
strekt te waarborgen dat de andere echtgenoot ook na het einde

van het huwelijk in de woning kan blijven wonen (HR

15 september 1995, NJ 1996/616). Deze waarborg zou niet tot

zijn recht komen als de andere echtgenoot het gevaar loopt de

woning te moeten verkopen om aan een vergoedingsplicht jegens

de investerende echtgenoot te kunnen voldoen. Het verrichten

van een dergelijke investering zal dan ook naar maatschappelijke

opvattingen kunnen worden beschouwd als een prestatie die aan

de andere echtgenoot op grond van een dringende morele

verplichting toekomt (natuurlijke verbintenis). Hierbij moet

vervolgens nog wel verder worden gekeken naar de

omstandigheden van het geval, zoals de wederzijdse welstand en

de behoefte van partijen.

In dit geval beriep de investerende echtgenoot (de man) zich op

diverse omstandigheden, zoals het feit dat de vrouw de woning

ten tijde van de echtscheiding zou willen verkopen, dat de vrouw

vermogende ouders heeft, en dat het samengevat de bedoeling

was dat de man de verbouwkosten terug zou krijgen van de

vrouw.

Hier gaat het hof echter niet in mee. Het hof oordeelt dat de

man met zijn investering in de woning van de vrouw (voor zover

door hem aannemelijk gemaakt) heeft voldaan aan een

natuurlijke verbintenis. Dat de vrouw mogelijk in de toekomst

schenkingen en/of erfenissen zal ontvangen doet daar niet aan

af. Bepalend is immers de situatie op het moment van het

verrichten van de prestatie (investering) en niet hoe de vrouw er

later mogelijk financieel voor zal staan (HR 17 oktober 1997,

NJ 1998/692 en HR 1 oktober 2004, NJ 2005). Vooral de

laatstgenoemde uitspraak van de Hoge Raad heeft voor veel

duidelijkheid op dit punt gezorgd. M.A. Zon geeft in haar noot

d.d. 31 mei 2009 («JIN») een uitgebreide uitleg en toelichting op

deze uitspraak.

Samengevat: of er sprake is van een natuurlijke verbintenis hangt

af van de omstandigheden ten tijde van de prestatie, waaronder

de wederzijdse welstand en behoefte van partijen, onafhankelijk

van de bedoeling van degene die de prestatie verrichtte, en dient

naar objectieve maatstaven te worden beantwoord.

E.B. Warmerdam-Wolfs
Advocatenkantoor Warmerdam

Ondernemingsrecht

8

Hoge Raad
4 november 2016, nr. 15/02090
ECLI:NL:HR:2016:2516
ECLI:NL:PHR:2016:838
(mr. Numann, mr. De Groot, mr. Tanja-van
den Broek, mr. Du Perron, mr. Kroeze)
(concl. A-G mr. Keus)
Noot A.M. Dumoulin-Siemens

Personenvennootschappen. Commanditaire
vennoot. Beheersverbod. Aansprakelijkheid.

Contractenrecht. Publiek-private samenwer-
king bij ontwikkeling bedrijventerrein. Ge-
deeltelijke ontbinding. Aansprakelijkheid van
commanditaire vennoten (art. 20 lid 2 WvK
jo. art. 21 WvK); maatstaf van HR 29 mei
2015, ECLI:NL:HR:2015:1413, NJ 2015/380.
Personele unie tussen bestuurders van
beherend vennoten en bestuurders van
commanditaire vennoten.

[WvK art. 20 lid 2, 21]

Onderdeel 6 is gericht tegen het oordeel van het hof in r.o. 3.30 e.v.
dat de commanditaire vennoten [A] en Zeeman Vastgoed op grond
van art. 21 WvK hoofdelijk aansprakelijk zijn (naast Distriport B.V.
en Distriport C.V.) omdat zij beheershandelingen hebben verricht.
Bij de beoordeling van dit onderdeel moet worden uitgegaan van
hetgeen is overwogen in HR 29 mei 2015, ECLI:NL:HR:2015:1413,
NJ 2015/380 (Katterug). Het hof kon met dit arrest – waarin de
Hoge Raad is teruggekomen van zijn arrest van 15 januari 1943,
NJ 1943/201 (Walvius) – bij zijn uitspraak geen rekening houden.
Onderdeel 6.4 betoogt in het licht van het hiervoor genoemde
Katterug-arrest terecht dat bij de beantwoording van de vraag of en
in hoeverre plaats is voor de sanctie van art. 21 WvK, mede van
belang kan zijn of de wederpartij van de hoedanigheid van de
commanditaire vennoot op de hoogte was of behoorde te zijn, en
dat steeds van belang is of de commanditaire vennoot tegen wie de
sanctie van art. 21 WvK wordt ingeroepen, ter zake van zijn han-
delen een verwijt valt te maken. De klacht slaagt dus.
Onderdeel 6.2.2 onder d betoogt, eveneens terecht, dat het enkele
bestaan van een personele unie tussen de (middellijk) bestuurder of
bestuurders van één of meer commanditaire vennoten en de
(middellijk) bestuurder of bestuurders van één of meer beherend
vennoten niet kan leiden tot toepassing van de sanctie van art. 21
WvK.
Wel kan deze omstandigheid van belang zijn bij het beantwoorden
van de vraag of bij een wederpartij redelijkerwijs een onjuiste indruk
heeft kunnen ontstaan over de hoedanigheid waarin de comman-
ditaire vennoot aan het handelsverkeer deelnam. Daarbij geldt dat,
behoudens tegenbewijs, een persoon die zowel een beherend als een
commanditair vennoot kan vertegenwoordigen, bij het verrichten
van een beheershandeling heeft gehandeld namens de beherend
vennoot.

1.Distriport Noord-Holland C.V.,
gevestigd te Scharwoude,
2.Distriport Noord-Holland B.V.,
gevestigd te Scharwoude,
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3. [eiseres 3], voorheen genaamd [A] B.V.,
gevestigd te Scharwoude,
4.Distriport vastgoed B.V., voorheen genaamdZeeman Vastgoed
B.V.
gevestigd te Hoorn,
eiseressen tot cassatie, verweersters in het incidenteel cassatie-
beroep,
advocaten: mr. B.T.M. van der Wiel en mr. J.F. de Groot,
tegen
de publiekrechtelijke rechtspersoon Provincie Noord Holland,
zetelende te Haarlem,
verweerster in cassatie, eiseres in het incidenteel cassatiebe-
roep,
advocaten: mr. J.W.H. vanWijk en mr. M.E.M.G. Peletier.

Eiseressen tot cassatie zullen hierna ieder afzonderlijk ook wor-
den aangeduid als Distriport C.V., Distriport B.V., [A] en Zee-
man Vastgoed, en gezamenlijk als Distriport c.s. en verweerster
in cassatie als de Provincie.

Conclusie van de Advocaat -Generaal :

1 Fe i ten en procesver loop

(...; red.)

2 Besprek ing van het pr inc ipale cassat ieberoep
2.1 Distriport c.s. hebben één middel van cassatie voorgesteld.
Dat middel omvat acht onderdelen (‘‘klachten’’), die elk uit ver-
schillende subonderdelen bestaan.
2.2 Onderdeel 1 telt negen subonderdelen. Het is gericht tegen
het oordeel van het hof in de rov. 3.8-3.11 dat voor de terugleve-
ring van de gronden niet de voorwaarde gold dat Distriport c.s.
externe financiering had verkregen en goedkeuring daarvan
door de Provincie, welke voorwaarde ten tijde van de ontbin-
ding niet zou zijn vervuld, zodat Distriport c.s. niet in verzuim
zouden kunnen zijn, en welke voorwaarde aan de Provincie in
verband met de ontbinding zou kunnen worden tegengewor-
pen dan wel zou leiden tot tekortschieten van de Provincie in
haar verplichting om haar goedkeuring niet op onredelijke
gronden te weigeren, of tot schuldeisersverzuim. De bestreden
rechtsoverwegingen luiden als volgt:
‘‘(b) Financiering
3.8 Distriport c.s. hebben zich voorts op het standpunt gesteld
dat er (primair) contractueel, dan wel (subsidiair) op grond van
de aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid spra-
ke was van dubbele voorwaardelijkheid, in de zin dat terugleve-
ring van de gronden (naast de voorwaarde van fiscale bouwrijp-
heid) ook afhankelijk was van het verkregen zijn van externe fi-
nanciering door de joint venture en goedkeuring daarvan van
de Provincie; deze voorwaarde was ten tijde van de ontbinding
evenmin vervuld, zodat Distriport c.s. niet in verzuim konden
zijn. De Provincie heeft deze dubbele voorwaardelijkheid be-
twist.
3.9 Vooropgesteld zij, dat geen van de tussen partijen gesloten
overeenkomsten een bepaling bevat die de door Distriport c.s.
bedoelde tweede voorwaarde behelst. Artikel 2.3 van de borg-
overeenkomst bepaalt dat Distriport CV zelf verantwoordelijk
is voor het verkrijgen van een financiering. De rol van de Pro-
vincie is krachtens diezelfde bepaling ertoe beperkt, dat de door
Distriport CV ter zake tot stand te brengen financieringsover-
eenkomsten voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de
Provincie behoeven, die de Provincie niet op onredelijke gron-
den zal onthouden. Distriport c.s. hebben echter niet gesteld
dat zij een financieringsovereenkomst tot stand hebben ge-

bracht en die ter verkrijging van goedkeuring aan de Provincie
hebben voorgelegd, zodat aan de vraag of de Provincie daaraan
op onredelijke gronden haar goedkeuring heeft onthouden niet
wordt toegekomen.
3.10 Beoordeeld moet dan worden of die voorwaarde van (sa-
mengevat) voorafgaande financiering niettemin in de overeen-
komsten besloten ligt, dan wel of de toepasselijkheid daarvan
moet worden aangenomen op grond van de aanvullende wer-
king van de redelijkheid en billijkheid en of ter zake het niet-
vervullen van die voorwaarde de Provincie in schuldeisersver-
zuim verkeerde. Distriport c.s. hebben daartoe – samengevat –
aangevoerd dat zij er van aanvang af vanuit gingen dat de
rechtspersoon die in de plaats van de Provincie in Distriport
CV deelnam, NHN, door de Provincie van kapitaal zou worden
voorzien (zou worden ‘gefund’), dat de Provincie dat niet heeft
gedaan als gevolg waarvan (in de context van de uitwerking van
de financiële crisis sedert medio 2008) Distriport CV er buiten
haar schuld niet in is geslaagd om een financiering voor het
project te verkrijgen.
Funding door de Provincie?
3.10.1. Distriport c.s. hebben in dat verband in het bijzonder op
de volgende stukken gewezen:
– De concept-notulen van 25 april 2007 van de stuurgroep het
Regionaal Bedrijventerrein Jaagweg, Koggenland, waarin na-
mens de Provincie is vermeld ‘Het ontwikkelingsbedrijf [hof:
NHN] zal met geld van de Provincie partij worden in het sa-
menwerkingsverband.’
– Een nota GS over het onderwerp ‘Participatie in ontwikkeling
Jaagweg’ voor de vergadering van gedeputeerde staten van
19 juni 2007 waarin ondermeer is vermeld: ‘Voorgesteld wordt
om als Provincie mee te financieren in het project en hierover
op korte termijn intentionele afspraken te maken met de an-
dere betrokken partijen.’
– Een brief van NHN aan de Provincie van 16 november 2012
(productie 92 van Distriport c.s.) waarin onder meer staat: ‘De
Provincie is er altijd van de op de hoogte geweest dat NHN (...)
voor 1/3 deel zou participeren in de B.V./C.V. De Provincie was
ook bij de ondertekening van de desbetreffende overeenkom-
sten aanwezig. Dat lag ook voor de hand, nu NHN de facto de
positie innam die oorspronkelijk voor de Provincie zelf bedoeld
was. NHN is er later ‘tussengeschoven’. Daarmee kwam op de
Provincie de verplichting te rusten om NHN te funden voor
zover nodig om NHN haar verplichtingen na te kunnen laten
komen. De provincie wist als 50% aandeelhouder dat NHN zelf
niet over middelen beschikte om Distriport te funden.’
– Een schriftelijke verklaring van [betrokkene 1] (productie 83
vanDistriport c.s.) waarin hij ondermeer verklaart dat in de ver-
slagen van de stuurgroep namens de Provincie werd verklaard
dat het ontwikkelingsbedrijf (hof: NHN) met geld van de Pro-
vincie partij zou worden in het samenwerkingsverband en dat
die mededeling voor de marktpartijen cruciaal was.
3.10.2. De Provincie heeft bestreden de intentie tot funding te
hebben gehad en in dat verband onder meer verwezen naar de
in r.o. 2.7 aangehaalde interne notitie.
3.10.3. Het hof is van oordeel dat uit de door Distriport c.s. naar
voren gebrachte stukken kan worden afgeleid dat het op eniger-
lei wijze risicodragend participeren in het project op enig mo-
ment door (ambtenaren van) de Provincie kan zijn overwogen,
maar niet meer dan dat. Voor verdergaande conclusies bestaan
geen aanwijzingen. Dat ligt ook in de rede, gezien de inhoud
van de door de Provincie aangehaalde interne notitie. Distriport
c.s. hebben niet bestreden dat zij die notitie kenden. Daarbij
komt dat de Provincie als overheidsorgaan een bijzondere ver-
tegenwoordigingsstructuur en besluitvormingsprocedure kent,
die belangrijke beperkingen meebrengt aan hetgeen Distriport
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c.s. aan uitlatingen van ambtenaren van de Provincie konden
ontlenen. In beginsel kan slechts worden afgegaan op hetgeen
door of namens de Provincie als uitkomst van het formele be-
sluitvormingsproces van de Provincie wordt medegedeeld, of
uit met de Provincie gesloten overeenkomsten blijkt. Distriport
c.s. moeten, als professionele (vastgoed)partijen, daarmee be-
kend zijn geweest.
3.10.4. Uit de borgovereenkomst van 19 juni 2008 blijkt dat de
Provincie zich (uiteindelijk) heeft verplicht om tot 80% borg te
staan voor de externe financiering van Distriport CV met een
maximum van i 50 miljoen. Daarmee heeft zij naar ’s hof(s)
oordeel kennelijk invulling gegeven aan haar (financiële) bij-
drage aan de samenwerking die in artikel 1.1 van het Afspraken-
kader was voorzien. Dat de borgstelling uitsluitend een tegen-
prestatie was voor bijdragen in investeringen die Distriport c.s.
op zich hadden genomen en dus los stond van de 1/3 participa-
tie door NHN, zoals Distriport c.s. stellen, is niet in overeen-
stemming met artikel 1.1 van de borgovereenkomst. Daaruit
volgt immers dat de borgstelling niet alleen als tegenprestatie
geschiedt voor onverplichte bijdragen van Distriport c.s. maar
‘mede ter uitvoering van het Afsprakenkader’. De borgovereen-
komst bepaalt ook, zoals reeds in r.o. 3.9 werd overwogen, dat
Distriport CV zelf verantwoordelijk is voor het verkrijgen van
een financiering bij een financiële instelling, terwijl in die over-
eenkomst, alsmede in de overige op 19 juni 2008 getekende
overeenkomsten (de grondverkoopovereenkomst en de samen-
werkingsovereenkomst) bepalingen ontbreken die de Provincie
tot een verdergaande financiële bijdrage verplichten. De sa-
menwerkingsovereenkomst bepaalt weliswaar dat NHN als
commanditaire vennoot, naast commanditaire vennoten [A] en
Zeeman Vastgoed oud, zal gaan deelnemen in Distriport CV
maar dat brengt op zichzelf nog geen verplichting mee voor de
Provincie om NHN van kapitaal te voorzien: hiervoor zijn spe-
cifieke daartoe strekkende contractuele verplichtingen nodig,
die ontbreken. In deze constellatie moet het voor Distriport c.s.
op 19 juni 2008, bij het ondertekenen van genoemde overeen-
komsten, duidelijk zijn geweest hoever de financiële betrok-
kenheid van de Provincie strekte. Deze betrokkenheid hebben
zij door het ondertekenen van de overeenkomsten kennelijk
aanvaard. Gesteld noch gebleken is dat zij voorafgaand aan het
sluiten van die contracten aan de Provincie te kennen hebben
gegeven dat zij – buiten de borgstelling – verdere financiële bij-
dragen van de Provincie verwachtten en evenmin op grond
waarvan die verwachting gerechtvaardigd was. De Provincie
heeft gesteld dat partijen er altijd vanuit zijn gegaan dat het pro-
ject volledig extern zou worden gefinancierd en Distriport c.s.
hebben dat bevestigd.
3.10.5. Distriport c.s. hebben nog een beroep gedaan op wijzi-
ging van omstandigheden als gevolg van de financiële crisis
vanaf medio 2008. Dat beroep faalt. Niet alleen hebben zij in
dat verband nagelaten te stellen waarom dat de Provincie tot
het aanvaarden van een (groter) financieel risico had moeten
brengen, maar ook hebben zij onvoldoende feiten gesteld en
concreet toegelicht waaruit volgt dat zolang de Provincie niet
bereid was om verdergaande financiële verplichtingen te aan-
vaarden, het voor hen onmogelijk was geworden om voor het
project een financiering te verkrijgen.
3.10.6. Voor zover Distriport c.s. zich ook in hoger beroep erop
beroepen dat zij door overmacht geen financiering hebben
kunnen verkrijgen faalt dat beroep, als onvoldoende concreet
toegelicht.
3.11 Ook op de onder r.o. 3.8 genoemde grondslagen valt dus
geen voorwaarde te baseren die de Provincie in verband met de
ontbinding kan worden tegengeworpen dan wel die leidt tot te-
kortschieten van de Provincie in haar verplichting om haar

goedkeuring niet op onredelijke gronden te weigeren. Van
schuldeisersverzuim is evenmin sprake.’’
2.3 Subonderdeel 1.1 bevat een algemene, niet verder uitgewerkte
rechts- en motiveringsklacht tegen de hierboven geciteerde
rechtsoverwegingen – welke rechtsoverwegingen in het subon-
derdeel verkort worden weergegeven – en vormt daarmee
(slechts) een inleiding op de uitwerking van de klachten in de
overige subonderdelen van het eerste onderdeel.
2.4 Subonderdeel 1.2 betoogt dat het hof met bovenstaande be-
slissing buiten de rechtsstrijd in appel is getreden. Het voert
daartoe aan dat de rechtbank in haar vonnis van 2 mei 2012 als
volgt had overwogen (tweede volzin van rov. 4.24):
‘‘(...) In dat samenstel van Afsprakenkader en de uitwerking
van de plannen van partijen in de gezamenlijke overeenkom-
sten ligt evenwel besloten dat voor de teruglevering toereikende
financiering aanwezig moest zijn. (...)’’
Volgens het subonderdeel hebben Distriport c.s. aangevoerd
dat de Provincie dit in deze procedure niet heeft betwist en te-
gen het desbetreffende oordeel van de rechtbank ook geen inci-
dentele grief heeft gericht. Aldus stond dit oordeel in appel niet
meer ter discussie. Het hof zou hetzij hebben miskend dat te-
gen dit oordeel geen grief was gericht, hetzij, door ervan uit te
gaan dat zijn oordeel in rov. 3.9 niet in strijd is met het geci-
teerde rechtbankoordeel, een onjuiste of onbegrijpelijke uitleg
aan laatstgenoemd oordeel hebben gegeven. Althans heeft het
hof miskend dat Distriport c.s. dit oordeel van de rechtbank al-
dus hebben uitgelegd dat het inhoudt dat de grondverkoopover-
eenkomst wél de ‘‘door Distriport c.s. bedoelde tweede voor-
waarde behelst’’.1 Nu de Provincie deze uitleg van dit oordeel
niet heeft bestreden, had het hof niet, althans niet zonder meer
van deze uitleg mogen afwijken.
2.5 Subonderdeel 1.2 kan naar mijn oordeel niet slagen. Het ziet
immers voorbij aan de context van de geciteerde volzin. Rov.
4.24 van het vonnis van 2 mei 2012 heeft (slechts) betrekking
op de beoordeling door de rechtbank van de door de Provincie
gevorderde verklaring voor recht dat in geval van een geldige
ontbinding van art. 2.1 van de grondverkoopovereenkomst door
de Provincie – zoals naar het oordeel van de rechtbank (in rov.
4.21) heeft plaatsgevonden – niet ook de art. 3 en 4 van het Af-
sprakenkader (door de buitengerechtelijke ontbindingsverkla-
ring van 24 juni 2011 van Distriport c.s.) zijn ontbonden. Dit
laatste zou volgens Distriport c.s. het geval zijn omdat tussen
Afsprakenkader en grondverkoopovereenkomst een zodanig
onverbrekelijk samenhang bestaat dat (partiële) ontbinding
van de grondverkoopovereenkomst (partiële) ontbinding van
het Afsprakenkader met zich brengt (zie de rov. 4.22-4.23; vol-
gens de – hierboven onder 1.1 sub w geciteerde – ontbindings-
verklaring zou (partiële) ontbinding van het Afsprakenkader
tot gevolg hebben dat de gronden door de Provincie aan Distri-
port c.s. dienen te worden geleverd). In de rov. 4.24 en 4.25
heeft de rechtbank het betoog van Distriport c.s. afgewezen. In
hun geheel luiden deze overwegingen:
‘‘4.24 Distriport c.s. heeft met juistheid betoogd dat uit het ge-
hele samenstel van contractuele afspraken blijkt dat het de be-
doeling van partijen was dat de provincie de gronden slechts
voor een korte periode in eigendom zou hebben. In dat samen-
stel van Afsprakenkader en de uitwerking van de plannen van
partijen in de gezamenlijke overeenkomsten ligt evenwel beslo-
ten dat voor de teruglevering toereikende financiering aanwe-
zig moest zijn. In het geval dat, zoals thans aan de orde, de fi-
nanciering vervolgens niet mogelijk is gebleken, volgt daaruit
logischerwijs dat de gronden niet kunnen worden teruggele-

