

schadevergoeding wegens onrechtmatige daad aan de Gemeente

zijn verschuldigd. Daarvoor moet komen vast te staan dat de

(indirect) bestuurder een persoonlijk ernstig verwijt kan worden

gemaakt. Voor de vaststelling van aansprakelijkheid van de

aandeelhouder gelden de eisen van onrechtmatige daad zoals

neergelegd in art. 6:162 BW. In dit verband lijkt de Gemeente zich

met haar stelling dat het dividendbesluit als nietig te kwalificeren

is, in een netelige (bewijs)positie te manoeuvreren. Voor

vaststelling van de onrechtmatigheid van de handelwijze van

zowel de aandeelhouder als de bestuurder is het niet noodzakelijk

dat de nietigheid van het dividendbesluit wordt vastgesteld. De

Gemeente zou kunnen hebben volstaan met gemotiveerd te

stellen en, bij voldoende gemotiveerde betwisting, te bewijzen dat

de bestuurder dan wel de aandeelhouder ernstig rekening had

moeten houden met het in 2010 geleden verlies en met de

mogelijkheid dat de Gemeente als gevolg van de uitvoering van

het dividendbesluit schade zou lijden. Dat volgt voor de

aandeelhouder uit Keulen/Bouwfonds en voor de bestuurder uit

onder meer Air Holland en RCI.

700

109 Ondernemingsrecht «JIN» Jurisprudentie in Nederland juni 2016, afl. 5



Schade

Het dividend blijkt niet met liquide middelen te zijn uitgekeerd,

maar als rekening-courantvordering te zijn geboekt. Gedaagde

partijen hebben een opinie van een extern accountant in het

geding gebracht, waarin wordt geconcludeerd dat het

dividendbesluit alleen effect heeft gesorteerd voor wat betreft de

onderlinge verhoudingen tussen de vennootschappen, maar geen

consequenties heeft gehad voor de verhaalsmogelijkheden van de

Gemeente. Uitgaande van de juistheid van deze opinie lijkt dit

een solide gemotiveerd verweer. De Gemeente zal naar

verwachting nog een harde dobber hebben aan het bewijzen van

haar stelling dat indien het dividendbesluit niet was genomen en

voor de Gemeente een afdoende reservering was getroffen,

Projecten Wageningen in staat zou zijn geweest de vordering van

de Gemeente te voldoen. Schade is een noodzakelijk onderdeel

van de aansprakelijkstelling van zowel de aandeelhouder als de

bestuurder.

Bewijspositie partijen

Gedaagde partijen betwisten de voorzienbaarheid van het verlies

met het argument dat het verlies in 2010 uiteindelijk is terug te

voeren op de omstandigheid dat eerst in 2011 een noodzaak tot

afboeking werd geconstateerd.

De Gemeente heeft in beginsel de bewijslast van de door haar

onderbouwde stelling dat het in 2010 geleden verlies al werd

voorzien of voorzien moest worden. Zij draagt het bewijsrisico

wanneer deze stelling door gedaagde partijen voldoende

gemotiveerd wordt betwist. De rechtbank is klaarblijkelijk van

mening dat de Gemeente haar stelling voldoende heeft

onderbouwd. De rechtbank biedt gedaagde partijen de helpende

hand: zij krijgen gelegenheid hun stelling, dat zij de afwaardering

niet hebben voorzien, bij akte nader toe te lichten.

Afronding

De rechtbank benoemt in dit tussenvonnis nog niet de hiervoor

beschreven maatstaven van aansprakelijkheid. Aan de hand van

de toelichting van gedaagde partijen moet de rechtbank oordelen

of, en zo ja wie van gedaagde partijen en in welke hoedanigheid

aansprakelijk kan worden gehouden. Grond voor

aansprakelijkheid is kort gezegd dat gedaagde partijen ernstig

rekening hadden moeten houden met het in 2010 geleden verlies

en met de mogelijkheid dat de Gemeente als gevolg van de

uitvoering van het dividendbesluit schade zou lijden. Wordt

vervolgd.

A.M. Dumoulin-Siemens
Steins Bisschop & Schepel
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Rechtbank Gelderland
16 maart 2016, nr. 280601
ECLI:NL:RBGEL:2016:1758
(mr. Meijer, mr. Vaessen, mr. Giessen)
Noot M.C. Schepel

Dividenduitkering. Goedkeuring besluit door
bestuur. Aansprakelijkheid middellijk be-
stuurder. Aansprakelijkheid aandeelhouder.

Geschil over dividenduitkering, die gedaag-
den als middellijk bestuurders onrechtmatig
zouden hebben gedaan. Art. 2:216 BW.
Rechtbank oordeelt dat gedaagden bij de
goedkeuring van het aandeelhoudersbesluit
hebben gehandeld in strijd met art. 2:215 lid
3 BW en dat zij het tekort dat door de
uitkering is ontstaan moeten vergoeden.
Beroep op finale kwijting faalt, evenals
beroep op vrijwaringsbepaling en decharge.

[BW art. 2:215 lid 3, 2:216]

Het dividendbesluit is door PMR en [gedaagde] als middellijk be-
stuurders goedgekeurd zonder dat een goed inzicht bestond in de
cijfers van de onderneming. Dit heeft geleid tot een forse onttrek-
king van middelen aan de vennootschap. Voorts staat vast dat er
nadien veel kosten op de vennootschap afkwamen waarmee geen
rekening is gehouden, waarbij ervan kan worden uitgegaan dat die
kosten ook nog eens stukken hoger zijn geweest dan PMR en [ge-
daagde] in deze zaak aanvoeren. Op het moment van overname
was een banksaldo van f 155.994,80 beschikbaar. Op basis van de
beschikbare cijfers moet het ervoor worden gehouden dat met name
de financiële verplichtingen die in het voorjaar van 2013 op de
vennootschap afkwamen, hebben geleid tot liquiditeitsproblemen
doordat de vennootschap haar opeisbare schulden niet kon blijven
betalen, waardoor de vennootschap naar oplossingen heeft moeten
zoeken in de vorm van het treffen van betalingsregelingen, het
aangaan van een lening en het uitstellen van voor de verdere ont-
wikkeling van het concept noodzakelijke investeringen. Wanneer de
bestuurders een goed en volledig beeld zouden hebben gehad van
de financiële positie van de vennootschap, hadden zij redelijkerwijs
moeten voorzien dat zich dit probleem zou voordoen. Aldus hebben
zij bij de goedkeuring van het aandeelhoudersbesluit gehandeld in
strijd met het bepaalde in art. 2:216 lid 3 BW en zijn zij gehouden
tot vergoeding van het tekort dat door de uitkering is ontstaan,
vermeerderd met de wettelijke rente daarover vanaf de dag van
uitkering.

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
World of Walas Europe B.V.,
gevestigd te Heerlen,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Walas Europe B.V.,
gevestigd te Heerlen,
3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
555 Hudson B.V.,
gevestigd te Heerlen,
4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Carbon6 B.V.,
gevestigd te Heerlen,
eiseressen in conventie,
verweersters in reconventie,
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