1 Verwezen wordt hier naar de pleitnota van Distriport c.s. in hoger
beroep van 18 september 2014, onder 3.6.
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verd. Voor ontbinding van het Afsprakenkader op grond van de
samenhang, zonder dat sprake is van enige tekortkoming van
de bepalingen van het Afsprakenkader, bestaat geen aanleiding.
4.25 Het voorgaande leidt ertoe dat de gevraagde verklaring
voor recht dat de artikelen 3 en 4 van het Afsprakenkader niet
zijn ontbonden, zal worden toegewezen.’’
Rov. 4.24 heeft derhalve slechts betrekking op de vraag of een
gedeeltelijke ontbinding van de grondverkoopovereenkomst
ook een gedeeltelijke ontbinding van het Afsprakenkader (en
een daaruit voor de Provincie voortvloeiende verplichting tot te-
ruglevering) met zich brengt, welke vraag de rechtbank ontken-
nend heeft beantwoord, juist in verband met de mogelijkheid
dat Distriport c.s. niet in de voor teruglevering noodzakelijke fi-
nanciering zouden kunnen voorzien. Daaruit kan onmogelijk
de conclusie worden getrokken dat de ingevolge de grondver-
koopovereenkomst voor Distriport c.s. bestaande verplichting
om de gronden van de Provincie af te nemen, van de voor-
waarde van een voorafgaande en toereikende financiering af-
hankelijk zou zijn gesteld. Het is evident dat dit laatste niet is
wat de rechtbank (die in rov. 4.21 heeft geoordeeld dat Distriport
CV in de nakoming van haar verplichting tot afname van de
gronden is tekortgeschoten) hier heeft bedoeld. Daarom kan
het hof niet worden verweten van een onjuiste of onbegrijpelij-
ke uitleg van het oordeel van de rechtbank te zijn uitgegaan.
2.6 Dat Distriport c.s. het oordeel van de rechtbank bij pleidooi
in hoger beroep aldus hebben uitgelegd dat dit inhoudt dat de
grondverkoopovereenkomst wél de door Distriport c.s. be-
doelde tweede voorwaarde behelst en dat de Provincie die uitleg
niet uitdrukkelijk heeft bestreden, behoefde het hof niet ervan
te weerhouden zonder naderemotivering van een andere uitleg
van het bestreden vonnis uit te gaan, zoals het kennelijk (en
niet onbegrijpelijk) heeft gedaan. Het stond het hof immers ge-
heel vrij een geheel eigen (en van die van partijen afwijkende)
uitleg aan het vonnis van 2 mei 2012 te geven.
2.7 Subonderdeel 1.2 is derhalve tevergeefs voorgesteld.
2.8 Subonderdeel 1.3 klaagt – ten eerste – dat het hof, voor zover
het tot uitgangspunt heeft genomen dat de verplichtingen van
de Provincie zijn beperkt tot hetgeen uit de teksten van de over-
eenkomsten volgt, heeft miskend dat de contractuele verplich-
tingen van de Provincie moeten worden vastgesteld door (i) uit-
leg van (het samenstel van) de tussen partijen geldende over-
eenkomsten op grond van, kort gezegd, de Haviltex-maatstaf,
en door (ii) het in aanmerking nemen van hetgeen de redelijk-
heid en billijkheid eisen overeenkomstig art. 6:248 lid 1 BW.
2.9 In zoverre mist het subonderdeel feitelijke grondslag. Het
hof heeft niet tot uitgangspunt genomen dat de verplichtingen
van de Provincie zijn beperkt tot hetgeen volgt uit de teksten
van de overeenkomsten. Na in rov. 3.9 te hebben onderzocht of
de door Distriport c.s. bedoelde tweede voorwaarde expliciet in
de gesloten overeenkomsten is verwoord, heeft het hof in rov.
3.10 immers overwogen dat óók moet worden beoordeeld of
die voorwaarde niettemin in de overeenkomsten ligt besloten
of op grond van de aanvullende werking van de redelijkheid en
billijkheid moet worden aangenomen.
2.10 Het subonderdeel klaagt voorts dat indien het hof het voor-
gaande niet mocht hebben miskend, de bestreden beslissing
niet (voldoende) begrijpelijk is gemotiveerd in het licht van de
volgende, door het subonderdeel als essentieel aangemerkte
stellingen.
a. Het Afsprakenkader, de borgovereenkomst en de grondver-
koopovereenkomst waren – (juist ook) voor wat betreft de ver-
eiste financiering – onlosmakelijk met elkaar verbonden:
(i) in zowel de borgovereenkomst als de grondverkoopovereen-
komst is bepaald dat het Afsprakenkader blijft gelden;

(ii) de borgovereenkomst en de grondverkoopovereenkomst
verwijzen op diverse plaatsen kruiselings naar elkaar;
(iii) de borgovereenkomst en de grondverkoopovereenkomst
hangen inhoudelijk nauwmet elkaar samen;
(iv) de borgovereenkomst maakt een onverbrekelijk onderdeel
uit van de door de ontwikkelende partijen vereiste financiering
van de levering van de gronden, en beoogde ook die functie te
vervullen;
(v) de borgovereenkomst en de grondverkoopovereenkomst
zijn, samen met de samenwerkingsovereenkomst, in één on-
dertekensessie tot stand gekomen;
(vi) ook de provincie koppelt de beide overeenkomsten, bijvoor-
beeld in de ontbindingsbrief van 21 februari 2011 waar wordt ge-
steld dat art. 2.1 van de grondverkoopovereenkomst wordt ont-
bonden waardoor de artikelen 2.1 en 2.2 van de borgovereen-
komst niet langer meer uitvoerbaar zijn voor de GEM
(Distriport CV).
b. Uit de als productie 24 door Distriport c.s. overgelegde
‘‘Korte samenvatting van conclusies/afspraken bestuurlijk
overleg Stuurgroep Distriport en gedeputeerde Bond op 25 no-
vember (2009) te Haarlem’’ volgt dat voor de Provincie de rela-
tie tussen levering, financiering en borgstelling volstrekt helder
was:
‘‘(...) 5. Grondlevering PNH aan Distriport. Doorlevering gron-
den provincie (fiscaal bouwrijp) naar Distriport zal zo snel mo-
gelijk plaats vinden. Voor betaling van deze levering is Distri-
port afhankelijk van het afsluiten van een bancaire financie-
ring. Deze is weer direct gerelateerd aan de vertaling van de
borgstelling van provincie aan het project. (...)’’
2.11 Deze stellingen maken het oordeel van het hof niet onbe-
grijpelijk. Het hof heeft immers niet geoordeeld dat van een sa-
menhang geen sprake was (zodat de stellingen onder a sub (ii),
(iii), (v) en (vi) niet als essentieel kunnen worden aangemerkt),
maar heeft in de rov. 3.10.3 en 3.10.4 geoordeeld dat – kort ge-
zegd – de financieringsplannen in de loop der tijd zijn geëvolu-
eerd van een (mogelijk) door (ambtenaren van) de Provincie
overwogen risicodragende participatie in het project tot de – uit-
eindelijk – in de borgovereenkomst opgenomen verplichting
om tot 80% borg te staan voor de door Distriport CV te verkrij-
gen externe financiering met een maximum van i 50 miljoen,
met welke laatste verplichting de Provincie naar het oordeel van
het hof kennelijk invulling heeft gegeven aan haar (financiële)
bijdrage aan de samenwerking die in art. 1.1 van het Afspraken-
kader was voorzien. Daarbij heeft het hof nog aangetekend dat
in beginsel slechts kan worden afgegaan op hetgeen door of na-
mens de Provincie als uitkomst van het formele besluitvor-
mingsproces van de Provincie wordt medegedeeld, of uit met
de Provincie gesloten overeenkomsten blijkt (waarmee ook de
stellingen onder a sub (iv) en onder b – voor zover die al in te-
genspraak met het oordeel van het hof zouden zijn – hun be-
lang hebben verloren).
2.12 De door het subonderdeel genoemde stellingen staan der-
halve niet aan het bestreden oordeel in de weg. Daarbij verdient
nog aantekening dat aan de voor alle partijen kenbare bepaling
dat het Afsprakenkader tussen partijen blijft voortbestaan –
art. 1.2 van de grondverkoopovereenkomst en art. 1.2 van de
borgovereenkomst – is toegevoegd dat indien en voor zover het
bepaalde in de grondverkoopovereenkomst en de borgovereen-
komst afwijkt van het Afsprakenkader, de grondverkoopover-
eenkomst c.q. de borgovereenkomst prevaleert (waarmee de
stelling onder a sub (i) dusdanig aan betekenis inboet dat ook
zij niet van beslissende betekenis kan worden geacht).
2.13 Subonderdeel 1.3 faalt derhalve in zijn geheel.
2.14 Subonderdeel 1.4 betoogt dat het hof met zijn oordeel in rov.
3.9 – dat de rol van de Provincie krachtens art. 2.3 van de borg-
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overeenkomst ertoe is beperkt dat de door Distriport CV tot
stand te brengen financieringsovereenkomsten voorafgaande
schriftelijke goedkeuring van de Provincie behoeven, die de
Provincie niet op onredelijke gronden zal onthouden – een on-
begrijpelijke uitleg heeft gegeven aan art. 2.3 van de borgover-
eenkomst, nu dit artikel ook bepaalt dat de Provincie ‘‘niet op
onredelijke gronden haar medewerking aan de totstandkoming
van een overeenkomst van borgtocht met de Financiële instel-
ling [zal] onthouden.’’ Distriport c.s. hebben zich volgens het
subonderdeel ook in zoverre op deze bepaling beroepen. Voorts
heeft het hof, aldus het subonderdeel, voor zover het tot uit-
gangspunt heeft genomen dat de verplichtingen van de Provin-
cie zijn beperkt tot hetgeen volgt uit de tekst van de borgover-
eenkomst, miskend dat de contractuele verplichtingen van de
Provincie moeten worden vastgesteld door (i) uitleg van (het sa-
menstel van) de tussen partijen geldende overeenkomsten vol-
gens deHaviltex-maatstaf en afhangt van alle relevante omstan-
digheden van het geval en (ii) het in aanmerking nemen van
hetgeen redelijkheid en billijkheid eisen in de zin van
art. 6:248 lid 1 BW.
2.15 Ook hier geldt dat het subonderdeel feitelijke grondslag
mist in zoverre het betoogt dat het hof met miskenning van de
Haviltex-maatstaf tot uitgangspunt heeft genomen dat de ver-
plichtingen van de Provincie zijn beperkt tot hetgeen uit de
tekst van de overeenkomsten (en in het bijzonder de borgover-
eenkomst) volg. Daarvoor kan verwezen worden naar hetgeen
hiervóór (onder 2.9) bij de behandeling van subonderdeel 1.3 is
opgemerkt.
2.16 Voor zover het subonderdeel klaagt dat het hof aan art. 2.3
van de borgovereenkomst een onbegrijpelijke uitleg zou heb-
ben gegeven, geldt eveneens dat die klacht feitelijke grondslag
mist. Er is immers geen enkele reden om aan te nemen dat het
hof van de door het subonderdeel beschreven uitleg – waarbij
de geciteerde verplichting van de Provincie zou zijn miskend –
is uitgegaan. Dat het hof in de context van rov. 3.9 deze verplich-
ting niet (mede) expliciet heeft genoemd, vindt zijn oorsprong
mijns inziens veeleer in het feit dat het deze verplichting in de
betrokken context niet van belang heeft geacht. In rov. 3.9 oor-
deelde het hof immers over de vraag of de tussen partijen geslo-
ten overeenkomsten een bepaling bevatten die de door Distri-
port c.s. bedoelde tweede voorwaarde behelsde: de voorwaarde
van verwerving van externe financiering door de joint venture
en de goedkeuring daarvan door de Provincie. Dat de Provincie
– op grond van art. 2.1 van de borgovereenkomst – was gehou-
den tot een borgstelling tot maximaal 80% van de te verstrek-
ken financiering jegens de Financiële instelling met een maxi-
mum van i 50miljoen, en dat zij – op grond van art. 2.3 van de
borgovereenkomst – aan de totstandkoming van de ter uitvoe-
ring van deze verplichting vereiste overeenkomst van borgtocht
haar medewerking niet op onredelijke gronden mocht onthou-
den, deed in die context niet ter zake. Om die reden valt overi-
gens ook niet in te zien welk belang Distriport c.s. zou hebben
bij gegrondverklaring van haar klacht dat het hof deze verplich-
ting van de Provincie zou hebbenmiskend. Aan het oordeel van
het hof in rov. 3.9 over de door Distriport c.s. gestelde tweede
voorwaarde zou dit in elk geval niet afdoen.
2.17 Ook subonderdeel 1.4 kan derhalve niet tot cassatie leiden.
2.18 Subonderdeel 1.5 klaagt dat het hof, voor zover het in rov. 3.9
tot uitgangspunt heeft genomen dat Distriport c.s. hun beroep
op schuldeisersverzuim hebben beperkt tot de stelling dat de
Provincie art. 2.3 van de borgovereenkomst heeft geschonden,
een onbegrijpelijke lezing aan de stellingen van Distriport c.s.
heeft gegeven. Distriport c.s. hebben immers volgens het sub-
onderdeel aan hun stelling dat sprake is van schuldeisersver-
zuim zijdens de Provincie een aanzienlijk breder betoog ten

grondslag gelegd, zoals zou blijken uit de in subonderdeel 1.7
aangehaalde stellingen. Uit die stellingen zou ook blijken dat,
voor zover het hof in rov. 3.10 tot uitgangspunt heeft genomen
dat Distriport c.s. naast schending van art. 2.3 van de borgover-
eenkomst zich ter onderbouwing van hun beroep op schuldei-
sersverzuim alleen op het niet-funden van NHN door de Provin-
cie hebben beroepen, dit evenzeer blijk geeft van een onbegrij-
pelijke lezing van de stellingen van Distriport c.s. De in
subonderdeel 1.7 aangehaalde stellingen vanDistriport c.s. hou-
den immers mede in dat ook los van het achterwege blijven van
funding van NHN door de Provincie sprake is van wanprestatie
althans schuldeisersverzuim van de Provincie, aldus het subon-
derdeel.
2.19 Ter verduidelijking van het in dit subonderdeel betoogde,
geef ik reeds hier de in subonderdeel 1.7 aangehaalde stellingen
– in enigszins verkorte vorm – weer:
a) De Provincie heeft pas na de betwisting door Distriport c.s.
van de gerechtvaardigdheid van de ontbinding van art. 2.1 van
de grondverkoopovereenkomst de nadruk erop gelegd en be-
slissend geacht dat sprake was van financieringsvoorstellen en
niet van financieringsovereenkomsten (zoals art. 2.3 van de borg-
overeenkomst bepaalt). Uit verschillende omstandigheden
blijkt dat de Provincie wel degelijk financieringsvoorstellen
heeft willen bespreken en op basis van tussen partijen bespro-
ken financieringsvoorstellen ook heeft geoordeeld omtrent de
aanvaardbaarheid van de beoogde financiering.
b) Van Distriport CV kon niet worden verwacht dat zij eerst met
de bank een perfecte financieringsovereenkomst zou sluiten,
zonder dat Distriport CV een redelijke mate van zekerheid zou
hebben dat de Provincie daarmee vanuit haar contractuele
recht zou kunnen instemmen.
c) De levering van de gronden was (ook) afhankelijk van het ge-
regeld zijn van de financiering daarvan. De Provincie heeft,
door haar opstelling in de besprekingen over de financierings-
voorstellen, zelf de hand gehad in het feit dat aan dat vereiste
voor levering niet was (en kon worden) voldaan:
(i) de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) had medewerking
kunnen verlenen aan financiering volledig binnen de kaders
van de tussen partijen geldende overeenkomsten;
(ii) Distriport CV, Distriport BV en BNG samen hebben aan de
Provincie financieringsvoorstellen voorgelegd die volledig pas-
ten binnen de kaders van de overeenkomsten, en geen onge-
rechtvaardigde staatssteun inhielden, en voor zover al sprake
zou zijn van enige afwijking, zouden zij steeds bereid zijn daar-
over met de Provincie inhoudelijk te spreken, welk gesprek de
Provincie niet (op redelijke wijze) wilde aangaan;
(iii) de Provincie heeft redelijke voorstellen op onredelijke
gronden afgewezen;
(iv) met het beding dat de Provincie een financieringsovereen-
komst dient goed te keuren en moet meewerken aan borgstel-
ling, is een afhankelijkheidsrelatie ontstaan waarvoor de rede-
lijkheidsgronden van art. 2.3 van de borgovereenkomst een
waarborg beoogden te zijn. Dit moet doorwerken in de (redelij-
ke) uitleg van hetgeen waartoe partijen jegens elkaar gehouden
zijn;
(v) de Provincie heeft art. 2.1 van de grondverkoopovereen-
komst ontbonden op een moment dat gesprekken met BNG
nog tot constructieve oplossingen binnen de kaders van de
overeenkomsten konden leiden;
(vi) de Provincie heeft art. 2.1 van de grondverkoopovereen-
komst ontbonden naar aanleiding van een voorstel van 31 ja-
nuari 2011 waarbij NHN niet gefund zou behoeven te worden;
(vii) de Provincie heeft de financieringsvoorstellen van Distri-
port CV respectievelijk term sheets van BNG niet op de voor dit
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soort specifieke financieringen vereiste respectievelijk gebrui-
kelijke wijze beoordeeld;
(viii) de Provincie heeft Distriport CV – onterecht – voorgehou-
den dat op basis van een advies van haar advocaat was gebleken
dat financieringsvoorstellen zijdens Distriport CV niet konden
worden aanvaard wegens staatssteunproblemen;
d) De Provincie wilde NHN in haar plaats laten deelnemen in
de CV, met geld van de Provincie, zodat het feit dat NHN niet
aan de financiering kan bijdragen omdat de Provincie haar
(toch) niet heeft willen funden, aan de Provincie toerekenbaar is.
2.20 Bij de beoordeling van het subonderdeel stel ik voorop dat
het hof in rov. 3.9 strikt genomen slechts heeft geoordeeld over
de vraag of de tussen partijen gesloten overeenkomsten al dan
niet een grondslag bieden aan de in rov. 3.8 omschreven en
door Distriport c.s. bedoelde tweede voorwaarde, volgens welke
de medewerking van Distriport CV aan teruglevering mede
hiervan afhankelijk was of externe financiering en goedkeuring
daarvan door de Provincie zou zijn verkregen. Volgens het hof
bieden de overeenkomsten een dergelijke grondslag niet en be-
perkt de rol van de Provincie in het kader van de financiering
zich tot art. 2.3 van de borgovereenkomst, welke bepaling de
Provincie volgens het hof bovendien niet heeft geschonden.
Van schuldeisersverzuim wordt in rov. (3.8 en) 3.9 niet gerept.
In zoverre mist de klacht van het subonderdeel dat rov. 3.9 van
een te beperkte opvatting van het beroep van Distriport c.s. op
schuldeisersverzuim blijk geeft, feitelijke grondslag.
In rov. 3.10 heeft het hof vooropgesteld dat moet worden beoor-
deeld of de hiervóór bedoelde tweede voorwaarde van vooraf-
gaande financiering niettemin in de tussen partijen gesloten
overeenkomsten ligt besloten dan wel op grond van de aanvul-
lende werking van de redelijkheid en billijkheid moet worden
aangenomen en of de Provincie ter zake van het niet-vervullen
van die voorwaarde in schuldeisersverzuim verkeerde. Volgens
het hof hebben Distriport c.s. daartoe aangevoerd dat zij van
aanvang af ervan uitgingen dat NHN door de Provincie van ka-
pitaal zou worden voorzien (zou worden gefund). Strikt geno-
men mist het subonderdeel óók feitelijke grondslag voor zover
het klaagt dat rov. 3.10 van een te beperkte opvatting van het be-
roep van Distriport c.s. op schuldeisersverzuim blijk geeft; rov.
3.10 is immers beperkt tot een mogelijk schuldeisersverzuim
als sequeel van (niet-naleving van) de door Distriport c.s. ge-
stelde tweede voorwaarde en beoogt kennelijk niet de mogelijk-
heid van schuldeisersverzuim van de Provincie uitputtend te
bespreken.
2.21 De rov. 3.9 en 3.10, zoals hiervóór (onder 2.20) uitgelegd,
vallen echter moeilijk te rijmen met de algemeen geformu-
leerde conclusie in rov. 3.11 dat ‘‘(v)an schuldeisersverzuim (...)
evenmin sprake (is).’’ In de tussenliggende rov. 3.10.1-3.10.6
zijn immers geen andere mogelijke gronden voor schuldeisers-
verzuim besproken dan de reeds in rov. 3.10 bedoelde (schen-
ding van een) mogelijke verplichting van de Provincie tot het
funden van NHN. De conclusie dat van schuldeisersverzuim
geen sprake is, kan daarom (naast de uitsluiting van een door
de Provincie gepleegde schending van art. 2.3 van de borgover-
eenkomst) inderdaad slechts op het ontbreken van een ver-
plichting van de Provincie tot het funden van NHN berusten.
Dat laatste impliceert echter niet dat het hof aan de hiervóór on-
der 2.19 bedoelde stellingen, die, voor zover van belang, op de
opstelling van de Provincie in het overleg over de financiering
betrekking hebben, zou zijn voorbijgegaan. Voor het oordeel
van het hof dat de Provincie niet tot funding van NHN was ver-
plicht, was blijkens rov. 3.10.4 in het bijzonder bepalend dat de
Provincie zich niet had verbonden tot ‘‘een verdergaande finan-
ciële bijdrage’’ c.q. een verdergaande ‘‘financiële betrokken-
heid’’ danmet de overeengekomen borgstelling door de Provin-

cie was gegeven. Het oordeel van het hof dat de Provincie niet
was gehouden tot ‘‘verdere financiële bijdragen’’ c.q. een ver-
dergaande ‘‘financiële betrokkenheid’’ dan met de overeenge-
komen borgstelling was gegeven, was mede bepalend voor het-
geen het hof in rov. 3.14 in verbandmet de door de Provincie in-
geroepen ontbinding over de opstelling van de Provincie in het
overleg over de financiering heeft overwogen:
‘‘3.14 Nadat het verzuim van Distriport CV op 1 november 2010
was ingetreden zijn Distriport c.s. voortgegaan met het zoeken
naar een financieringsoplossing en zijn uitgangspunten/voor-
stellen daartoe aan de Provincie gepresenteerd. De Provincie
kan niet worden tegengeworpen dat zij enerzijds haar belangen
zekerstelde door op 21 februari 2011 de ontbinding in te roepen,
maar dat zij anderzijds voor en na die datum zich heeft inge-
spannen om te pogen de samenwerking niettemin tot een goed
einde te brengen. Gelet op het reeds ingetreden verzuim van
Distriport CV was de Provincie daartoe niet verplicht, laat staan
dat zij gehouden was om alsnog verdergaande risico’s te accep-
teren dan eerder tussen partijen was afgesproken. Dat de Pro-
vincie, terwijl Distriport c.s. in verzuim verkeerden, term-
sheets en (fmancierings)voorstellen in aanmerking heeft willen
nemen (niet is gebleken dat de Provincie reeds vóór het intre-
den van het verzuim term-sheets ter beoordeling voorgelegd
heeft gekregen) maar uiteindelijk heeft afgewezen kunnen Dis-
triport c.s. de Provincie dan ook niet verwijten. Voor de juist-
heid van het betoog van Distriport c.s. dat zij in de periode na
de ontbinding door de Provincie aan het lijntje zijn gehouden
en aan het werk zijn gezet terwijl de uitkomst al vaststond zijn
onvoldoende aanknopingspunten voorhanden, nog daargela-
ten dat Distriport c.s. niet duidelijk hebben gemaakt wat van
dat betoog de gevolgen moeten zijn.’’
Nog daargelaten of de hiervóór (onder 2.19) bedoelde stellin-
gen, gelet op de context waarin zij werden betrokken, het hof
tot een behandeling daarvan in het kader van het beroep van
Distriport c.s. op schuldeisersverzuim dwongen, meen ik dat
de in rov. 3.14 vervatte beoordeling van de opstelling van de Pro-
vincie in het overleg over de financiering, in samenhang met
het in rov. 3.10.4 vervatte oordeel dat de Provincie niet was ge-
houden tot ‘‘verdere financiële bijdragen’’ c.q. een verder-
gaande ‘‘financiële betrokkenheid’’ dan met de overeengeko-
men borgstelling was gegeven, in elk geval impliceert dat die
opstelling evenmin een grond voor het door Distriport c.s. be-
pleite schuldeisersverzuim opleverde.
2.22 Subonderdeel 1.5 is derhalve tevergeefs voorgesteld.
2.23 Subonderdeel 1.6 klaagt dat, voor zover uit het oordeel van
het hof in rov. 3.9 zoumoeten worden afgeleid dat het hof heeft
geoordeeld dat (alleen al) omdat Distriport c.s. geen concrete fi-
nancieringsovereenkomsten ter goedkeuring hebben voorge-
legd, niet wordt toegekomen aan de vraag of de Provincie daar-
aan op onredelijke gronden haar goedkeuring heeft onthouden
en niet kan worden gezegd dat de Provincie in (schuldeisers)-
verzuim is gekomen, het hof heeft miskend dat van schuldei-
sersverzuim ook sprake is indien nakoming van een verbinte-
nis wordt verhinderd doordat zij de daartoe noodzakelijke me-
dewerking niet verleent of doordat een ander beletsel van haar
zijde opkomt. Volgens het subonderdeel getuigt het bestreden
oordeel althans van een onjuiste rechtsopvatting ten aanzien
van de uitleg van de tussen partijen geldende overeenkomsten
door te miskennen dat deze uitleg aan de hand van de Haviltex-
maatstaf dient te geschieden en van alle relevante omstandighe-
den van het geval afhangt, althans is dat oordeel onvoldoende
(begrijpelijk) gemotiveerd in het licht van de in onderdeel 1.7
aangehaalde, door het hof niet (kenbaar) bij zijn beoordeling
betrokken stellingen van Distriport c.s., die mede inhouden
dat sprake is van schuldeisersverzuim van de Provincie.
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2.24 Aan het subonderdeel ligt, blijkens de in subonderdeel 1.7
aangehaalde stellingen, waarnaar het onderdeel uitdrukkelijk
verwijst, kennelijk de gedachte ten grondslag dat art. 2.3 van
de borgovereenkomst aldus moet worden uitgelegd, dat Distri-
port CV de Provincie geen perfecte financieringsovereenkom-
sten, maar slechts financieringsvoorstellen behoefde voor te leg-
gen, en dat de Provincie haar goedkeuring aan zulke voorstel-
len niet op onredelijke gronden mocht weigeren (zie in het
bijzonder de stelling onder b: ‘‘Daarbij past niet dat de Provin-
cie van Distriport CV zou (kunnen) verwachten dat zij eerst met
de bank een perfecte financieringsovereenkomst zou sluiten,
zonder dat Distriport CV een redelijke mate van zekerheid zou
hebben dat de Provincie daarmee vanuit haar contractuele
recht zou kunnen instemmen.’’).
Bij de beoordeling van deze klacht stel ik voorop dat het hof in
rov. 3.9 weliswaar heeft gesproken van het (door Distriport c.s.
niet gestelde) geval dat Distriport c.s. ‘‘een financieringsover-
eenkomst tot stand hebben gebracht’’, maar dat het hof daarbij
kennelijk niet het oog heeft gehad op een reeds perfecte en ook
daadwerkelijk gesloten overeenkomst. In rov. 3.9 heeft het hof
art. 2.3 van de borgovereenkomst immers aldus uitgelegd dat
‘‘de door Distriport CV ter zake tot stand te brengen financie-
ringsovereenkomsten voorafgaande schriftelijke goedkeuring
van de Provincie behoeven’’. Ook in de kennelijke visie van het
hof gaat de vereiste goedkeuring aan de totstandkoming van de
bedoelde financieringsovereenkomsten vooraf en behoefden
Distriport c.s. daarom niet reeds perfecte en reeds totstandge-
komen financieringsovereenkomsten ter goedkeuring aan de
Provincie voor te leggen, maar slechts mogelijk gebleken en
voorgenomen financieringsovereenkomsten, of, zo men wil, fi-
nancieringsvoorstellen die althans de essentialia van dergelijke
mogelijk gebleken overeenkomsten omvatten. Rov. 3.9 moet
naar mijn mening daarom aldus worden verstaan, dat Distri-
port c.s. niet hebben gesteld dat zij de Provincie tijdig een voor-
genomen financieringsovereenkomst in laatstbedoelde zin
hebben voorgelegd. Aldus beschouwd mist de klacht van sub-
onderdeel 1.6 feitelijke grondslag.
Hiervóór (onder 2.21) kwam overigens al aan de orde dat voor
het oordeel van het hof dat de Provincie niet tot funding van
NHN was verplicht, blijkens rov. 3.10.4 in het bijzonder bepa-
lend was dat de Provincie zich niet had verbonden tot ‘‘een ver-
dergaande financiële bijdrage’’ c.q. een verdergaande ‘‘financi-
ele betrokkenheid’’ dan met de overeengekomen borgstelling
door de Provincie was gegeven. Het onderliggende oordeel van
het hof dat de Provincie niet was gehouden tot ‘‘verdere financi-
ele bijdragen’’ c.q. een verdergaande ‘‘financiële betrokken-
heid’’ dan met de overeengekomen borgstelling was gegeven,
sloot echter tevens uit dat de Provincie gehouden was in te
stemmen met voorstellen ter financiering van het project die
een zodanige verdere financiële bijdrage of betrokkenheid van
de Provincie impliceerden. Waar in de feitelijke vaststellingen
van het hof ligt besloten dat (althans tot het moment waarop
Distriport CV in verzuim geraakte) door Distriport c.s. slechts
voorstellen zijn gedaan die tot grotere financiële risico’s voor
de Provincie zouden leiden (zie in het bijzonder de rov. 2.20
en 2.21: ‘‘Gelukkig hebben wij de Bank Nederlandse Gemeen-
ten hiertoe bereid gevonden. Zij stellen echter een aantal voor-
waarden, die helaas niet geheel overeenstemmen met de uit-
gangspunten uit 2008.’’ respectievelijk ‘‘Het klopt dat u dit jaar
bij herhaling voorstellen heeft gedaan ter financiering van het
project Distriport. (...) Alle voorstellen leiden echter tot grotere
risico’s voor de provincie. (...) De provincie wenst (...) vast te
houden aan de inhoud van de overeenkomsten die er liggen.’’),
missen Distriport c.s. belang bij de klacht van het subonder-
deel, óók in het geval dat sprake zou zijn van voorgenomen fi-

nancieringsvoorstellen waarover de Provincie zich op de voet
van art. 2.3 van de borgovereenkomst had moeten uitlaten2.
2.25 Subonderdeel 1.7 klaagt dat het oordeel dat (alleen al) omdat
Distriport c.s. geen concrete financieringsovereenkomsten ter
goedkeuring hebben voorgelegd, niet kan worden gezegd dat
de Provincie in (schuldeisers)verzuim is gekomen, niet vol-
doende (begrijpelijk) is gemotiveerd gelet op hetgeenDistriport
c.s. heeft aangevoerd en niet (kenbaar) door het hof bij zijn oor-
deel is betrokken. Distriport c.s. wijst daartoe op de hiervóór
(onder 2.19) reeds weergegeven stellingen.
2.26 De klacht faalt op grond van hetgeen reeds bij de bespre-
king van de subonderdelen 1.5 en 1.6 is opgemerkt.
2.27 Subonderdeel 1.8 klaagt dat het hof, door in rov. 3.10.6 te oor-
delen dat het beroep van Distriport c.s. op overmacht onvol-
doende concreet is toegelicht, hetzij heeft blijk gegeven van
een onjuiste rechtsopvatting ten aanzien van het overmachtsbe-
grip door te miskennen dat van overmacht sprake is indien de
tekortkoming noch te wijten is aan schuld zijdens Distriport
c.s. noch krachtens wet, rechtshandeling of de in het verkeer
geldende opvattingen voor hun rekening komt, hetzij zijn oor-
deel dat Distriport c.s. onvoldoende concreet hebben toegelicht
dat hun tekortkoming niet aan hen kan worden toegerekend,
onvoldoende (begrijpelijk) heeft gemotiveerd in het licht van
het in subonderdeel 1.7 aangehaalde betoog van Distriport c.s.,
dat het hof – in ieder geval op grond van art. 25 Rv – ook in aan-
merking had behoren te nemen bij de beantwoording van de
vraag of van overmacht sprake is.
2.28 De in het subonderdeel aangevoerde klacht dat het hof van
een onjuiste rechtsopvatting ten aanzien van het overmachtsbe-
grip heeft blijk gegeven, kan ik niet volgen. Het subonderdeel
geeft niet aan waaruit zou blijken dat het hof (dat heeft geoor-
deeld dat Distriport c.s. de stelling dat zij door overmacht geen
financiering hebben kunnen verkrijgen, onvoldoende concreet
hebben toegelicht) heeft miskend dat van overmacht sprake is
indien de tekortkoming noch aan schuld zijdens Distriport c.s.
is te wijten noch krachtens wet, rechtshandeling of de in het
verkeer geldende opvattingen voor rekening komt.
Ook de klacht dat het oordeel in rov. 3.10.6 in het licht van de in
subonderdeel 1.7 aangehaalde stellingen (zie voor die stellingen
hiervóór onder 2.19) onvoldoende (begrijpelijk) is gemotiveerd,
mist doel. Ook als het hof die stellingen al ambtshalve in aan-
merking had moeten nemen bij de beoordeling van het beroep
van Distriport c.s. op overmacht, valt niet zonder meer in te
zien dat en waarom die stellingen aan het bestreden oordeel in
de weg zouden staan. Het hof heeft die stellingen (die uitgaan
van een voorwaarde van voorafgaande financiering en van ge-
houdenheid van de Provincie NHN te funden en financierings-

2 Zie voor de situatie na het intreden van het verzuim van Distriport
CV op 1 november 2010 rov. 3.14: ‘‘Nadat het verzuim van Distri-
port CV op 1 november 2010 was ingetreden zijn Distriport c.s.
voortgegaan met het zoeken naar een financieringsoplossing en
zijn uitgangspunten/voorstellen daartoe aan de Provincie gepre-
senteerd. De Provincie kan niet worden tegengeworpen dat zij
enerzijds haar belangen zekerstelde door op 21 februari 2011 de
ontbinding in te roepen, maar dat zij anderzijds voor en na die da-
tum zich heeft ingespannen om te pogen de samenwerking niette-
min tot een goed einde te brengen. Gelet op het reeds ingetreden
verzuim van Distriport CV was de Provincie daartoe niet verplicht,
laat staan dat zij gehouden was om alsnog verdergaande risico’s te
accepteren dan eerder tussen partijen was overeengekomen. Dat
de Provincie, terwijl Distriport c.s. in verzuim verkeerden, term-
sheets en (financierings)voorstellen in aanmerking heeft willen ne-
men (niet is gebleken dat de Provincie reeds vóór het intreden van
het verzuim term-sheets voorgelegd heeft gekregen) maar uitein-
delijk heeft afgewezen kunnen Distriport c.s. de Provincie dan ook
niet verwijten. (...)’’ (onderstreping toegevoegd; LK).
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voorstellen van Distriport CV – ook als deze tot grotere financi-
ele risico’s voor de Provincie zouden leiden – in aanmerking te
nemen) niet gevolgd en heeft in plaats daarvan de verantwoor-
delijkheid van Distriport CV voor het verkrijgen van een finan-
ciering benadrukt. Bij die stand van zaken valt niet zondermeer
in te zien waarom uit de bedoelde stellingen zou voortvloeien
dat het niet voor rekening van Distriport CV zou komen dat zij
de overeengekomen financiering niet heeft kunnen verkrijgen.
Ook subonderdeel 1.8 kan derhalve niet slagen.
2.29 Subonderdeel 1.9 betoogt dat met het slagen van een of
meer van de voorafgaande klachten ook (onder meer) de rov.
3.11, 3.13, 3.15, 3.20 en 3.21 en het dictum niet in stand kunnen
blijven.
2.30 Nu geen van de voorafgaande klachten slaagt, doet de door
het subonderdeel bedoelde doorwerking zich niet voor.
2.31Onderdeel 2 telt vijf subonderdelen.
2.32 Subonderdeel 2.1 is gericht tegen het oordeel van het hof in
het eerste deel van rov. 3.10.3: ‘‘Het hof is van oordeel dat uit de
door Distriport c.s. naar voren gebrachte stukken kan worden
afgeleid dat het op enigerlei wijze risicodragend participeren
in het project op enig moment door (ambtenaren van) de Pro-
vincie kan zijn overwogen, maar niet meer dan dat. Voor ver-
dergaande conclusies bestaan geen aanwijzingen. Dat ligt ook
in de rede, gezien de inhoud van de door de Provincie aange-
haalde interne notitie. (...)’’
Volledigheidshalve geef ik ook het vervolg van de geciteerde
rechtsoverweging weer:
‘‘Distriport c.s. hebben niet bestreden dat zij die notitie kenden.
Daarbij komt dat de Provincie als overheidsorgaan een bijzon-
dere vertegenwoordigingsstructuur en besluitvormingsproce-
dure kent, die belangrijke beperkingen meebrengt aan hetgeen
Distriport c.s. aan uitlatingen van ambtenaren van de Provincie
konden ontlenen. In beginsel kan slechts worden afgegaan op
hetgeen door of namens de Provincie als uitkomst van het for-
mele besluitvormingsproces van de Provincie wordt medege-
deeld, of uit met de Provincie gesloten overeenkomsten blijkt.
Distriport c.s. moeten, als professionele (vastgoed)partijen,
daarmee bekend zijn geweest.’’
Voorts geef ik enkele overwegingen uit rov. 3.10.4 weer:
‘‘Uit de borgovereenkomst van 19 juni 2008 blijkt dat de Pro-
vincie zich (uiteindelijk) heeft verplicht om tot 80% borg te
staan voor de externe financiering van Distriport CV met een
maximum van i 50 miljoen. Daarmee heeft zij naar ’s hof(s)
oordeel kennelijk invulling gegeven aan haar (financiële) bij-
drage aan de samenwerking die in artikel 1.1 van het Afspraken-
kader was voorzien. (...) De samenwerkingsovereenkomst be-
paalt weliswaar dat NHN als commanditaire vennoot, naast
commanditaire vennoten [A] en Zeeman Vastgoed oud, zal
gaan deelnemen in Distriport CV maar dat brengt op zichzelf
nog geen verplichting mee voor de Provincie om NHN van ka-
pitaal te voorzien: hiervoor zijn specifieke daartoe strekkende
contractuele verplichtingen nodig, die ontbreken. In deze con-
stellatie moet het voor Distriport c.s. op 19 juni 2008, bij het
ondertekenen van genoemde overeenkomsten, duidelijk zijn
geweest hoever de financiële betrokkenheid van de Provincie
strekte. (...) De Provincie heeft gesteld dat partijen er altijd van-
uit zijn gegaan dat het project volledig extern zou worden gefi-
nancierd en Distriport c.s. hebben dat bevestigd.’’
2.33 Subonderdeel 2.1.1 klaagt – ten eerste – dat het oordeel in het
in subonderdeel 2.1 aangehaalde deel van rov. 3.10.3 van een on-
juiste rechtsopvatting ten aanzien van de uitleg van de tussen
partijen geldende overeenkomsten getuigt door te miskennen
dat deze uitleg aan de hand van deHaviltex-maatstaf dient te ge-
schieden en van alle relevante omstandigheden van het geval af-
hangt. Althans heeft het hof volgens het subonderdeel miskend

dat van schuldeisersverzuim ook sprake is indien nakoming
van een verbintenis wordt verhinderd doordat de Provincie de
daartoe noodzakelijke medewerking niet verleent of doordat
een ander beletsel van haar zijde opkomt.
2.34 De klacht verduidelijkt niet waarom het hof in rov. 3.10.3
(de toepasselijkheid van) de Haviltex-maatstaf zou hebben mis-
kend. Evenmin maakt het subonderdeel duidelijk waarom het
hof zou hebben miskend dat van schuldeisersverzuim ook
sprake is indien nakoming van een verbintenis wordt verhin-
derd doordat de Provincie de daartoe noodzakelijke medewer-
king niet verleent of doordat een ander beletsel van haar zijde
opkomt. Voor zover het subonderdeel voortbouwt op de klach-
ten van onderdeel 1, verwijs ik naar de bespreking daarvan.
2.35 Het subonderdeel klaagt voorts dat het bestreden oordeel
althans niet (voldoende) begrijpelijk is gemotiveerd in het licht
van een aantal door het subonderdeel als essentieel aange-
merkte stellingen, waarop het hof niet (kenbaar) zou hebben
gerespondeerd. Ik geef die stellingen hieronder weer, steeds
vergezeld van een korte bespreking.
a) De Provincie heeft, na een bestuurlijke (niet: ambtelijke) uit-
spraak dat NHNmet geld van de Provincie partij zou worden in
het samenwerkingsverband, daadwerkelijk de joint venture
waarin NHN risicodragend zou participeren uitgewerkt en
heeft daartoe besloten. Het subonderdeel verwijst naar de vol-
gende stellingen:
(i) In het door alle partijen goedgekeurde verslag van de Stuur-
groepvergadering van 25 april 2007 is vastgelegd: ‘‘[betrokkene
5] (gedeputeerde [betrokkene 5], toevoeging van de advocaat)
geeft aan dat de Provincie haar regierol wil overdragen aan het
Ontwikkelingsbedrijf. (...) Het Ontwikkelingsbedrijf zal met
geld van de Provincie partij worden in het samenwerkingsver-
band.’’ Het was, aldus het subonderdeel, derhalve een gedepu-
teerde en nota bene de Stuurgroepvoorzitter die deze medede-
ling heeft gedaan.
Ad a) (i) Mijns inziens is de weergegeven passage niet onvere-
nigbaar met rov. 3.10.3. De bedoelde mededeling werd niet ge-
daan als uitkomst van een formeel besluitvormingsproces van
de Provincie en is evenmin opgenomen in de met de Provincie
gesloten overeenkomsten. Ook is de weergegeven mededeling
in overeenstemming met het (feitelijke) oordeel van het hof dat
het op enigerlei wijze risicodragend participeren in het project
wel op enig moment is overwogen, maar niet meer dan dat.
(ii) In het Plan van Aanpak van 11 juni 2007 dat de Provincie
vervolgens heeft opgesteld, is vermeld: ‘‘Bij een Joint Venture
is sprake van een gezamenlijk risico en gezamenlijke verant-
woordelijkheden en wordt het gehele proces gezamenlijk uitge-
voerd. (...) Vanuit de noodzaak tot centrale regie en integrale
aanpak is de Joint Venture de meest aangewezen constructie.
Gezien de voorbeeldfunctie die nagestreefd wordt is een combi-
natie vanmarktpartijen, gemeente en het Ontwikkelingsbedrijf
NHN aan te bevelen. (...)’’
Ad a) (ii) Voor zover de weergegeven passage al afdoet aan het
oordeel dat de Provincie niet tot funding was gehouden, geldt
hiervoor hetzelfde als ten aanzien van de stelling onder a) (i)
werd opgemerkt. Overigens is niet geheel duidelijk door wie
het plan is opgesteld en/of met wie vanuit de Provincie het in
het Plan van Aanpak3 onder 1.1 genoemde overleg is gevoerd.
Uit het aldaar gestelde blijkt overigens wel dat de samenwer-
king pas eind 2007/begin 2008 formeel gestalte zou krijgen in
een samenwerkings- en ontwikkelingsovereenkomst, hetgeen
met de overeenkomsten van 19 juni 2008 is gebeurd.
(iii) In de toelichtende nota voor GS voor ondertekening van het

3 Prod. 87 bij de memorie van grieven.
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Afsprakenkader is vermeld: ‘‘Voorgesteld wordt om als Provin-
cie mee te financieren in het project en hierover op korte ter-
mijn intentionele afspraken te makenmet de andere betrokken
partijen.’’
Ad a) (iii) Ook hier geldt het ten aanzien van de stelling onder
a) (i) opgemerkte. Daarbij verdient nog opmerking dat in de na-
dien gesloten grondverkoop- en borgovereenkomst onder 1.2
bepalingen zijn opgenomen waarin wordt vermeld dat het Af-
sprakenkader tussen partijen blijft voortbestaan, maar dat in-
dien en voor zover het bepaalde in die overeenkomsten van het
Afsprakenkader afwijkt, de overeenkomsten prevaleren.
b) Distriport c.s. heeft in appel erop gewezen dat de rechtbank
de Notitie van 29 november 2007 – waarop de Provincie zich
heeft beroepen – onvolledig heeft geciteerd. Het hof heeft vol-
gens het subonderdeel in rov. 2.7 precies hetzelfde gedaan.
Naar Distriport c.s. hebben uiteengezet, bevat deze notitie juist
de overwegingen leidend tot de uiteindelijk door de Provincie
gekozen constructie (‘‘constructie 3: BNG leent aan GEM BV
met een borgstelling van Provincie Noord-Holland’’): ‘‘PNH
loopt met deze constructie een financieel risico door de borg-
stelling en (indirect) haar belang in Ontwikkelingsbedrijf
NHN.’’
Ad b) Ook hier geldt het ten aanzien van de stelling onder
a) (i) opgemerkte. Bovendien volgt uit het feit dat de Provincie
een belang had in NHN (en daardoor een financieel risico liep),
niet zonder meer dat zij ook tot – aan de teruglevering van de
gronden voorafgaande – funding was gehouden.
c) Distriport c.s. hebben aangevoerd dat de Notitie toont dat
NHN als onderdeel van GEMBVwerd aangeduid als ontwikke-
lende partij en daarmee volgens de Notitie ook risicodragende
partij die bovendien volledigmee zoumoeten doenmet het ver-
strekken van de garanties en de zekerheden die in het citaat in
rov. 2.7 worden bedoeld.
Ad c) Ook hier geldt het ten aanzien van de stellingen onder
a) (i) en onder b) opgemerkte. Bovendien betreft hetgeen hier
wordt aangevoerd NHN, en niet (zonder meer ook) de Provin-
cie. Aan het standpunt van Distriport c.s. draagt evenmin bij
dat de garanties en zekerheden die in het citaat in rov. 2.7 wor-
den genoemd, garanties en zekerheden zijn die de ontwikke-
lende partijen aan de Provincie zoudenmoeten verlenen om er-
voor te zorgen dat het financiële risico niet bij de Provincie,
maar bij de ontwikkelende partijen komt te liggen.
d) NHN zelf heeft de Provincie aansprakelijk gesteld. In de
brief van 16 november 2012 van NHN aan de Provincie staat:
‘‘De Provincie is er altijd van op de hoogte geweest dat NHN
(dan wel haar dochters/deelnemingen) voor 1/3 deel zou partici-
peren in de C.V./B.V. (...) Daarmee kwam op de Provincie de
verplichting te rusten om NHN te funden voor zover nodig om
NHN haar verplichtingen na te kunnen laten komen. De Pro-
vincie wist als 50% aandeelhouder dat NHN zelf niet over mid-
delen beschikte om Distriport te funden.’’ Volgens het subon-
derdeel heeft de Provincie jegens NHN niet inhoudelijk op
deze aansprakelijkstelling gereageerd.
Ad d) Naar mijn mening staat de bedoelde opvatting van NHN,
die overigens eerst werd geuit toen de onderhavige procedure
reeds in eerste aanleg aanhangig was, niet in de weg aan het
oordeel van het hof dat de Provincie jegens Distriport CV niet
tot funding van NHNwas gehouden.
e) De Provincie heeft zich in deze opgesteld als feitelijk beleids-
bepaler van NHN, terwijl zowel de directie van NHN, als de an-
dere aandeelhouders van NHN in het niet-funden van NHN –
door de Provincie in deze procedure niet betwist – niet werden
gekend, en daarvan blijkens afgelegde en in het geding ge-
brachte verklaringen ook niet op de hoogte waren, en integen-
deel van de juistheid van de lezing van Distriport c.s. uitgaan.

Ad e) Voor de opvatting van de directie en de andere aandeel-
houders van NHN geldt hetgeen ten aanzien van de stelling on-
der d reeds werd opgemerkt. Overigens heeft de Provincie in
appel gemotiveerd betwist feitelijk beleidsbepaler binnen het
Ontwikkelbedrijf te zijn en zeggenschap binnen NHN Vast-
goed en NHN Projectbeheer te hebben (pleitnota hoger beroep
onder 2.22).
f) De stelling van de Provincie dat zij NHN niet wil funden en
dat dit reeds bij het sluiten van de overeenkomsten bekend kon
zijn, kan niet juist zijn nu het GS-besluit om NHN niet te fun-
den dateert van 23 maart 2010 en 15 februari 2011, over welke
besluitvorming Distriport c.s. pas in juli 2012 na een Wob-ver-
zoek is geı̈nformeerd.
Ad f) Uit rov. 3.10.3 blijkt niet dat het hof deze stelling van de
Provincie aan zijn oordeel ten grondslag heeft gelegd. Het hof
heeft in rov. 3.10.3 slechts overwogen dat Distriport c.s. niet heb-
ben bestreden dat zij de in rov. 2.7 bedoelde notitie kenden. Die
notitie dateerde van 29 november 2007, dus van vóór het slui-
ten van de overeenkomsten op 19 juni 2008. Bovendien heeft
het hof in rov. 3.10.4 uitvoerig gemotiveerd geoordeeld dat het
voor Distriport c.s. op 19 juni 2008, bij het ondertekenen van
de overeenkomsten, duidelijk moet zijn geweest hoever de fi-
nanciële betrokkenheid van de Provincie strekte. Dit oordeel is
niet gebaseerd op het GS-besluit waarop het subonderdeel
doelt.
g) De stelling van de Provincie dat zij NHN niet wil funden en
dat dit reeds bij het sluiten van de overeenkomsten bekend kon
zijn, verdraagt zich niet met de (ook door de Provincie niet er-
kende) consequentie dat dan de beide andere commandieten
geacht zouden moeten worden te hebben ingestemd met een
derde commandiet die door het ontbreken van funding nim-
mer als gelijkwaardige partij naast de beide andere comman-
dieten zou kunnen functioneren, terwijl het voor zich spreekt
dat Zeeman en [A] nimmer met participatie van NHN zouden
hebben ingestemd als op voorhand duidelijk was dat NHN wel
zou meedelen in eventuele winsten van de joint-venture maar
geen middelen zou hebben om aan financiële verplichtingen
van de joint-venture bij te dragen.
Ad g) Het hof heeft in rov. 3.10.4 overwogen dat de Provincie
heeft gesteld dat partijen altijd ervan zijn uitgegaan dat het pro-
ject volledig extern zou worden gefinancierd en dat Distriport
c.s. dat hebben bevestigd. In dat licht is het bestreden oordeel
ook in het licht van de onder g genoemde consequentie niet
zonder meer onbegrijpelijk.
Het onder g gestelde houdt overigens niet in dat (Distriport c.s.
in feitelijke instanties hebben gesteld dat) de overige comman-
ditaire vennoten wél over eigen middelen beschikten.
Bovendien verdient vermelding dat de CV-akte van 24 juni
20094 in art. 9.3 vermeldt dat de door de vennootschap te beha-
len winsten komen ten gunste van de vennoten in de verhou-
ding van hun inbrengverplichting (die blijkens art. 5.3 ook voor
NHN bestond), elke vennoot voor zover hij aan deze verplich-
ting heeft voldaan. Zolang de vennoot niet aan deze verplich-
ting zal hebben voldaan, is hij niet tot de winst gerechtigd. Wat
de te lijden verliezen betreft, bepaalt de akte in art. 9.4 dat zij
ten laste van de vennoten komen in de verhouding waarin zij
tot inbreng zijn gehouden, met dien verstande dat een com-
manditaire vennoot niet aansprakelijk is voor – noch gehouden
zal zijn bij te dragen in – enig verliessaldo tot een hoger bedrag
dan zijn inbrengverplichting (of tot hetgeen naderhand meer
mocht zijn overeengekomen, dan wel tot hetgeen meer dan dat
mocht zijn ingebracht door de commanditaire vennoot).

4 Prod. 10 bij de akte na tussenvonnis tevens akte vermeerdering eis
zijdens de Provincie d.d. 27 juni 2012.
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2.36 Conclusie uit het vorenstaande is dat het oordeel van het
hof in (het eerste deel van) rov. 3.10.3 ook in het licht van de door
het subonderdeel aangehaalde stellingen – zelfs als zonder
meer van de juistheid daarvan wordt uitgegaan – voldoende be-
grijpelijk is en dat subonderdeel 2.1.1 dient te falen.
2.37 Subonderdeel 2.2 keert zich tegen het oordeel van het hof in
het laatste deel van rov. 3.10.3: ‘‘(...) In beginsel kan slechts wor-
den afgegaan op hetgeen door of namens de Provincie als uit-
komst van het formele besluitvormingsproces van de Provincie
wordt medegedeeld, of uit met de Provincie gesloten overeen-
komsten blijkt. Distriport c.s. moeten, als professionele (vast-
goed)partijen, daarmee bekend zijn geweest.’’
Het subonderdeel klaagt dat, voor zover de beslissing van het
hof in rov. 3.11 mede op deze overweging is gestoeld, de beslis-
sing in strijd is met het recht, althans niet voldoende (begrijpe-
lijk) is gemotiveerd. Volgens het subonderdeel heeft het hof
miskend hetgeen het in rov. 3.10 wel heeft vooropgesteld, te we-
ten dat (ook) moet worden onderzocht of de toepasselijkheid
van het door Distriport c.s. gestelde (tweede) vereiste van voor-
afgaande financiering moet worden aangenomen op grond van
de aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid. In
dit verband wijst het subonderdeel op de in subonderdeel 2.1.1
vermelde stellingen van Distriport c.s. die volgens het subon-
derdeel de conclusie kunnen dragen dat deze toepasselijkheid
(in elk geval) op basis van de aanvullende werking van de rede-
lijkheid en billijkheid moet worden aangenomen.
2.38 Dat moet worden onderzocht of de toepasselijkheid van
het door Distriport c.s. gestelde (tweede) vereiste van vooraf-
gaande financiering op grond van de aanvullende werking van
de redelijkheid en billijkheid moet worden aangenomen, heeft
het hof allerminst miskend. Het hof heeft de noodzaak van een
dergelijk onderzoek in rov. 3.10 vooropgesteld, om na de be-
schouwingen in de rov. 3.10.1-3.10.4, uiteindelijk in rov. 3.11 te
concluderen te oordelen dat het bedoelde vereiste op de in rov.
3.8 genoemde grondslagen (waaronder de aanvullende werking
van de redelijkheid en billijkheid) niet geldt. Dat oordeel geeft
geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting en kan voor het ove-
rige, verweven als het is met waarderingen van feitelijke aard,
in cassatie niet op juistheid worden getoetst. Dat de in subon-
derdeel 2.1.1 vermelde en hiervóór (onder 2.35) besproken stel-
lingen, zoals het subonderdeel stelt, de conclusie kunnen dra-
gen dat het bedoelde vereiste wél moet worden aangenomen,
kan, wat daarvan overigens zij, aan de begrijpelijkheid het be-
streden oordeel niet afdoen. Het subonderdeel is derhalve te-
vergeefs voorgesteld.
2.39 Subonderdeel 2.3 is gericht tegen rov. 3.10.4.
2.40 Subonderdeel 2.3.1 klaagt – ten eerste – dat, voor zover de
beslissing van het hof in rov. 3.11 (mede) op deze overweging is
gestoeld, dat oordeel getuigt van een onjuiste rechtsopvatting
ten aanzien van de uitleg van de tussen partijen geldende over-
eenkomsten door te miskennen dat deze uitleg aan de hand van
de Haviltex-maatstaf dient te geschieden en van alle relevante
omstandigheden van het geval afhangt.
2.41 Het subonderdeel werkt niet uit waarom het hof de Havil-
tex-maatstaf zou hebbenmiskend en voldoet in zoverre niet aan
de eisen van art. 407 lid 2 Rv.
2.42 Het subonderdeel klaagt voorts dat de beslissing in rov.
3.10.4 althans niet (voldoende) begrijpelijk is gemotiveerd in
het licht van een aantal door het subonderdeel als essentieel
aangemerkte stellingen, die het hof niet (kenbaar) bij zijn oor-
deel zou hebben betrokken. Ik geef die stellingen hieronder –
in enigszins verkort vorm – weer, steeds vergezeld van een
korte bespreking:
a) Niet in geschil is dat het project volledig extern zou worden
gefinancierd, dat de CV voor het verkrijgen van financiering

verantwoordelijk was en dat Distriport c.s. naast de borgstelling
geen verdere financiële bijdragen van de Provincie hebben ver-
langd. Distriport c.s. verkeerden echter in de gerechtvaardigde
veronderstelling dat commanditaire deelneming in de CVdoor
NHN zou betekenen dat de drie commandieten gezamenlijk
aan de resterende financiële verplichtingen uit de door de CV
aan te trekken financiering konden voldoen.
Ad a) Deze stelling is – in enigszins andere vorm – reeds aan de
orde geweest in subonderdeel 2.1.1 onder g en doet om redenen
die reeds hiervóór (onder 2.35 Ad g)) werden aangevoerd, niet af
aan het oordeel van het hof. Daaraan kan nog worden toege-
voegd dat een volledige externe financiering kan inhouden dat
ook de aan de financiering verbonden lasten worden meegefi-
nancierd.
b) Niet valt in te zien dat de beide ‘‘private’’ commandieten re-
delijkerwijs ermee rekening moesten houden dat de Provincie
welbewust NHN als lege commandiet naar voren zou schuiven
– zonder dat expliciet te melden – die wel zou meedelen in de
winsten van de CV, maar niet financieel zou bijdragen in de las-
ten van de CV. Ware het anders, dan zou niet kunnen worden
ingezien welke functie NHN alsdan als commandiet zou heb-
ben. De functie van de commanditaire of stille vennoot in een
CV is bij uitstek (en bij uitsluiting) die van inbrenger van kapi-
taal. NHN heeft de Provincie hierop zelf in haar aansprakelijk-
stelling uitdrukkelijk gewezen.
Ad b) (Ook) dit betoog strandt op hetgeen hiervóór (onder 2.35
Ad d) en g)) reeds aan de orde kwam. Hieraan kan nog worden
toegevoegd dat de rol van NHNals commanditaire vennoot niet
tot die van inbrenger van kapitaal was beperkt, maar mede een
aandeel in de interne besluitvorming kon omvatten (vergelijk
art. 7.7 van de CV-akte van 24 juni 20095).
c) In (art. 4.11 van) de samenwerkingsovereenkomst is bepaald
dat de drie commandieten voor gelijke delen zijn gerechtigd
tot de winsten van GEM (Distriport CV), en voor gelijke delen
draagplichtig zijn voor de verliezen van GEM. In (art. 10.2 van)
de samenwerkingsovereenkomst is vooropgesteld dat GEM zo-
veel mogelijk in de financieringsbehoefte zal voorzien door
middel van externe financiering door derden waarbij de Provin-
cie zich borg stelt uit hoofde van de met de Provincie te sluiten
borgovereenkomst, en is bepaald dat indien de CV niet of niet
volledig in externe financiering (als bedoeld in art. 10.1) kan
voorzien, commandieten voor een gelijk deel de CV zullen
voorzien van de benodigde financieringsmiddelen.
Ad c) Ook deze bepalingen, die, zoals hiervóór (onder 2.35 Ad
g)) reeds werd vermeld, in de CV-akte van 24 juni 20096 verder
zijn uitgewerkt (waarbij overigens een bepaling als die in
art. 10.2 van de samenwerkingsovereenkomst ontbreekt en in
art. 5.6 verdere inbreng van geld of goederen afhankelijk wordt
gesteld van een unaniem besluit van de vergadering van venno-
ten), staan niet in de weg aan het oordeel van het hof. Dat heeft
immers in rov. 3.10.4 overwogen dat de deelname van NHN als
commanditaire vennoot in Distriport CV op zichzelf nog geen
verplichting voor de Provincie meebrengt om – buiten de borg-
stelling – NHN van kapitaal te voorzien, maar dat daarvoor spe-
cifieke daartoe strekkende contractuele verplichtingen nodig
zijn, die ontbreken. Die overweging acht ik niet onbegrijpelijk,
(ook niet) in het licht van de hier genoemde bepalingen uit de
samenwerkingsovereenkomst. Ook hier verwijs ik mede naar
hetgeen ik hiervóór (onder 2.35 Ad g)) opmerkte.
d) NHN Projectbeheer B.V. is opgericht met als uitsluitende

5 Prod. 10 bij de akte na tussenvonnis tevens akte vermeerdering eis
zijdens de Provincie d.d. 27 juni 2012.

6 Prod. 10 bij akte na tussenvonnis tevens akte vermeerdering eis zij-
dens de Provincie d.d. 27 juni 2012.
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doelomschrijving: ‘‘deelnemen als vennoot in een commandi-
taire vennootschap’’. NHN Projectbeheer B.V. heeft op 14 juni
2009 (bedoeld zal zijn 24 juni 2009; LK) de overeenkomst tot
het aangaan van een commanditaire vennootschap gesloten.
Tot de doelomschrijving van deze CV behoort het risicodragend
deelnemen aan een gebiedsontwikkeling.
Ad d) Ook deze stellingen doen niet af aan het oordeel van het
hof. Bij de CV-akte was de Provincie geen partij.
e) Essentieel is volgens het subonderdeel dat de Provincie:
(i) tijdens de gesprekken over de financieringsvoorstellen me-
dio 2010 aanvankelijk zich op het standpunt stelde dat funding
van NHN (als commandiet) zich niet zou verdragen met regels
van staatssteun;
(ii) daartoe schermdemet een advies van haar huisadvocaat, ter-
wijl naar later bleek a) dit advies (van 18 oktober 2010) toen nog
niet bestond en b) dit advies het standpunt van de Provincie niet
onderschreef;
(iii) pas na de ontbinding jegens Distriport c.s. de stelling heeft
betrokken dat NHN (überhaupt) niet zou worden gefund en dat
dit van aanvang af duidelijk moet zijn geweest;
(iv) Distriport c.s. nadien via de Wet openbaarheid van bestuur
kennis heeft genomen van provinciale besluitvorming uit 2010
en 2011 waaruit volgt dat GS na het sluiten van de overeenkom-
sten met Distriport c.s. – kennelijk eigenmachtig en zonder
NHN en de andere aandeelhouders van NHN daarin te kennen
– heeft besloten dat NHN niet zou worden gefund, waaruit
moet volgen dat de eigen stelling als verwoord onder (iii) (ook)
niet juist is geweest.
Ad e) Het subonderdeel werkt niet uit (en zonder toelichting,
die ontbreekt, is ook niet duidelijk) waarom deze stellingen
aan het oordeel in rov. 3.10.4 zouden afdoen.
2.43 Conclusie uit het voorgaande is dat de door subonderdeel
2.3.1 bedoelde stellingen de begrijpelijkheid van het oordeel in
rov. 3.10.4 niet aantasten en dat het subonderdeel in zijn geheel
dient te falen.
2.44 Subonderdeel 2.4 stelt dat het slagen van een of meer van de
voorafgaande klachten betekent dat ook (onder meer) de rov.
3.11, 3.13, 3.15, 3.20 en 3.21 en het dictum niet in stand kunnen
blijven.
2.45 Nu geen van de voorafgaande klachten slaagt, doet de door
het subonderdeel bedoelde doorwerking zich niet voor.
2.46 Subonderdeel 2.5 geeft een aanvullende adstructie van de
onderdelen 1 en 2. Die komt – kort gezegd – erop neer dat Dis-
triport BV in een eerdere, bestuursrechtelijke procedure met
een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur heeft verzocht
om openbaarmaking van documenten met betrekking tot het
project Distriport en de positie van NHN in den brede. In die
procedure heeft de Provincie gesteld dat alle onder haar berus-
tende stukken in een inventarislijst zijn opgenomen. Volgens
het subonderdeel zijn Distriport c.s. nadien echter bekend ge-
worden met (het bestaan van) nog meer relevante stukken. Vol-
gens het subonderdeel hebben Distriport c.s. thans geen an-
dere mogelijkheid dan die nieuwe feiten, alsmede de feitelijke
gegevens en/of stukken die de Provincie alsnog zal (moeten)
overleggen, in cassatie naar voren te brengen. Distriport c.s.
hebben door toedoen van de wederpartij niet eerder een beroep
op deze stukken kunnen doen en zij moeten er rekening mee
houden dat art. 383 Rv verhindert dat zij voor het einde van
deze procedure herroeping van het bestreden arrest kunnen
vorderen. Zij behouden zich in verband daarmee het recht voor
hun cassatieklachten aan te vullen.
2.47 Het subonderdeel bevat geen klachten over de in cassatie
bestreden uitspraak en behoeft daarom geen behandeling. Tot
een andere conclusie met betrekking tot de voorafgaande sub-
onderdelen kan het niet leiden.

2.48Onderdeel 3 omvat twee subonderdelen.
2.49 Subonderdeel 3.1 is gericht tegen (het slot van) rov. 3.13,
waarin het hof heeft overwogen en beslist dat de verplichting
van Distriport CV om mee te werken aan de teruglevering van
de gronden een essentieel onderdeel van de grondverkoopover-
eenkomst betreft, zodat haar tekortkoming niet van onderge-
schikte aard was, en de Provincie op 21 februari 2011 art. 2.1
van de grondverkoopovereenkomst (strekkend tot verkoop aan
Distriport CV) mocht ontbinden.
Het subonderdeel klaagt dat dit oordeel getuigt van een onjuiste
rechtsopvatting omdat het hof heeft miskend dat het antwoord
op de vraag of de door de Provincie nagestreefde ontbinding
kan worden gerechtvaardigd door het medewerkingsverzuim
van Distriport c.s. (bedoeld wordt kennelijk Distriport CV; LK)
dat het hof tot uitgangspunt heeft genomen, afhangt van de om-
standigheden van het geval, en/althans dat bij gedeeltelijke ont-
binding slechts ruimte is voor een evenredige vermindering
van de wederzijdse prestaties. Bovendien/althans heeft het hof
volgens het subonderdeel aldus, en met zijn afzonderlijke be-
handeling van hetgeen na de ontbinding is geschied in rov.
3.14, miskend dat voor het antwoord op de vraag of de door de
Provincie nagestreefde ontbinding is gerechtvaardigd, ook het-
geen na de ontbinding heeft plaatsgevonden, relevant kan zijn,
althans in ieder geval als de ontbinding gegrond is op enkele
vertraging in de nakoming.
2.50 Op grond van art. 6:265 BW geldt dat iedere tekortkoming
van een partij in de nakoming van één van haar verbintenissen
aan de wederpartij de bevoegdheid geeft om de overeenkomst
geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming, ge-
zien haar bijzondere aard of geringe betekenis, deze ontbin-
ding met haar gevolgen niet rechtvaardigt. Met zijn oordeel dat
de tekortkoming van Distriport CV een essentieel onderdeel
van de overeenkomst betrof en niet van ondergeschikte aard
was, heeft het hof kennelijk tot uitdrukking willen brengen dat
van een bijzondere aard of geringe betekenis van de tekortko-
ming geen sprake was, en de tekortkoming de ontbinding met
haar gevolgen derhalve rechtvaardigde. Dit oordeel getuigt niet
van een onjuiste rechtsopvatting en kan voor het overige, ver-
weven als het is met waarderingen van feitelijke aard, in cassa-
tie niet op juistheid worden getoetst. Onbegrijpelijk is het be-
streden oordeel in elk geval niet. Een tekortkoming in de nako-
ming van een essentieel onderdeel van een overeenkomst als de
onderhavige die bestaat in een vertraging van de nakoming van
nagenoeg een jaar7 kan immers niet zonder meer als een te-
kortkoming van slechts geringe betekenis worden gekwalifi-
ceerd8.
Dat een gedeeltelijke ontbinding een evenredige vermindering
van de wederzijdse prestaties tot gevolg heeft, staat vast. Het hof
heeft zulks echter niet miskend, nu het in de rov. 3.13 en 3.14
slechts heeft geoordeeld over de vraag of de tekortkoming de
ontbinding van art. 2.1 van de grondverkoopovereenkomst
rechtvaardigde.
Ook geeft het bestreden oordeel geen blijk ervan dat het hof zou

7 Bij brief van 20 januari 2010 heeft de Provincie voor de eerste maal
een termijn gesteld voor medewerking aan de teruglevering van de
gronden, namelijk tot uiterlijk 1 april 2010. Bij brief van 9 juli 2010
heeft zij nogmaals tot nakoming aangespoord en tot 1 november
2010 (een uiterste) gelegenheid gegeven alsnog de grond over te
nemen. Vgl. de rov. 2.17-2.18 (de feitenvaststelling van het hof
zoals hierboven vermeld onder 1.1 sub p en q) en 3.13.

8 Of een bepaalde vertraging van voldoende belang is, hangt af van
de omstandigheden en in de eerste plaats hiervan, in hoeverre zij
de belangen van de schuldeiser schaadt, zie Parl. Gesch. Boek 6
BW, p. 1004. Hierover voert subonderdeel 3.1 niets aan; vgl. echter
de bespreking van subonderdeel 3.2.
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hebben miskend dat de vraag of de ontbinding door de tekort-
koming van Distriport CV wordt gerechtvaardigd, van de om-
standigheden van het geval afhangt. In dat verband is onder
meer van belang dat het hof kennelijk heeft teruggegrepen op
zijn eerdere overwegingen over het verweer van Distriport c.s.
(‘‘Nu hiervoor is geoordeeld dat de redenen waarop Distriport
CV zich in dat verband had beroepen niet deugdelijk waren
(...)’’), waarin het onder meer het belang van een spoedige te-
ruglevering van de gronden heeft onderkend (rov. 3.7.8). Of het
bestreden oordeel verenigbaar is met concrete, door Distriport
c.s. gestelde omstandigheden, wordt door het hierna te bespre-
ken subonderdeel 3.2 aan de orde gesteld.
Voor zover het subonderdeel aanvoert dat het hof zou hebben
miskend dat ook hetgeen na de ontbinding heeft plaatsgevon-
den relevant kan zijn voor het antwoord op de vraag of de ont-
binding is gerechtvaardigd, miskent het dat het hof in rov. 3.14
de ontwikkelingen na de ontbinding heeft besproken, kennelijk
óók met het oog op de vraag of de ontbinding op 21 februari
2011 met die ontwikkelingen viel te rijmen (‘‘De Provincie kan
niet worden tegengeworpen dat zij enerzijds haar belangen ze-
kerstelde door op 21 februari 2011 de ontbinding in te roepen,
maar dat zij anderzijds (...) na die datum (...).’’).
2.51 Volgens subonderdeel 3.2 is de beslissing van het hof dat de
door de Provincie nagestreefde ontbinding is gerechtvaardigd,
althans niet (voldoende) begrijpelijk gemotiveerd in het licht
van de volgende (volgens het subonderdeel essentiële) stellin-
gen vanDistriport c.s., die het hof niet (kenbaar) bij zijn oordeel
heeft betrokken.
a) Indien al sprake zou zijn van een tekortkoming van Distri-
port c.s., zou deze vanuit het gezichtspunt van de Provincie be-
staan in het niet meewerken aan teruglevering van de gronden
op het moment dat de Provincie meende daarop aanspraak te
maken. In de situatie dat de overeenkomsten (nog) konden
worden nagekomen en de Provincie geen andere tekortkoming
kan noemen dan een langere termijn voor het afnemen van de
gronden – wat daarvan verder ook zij – terwijl de Provincie er-
mee bekend is dat latere teruglevering als gevolg van de wer-
king van art. 2.2 van de grondverkoopovereenkomst voor haar
geen nadeel oplevert – immers kosten en rente worden volledig
vergoed – is de keuze voor ontbinding met (i) een eigen schade
van naar eigen stelling van de Provincie – ofschoon door Distri-
port c.s. betwist – vele miljoenen, (ii) een schade van een verge-
lijkbare omvang voor de wederpartij en (iii) directe frustratie
van het beoogde project tot gevolg, buitenproportioneel en in
strijd met de verplichting de schade zoveel als mogelijk te be-
perken.
b) De uitkomst is volstrekt onevenwichtig, in zoverre de Provin-
cie de gronden houdt en van de waardestijging profiteert, en de
entiteit die exclusief bevoegd is de ontwikkeling van het bedrij-
venterrein ter hand te nemen, te weten Distriport CV – die im-
mers met de gemeente Koggenland een exploitatieovereen-
komst heeft gesloten – verstoken blijft van de beschikking over
de gronden, daarmee feitelijk vleugellam is, en ook het geld dat
zij heeft geı̈nvesteerd in onder meer de planologische procedu-
res voor het bedrijventerrein Distriport Noord-Holland kwijt
zou zijn, zonder daar iets voor terug te zien.
c) Partijen waren ten tijde van het inroepen van de ontbinding
door de Provincie nog in onderhandeling. Distriport CV heeft
na de ontbinding veel in het werk gesteld om alsnog tot nako-
ming van haar afnameverplichting te kunnen komen, maar de
Provincie heeft dit gefrustreerd, althans heeft hieraan niet de
medewerking gegeven die van haar kan worden gevergd.
2.52 Ten aanzien van art. 6:265 lid 1 BW kan worden vooropge-
steld dat de hierin opgenomen uitzondering op het recht op
ontbinding door de Hoge Raad terughoudend wordt toege-

past9. Op grond van zijn jurisprudentie rechtvaardigt een te-
kortkoming in de regel ontbinding, zij het dat de rechter in de
omstandigheid dat de tekortkoming zo weinig ernstig van aard
of betekenis is, aanleiding kan vinden de vordering tot ontbin-
ding af te wijzen, op welke uitzondering de schuldenaar zich
voldoende gemotiveerd moet beroepen10. Geen rechtsregel
brengt met zich dat van ontbinding zou behoren te worden af-
gezien op de enkele grond dat de schuldeiser door een alterna-
tief – bijvoorbeeld nakoming met schadevergoeding – niet in
een wezenlijk nadeliger positie zou komen te verkeren11. Niet
juist is dan ook dat van de mogelijkheid van ontbinding een te-
rughoudend gebruik moet worden gemaakt in dier voege dat,
óók zonder dat zich het geval voordoet dat ontbinding wegens
de bijzondere aard of geringe betekenis van de tekortkoming –
als bedoeld in art. 6:265 lid 1 BW – niet is gerechtvaardigd, het
de schuldeiser niet vrijstaat te kiezen voor ontbinding van de
overeenkomst wanneer aan hem een voor de schuldenaar min-
der bezwaarlijke mogelijkheid van redres ter beschikking staat.
Uit de bewoordingen en de ontstaansgeschiedenis van artikel
6:265 BW blijkt dat in geval van tekortkoming een vordering
tot ontbinding van de overeenkomst toewijsbaar is, tenzij de
bijzondere aard of de geringe betekenis van de tekortkoming
daaraan in de weg staat, zodat voor de werking van de redelijk-
heid en billijkheid te dezer zake – bijvoorbeeld vanwege de
zwaarwegende gevolgen van de ontbinding van de overeen-
komst – slechts een beperkte ruimte is opengelaten12. Uit de
parlementaire geschiedenis van art. 6:265 BW blijkt voorts dat
men zich steeds ervan bewust dient te zijn dat de tenzij-formu-
le van het eerste lid een uitzonderingsbepaling is en dat vooral
de gevallen waarin de bijzondere aard van de tekortkoming of
de buitengewoon ingrijpende gevolgen van een ontbinding de
doorslag tot een uitsluiting van de ontbinding geven, vrij zeld-
zaam zijn. Daarbij moetmeewegen dat het voor de rechtszeker-
heid van groot belang is dat verklaringen tot ontbinding niet te
spoedig worden nietigverklaard en een teleurgestelde crediteur
in het algemeen erop moet kunnen rekenen dat hij recht op
ontbinding heeft13.
In het licht van het voorgaande kan de niet kenbare bespreking
van de onder a en b genoemde omstandigheden het oordeel van
het hof mijns inziens slechts dan onbegrijpelijk maken, indien
die omstandigheden op een aperte wanverhouding14 tussen te-
kortkoming en de (gevolgen van de) ontbinding zouden dui-
den. Voor het overige brengt art. 6:265 lid 1 BW niet met zich
dat tussen beide (steeds) evenredigheid zoumoeten bestaan.
2.53 Van een aperte wanverhouding kan – ook in het licht van de
in het subonderdeel genoemde stellingen – mijns inziens niet
worden gesproken.
Dat beide partijen (wellicht) beter af zouden zijn geweest als
Distriport CV haar verplichtingen later alsnog zou zijn nageko-
men, moge zo zijn, maar in het bestreden arrest ligt naar mijn
mening besloten dat de Provincie, gelet op de reeds opgetreden

9 In de literatuur is op die terughoudendheid wel kritiek. Ik verwijs
hiervoor kortheidshalve naar Verbintenissenrecht, art. 6:265 BW,
aant. 4.3 (W.H. van Boom; 24-10-2015) en Asser/Hartkamp & Sie-
burgh 6-III (2014), nr. 685.

10 HR 27 november 1998 (De Bruin/Meiling), ECLI:NL:HR:1998:ZC2789,
NJ 1999/197; HR 22 juni 2007 ([.../...]), ECLI:NL:HR:2007:BA4122,
NJ 2007/343.

11 HR 24 november 1995 (Tromp/Regency), ECLI:NL:HR:1995:ZC1895,
NJ 1996/160.

12 HR 4 februari 2000 (Mol/Meijer), ECLI:NL:HR:2000:AA4728,
NJ 2000/562 m.nt. JBMV.

13 Parl. Gesch. Boek 6 BW, p. 1005.
14 Zie voor die term ook Jac. Hijma/M.M. Olthof, Compendium van

het Nederlands vermogensrecht (2014), nr. 523.
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vertraging in de uitvoering van de overeenkomst, niet kon wor-
den gevergd dat zij op een latere nakoming zou vertrouwen.
Overigens wijs ik erop dat de onder a sub (i) genoemde schade
van de Provincie – die rechtstreeks van invloed is op de onder a
sub (ii) genoemde schade van vergelijkbare omvang voor de we-
derpartij – in het bijzonder betrekking heeft op rentekosten die
Distriport CV óók bij een latere nakoming aan de Provincie zou
hebbenmoeten vergoeden (vergelijk rov. 3.38).
Dat de uitkomst van de ontbinding onevenwichtig is, is in die
zin niet juist dat, naar de Provincie heeft benadrukt, het markt-
risico voor het mislukken van het project thans niet door Distri-
port c.s., maar door de Provincie wordt gedragen. Ook het hof
heeft dat onderkend, waar het (in rov. 3.32) heeft overwogen:
‘‘3.32 (...) Als gevolg van de niet-nakoming door Distriport CV is
de Provincie met de gronden (en het daarmee samenhangende
economische risico) blijven zitten, terwijl zij nooit beoogd ont-
wikkelaar daarvan was en ook geen ontwikkelaar van gronden
is. De Provincie heeft wel voor de gronden moeten betalen
(een bedrag van meer dan i 25.000.000,=) en daarvoor kosten
moeten maken. Als onvoldoende betwist staat vast dat de Pro-
vincie tot nu toe slechts agrarisch gebruik van de gronden heeft
kunnen realiseren, met een beperkte opbrengst. Distriport c.s.
hebben intussen op hun beurt geen belangstelling (meer) om
de gronden alsnog geleverd te krijgen, hetgeen veelzeggend is:
zij zijn immers wel professionele vastgoedontwikkelaars. (...)’’
Dat de Provincie van enige waardestijging van de gronden zou
profiteren, viel (en valt) ten slotte nog te bezien, mede omdat de
waarde van die gronden, bij gebreke van een actuele taxatie,
niet kon (en kan) worden ingeschat (rov. 3.37).
Dat partijen ten tijde van de ontbinding nog in onderhandeling
waren, heeft het hof besproken in rov. 3.14, zodat het subonder-
deel (ook) in zoverre feitelijke grondslag mist. Overigens blijkt
weliswaar uit de jurisprudentie dat een eerst na een buitenge-
rechtelijke ontbindingsverklaring aan het licht getreden (en
derhalve niet mede aan de ontbinding ten grondslag gelegd) ge-
brek van een afgeleverde zaak van belang kan zijn voor de be-
oordeling of de ontbinding was gerechtvaardigd15, maar dit
noopt niet ertoe om al hetgeen na de ontbinding heeft plaatsge-
vonden bij de beoordeling van de ingeroepen ontbinding in
aanmerking te nemen. Tot de omstandigheden die, ofschoon
zij eerst na de ontbinding plaatsvinden, relevant kunnen zijn
voor de vraag of de ontbinding was gerechtvaardigd, kan naar
mijn mening niet worden gerekend dat Distriport CV na de
ontbinding veel in het werk heeft gesteld om alsnog haar afna-
meverplichting te kunnen nakomen, maar de Provincie daarop
uiteindelijk niet is ingegaan. Zoals in rov. 3.14 ligt besloten, kon
zulks na de ontbinding immers niet van de Provincie worden
gevergd, ook niet in een geval als het onderhavige, waarin de
ontbinding haar oorzaak vond in een vertraging van de nako-
ming.
2.54 De in het subonderdeel genoemde stellingen maken het
oordeel van het hof niet onbegrijpelijk. Onderdeel 3 faalt der-
halve in zijn geheel.
2.55 Onderdeel 4 telt drie subonderdelen. De subonderdelen 4.1
en 4.2 zijn op hun beurt in twee subonderdelen (4.1.1-4.1.2 en
4.2.1 en 4.2.2) uitgewerkt.
2.56 Het onderdeel is gericht tegen de rov. 3.24-3.29:
‘‘Hoofdelijke aansprakelijkheid van Zeeman Vastgoed oud en [A] als
commanditaire vennoten
(...)
3.24 Grief II van de Provincie is gericht tegen het oordeel dat [A]
als commanditaire vennoot niet hoofdelijk aansprakelijk is.

3.25 Grief III van de Provincie is gericht tegen het oordeel van
de rechtbank dat de commanditaire vennootschap die op 24 ju-
ni 2009 tot stand is gekomen als contractspartij van de Provin-
cie heeft te gelden. Volgens de Provincie moet de samenwer-
kingsovereenkomst worden beschouwd als CV-akte.
3.26 De grieven zullen gezamenlijk worden behandeld.
3.26.1. Het belang van de met grief III door de Provincie opge-
worpen vraag is erin gelegen, dat [A] betwist dat zij commandi-
tair vennoot van Distriport CV is. Volgens haar is [A] partij bij
de samenwerkingsovereenkomst, maar niet bij de CV-akte: in
die akte is dat [B] BV.
3.26.2. Artikel 22 Wetboek van Koophandel (WvK) bepaalt dat
een vennootschap onder firma kan worden aangegaan bij on-
derhandse akte. Dat geldt ook voor een commanditaire ven-
nootschap. De Provincie betoogt terecht dat de samenwerkings-
overeenkomst (die dateert van 19 juni 2008) de essentialia voor
de gezamenlijke uitoefening van de onderneming bevat. In ar-
tikel 3.1 van de samenwerkingsovereenkomst staat ook dat het
samenwerkingsverband wordt aangegaan ‘(...) zoals in de on-
derhavige overeenkomst is bepaald’ (r.o. 2.10). Een voorbehoud
dat nog nader zal worden bepaald wie als commandieten zullen
participeren, heeft het hof niet aangetroffen. De samenwer-
kingsovereenkomst (die dateert van 19 juni 2008) bepaalt met
zoveel woorden dat NHN Vastgoed B.V., Zeeman Vastgoed oud
en [A] de commanditaire vennoten zullen zijn. Met deze over-
eenkomst werd naar buiten toe de CV/BV Distriport bekendge-
maakt, hetgeen wordt ondersteund door de tekst van de uitno-
diging van 16 juni 2008 voor de bijeenkomst ter ondertekening
van de samenwerkingsovereenkomst op 19 juni 2008 (produc-
tie 11 bij dagvaarding) ‘Hiermee is de BV/CVDistriport een feit.’
Distriport CV i.o. (hoe ookmoet worden geoordeeld over de sta-
tus van een CV i.o.) is, vertegenwoordigd door haar beherend
vennoot Distriport Noord-Holland BV i.o., als zodanig ook par-
tij bij de op die datum gesloten grondverkoopovereenkomst
(r.o. 2.8) en de borgovereenkomst (r.o. 2.9). Onder deze om-
standigheden komt geen zelfstandige betekenis meer toe aan
de bepaling in de samenwerkingsovereenkomst dat zo spoedig
mogelijk zal worden overgegaan tot oprichting van een CV. Dat
Distriport BVop 19 juni 2008 nog (notarieel) moest worden op-
gericht, staat aan de totstandkoming vanDistriport CVmet Dis-
triport BV i.o. als beherend vennoot niet in de weg.
3.27 De CV-akte, in het bijzonder de considerans daarvan, laat
er intussen geen twijfel over bestaan dat daarmee is beoogd de
door de drie partijen bij de samenwerkingsovereenkomst over-
eengekomen, en naar de buitenwereld reeds als voldongen feit
gepresenteerde, vennootschap (verder) te formaliseren. Een on-
derscheid met die vennootschap is, anders dan de Provincie be-
pleit, naar het oordeel van het hof kennelijk niet beoogd. Dat in
die CV-akte in plaats van [A] haar 100%dochtermaatschappij [B]
B.V. als commanditaire vennoot is vermeld, maakt dat niet an-
ders. De motieven voor deze wijziging heeft [A] in dit geding
slechts toegelicht met de stelling, dat alle drie initiële partijen
nog hebben overwogen welke vennootschap uit hun concern ri-
sicodragend aan de CV zou gaan deelnemen. De Provincie
heeft erop gewezen dat Distriport c.s. er, ook jaren nadat de
CV-akte was opgemaakt, zelf vanuit gaan dat [A] aandeelhou-
der/commandiet in de CV is. Zij heeft ter illustratie gewezen
op het financieringsvoorstel van 22 mei 2011, productie 45 in-
leidende dagvaarding) en op het persbericht van Distriport CV
van 27 juni 2011 (productie 54 bij dagvaarding, vermeld op de
website van Distriport CV) waarin wordt verklaard: ‘Distriport
is een commanditaire vennootschap met drie vennoten: Zee-
man Vastgoed, [A] en Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland
(NHN).’ Ook indien wordt aangenomen dat, zoals Distriport
c.s. stellen, in dat persbericht van Distriport CV slordigheden

15 Vgl. HR 29 juni 2007 ([.../...]), ECLI:NL:HR:2007:AZ4850,
NJ 2008/605 m.nt. Jac. Hijma.
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voorkomen, is het hof van oordeel dat tegen deze achtergrond
de Provincie niet kan worden tegengeworpen dat volgens de
CV-akte niet [A] maar haar dochtervennootschap [B] BV com-
manditair vennoot is.
3.28 Als zelfstandige grondslag komt daarbij, dat (zoals de Pro-
vincie aanvoert) [A] en [B] met elkaar vereenzelvigd kunnen
worden omdat – onbetwist – [A] aandeelhoudster is van haar
dochtervennootschap [B] BV, beide vennootschappen dezelfde
vertegenwoordigers kennen en [A] zelf ook geen onderscheid
tussen beide vennootschappen heeft gehanteerd doch integen-
deel zich jegens derden ook na de CV-akte als commandiet is
blijven presenteren.
3.29 De slotsom luidt daarom dat [A] in dit geding als comman-
ditair vennoot jegens de Provincie heeft te gelden en kan [A] de
Provincie niet tegenwerpen dat een akte ontbreekt. Grief III van
de Provincie slaagt. Dit brengt – anders dan Distriport c.s. be-
pleiten – niet mee dat de Provincie niet ontvankelijk is in haar
vorderingen. Deze zijn immers gericht tegen de partijen die zij
op grond van het Afsprakenkader en de op 19 juni 2008 geslo-
ten overeenkomsten als haar contractspartij beschouwde en
mocht beschouwen, te weten Distriport c.s., en Distriport c.s.
hebben de onderhavige procedure ingeleid.’’
2.57 Subonderdeel 4.1memoreert dat het hof in deze rechtsover-
wegingen heeft overwogen en beslist dat [A] in dit geding als
commanditair vennoot jegens de Provincie heeft te gelden en
dat [A] de Provincie niet kan tegenwerpen dat een akte ont-
breekt. Het subonderdeel betoogt dat het hof de eerste grond-
slag voor deze beslissing blijkens rov. 3.26.2 en 3.27 vindt in de
samenwerkingsovereenkomst van 19 juni 2008, die naar het
oordeel van het hof de essentialia voor de gezamenlijke uitoefe-
ning van de onderneming bevat (en feitelijk de CV is), zodat de
Provincie niet kan worden tegengeworpen dat volgens de CV-
akte niet [A] B.V. maar [B] B.V. commanditair vennoot is. Vol-
gens het subonderdeel is dit oordeel in strijd met het recht, al-
thans niet voldoende (begrijpelijk) gemotiveerd. Deze klacht
wordt verder uitgewerkt in de subonderdelen 4.1.1-4.1.2.
2.58 Subonderdeel 4.1.1 klaagt dat het hof heeft miskend dat, an-
ders dan ten aanzien van de vennootschap onder firma, art. 22
WvK niet van toepassing is bij de commanditaire vennoot-
schap, en/althans dat gelet op de bijzondere positie van behe-
rende en commanditaire vennoten het bestaan van een com-
manditaire vennootschap rechtens niet snel mag worden aan-
genomen, en/althans dat geen commanditaire vennootschap
kan bestaan zonder dat een beherend vennoot bestaat, en het
hof ten aanzien van een in 2008 ontstane CV niet heeft vastge-
steld dat de beherend vennoot bestaat. Voorts/althans getuigt
het hier bestreden oordeel van een onjuiste rechtsopvatting ten
aanzien van de uitleg van de tussen partijen geldende overeen-
komsten door te miskennen dat deze uitleg dient te geschieden
aan de hand van de Haviltex-maatstaf en afhangt van alle rele-
vante omstandigheden van het geval.
2.59 Voor zover het subonderdeel vooronderstelt dat art. 22
WvK niet op de commanditaire vennootschap van toepassing
is, gaat het uit van een onjuiste rechtsopvatting. Niettegen-
staande de tekst van deze bepaling (die voorkomt in de derde ti-
tel van het eerste boek, die als opschrift draagt ‘‘Van de vennoot-
schap onder ene firma en van die bij wijze van geldschieting of
‘en commandite’ genaamd’’), moet worden aangenomen dat zij
ook op de commanditaire vennootschap van toepassing is16.

Overigens is, anders dan uit art. 22 WvK lijkt voort te vloeien,
een authentieke of onderhandse akte geen constitutief vereiste;
de overeenkomst van vennootschap is vormvrij17.
Voor zover het subonderdeel klaagt dat het hof heeft miskend
dat, gelet op de bijzondere positie van beherende en comman-
ditaire vennoten, het bestaan van een CV rechtens niet snel
mag worden aangenomen, geldt dat de uitleg door het hof van
de tussen partijen geldende overeenkomsten op zichzelf geen
blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting en/of van te weinig
terughoudendheid bij de beoordeling of partijen al dan niet een
CV beoogden. Het hof heeft immers vastgesteld dat de samen-
werkingsovereenkomst met zoveel woorden bepaalt dat wordt
beoogd (zo spoedig mogelijk) een CVop te richten en dat NHN
Vastgoed B.V., Zeeman Vastgoed oud en [A] de commanditaire
vennoten zullen zijn. Tegen die achtergrond kan – afgezien van
het oordeel dat werd beoogd de CV reeds met de samenwer-
kingsovereenkomst in het leven te roepen, over de begrijpelijk-
heid waarvan subonderdeel 4.1.2 klaagt – het hof niet worden
verweten te weinig terughoudendheid te hebben betracht.
De klacht dat het hof zou hebben miskend dat een commandi-
taire vennootschap niet zonder beherend vennoot kan bestaan
en niet zou hebben vastgesteld dat in 2008 een beherend ven-
noot bestond, mist feitelijke grondslag. Het hof heeft Distriport
B.V. i.o. immers als (in 2008 bestaande) commanditaire ven-
noot aangemerkt (zie in het bijzonder rov. 3.26.2, slot: ‘‘(...) de
totstandkoming van Distriport CVmet Distriport BV i.o. als be-
herend vennoot (...)’’). Overigens meen ik dat een BVof een NV
in oprichting zeer wel vennoot in een personenvennootschap
kan zijn; het aangaan van rechtshandelingen namens een op te
richten BV of NV is immers uitdrukkelijk geregeld in de
art. 2:93 en 2:203 BW. Totdat de BV is opgericht en de bedoelde
rechtshandelingen heeft bekrachtigd, zijn degenen die de
rechtshandeling namens de op te richten BV hebben verricht,
zelf als de vennoten van de personenvennootschap te beschou-
wen18.
Het subonderdeel verduidelijkt ten slotte niet (en zonder toe-
lichting, die ontbreekt, valt ook niet in te zien) waarom het hof
zou hebben miskend dat de uitleg van de tussen partijen gel-
dende overeenkomsten aan de hand van de Haviltex-maatstaf
dient te geschieden en van alle relevante omstandigheden van
het geval afhankelijk is. Het hof heeft in rov. 3.26.2 en 3.27 in
ieder geval verschillende omstandigheden bij zijn uitleg betrok-
ken, zoals de omstandigheid dat de CV naar de buitenwereld
reeds als feit werd gepresenteerd en Distriport C.V. (i.o.) reeds
partij was bij de op dezelfde dag als de samenwerkingsovereen-
komst gesloten grondverkoopovereenkomst en de borgover-
eenkomst. Het subonderdeel geeft niet aan welke relevante om-
standigheden het hof hierbij over het hoofd zou hebben gezien.
2.60 Subonderdeel 4.1.2 klaagt dat het bestreden oordeel boven-
dien/althans niet voldoende (begrijpelijk) is gemotiveerd in het
licht van de navolgende (door het subonderdeel als essentieel
aangeduide) stellingen:
a) de samenwerkingsovereenkomst bepaalt in art. 4 dat ter uit-
voering van de overeenkomst een afzonderlijke vennootschap
zal worden opgericht, en dat partijen ‘‘dadelijk nadat GEM Be-

16 T&C Ondernemingsrecht (2014), art. 22, aant. 2 (‘‘De commandi-
taire vennootschap kan worden beschouwd als een species van de
vennootschap onder firma (zie art. 19, aant. 1). Art. 22 geldt in zo-
verre ook voor de commanditaire vennootschap.’’; J.M. Blanco Fer-
nandez).

17 T&C Ondernemingsrecht (2014), art. 22, aant. 1 (J.M. Blanco Fer-
nandez). De overeenkomst kan ook mondeling of zelfs stilzwij-
gend worden aangegaan; zie P.L. Wery, Hoofdzaken maatschap,
vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap
(2003), p. 45 en 105.

18 A.J.S.M. Vervoort, Het Nederlandse personenvennootschapsrecht
(2015), nr. 2.3, onder verwijzing naar Rechtsvragenrubriek WPNR
1978/5418.
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heer is opgericht’’, met inachtneming van de overeenkomst een
commanditaire vennootschap aangaan (art. 4.5);
b) de CV is ook daadwerkelijk (niet eerder dan) bij akte van
24 juni 2009 opgericht; de beherend vennoot GEM Beheer
(Distriport BV) is (eveneens) bij akte van 24 juni 200919 opge-
richt;
c) Zeeman Vastgoed, [A] en NHN Vastgoed B.V. hebben zich
niet zodanig gedragen dat jegens hen het vermoeden van een
commanditaire vennootschap, vóór de oprichting op 24 juni
2009 van Distriport CV, zou zijn gerechtvaardigd;
d) NHN Projectbeheer BV, een dochter van de 50%-deelne-
ming van de Provincie, werd specifiek opgericht om als com-
manditaire vennoot namens de Provincie risicodragend aan de
CVdeel te nemen;
e) het feit dat de drie partijen bij de publiek-private samenwer-
king, te weten de Provincie (via haar middellijke deelneming
NHN Projectbeheer B.V.), het Zeeman-concern (via Zeeman
Vastgoed) en [concern eiseres 3] (via [B] B.V.) in Distriport CV
deelnamen via projectvennootschappen, onderscheidt partijen
niet van elkaar;
f) Distriport c.s. hebben gesteld niet te kunnen inzien hoe de
Provincie enerzijds de samenwerkingsovereenkomst kan aan-
voeren om te betogen dat zij gerechtvaardigd ervan mocht uit-
gaan dat zij met de – door haar veronderstelde – eerdere CV za-
ken deed, terwijl de Provincie in hetzelfde processtuk verklaart
dat zij niet eerder dan op 22 november 2010 kennis droeg van
de inhoud van deze samenwerkingsovereenkomst, en op dat
moment – onbetwist – de CV bij akte van 24 juni 2009 tot
stand was gekomen.
2.61 Mijns inziens is het oordeel in de rov. 3.26.2 en 3.27 in het
licht van de stellingen onder a en b inderdaad onbegrijpelijk
voor zover het inhoudt dat partijen hebben beoogd reeds bij de
samenwerkingsovereenkomst de CV in het leven te roepen. Die
samenwerkingsovereenkomst spreekt immers inderdaad
steeds van een CVdie nog zal worden opgericht en van wie daar-
in als commandieten zullen optreden (in art. 4 lid 5 en ook lid 1
en lid 8). Daaruit blijkt niet zondermeer de (voor de totstandko-
ming van de overeenkomst tot oprichting van een CV essentië-
le) wil de CV reeds door het aangaan van de samenwerkings-
overeenkomst in het leven te roepen. Die wil kan evenmin uit
de door het hof in de rov. 3.26.2 en 3.27 genoemde omstandig-
heden worden afgeleid. De omstandigheid dat de CV in de (van
dezelfde datum als de samenwerkingsovereenkomst date-
rende) grondverkoopovereenkomst en borgovereenkomst als
Distriport Noord-Holland CV i.o. wordt aangeduid en het feit
dat de in rov. 3.27 bedoelde CV-akte het opschrift ‘‘Overeen-
komst tot het aangaan van een commanditaire vennootschap’’
draagt, wijzen juist op een andere dan op een onmiddellijke tot-
standbrenging van een CV gerichte rechtswil. Ook als met de
CV-akte is bedoeld de reeds in de samenwerkingsovereenkomst
gemaakte afspraken uit te voeren (in de woorden van rov. 3.27:
‘‘(verder) te formaliseren’’), volgt daaruit niet dat de CV reeds
had aangevangen te bestaan.
De hierboven bedoelde onbegrijpelijkheid kan echter niet tot
cassatie leiden, indien het oordeel van het hof aan het slot van
rov. 3.27 dat aan de Provincie niet kan worden tegengeworpen
dat [A] geen commanditaire vennoot was, op de hierna (onder
2.65) aan te geven grondslag stand houdt. Ook de overige door
het subonderdeel genoemde stellingen doen in dat laatste geval
om de hierna te bespreken redenen niet aan dat oordeel af.
De stelling onder c houdt niet meer in dan dat Zeeman Vast-
goed, [A] en NHN Vastgoed B.V. zich niet zodanig hebben ge-

dragen dat jegens hen het vermoeden van een commanditaire
vennootschap, vóór de oprichting op 24 juni 2009 van Distri-
port CV, zou zijn gerechtvaardigd. Het subonderdeel licht niet
toe en adstrueert niet waarom onbegrijpelijk zou zijn dat het
hof uit de verklaringen en gedragingen van de genoemde partij-
en dat laatste wél heeft afgeleid. Zodanige toelichting en ad-
structie kan ook niet worden gevonden in de passages in de pro-
cesstukken van de feitelijke instanties waarnaar het subonder-
deel verwijst. Afgezien van de stelling in hoger beroep dat
sprake zou zijn van een slordigheid in het door het hof ge-
noemde persbericht, betreffen de genoemde vindplaatsen
slechts de vraag of [A] het beheersverbod van art. 20 lid 2 WvK
zou hebben overtreden en de vraag of de samenwerkingsover-
eenkomst als CV-oprichtingsakte moest worden aangemerkt.
De eerstgenoemde stelling is door het hof in rov. 3.27 in aan-
merking genomen; het hof heeft dienaangaande geoordeeld
dat die stelling niet aan zijn oordeel afdoet. De overige stellin-
gen waarnaar het subonderdeel verwijst zijn niet concludent
met betrekking tot hetgeen de Provincie uit de verklaringen en
gedragingen van de betrokken partijenmet betrekking tot het al
dan niet bestaan van een CV, reeds voor 24 juni 2009, mocht
afleiden.
Zonder nadere toelichting, die ontbreekt, valt evenmin in te
zien waarom de stellingen onder d en e aan het bestreden oor-
deel zouden afdoen.
De stelling onder f miskent dat, nog daargelaten dat het bestre-
den oordeel niet louter op de inhoud van de samenwerkings-
overeenkomst berust, voor de beantwoording van de vraag wie
de Provincie mocht beschouwen als commanditaire vennoten
van de CV (al dan niet ‘‘in oprichting’’) met wie zij eerder zaken
had gedaan, ook feiten en omstandigheden die haar eerst na
24 juni 2009 ter kennis zijn gekomen, van belang kunnen
zijn, zeker nu uit het subonderdeel (en uit de vindplaats waar-
naar het subonderdeel in dit verband verwijst) niet voortvloeit
dat de Provincie terstond bekend was met de inhoud van de op
die datum tot stand gekomen (en op het punt van de aanwijzing
van de commanditaire vennoten van de samenwerkingsover-
eenkomst afwijkende) CV-akte, waarbij zij evenmin als bij de
samenwerkingsovereenkomst partij was20.
2.62 Subonderdeel 4.2 keert zich tegen rov. 3.28 en de daarin op-
genomen tweede en zelfstandige grondslag voor het oordeel in
rov. 3.29 dat [A] in dit geding als commanditair vennoot jegens
de Provincie heeft te gelden, te weten die van vereenzelviging
van [A] en [B]. Volgens het subonderdeel is dit oordeel in strijd
met het recht en/althans niet voldoende (begrijpelijk) gemoti-
veerd. Deze klacht wordt verder uitgewerkt in de subonderde-
len 4.2.1-4.2.2.
2.63 Subonderdeel 4.2.1 betoogt dat vereenzelviging het bij de
toepassing van een rechtsregel voorbijgaan aan het identiteits-
verschil tussen een bij het geval betrokken rechtspersoon en
een ofmeer andere bij die rechtspersoon betrokken (rechts)per-
sonen is. Hiertoe zal sprakemoeten zijn van uitzonderlijke om-
standigheden en moet aan drie eisen worden voldaan: (i) er
moet sprake zijn van materieel dezelfde rechthebbende, (ii) er
moet sprake zijn van vermogensvermenging, en (iii) door de
vermogensvermenging moeten rechten van derden zijn bena-
deeld. Nu het hof blijkens de in cassatie bestreden beslissing
deze toets heeft miskend door niet te onderzoeken of aan al
deze eisen is voldaan, is zijn oordeel in strijd met het recht. De
gegevens dat (i) [A] aandeelhoudster is van haar dochterven-
nootschap [B], (ii) beide vennootschappen dezelfde vertegen-

19 Volgens rov. 2.13 is Distriport BV bij akte van 9 juni 2009 opge-
richt.

20 Hierbij kan nog van belang zijn dat van een commanditaire ven-
noot geen persoonlijke gegevens worden ingeschreven in het han-
delsregister (vgl. art. 18 Handelsregisterbesluit).
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woordigers kennen en (iii) [A] zelf ook geen onderscheid tussen
beide vennootschappen heeft gehanteerd doch integendeel
zich jegens derden ook na de CV-akte als commandiet is blijven
presenteren, kunnen de conclusie dat sprake is van vereenzelvi-
ging in het licht van de toepasselijke criteria niet dragen.
2.64Het subonderdeel is deels terecht voorgesteld. De omstan-
digheden onder (i) en (ii) – dat [B] een dochtervennootschap is
van [A] en dat beide vennootschappen dezelfde vertegenwoordi-
gers kennen – die betrekking hebben op de verwevenheid van
de beide vennootschappen, vormen op zichzelf onvoldoende
grond om te concluderen tot de door het hof in rov. 3.28 be-
doelde vereenzelviging en het daaraan door het hof in rov. 3.29
verbonden gevolg dat [A] in dit geding als commanditair ven-
noot heeft te gelden (en daarmee op dezelfde voet als de com-
manditaire vennoot [B] aansprakelijk zal (kunnen) zijn voor de
schade voortvloeiende uit de hier aan de orde zijnde toereken-
bare tekortkoming van Distriport CV in de nakoming van haar
contractuele verplichtingen jegens de Provincie). Het enkele
feit dat een moedermaatschappij hetzij door haar bestuurders
tevens als bestuurders van haar dochter te doen optreden, hetzij
als bestuurder en/of enig aandeelhouder van haar dochter het
beleid ter zake van de bedrijfsactiviteiten van de dochter bepaalt
en daaraan leiding geeft c.q. dat beleid beı̈nvloedt, brengt im-
mers niet mee dat de moeder op dezelfde voet aansprakelijk
zal (kunnen) zijn voor datgene waarvoor de dochter aansprake-
lijk zal (kunnen) zijn21. Enig misbruik van het identiteitsver-
schil tussen de twee vennootschappen heeft het hof niet aan
zijn oordeel ten grondslag gelegd22.
2.65 De omstandigheid onder (iii) – dat [A] zelf ook geen onder-
scheid tussen beide vennootschappen heeft gemaakt en zich je-
gens derden ook na de CV-akte als commandiet is blijven pre-
senteren – kan echter, ook buiten het strikte kader van de ver-
eenzelviging23 en min of meer in lijn met het oordeel in rov.
3.27, ertoe leiden dat niet aan de Provincie kan worden tegenge-
worpen dat [A] geen commanditair vennoot was. In die zin
vormt deze omstandigheid, in samenhang met hetgeen het hof
in rov. 3.27 heeft vastgesteld, een (zelfstandige) grondslag voor
de slotsom in rov. 3.29 dat [A] in dit geding als commanditair
vennoot heeft te gelden. Indien, zoals ik meen, de in rov. 3.29
opgemaakte slotsom op die grondslag stand houdt, hebben Dis-
triport c.s. geen belang bij de op zichzelf slagende klachten van
het subonderdeel en kan het subonderdeel niet tot cassatie lei-
den.
2.66 Volgens subonderdeel 4.2.2 is ’s hofs beslissing bovendien/
althans niet voldoende (begrijpelijk) gemotiveerd, nu toetsing
aan de voormelde criteria, gelet op zowel het gebrek aan draag-
kracht van ’s hofs voormelde overwegingen als de ter zake door
Distriport c.s. naar voren gebrachte en volgens het subonder-
deel essentiële stellingen waaruit volgt dat in het geval van [A]
niet aan de criteria voor vereenzelviging is voldaan, niet tot de
beslissing van het hof zou kunnen leiden.
2.67 Wat betreft de door het hof in rov. 3.28 genoemde omstan-
digheden onder (i) en (ii) bestaat bij de behandeling van dit sub-
onderdeel – gelet op het hiervóór (onder 2.64) overwogene –

geen belang meer. Voorts staat, wat betreft de omstandigheid
onder (iii), het betoog dat niet aan voormelde criteria voor ver-
eenzelviging is voldaan, niet aan de aanname van de hiervóór
(onder 2.65) bedoelde (zelfstandige) grondslag voor de slotsom
in rov. 3.29 in de weg.
2.68 Onderdeel 4.3 klaagt dat, indien de bestreden beslissing al-
dus zoumoeten worden begrepen dat het hof heeft bedoeld om
(al dan niet daarnaast) tot vereenzelviging te concluderen op de
grond dat [A] zelf ook geen onderscheid heeft gemaakt doch
zich integendeel jegens derden ook na de CV-akte als comman-
diet is blijven presenteren, dit in de eerste plaats zonder nadere
motivering, die ontbreekt, onbegrijpelijk is in het licht van de
essentiële stelling van Distriport c.s. dat dit nu juist niet zo is.
Voorts zou de juistheid van het oordeel van het hof dat [A] zelf
ook geen onderscheid heeft gemaakt doch zich integendeel je-
gens derden ook na de CV-akte als commandiet is blijven pre-
senteren, onder meer bij gebreke van concreet misbruik casu
quo concrete benadeling van derden – hetgeen overigens ook
niet was gesteld door de Provincie – niet maken dat is voldaan
aan de criteria voor vereenzelviging van de twee te onderschei-
den vennootschappen.
2.69 De enkele stelling dat [A] zich niet is blijven presenteren
als commandiet, maakt het andersluidende oordeel van het hof
niet onbegrijpelijk. Er wordt niet verwezen naar vindplaatsen
die de klacht ondersteunen, anders dan naar de stelling in ho-
ger beroep dat sprake zou zijn van een slordigheid in het door
het hof genoemde persbericht, een stelling die het hof in rov.
3.27, slot, in aanmerking heeft genomen, maar waarover het
heeft geoordeeld dat zij niet aan zijn oordeel in de weg staat.
Waarom dit onbegrijpelijk zou zijn, geeft het onderdeel niet
aan.
Voorts geldt ook hier dat het betoog dat niet aan voormelde cri-
teria voor vereenzelviging is voldaan niet in de weg staat aan de
aanname van de hiervóór (onder 2.65) bedoelde (zelfstandige)
grondslag voor de slotsom in rov. 3.29.
2.70 Dit alles leidt tot de conclusie dat onderdeel 4 niet slaagt.
2.71 Onderdeel 5 telt twee subonderdelen. Het is gericht tegen
rov. 3.29:
‘‘3.29 De slotsom luidt daarom dat [A] in dit geding als com-
manditair vennoot jegens de Provincie heeft te gelden en kan
[A] de Provincie niet tegenwerpen dat een akte ontbreekt. Grief
III van de Provincie slaagt. Dit brengt – anders dan Distriport
c.s. bepleiten – niet mee dat de Provincie niet ontvankelijk is in
haar vorderingen. Deze zijn immers gericht tegen de partijen
die zij op grond van het Afsprakenkader en de op 19 juni 2008
gesloten overeenkomsten als haar contractspartij beschouwde
en mocht beschouwen, te weten Distriport c.s., en Distriport
c.s. hebben de onderhavige procedure ingeleid.’’
2.72 Subonderdeel 5.1 klaagt dat het hof zijn oordeel dat het feit
dat [A] als commanditair vennoot wordt aangemerkt, anders
dan Distriport c.s. hebben bepleit, niet meebrengt dat de Pro-
vincie niet-ontvankelijk is in haar vorderingen, in het licht van
de stellingen van Distriport c.s. niet (voldoende) heeft gemoti-
veerd, waardoor het onbegrijpelijk is.
2.73 Het subonderdeel wordt niet verder toegelicht danmet een
verwijzing naar de vindplaatsen waar Distriport c.s. anders zou-
den hebben bepleit. De eerste vindplaats betreft de navolgende
passage24:
‘‘Indien bovendien de Provincie al zou moeten worden gevolgd
in haar stellingen, hetgeen nogmaals gelet op de bij de provin-
cie als grootaandeelhouder bekende governance bij haar deelne-
ming NHN voor onwaarschijnlijk of zelfs uitgesloten moet

21 Zie HR 16 juni 1995 (Bato’s Erf), ECLI:NL:HR:1995:ZC1758,
NJ 1996/214 m.nt. Ma, rov. 3.3.

22 Vgl. HR 9 juni 1995 (Citco), ECLI:NL:HR:1995:ZC1752, NJ 1996/
213; HR 13 oktober 2000 (Rainbow/Ontvanger),
ECLI:NL:HR:2000:AA7480, NJ 2000/698 m.nt. Ma, «JOR» 2000/
238 m.nt. O.L.O. de Witt Wijnen.

23 Ook A.E.H. van der Voort Maarschalk lijkt ruimte te zien voor toe-
passing van een zekere vorm van vereenzelviging ingeval een di-
recteur-aandeelhouder van twee vennootschappen structureel
onvoldoende duidelijk maakt voor welke van de twee vennoot-
schappen hij optreedt, zie WPNR 6434 (2000), p. 201. 24 Memorie van antwoord in incidenteel appel, onder 2.3.7.
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worden gehouden, moet het er voor worden gehouden dat de
Provincie haar vorderingen in reconventie (eveneens) tegen de
onjuiste partijen heeft gericht, zodat de Provincie in deze vor-
deringen reeds hierom niet kan worden ontvangen.’’
Nog daargelaten dat het feit dat een vordering tegen de ver-
keerde partij is gericht veeleer tot een afwijzing van de vorde-
ring dan tot een niet-ontvankelijkverklaring van de eisende par-
tij zou moeten leiden, wordt uit de geciteerde passage niet dui-
delijk waarom in het geval dat [A] als commanditair vennoot
zou hebben te gelden, de Provincie haar reconventionele vorde-
ringen tegen de onjuiste partijen zou hebben gericht.
Het subonderdeel verwijst voorts naar de pleitnota van Distri-
port c.s. in appel, onder 5.7, waar wordt betoogd dat het stand-
punt van de Provincie impliceert dat van twee van elkaar te on-
derscheiden CV’s sprake is. Hierna (onder 2.75) zal nog aan de
orde komen dat het hof dat standpunt in rov. 3.27 heeft verwor-
pen. Mijns inziens behoefde het hof daarop in rov. 3.29 niet na-
der in te gaan en heeft het met zijn overweging dat de vorderin-
gen van de Provincie zijn gericht tegen de partijen die de Pro-
vincie op grond van het Afsprakenkader en de op 19 juni 2008
gesloten overeenkomsten als haar contractspartijen be-
schouwde en mocht beschouwen, te weten Distriport c.s. (de
partijen die de onderhavige procedure hebben ingeleid), zijn
oordeel voldoende begrijpelijk gemotiveerd.
2.74 Subonderdeel 5.2 klaagt dat waar het hof stelt (in rov. 3.29)
dat de reconventionele vorderingen van de Provincie zijn ge-
richt tegen de partijen die zij als haar contractspartij be-
schouwde en mocht beschouwen, ‘‘te weten Distriport c.s.’’,
dit zowel in het licht van de feiten, als gelet op de stellingen
van de Provincie enerzijds en van Distriport c.s. anderzijds,
niet correct is. Distriport CV, die de procedure tegen de Provin-
cie heeft ingeleid met de dagvaarding van 7 juli 2011, is niet de
CV uit 2008 waarvan het hof in het thans in cassatie bestreden
arrest het bestaan heeft aangenomen. Dit volgt uit de verklaring
namens Distriport c.s. bij gelegenheid van de comparitie van
partijen, het feit dat Distriport c.s. het bestaan van een in 2008
opgerichte CV uitdrukkelijk hebben betwist en de stelling van
Distriport c.s. dat de Provincie zich ter afwering van de conven-
tionele vordering van Distriport c.s. niet beroept op het feit dat
zij – beweerdelijk – met een CV uit 2008 zaken heeft gedaan.
Zou het oordeel van de Provincie en het hof al worden gevolgd
dat sprake is van een tweede commanditaire vennootschap (één
uit 2008 zonder akte en één uit 2009 met akte), dan hebben
Distriport c.s. in deze procedure betoogd dat de conventionele
vorderingen zijn ingesteld door de CV uit 2009 (alsmede de
daarin blijkens de akte gekoppelde beherend vennoot, en Zee-
man Vastgoed en [A] als zelfstandige contractspartijen van de
Provincie), en uitdrukkelijk niet door een gestelde CV uit 2008
(met andere commanditaire vennoten). Dat zou dan, in de visie
van de Provincie en het hof, betekenen dat het niet de CV is
waarmee de Provincie volgens haar eigen stellingen gecontrac-
teerd heeft, die de vorderingen heeft ingesteld. Dat had er dan,
vanuit dat gezichtspunt, toe moeten leiden dat de vorderingen
van Distriport c.s. om die reden werden afgewezen, maar dat
had er dan – als sequeel – ook toe moeten leiden dat de recon-
ventionele vorderingen van de Provincie, die zij zegt te hebben
ingesteld tegen de CV uit 2008, jegens de CV uit 2009 niet
zouden kunnen worden toegewezen. Indien aansprakelijkheid
van de CV niet in rechte wordt vastgesteld, vitieert dit de beslis-
singen van het hof ter zake van de hoofdelijke aansprakelijk-
heid van [A] en Zeeman in de rov. 3.30-3.30.4, aldus nog steeds
het subonderdeel.
2.75 Het hof heeft de opvatting dat van twee te onderscheiden
CV’s sprake is, uitdrukkelijk verworpen. Volgens het hof is met
de CV-akte beoogd de bij de samenwerkingsovereenkomst

overeengekomen vennootschap ‘‘(verder) te formaliseren’’ en
is een onderscheid met die laatste vennootschap kennelijk niet
beoogd (rov. 3.27). Daarbij heeft het hof mede in aanmerking
genomen dat in de CV-akte in plaats van [A] haar 100% dochter-
maatschappij [B] B.V. als commanditaire vennoot is vermeld,
maar heeft het, mede gelet op de motieven daarvoor, kennelijk
geoordeeld dat daarmee niet werd beoogd naast de bestaande
CV een nieuwe CV in het leven te roepen. Het subonderdeel is
tevergeefs voorgesteld, reeds omdat het hof uitdrukkelijk niet
van het bestaan van twee afzonderlijke CV’s is uitgegaan.
2.76 Onderdeel 5 is daarom in zijn geheel tevergeefs voorge-
steld.
2.77Onderdeel 6 telt vijf subonderdelen, waarvan het tweede op
zijn beurt in twee subonderdelen is uitgewerkt.
2.78 Subonderdeel 6.1 is gericht tegen het oordeel van het hof in
rov. 3.30.1. In deze overweging, en in de daaraan voorafgaande
rov. 3.30, heeft het hof als volgt overwogen:
‘‘3.30 Vervolgens moet worden nagegaan, of de commanditaire
vennoten [A] en Zeeman Vastgoed oud naast Distriport CV
hoofdelijk aansprakelijk zijn. Dat is het geval indien zij be-
heershandelingen hebben verricht als bedoeld in artikel 21 lid
2 WvK (bedoeld zal hier zijn art. 20 lid 2WvK; LK).
3.30.1. De Provincie heeft in onderdeel 4.4 van haar memorie van
antwoord deze vraag bevestigend beantwoord met de stelling dat
[betrokkene 1] en [betrokkene 2] (hierna: [betrokkene 1] en [betrok-
kene 2]) – handelend in hun hoedanigheid van vertegenwoordi-
gers van Zeeman Vastgoed oud en [A] – ook (de) feitelijke beleids-
bepalers waren binnen de CV, zonder daarbij in de externe com-
municatie een duidelijk onderscheid te maken in welke
hoedanigheid zij handelden. Distriport c.s. hebben verweer ge-
voerd met het betoog dat besluitvorming binnen de CV, waar ook
NHN bij betrokken was, op basis van unanimiteit geschiedde (pa-
ragraaf 2.1.5 memorie van antwoord in incidenteel appel) maar
daarmee onweersproken gelaten dat [betrokkene 1] en [betrokkene
2] in hun externe communicatie hun hoedanigheid in het onge-
wisse lieten, zodat dat als vaststaand zal worden aangenomen.’’
Het subonderdeel klaagt dat voor zover de beslissing van het hof
mede op deze overweging is gestoeld, deze beslissing onjuist is, al-
thans in het licht van de door Distriport c.s. ter zake ingenomen es-
sentiële stellingen niet voldoende (begrijpelijk) is gemotiveerd.
Distriport c.s. hebben volgens het subonderdeel gemotiveerd be-
twist dat in de externe communicatie onduidelijkheid kon bestaan
over het optreden namens de beherend vennoot. Zo heeft de Belas-
tingdienst bij brief van 27 juni 2013 expliciet verklaard dat zij altijd
slechts Distriport BV, de beherend vennoot van de CV, als partij
heeft beschouwd.Het hofmaakt van deze duidelijke brief in het ar-
rest in het geheel geen melding, en moet daarmee worden geacht
niet te hebben gerespondeerd op de daaraan verbonden essentiële
stellingen van Distriport c.s.
2.79 Om welke reden de overweging van het hof in rov. 3.30.1
onjuist zou zijn, en in strijd met welke rechtsregel het hof aldus
heeft overwogen, maakt het subonderdeel niet duidelijk.
Wat betreft de klacht dat de beslissing van het hof in rov. 3.30.1
onbegrijpelijk zou zijn, wijst het subonderdeel op de pleitnota
in appel van Distriport c.s. (onder 5.4), alwaar Distriport c.s.
één van de voorbeelden waarin [betrokkene 1] en [betrokkene 2]
volgens de Provincie beheersdaden hebben verricht, betwisten.
De algemene stelling dat [betrokkene 1] en [betrokkene 2] in
hun externe communicatie hun hoedanigheid in het ongewisse
lieten, is daarmee nog niet weersproken.
Ook de verklaring van de Belastingdienst in de brief van 27 juni
201325 – dat de adressering in eerdere correspondentie van de

25 Prod. 90 bij de memorie van grieven.
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Belastingdienst wat ongelukkig is geweest, in die zin dat kenne-
lijk onduidelijk was uit hoofde van welke functie [betrokkene 1]
als geadresseerde is aangemerkt, maar dat aan de Belasting-
dienst steeds duidelijk was dat zij slechts te maken had met
(een contactpersoon van) Distriport Noord-Holland B.V. als be-
herend vennoot van Distriport Noord-Holland CV, en dat hier-
mee hopelijk de onduidelijkheid betreffende het handelen van
[betrokkene 1] is opgelost – vormt niet zonder meer een weer-
legging van de (algemene) stelling dat [betrokkene 1] en [betrok-
kene 2] in hun externe communicatie hun hoedanigheid in het
ongewisse lieten. Daarbij komt dat het subonderdeel verwijst
naar passages in de stukken in hoger beroep die betrekking
hebben, hetzij op de vraag in hoeverre fiscale bouwrijpheid
een voorwaarde was voor de teruglevering van de gronden, het-
zij op de vraag of de commanditaire vennoten beheersdaden
hebben verricht, zodat niet kan worden gezegd dat het hof door
het onvermeld laten van de brief van de Belastingdienst niet
heeft gerespondeerd op essentiële stellingen van Distriport c.s.
met betrekking tot de vraag of [betrokkene 1] en [betrokkene 2]
in hun externe communicatie hun hoedanigheid in het onge-
wisse hebben gelaten. Op de door het subonderdeel vermelde
plaatsen stellen óók Distriport c.s. bovendien dat die communi-
catie, althans de adressering daarvan, niet geheel zuiver was26

en in ieder geval aan de zijde van de Provincie tot verwarring
heeft geleid27. De overwegingen van het hof in rov. 3.30.1 zijn
derhalve niet onbegrijpelijk in het licht van de door het subon-
derdeel bedoelde stellingen. Het subonderdeel is tevergeefs
voorgesteld.
2.80 Subonderdeel 6.2 keert zich tegen rov. 3.30.2 en het begin
van rov. 3.30.3:
‘‘3.30.2. Het hof heeft aan de hand van de stukken in het dossier
(waaronder het Afsprakenkader, de borg-, grondverkoop- en sa-
menwerkingsovereenkomst, alsmede verschillende vergader-
stukken en correspondentie met de Provincie en de Belasting-
dienst) geconstateerd dat [betrokkene 1] en [betrokkene 2] direc-
teur van (de directeurs van) Distriport B.V. waren en ook
namens Distriport BV jegens de Provincie en de Belasting-
dienst hebben geageerd (zie bijvoorbeeld r.o. 2.19, 2.20, 2.22
en 2.27), terwijl zij gelijktijdig ook directeur zijn (geweest) van
de vennootschappen die in dit geding als commanditaire ven-
noot jegens de Provincie gelden, namelijk [A] en Zeeman Vast-
goed oud. De samenloop van al die hoedanigheden in de perso-
nen van de directeuren brengt mee dat ook waar [betrokkene 1]
en [betrokkene 2] aangaven namens (de directie van) Distriport
BV op te treden (derden daardoor de indruk gevend dat zij in
werkelijkheid beherend vennoot zijn), dat optreden bezwaarlijk
kan worden geabstraheerd van hun hoedanigheid als (en optre-
den namens) directeur van een commanditair vennoot. Het hof
gaat er daarom vanuit dat de handelingen van deze directeuren
van [A] en Zeeman Vastgoed oud (zoals het overleg met de Be-
lastingdienst over de fiscale bouwrijpheid en het overlegmet de
Provincie over de financiering) als handelingen van die com-
manditaire vennoten gelden en dat laatstgenoemden daarmee
in beginsel beheershandelingen hebben verricht als bedoeld in
artikel 20 lid 2 WvK (vgl. ECLI:NL:HR:2009:BB9390). Een an-
dere benadering zou meebrengen dat de commanditaire ven-
noten in staat zouden zijn om zonder eigenlijke persoonlijke
verbondenheid de CV de door hen gewenste handelingen in
het rechtsverkeer te laten verrichten, hetgeen de wetgever met
artikel 21 lid 2WvK heeft willen voorkomen.
3.30.3. Op het uitgangspunt dat in beginsel beheershandelin-

gen zijn verricht zijn uitzonderingen denkbaar, bijvoorbeeld
vanwege de specifieke aard van de handeling. (...)’’
Het onderdeel stelt dat dit oordeel van het hof in strijd met het
recht, althans, in het licht van de essentiële stellingen namens
Distriport c.s., niet voldoende (begrijpelijk) gemotiveerd is.
2.81 In subonderdeel 6.2.1wordt deze klacht uitgewerkt. Het sub-
onderdeel voert aan dat het hof heeft miskend dat van toepas-
sing van art. 20 lid 2 WvK slechts sprake kan zijn, indien is ko-
men vast te staan dat een commanditaire vennoot een of meer
concrete beheersdaden heeft verricht. Tot een dergelijke vast-
stelling, per commanditaire vennoot afzonderlijk, is het hof vol-
gens het subonderdeel niet gekomen, terwijl Distriport c.s.
hebben betwist dat de Provincie zulke beheersdaden heeft aan-
gewezen of gesteld en dat de commanditaire vennoten een of
meer concrete beheersdaden hebben verricht.
2.82 Het subonderdeel mist feitelijke grondslag, nu het hof in
rov. 3.30.2 wel degelijk enkele concrete handelingen heeft vast-
gesteld, op basis waarvan het hof – na de (niet door het subon-
derdeel bestreden) vaststelling dat deze handelingen als hande-
lingen van de commanditaire vennoten gelden – (evenmin als
zodanig door het subonderdeel bestreden) heeft geoordeeld
dat bedoelde commanditaire vennoten daarmee in beginsel be-
heershandelingen hebben verricht als bedoeld in art. 20 lid 2
WvK. Deze handelingen betreffen in ieder geval het overleg
met de Belastingdienst over de fiscale bouwrijpheid en het over-
leg met de Provincie over de financiering.
2.83 In subonderdeel 6.2.2 wordt onderdeel 6.2 uitgewerkt voor
zover het hof met de overweging als zojuist bedoeld (betref-
fende het overleg met de Belastingdienst over de fiscale bouw-
rijpheid en het overleg met de Provincie over de financiering)
zou moeten worden geacht tot de vereiste vaststelling van be-
heersdaden van de commanditaire vennoten te zijn gekomen.
Het subonderdeel klaagt dat het oordeel van het hof (ook) in
dat geval onjuist, althans niet voldoende (begrijpelijk) is gemo-
tiveerd. Het subonderdeel wijst daartoe (onder meer) op het na-
volgende.
a) Voor zover het hof heeft beoogd ‘‘het overleg met de Provin-
cie over de financiering’’ als een beheersdaad van commandie-
ten aan te merken, is het daarmee buiten de rechtsstrijd van
partijen getreden. De Provincie heeft noch in eerste aanleg,
noch in appel gesteld (of aannemelijk gemaakt) dat het overleg
met de Provincie over de financiering als beheersdaad van een
of meer van de commanditaire vennoten zou hebben te gelden.
Distriport c.s. hebben zich ter zake dan ook niet kunnen verwe-
ren. In zoverre is hiermee tevens sprake van een in strijd met
de goede procesorde tot stand gekomen verrassingsbeslissing.
Dit wordt geı̈llustreerd door het feit dat uit de correspondentie
in de periode van het overleg over de financiering blijkt dat
werd gecorrespondeerd tussen de Provincie en Distriport BV,
de beherend vennoot.
b) Voor zover het hof ‘‘het overleg met de Belastingdienst over
de fiscale bouwrijpheid’’ heeft aangemerkt als handeling van de
commanditaire vennoten en daarmee als beheersdaad, is de
daarop gebaseerde beslissing onbegrijpelijk in het licht van de
essentiële stelling van Distriport c.s. – onder overlegging van
een brief van de Belastingdienst van 27 juni 2013 – dat bij de
Belastingdienst geen onduidelijkheid heeft bestaan over de
hoedanigheid van de gesprekspartner, en dat – blijkens eigen
mededelingen van de Belastingdienst – de Belastingdienst al-
tijd Distriport BVals de gesprekspartner heeft beschouwd.
c) Voor zover het hof zou hebben bedoeld slechts twee voorbeel-
den van beheersdaden te geven (‘‘zoals’’), is de beslissing van
het hof (te meer) onvoldoende begrijpelijk gemotiveerd, nu het
hof aldus geen inzicht heeft gegeven welke (andere) beheersda-
den van commanditaire vennoten in zijn gedachtegang tot aan-

26 Antwoordakte na tussenvonnis d.d. 25 juli 2012 onder 5.1.9.
27 Memorie van grieven onder 4.6.3 en voetnoot 36.
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sprakelijkheid op de voet van artikel 20 lid 2 WvK zouden moe-
ten leiden.
2.84Wat betreft het argument onder b) geldt dat de stelling van
Distriport c.s. dat bij de Belastingdienst geen onduidelijkheid
heeft bestaan over de hoedanigheid van de gesprekspartner en
dat de Belastingdienst altijd Distriport BV als gesprekspartner
heeft beschouwd, van belang zou kunnen zijn bij de beoorde-
ling van de gevolgen die aan de overtreding van het beheersver-
bod worden verbonden (zie hierna nader 2.93 e.v.), maar op
zichzelf niet in de weg staat aan de kwalificatie van het overleg
met de Belastingdienst over de fiscale bouwrijpheid als hande-
ling van de commanditaire vennoten en daarmee als verboden
beheershandeling van die commanditaire vennoten in de zin
van art. 20 lid 2 WvK (en overigens evenmin in de weg staat
aan het bestaan van onduidelijkheid over de hoedanigheid van
de gesprekspartner van de Belastingdienst bij de Provincie).
Derhalve faalt het subonderdeel voor zover dit het overleg met
de Belastingdienst betreft.
2.85 Het hof heeft zich in rov. 3.30.2 derhalve in ieder geval op
het overleg met de Belastingdienst over de fiscale bouwrijpheid
kunnen baseren, wat overigens ook zij van de argumenten on-
der a) en c).
2.86 Het subonderdeel wijst voorts nog op het volgende.
d) Waar het hof tot uitgangspunt heeft genomen dat de door het
hof als beheersdaden geduide gedragingen zijn verricht na-
mens Distriport BV, is het oordeel dat deze handelingen als
handelingen van de commanditaire vennoten gelden, onjuist
of onvoldoende (begrijpelijk) gemotiveerd. De door het hof
vastgestelde personele unie tussen (middellijk) bestuurders
van commanditaire vennoten en (middellijk) bestuurders van
de beherend vennoot is daartoe onvoldoende. Juist waar de han-
delende personen (tevens) (middellijk) bestuurder van een be-
herend vennoot zijn, ligt het immers niet voor de hand door
hen verrichte beheersdaden ondanks dat karakter van die han-
delingen niet als handelingen van de beherend vennoot op te
vatten.
2.87 Het hof heeft in rov. 3.30.2 – nadat het had geconstateerd
dat [betrokkene 1] en [betrokkene 2] directeur van (de directeu-
ren van) Distriport B.V. waren en ook namens Distriport BV je-
gens de Provincie en de Belastingdienst hebben geageerd, ter-
wijl zij gelijktijdig ook directeur zijn (geweest) van de vennoot-
schappen die in dit geding als commanditaire vennoot jegens
de Provincie gelden – als volgt overwogen:
‘‘3.30.2. (...) De samenloop van al die hoedanigheden in de per-
sonen van de directeuren brengt mee dat ook waar [betrokkene 1]
en [betrokkene 2] aangaven namens (de directie van) Distriport BV
op te treden (derden daardoor de indruk gevend dat zij in werke-
lijkheid beherend vennoot zijn), dat optreden bezwaarlijk kan
worden geabstraheerd van hun hoedanigheid als (en optreden
namens) directeur van een commanditair vennoot. Het hof gaat
er daarom vanuit dat de handelingen van deze directeuren van
[A] en Zeeman Vastgoed oud (zoals het overleg met de Belas-
tingdienst over de fiscale bouwrijpheid en het overleg met de
Provincie over de financiering) als handelingen van die com-
manditaire vennoten gelden en dat laatstgenoemden daarmee
in beginsel beheershandelingen hebben verricht als bedoeld in
artikel 20 lid 2 WvK (vgl. ECLI:NL:HR:2009:BB9390). Een an-
dere benadering zou meebrengen dat de commanditaire ven-
noten in staat zouden zijn om zonder eigenlijke persoonlijke
verbondenheid de CV de door hen gewenste handelingen in
het rechtsverkeer te laten verrichten, hetgeen de wetgever met
artikel 21 lid 2WvK heeft willen voorkomen’’ (cursivering toege-
voegd; LK).
Het hof heeft aan het slot van rov. 3.30.2 op zichzelf terecht een
verband gelegd met de strekking van de sanctie van art. 21

WvK, zoals die onlangs nog (overigens na het wijzen van het be-
streden arrest) door de Hoge Raad werd verwoord in HR
29 mei 2015 (Lunchroom De Katterug), ECLI:NL:HR:2015:1413,
NJ 2015/380 m.nt. P. van Schilfgaarde, JOR 2015/192 m.nt.
Chr.M. Stokkermans, OR 2015/77 m.nt. A.J.S.M. Tervoort, JIN
2015/152 m.nt. J.W.P.M van der Velden. Volgens de Hoge Raad
strekt de sanctie van art. 21 WvK ertoe te voorkomen dat com-
manditaire vennoten die op een van de in art. 20 WvK ver-
melde manieren onduidelijkheid laten ontstaan over hun
rechtspositie in de vennootschap, zich kunnen onttrekken aan
de aansprakelijkheid die art. 18 WvK voorziet voor de gewone
vennoten. Daarbij gaat het erom te voorkomen, enerzijds dat
een commanditaire vennoot ten name van de vennootschap
aan het handelsverkeer deelneemt als ware hij beherend ven-
noot en aldus misbruik maakt van het rechtsgevolg dat is ver-
bonden aan de hoedanigheid van commanditaire vennoot, en
anderzijds dat derden door het optreden van een commandi-
taire vennoot in de veronderstelling kunnen worden gebracht
dat zij van doen hebben met een beherend vennoot, die inge-
volge art. 19 lid 2 in verbindingmet art. 18WvKmet zijn gehele
vermogen voor de nakoming van de verbintenissen van de ven-
nootschap instaat (rov. 3.4.2). Het bestreden oordeel laat zich
naar mijn mening echter niet zonder meer in deze tweeledige
ratio inpassen.
Het bestreden oordeel betreft mede het geval dat [betrokkene 1]
en [betrokkene 2], volgens het hof de directeuren (van de direc-
teuren) van Distriport BV en bovendien de directeuren van de
vennootschappen die in dit geding als commanditaire venno-
ten jegens de Provincie gelden, te weten [A] en Zeeman Vast-
goed oud, uitdrukkelijk hebben aangegeven namens (de direc-
tie van) Distriport BV op te treden. Met dat laatste hebben zij
volgens het hof (rov. 3.30.2) ‘‘derden daardoor de indruk (...)
(gegeven) dat zij in werkelijkheid beherend vennoot zijn’’. Ken-
nelijk hebben zij in de gedachtegang van het hof aldus bijgedra-
gen aan een (onjuiste) veronderstelling van derden dat zij met
een beherend vennoot van doen hadden, welke (onjuiste) ver-
onderstelling art. 21 WvK nu juist beoogt te voorkomen. Ik kan
die gedachtegang niet volgen. Door in de bedoelde gevallen aan
te geven dat zij namens (de directie van) Distriport BV handel-
den, hebben [betrokkene 1] en [betrokkene 2] juist géén onjuiste
indruk gegeven en géén onjuiste veronderstelling gewekt, nu
zij als directeuren van (de directie van) Distriport BV daadwer-
kelijk namens de beherend vennoot konden optreden. Dat zij
tevens directeur waren van de vennootschappen die in dit ge-
ding als commanditaire vennoten jegens de Provincie gelden,
doet daaraan niet af; die omstandigheid sloot immers niet uit
dat [betrokkene 1] en [betrokkene 2] (exclusief) voor de behe-
rend vennoot optraden. De doelstelling misleiding van derden
te voorkomen vordert niet enkel vanwege de personele unie
van de (middellijk) bestuurder van een commanditaire vennoot
en de (middellijk) bestuurder van de beherend vennoot een
door die bestuurder namens de beherend vennoot verrichte
handeling als beheershandeling van de commanditaire ven-
noot aan te merken.
Aan het slot van rov. 3.30.2 lijkt het hof te hebben gerefereerd
aan de doelstelling te voorkomen dat een commanditaire ven-
noot ten name van de CV aan het handelsverkeer deelneemt
als ware hij beherend vennoot en aldus misbruik maakt van
het rechtsgevolg dat is verbonden aan de hoedanigheid van
commanditaire vennoot. Het hof heeft immers overwogen dat
een andere dan de gekozen benadering zou meebrengen dat
de commanditaire vennoten in staat zouden zijn zonder eigen-
lijke persoonlijke verbondenheid de CV door hen gewenste
handelingen in het rechtsverkeer te laten verrichten. Naar ik
meen, rechtvaardigt ook die doelstelling niet dat slechts vanwe-
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ge de personele unie van de (middellijk) bestuurder van een
commanditaire vennoot en de (middellijk) bestuurder van de
beherend vennoot een uitdrukkelijk en bevoegdelijk namens
de beherend vennoot verrichte handeling als een beheershan-
deling van de commanditaire vennoot wordt aangemerkt. Die
enkele personele unie volstaat niet voor de conclusie dat de be-
trokken commanditaire vennoot ten name van de CV aan het
handelsverkeer deelneemt als ware hij beherend vennoot en al-
dus misbruik maakt van het rechtsgevolg dat is verbonden aan
de hoedanigheid van commanditaire vennoot; in dat verband
wordt in de literatuur wel verlangd dat sprake is van een beslis-
sende invloed van de commandiet in de CV en/of een instruc-
tierecht28. Een andere opvatting zou ertoe leiden dat een direc-
teur van een commanditaire vennoot niet tevens zou kunnen
optreden als directeur van een beherend vennoot, zonder dat
de commanditaire vennoot persoonlijk volledig aansprakelijk
wordt. Die consequentie kan in haar algemeenheid niet worden
aanvaard. Dit laatste lijkt ook de heersende opvatting in de lite-
ratuur, al wordt over de kwestie ook wel anders gedacht29. Een
opvatting die een dergelijke personele unie in haar algemeen-
heid onmogelijk zou maken, zou zich ook slecht verdragen
met, en ongewenst zijn in het licht van, de praktijk waarin een
dergelijke structuur al geruime tijd wordt aanvaard30. Ten slotte
wijkt een dergelijke opvatting (sterk) af van de meeste van de
ons omringende buitenlandse stelsels31. In zoverre is het sub-
onderdeel, voor zover het steunt op het daarin onder d gestelde,
derhalve terecht voorgesteld.
Waar een directeur als hiervoor bedoeld bij zijn actieve, naar
buiten gerichte handelingen echter niet uitdrukkelijk heeft aan-
gegeven deze namens de beherend vennoot te verrichten en –
zoals het hof in rov. 3.30.1 met betrekking tot [betrokkene 1] en
[betrokkene 2] (mijns inziens in cassatie niet met succes bestre-
den) als vaststaand heeft aangenomen – in zijn externe commu-
nicatie zijn hoedanigheid in het ongewisse heeft gelaten, meen
ik dat zijn handelingen wél als handelingen van de commandi-
taire vennoot en derhalve als verboden bestuurshandelingen
van die commanditaire vennoot in de zin van art. 20 lid 2 WvK
kunnen worden aangemerkt32. Een andere opvatting zou –
zoals ook ligt besloten in de overweging van het hof aan het slot
van rov. 3.30.2 – wél in strijd komen met de strekking van de
sanctie van art. 21 WvK. Als dezelfde natuurlijke persoon van
zowel de commanditaire vennoot als de (directie van de) behe-
rend vennoot bestuurder is en hij bij zijn handelen in naam van
de CV niet duidelijk aangeeft in welke hoedanigheid hij op-

treedt, zal dit licht leiden tot bij de wederpartij (en derden) ge-
wekte schijn dat zij met de beherend vennoot van doen heeft
(hebben). Voor toerekening van de betrokken handeling aan de
commanditaire vennoot pleit in een dergelijk geval dat het
mijns inziens niet aanvaardbaar is dat de wederpartij zonder
een dergelijke toerekening voor de schier onmogelijke taak
komt te staan vast te stellen en te bewijzen in welke hoedanig-
heid de natuurlijke persoon handelde33. De hier verdedigde op-
vatting van toerekening aan de commanditaire vennoot (waar-
tegen Stokkermans zich overigens heeft uitgesproken34) sluit
bovendien aan bij de vermelding in art. 20 lid 2 WvK dat het
de commanditaire vennoot krachtens dat artikel óók is verbo-
den de daar genoemde handelingen ‘‘uit kracht eener volmagt’’
te verrichten, alhoewel de vraag of dit verbod zinvol is, op uit-
eenlopende wijze werd en wordt beantwoord35.
2.88 Alhoewel het subonderdeel naar mijn mening terecht
klaagt dat in die gevallen waarin de directeur van de commandi-
taire vennoot die tevens directeur is van (de directeur van) de
beherend vennoot, uitdrukkelijk heeft aangegeven in die laatste
hoedanigheid op te treden, er geen grond is zijn handeling als
beheershandeling van de commanditaire vennoot aan te mer-
ken, kan het subonderdeel bij gebrek aan belang niet tot cassa-
tie leiden. De in cassatie niet met succes bestreden vaststelling
van het hof in rov. 3.30.1 dat [betrokkene 1] en [betrokkene 2] in
hun externe communicatie hun hoedanigheid in het ongewisse
hebben gelaten, leidt in de hiervóór verdedigde opvatting ertoe
dat het oordeel van het hof in rov. 3.30.2 dat hier sprake is van
beheershandelingen van de commanditaire vennoten in de zin
van art. 20 lid 2WvK, stand moet houden.
2.89 Ook subonderdeel 6.3 richt zich tegen het oordeel van het
hof in rov. 3.30.2 en het begin van rov. 3.30.3. Het subonderdeel
gaat ervan uit dat het hof tot uitgangspunt heeft genomen dat
het optreden van commanditaire vennoten als (middellijk) be-
stuurder van een beherend vennoot schending van art. 20 lid 2
WvK oplevert of daarmee op een lijn moet worden gesteld, en
betoogt dat het hof in dat geval is uitgegaan van een onjuiste
rechtsopvatting. Het subonderdeel stelt dat van (een situatie
die op een lijn is te stellen met) schending van art. 20 lid 2
WvK buiten het geval dat een commanditaire vennoot beheers-
daden verricht of werkzaam is in de zaken van de vennoot-
schap, hooguit sprake is indien de commanditaire vennoot be-
slissende invloed heeft op het optreden van de beherend ven-
noot. Dat daarvan sprake is heeft het hof evenwel niet (op
voldoende kenbare of begrijpelijke wijze) vastgesteld, terwijl
niet (kenbaar) is gerespondeerd op het essentiële betoog dat de
verschillende commanditaire vennoten die beslissende invloed
niet hadden. Het oordeel van het hof is volgens het subonder-
deel temeer onjuist althans onvoldoende begrijpelijk gemoti-
veerd nu de commanditaire vennoten geen van alle (middellijk)
bestuurder van de beherend vennoot waren. Het onderdeel
acht hierom onjuist of onbegrijpelijk het oordeel van het hof in
het slot van rov. 3.30.2 dat

28 A.J.S.M. Tervoort, Het bestuursverbod bij de commanditaire ven-
nootschap (2013), p. 67, 232-233, 251-252.

29 Vgl. A.J.S.M. Tervoort, Het bestuursverbod bij de commanditaire
vennootschap (2013), p. 65-66 (met verwijzing naar schrijvers die
een andere opvatting aanhangen) en p. 251 (eigen opvatting), als-
mede zijn artikel in O&F 2013/3.4 onder 4. Vgl. ook Chr.M. Stokker-
mans in zijn noot onder HR 29 mei 2015 (Lunchroom De Katterug),
ECLI:NL:HR:2015:1413, JOR 2015/192 (onder 6). A-G Overgaauw
lijkt in 4.4.9 van zijn conclusie vóór HR (belastingkamer) 23 janua-
ri 2009, ECLI:NL:HR:2009:BB9390, BNB 2009/99 m.nt. P.H.J. Es-
sers, NTFR 2009/240 m.nt. J.S. Daal, FED 2009/18 m.nt. G.T.K.
Meussen, V-N 2009/6.1, ervan uit te gaan dat een andere opvat-
ting de heersende is, bij welke opvatting hij zich aansluit. De Hoge
Raad lijkt de A-G impliciet in diens opvatting te hebben gevolgd.

30 Vgl. A.J.S.M. Tervoort, Het bestuursverbod bij de commanditaire
vennootschap (2013), p. 63-64 en 249-250.

31 Vgl. A.J.S.M. Tervoort, Het bestuursverbod bij de commanditaire
vennootschap (2013), Hfd. 3, m.n. p. 111-112, 132-133 en 146-147.
Vgl. ook A.J.S.M. Tervoort in O&F 2013/3.4 onder 5, over het Duitse
recht in het bijzonder.

32 In die zin ook A.J.S.M. Tervoort, Het bestuursverbod bij de com-
manditaire vennootschap (2013), p. 251. Vgl. ook p. 65.

33 Vgl. in die zin A-G Overgaauw in 4.4.9 van zijn conclusie vóór het
fiscale arrest HR 23 januari 2009, ECLI:NL:HR:2009:BB9390, BNB
2009/99 m.nt. P.H.J. Essers, NTFR 2009/240 m.nt. J.S. Daal, FED
2009/18 m.nt. G.T.K. Meussen, V-N 2009/6.17. Uit het oordeel van
de Hoge Raad in deze zaak lijkt te kunnen worden afgeleid dat de
Hoge Raad eensluidend oordeelt.

34 Zie Stokkermans in zijn noot onder het bestreden arrest in JOR
2015/164 (onder 7).

35 Zie A.J.S.M. Tervoort, Het bestuursverbod bij de commanditaire
vennootschap (2013), p. 31 en 248/249. Ook in het ontwerpartikel
7:837 lid 2 BW werd nog gesproken van het overtreden van het be-
heersverbod door het ‘‘al dan niet krachtens volmacht’’ door de
commandiet in naam van de vennootschap handelen.
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‘‘Een andere benadering zou meebrengen dat de commandi-
taire vennoten in staat zouden zijn om zonder eigenlijke per-
soonlijke verbondenheid de CV de door hen gewenste hande-
lingen in het rechtsverkeer te laten verrichten (...).’’
2.90Het subonderdeel moet het lot van subonderdeel 6.2.2 on-
der d delen. Hoewel mijns inziens niet mag worden uitgegaan
van de opvatting dat het optreden van commanditaire vennoten
als (middellijk) bestuurder van een beherend vennoot per defi-
nitie schending van art. 20 lid 2 WvK oplevert of daarmee op
één lijn moet worden gesteld, kan het onderdeel niet tot cassa-
tie leiden om onder 2.88 vermelde redenen.
Voor zover het subonderdeel overigens stelt dat de commandi-
taire vennoten geen van alle (middellijk) bestuurder van de be-
herend vennoot waren, valt daarbij aan te tekenen dat het hof in
rov. 3.30.2 aan de hand van de stukken heeft geconstateerd dat
[betrokkene 1] en [betrokkene 2] directeur van (de directeuren
van) Distriport BV waren, terwijl zij gelijktijdig ook directeur
zijn (geweest) van de vennootschappen die in dit geding als
commanditair vennoot jegens de Provincie gelden, namelijk
[A] en Zeeman Vastgoed oud. Tegen die overweging is in cassa-
tie niet opgekomen.
2.91 Subonderdeel 6.4 betoogt dat het hofmet zijn hier bestreden
oordelen bovendien/althans heeft miskend dat voor de beant-
woording van de vraag of een commanditaire vennoot hoofde-
lijk aansprakelijk is voor schulden van een CV op grond van
art. 20 lid 2 jo 21 WvK van belang is of de wederpartij van de
commanditaire vennoot op de hoogte is van de status van laatst-
genoemde, of de commanditaire vennoot van overtreding van
het bestuursverbod een verwijt valt te maken en/of sprake is
vanmisbruik van de status van commanditaire vennoot. Indien
het hof dit alles niet heeft miskend, zijn diens hier bestreden
oordelen onvoldoende gemotiveerd, nu het hof, in het licht van
de door Distriport c.s. ter zake aangevoerde stellingen, niet
(kenbaar) heeft onderzocht of vastgesteld of de Provincie op de
hoogte was van de status van de commanditaire vennoten, of de
commanditaire vennoten van hun door het hof relevant geachte
gedragingen een verwijt valt te maken en of zij misbruik heb-
ben gemaakt van hun status van commanditaire vennoot, aldus
het subonderdeel.
2.92De stellingen die het onderdeel – slechts op indirecte wijze
– noemt, luiden, samengevat en voor zover zij naar mijn me-
ning relevant kunnen zijn, als volgt:
a) Voor het aannemen van vereenzelviging van vennootschappen
is nodig dat sprake is van het misbruik maken van het identiteits-
verschil door personen die zeggenschap hebben in vennootschap-
pen, alsmede dat zich zulke uitzonderlijke omstandigheden voor-
doen dat vereenzelviging van de vennootschappen demeest aange-
wezen vorm is voor ongedaanmaking van (de gevolgen van) dat
misbruik. De Provincie heeft noch gesteld, noch aannemelijk ge-
maakt dat in casu aan deze criteria is voldaan36.
b) De Provincie was via NHN Projectbeheer BV en NHN – als
geen ander – op de hoogte van de commanditaire verhoudin-
gen en de door de Provincie gestelde omstandigheden kunnen
daarom nimmer leiden tot de conclusie dat [A] en niet [B] BV
commandiet was in Distriport CV. Het had de Provincie duide-
lijk moeten zijn dat in een financieringsovereenkomst gedoeld
is op (de aandeelhouders van) Distriport BV, waar genoemd
werden NHNVastgoed BVen [A]; alleen had daar moeten staan
Zeeman Bestuur BV in plaats van Zeeman Vastgoed BV. De
Provincie heeft in dit traject nimmer aangegeven dat de vermel-
ding van de vennootschappen voor haar tot onduidelijkheden
heeft geleid37.

2.93 Het onderdeel refereert aan HR 29 mei 2015 (Lunchroom
De Katterug), ECLI:NL:HR:2015:1413, NJ 2015/380 m.nt. P. van
Schilfgaarde, JOR 2015/192 m.nt. Chr.M. Stokkermans, OR
2015/77 m.nt. A.J.S.M. Tervoort, JIN 2015/152 m.nt. J.W.P.M
van der Velden, waarin de Hoge Raad – op een vordering tot
cassatie in belang der wet – als volgt oordeelde:
‘‘3.4.2 Art. 21 WvK bevat een sanctie die ertoe strekt te voorko-
men dat commanditaire vennoten die op een van de in art. 20
WvK vermelde manieren onduidelijkheid laten ontstaan over
hun rechtspositie in de vennootschap, zich kunnen onttrekken
aan de aansprakelijkheid die art. 18WvK voorziet voor de gewo-
ne vennoten (HR 11 april 1980, NJ 1981/377). Mede blijkens de
in de conclusie van de Procureur-Generaal in 3.5 en 3.6 ge-
noemde geschiedenis van art. 21 WvK gaat het hierbij erom te
voorkomen, enerzijds dat een commanditaire vennoot ten na-
me van de vennootschap aan het handelsverkeer deelneemt als
ware hij beherend vennoot en aldus misbruik maakt van het
rechtsgevolg dat is verbonden aan de hoedanigheid van com-
manditaire vennoot, en anderzijds dat derden door het optre-
den van een commanditaire vennoot in de veronderstelling
kunnen worden gebracht dat zij van doen hebben met een be-
herend vennoot, die ingevolge art. 19 lid 2 in verbinding met
art. 18 WvK met zijn gehele vermogen instaat voor de nako-
ming van de verbintenissen van de vennootschap.
3.4.3 Indien een commanditaire vennoot het verbod van art. 20
lid 1 of lid 2 WvK overtreedt, verbindt art. 21 WvK daaraan een
ingrijpende en vérgaande sanctie: de commanditaire vennoot
wordt jegens alle schuldeisers van de vennootschap ten volle
aansprakelijk voor alle verbintenissen van de vennootschap,
ook die welke zijn ontstaan voor het tijdstip waarop het verbod
werd overtreden (HR 24 april 1970, NJ 1970/406; vgl. ook HR
13 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:588).
3.4.4 Deze sanctie is uitsluitend gerechtvaardigd indien en voor
zover zij in overeenstemming is met de hiervoor in 3.4.2 ver-
melde strekking ervan. Zij mag dan ook niet in een onevenredi-
ge verhouding staan tot de aard en ernst van de schending door
de commanditaire vennoot van de voorschriften van art. 20 le-
den 1 en 2 WvK en dient achterwege te blijven indien en voor
zover zij door het handelen van de commanditaire vennoot niet
of niet ten volle wordt gerechtvaardigd.
Dit brengt mee dat de rechter, indien de – in beginsel daartoe
door de commanditaire vennoot te stellen en te bewijzen – om-
standigheden daartoe aanleiding geven, kan oordelen dat de
sanctie niet gerechtvaardigd is, of – in zoverre in afwijking van
de hoofdregel zoals weergegeven in de hiervoor in 3.4.3 ge-
noemde uitspraken – dat het gevolg daarvan dient te worden be-
perkt tot bepaalde verbintenissen van de commanditaire ven-
nootschap.
3.4.5 Bij de hiervoor in 3.4.4 genoemde beoordeling kan mede
van belang zijn of bij derden redelijkerwijs een onjuiste indruk
over de hoedanigheid van de commanditaire vennoot heeft
kunnen ontstaan. In zoverre komt de Hoge Raad terug van zijn
arrest van 15 januari 1943, NJ 1943/201 (Walvius) waarin is be-
slist dat niet van belang is of een wederpartij van de commandi-
taire vennootschap van de commanditaire hoedanigheid van de
desbetreffende vennoot op de hoogte was of behoorde te zijn.
3.4.6 Naast het hiervoor in 3.4.4 en 3.4.5 overwogene geldt dat,
zoals is beslist in HR 11 april 1980, NJ 1981/377, aan degene te-
gen wie (de sanctie van) art. 21 WvK wordt ingeroepen, in elk
geval steeds enig verwijt van zijn handelwijze zal moeten kun-
nen worden gemaakt. Daarbij dient in aanmerking te worden
genomen dat een commanditaire vennoot ervan op de hoogte
behoort te zijn dat hij geen daden van beheer mag verrichten.
3.4.7 Uit het voorgaande volgt dat bij de beantwoording van de
vraag of en in hoeverre plaats is voor de sanctie van art. 21 WvK,

36 Antwoordakte na tussenvonnis d.d. 25 juli 2012, onder 5.1.14.
37 Antwoordakte na tussenvonnis d.d. 25 juli 2012, onder 5.1.15.
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mede van belang kan zijn of derden (in dit geval: de verhuur-
der) van de vennootschappelijke hoedanigheid van de com-
manditaire vennoot op de hoogte waren of behoorden te zijn,
en dat steeds van belang is of de commanditaire vennoot tegen
wie de sanctie van die bepaling wordt ingeroepen, ter zake van
zijn handelen een verwijt valt te maken. Het middel is dan ook
gegrond.’’
2.94 Dit arrest – dat overigens werd gewezen nadat het hof de
hier bestreden uitspraak had gedaan, zodat het hof hiermee
nog geen rekening heeft kunnen houden – bepaalt derhalve:
i) dat de sanctie van art. 21 WvK uitsluitend is gerechtvaardigd
indien en voor zover zij in overeenstemming is met de in rov.
3.4.2 vermelde strekking ervan, dat zij dan ook niet in een on-
evenredige verhouding mag staan tot de aard en ernst van de
schending door de commanditaire vennoot van de voorschrif-
ten van art. 20 leden 1 en 2 WvK en dat zij achterwege dient te
blijven indien en voor zover zij door het handelen van de com-
manditaire vennoot niet of niet ten volle wordt gerechtvaardigd
(rov. 3.4.4);
ii) dat dit meebrengt dat de rechter, indien de – in beginsel daar-
toe door de commanditaire vennoot te stellen en te bewijzen –
omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan oordelen dat
de sanctie niet gerechtvaardigd is, of – in zoverre in afwijking
van de hoofdregel zoals weergegeven in de in rov. 3.4.3 ge-
noemde uitspraken – dat het gevolg daarvan dient te worden be-
perkt tot bepaalde verbintenissen van de commanditaire ven-
nootschap (rov. 3.4.4);
iii) dat bij de in rov. 3.4.4 genoemde beoordeling mede van be-
lang kan zijn of bij derden redelijkerwijs een onjuiste indruk
over de hoedanigheid van de commanditaire vennoot heeft
kunnen ontstaan en/of derden van de vennootschappelijke
(commanditaire) hoedanigheid van de commanditaire vennoot
op de hoogte waren of behoorden te zijn (rov. 3.4.5 en 3.4.7);
iv) dat daarnaast blijft gelden dat aan degene tegen wie (de sanc-
tie van) art. 21 WvK wordt ingeroepen in elk geval steeds enig
verwijt van zijn handelwijze zal moeten kunnen worden ge-
maakt, welk verwijt niet reeds ontbreekt indien de commandi-
taire vennoot niet wist dat hij geen daden van beheermocht ver-
richten (rov. 3.4.6 en 3.4.7).
2.95 De door het onderdeel naar voren gebrachte stellingen zul-
len in dit licht moeten worden bezien. Immers zullen – zoals
blijkt uit rov. 3.4.4 van de Hoge Raad in bovengenoemde zaak –
door de commanditaire vennoten in de eerste plaats omstan-
digheden moeten worden gesteld en zonodig bewezen die aan-
leiding kunnen geven om te oordelen dat de (onverkorte) sanc-
tie van art. 21 WvK niet is gerechtvaardigd.
2.96 De onder 2.92 sub a genoemde stelling ziet op het mis-
bruik maken van het identiteitsverschil door personen die zeg-
genschap hebben in vennootschappen, en betoogt dat de Pro-
vincie niet heeft gesteld, noch aannemelijk heeft gemaakt dat
daarvan in het onderhavige geval sprake is geweest.
2.97 Het was echter niet aan de Provincie was om te stellen of
aannemelijk te maken dat in casu misbruik was gemaakt van
identiteitsverschil. Zoals uit rov. 3.4.2 van het arrest van de
Hoge Raad blijkt, maakt een commanditair vennoot (reeds)
misbruik van het rechtsgevolg dat is verbonden aan zijn hoeda-
nigheid als hij ten name van de CVaan het handelsverkeer deel-
neemt als ware hij beherend vennoot. De Provincie behoefde
derhalve (slechts) te stellen dat de commanditaire vennoten
ten name van de vennootschap aan het handelsverkeer deelna-
men als waren zij beherend vennoten (of te stellen dat derden
door het optreden van een commanditaire vennoot in de veron-
derstelling konden worden gebracht dat zij met een beherend
vennoot van doen hadden). In cassatie wordt niet geklaagd dat
de Provincie dit niet of onvoldoende had gesteld.

Wat betreft de vraag of aan de commanditaire vennoten enig
verwijt van hun handelwijze kon worden gemaakt – zie hier-
vóór onder 2.94 sub (iv) – geldt dat het ontbreken vanmisbruik
van identiteitsverschil nog niet inhoudt dat van een relevant
verwijt geen sprake was of kon zijn.38 In rov. 3.30.1 – waarin het
hof heeft vastgesteld dat [betrokkene 1] en [betrokkene 2] in hun
externe communicatie hun hoedanigheid in het ongewisse lie-
ten – ligt mijns inziens bovendien besloten dat het hof van oor-
deel is dat zulks verwijtbaar was.
2.98 De hierboven onder 2.92 sub b genoemde stellingen – die
betrekking hebben op de hiervóór onder 2.94 sub (iii) bedoelde
relevantie van de mogelijkheid van een onjuiste indruk van de
hoedanigheid van de commanditaire vennoot – houden in dat
de door de Provincie gestelde omstandigheden nimmer kun-
nen leiden tot de conclusie dat [A] commandiet was in Distri-
port CV, en niet [B] BV, en houden in dat kader in dat de Provin-
cie via NHNProjectbeheer BVenNHN – als geen ander – op de
hoogte was van de commanditaire verhoudingen. Deze stellin-
gen houden overigens ook in dat de vermelding van partijen
door Distriport c.s. te wensen over liet. Al eerder (zie hiervóór
onder 2.79, slot) is aan de orde gekomen dat ook Distriport c.s.
erkende dat het optreden van de betrokken directeuren bij de
Provincie tot verwarring heeft geleid. Ten slotte heeft het hof –
in cassatie niet succesvol bestreden – vastgesteld dat [betrokke-
ne 1] en [betrokkene 2] in hun externe communicatie hun hoe-
danigheid in het ongewisse lieten (rov. 3.30.1).
Overigens staat eventuele bekendheid van de Provincie met de
commanditaire status van de vennoten voor wie de directeuren
mogelijk optraden, mede in het licht van de in rov. 3.4.2 van de
uitspraak van de Hoge Raad vermelde ratio van art. 21 WvK,
niet aan aansprakelijkheid van die vennoten in de weg. Die we-
tenschap sluit onduidelijkheid over de vraag voor wie de betrok-
ken directeuren optraden (de beherend vennoot dan wel een
commanditaire vennoot) in de situatie dat die directeuren zelf
zulks in het ongewisse lieten, immers niet uit. Daarbij komt
dat reeds over de vraag wie als commanditaire vennoten van
Distriport CV moesten worden aangemerkt, onduidelijkheid
bestond als gevolg van een verschil tussen de samenwerkings-
overeenkomst en de CV-akte. Dat de Provincie nimmer zou
hebben aangegeven dat de vermelding van de vennootschap-
pen voor haar tot onduidelijkheden heeft geleid, had het hof
ten slotte niet tot een ander oordeel behoeven te leiden, nu de
Provincie niet behoefde te stellen en/of te bewijzen dat zij niet
op de hoogte was of behoorde te zijn van de vennootschappelij-
ke hoedanigheid van de commanditaire vennoten.
2.99 In het licht van het voorgaande – en mede in verband met
het kader waarin de hiervóór onder 2.92 sub b genoemde stel-
lingen naar voren werden gebracht – meen ik dat het hof die
stellingen niet behoefde te betrekken bij de beoordeling van de
gerechtvaardigdheid van de toepassing van art. 21 WvK.
2.100 Subonderdeel 6.5 stelt dat de klachten van onderdeel 6 óók
vitiëren 1) de overwegingen van het hof in de eerste volzin van
rov. 3.30.3, die temeer doet uitkomen dat het hof een ‘‘uitgangs-
punt’’ formuleert, dat volgens het subonderdeel geen steun
vindt in het recht, 2) het oordeel in rov. 3.30.3 dat de commandi-
taire vennoten ‘‘overigens’’ wel beheershandelingen hebben
verricht, en 3) de beslissing in rov. 3.30.3 dat Zeeman Vastgoed
oud en [A] naast Distriport BV en Distriport CV hoofdelijk aan-
sprakelijk zijn.

38 Wellicht anders A-G Timmerman in de slotsom van zijn conclusie
vóór HR 29 mei 2015 (Lunchroom De Katterug),
ECLI:NL:HR:2015:1413, NJ 2015/380 m.nt. P. van Schilfgaarde, JOR
2015/192 m.nt. Chr.M. Stokkermans, OR 2015/77 m.nt. A.J.S.M.
Tervoort, JIN 2015/152 m.nt. J.W.P.M van der Velden.
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2.101 De bedoelde oordelen in rov. 3.30.3 vormen een uitvloeisel
van het oordeel in rov. 3.30.2. De klachten van subonderdeel 6.5
delen dan ook het lot van de subonderdelen 6.1-6.4. Onderdeel
6 faalt derhalve in zijn geheel.
2.102Onderdeel 7 telt vier subonderdelen.
2.103 Subonderdeel 7.1 vermeldt slechts (een deel van) de rechts-
overweging waartegen het onderdeel is gericht. Het gaat om
rov. 3.39:
‘‘3.39 Het hof zal daarom de primaire vordering afwijzen en de
subsidiaire vordering, tot betaling van i 2.289.249,39 exclusief
btw en vermeerderd met wettelijke rente, toewijzen. Benadrukt
zij dat de rechter in de schadestaatprocedure aan deze vaststel-
ling en onderbouwing daarvan niet is gebonden.Het hof leidt uit
de opzet van het petitum van de Provincie af dat zij (net als in eerste
aanleg) heeft bedoeld te vorderen dat ook deze veroordeling uitvoer-
baar bij voorraad wordt verklaard. Dat zal eveneens worden toege-
wezen’’ (cursivering toegevoegd; LK).
2.104 Subonderdeel 7.2 acht de hierboven gecursiveerd weerge-
geven beslissing in strijd met het recht, in zoverre het hof daar-
mee ultra petitum is gegaan en derhalve iets heeft toegewezen
wat niet is gevorderd. Het subonderdeel betoogt voorts dat het
hof althans een onbegrijpelijke uitleg heeft gegeven aan het pe-
titum. Subonderdeel 7.3 betoogt dat het petitum zoals dat is opge-
nomen in de memorie van antwoord van de Provincie niet voor
tweeërlei uitleg vatbaar is. Het stelt dat noch voorafgaand aan,
noch tijdens de pleitzitting de Provincie de uitvoerbaarheid bij
voorraad aan de orde heeft gesteld, en dat voor een teruggrijpen
op enig petitum uit de eerste aanleg rechtens geen plaats is. Ten
aanzien van de (primaire en subsidiaire) vorderingen in recon-
ventie strekkende tot betaling van een voorschot op de schade-
vergoeding heeft de Provincie niet gevorderd dat deze uitvoer-
baar bij voorraad worden verklaard; dat is wel het geval ten aan-
zien van de proceskosten c.a., aldus het subonderdeel. Er is
rechtens geen ruimte voor het hof om het petitum anders te le-
zen, of aan te vullen, zoals het heeft gedaan. Subonderdeel 7.4
klaagt dat, voor zover zou moeten worden geoordeeld dat het
hof niet de betreffende rechtsregel heeft geschonden, de beslis-
sing van het hof (niettemin) in strijd is met het recht, althans
niet (voldoende) begrijpelijk is gemotiveerd in zoverre (alsdan)
heeft te gelden dat het hof heeft gehandeld in strijd met de
eisen van een goede procesorde. Distriport c.s. hebben zich im-
mers in appel niet behoeven te – en zelfs niet kunnen – verwe-
ren tegen iets dat in appel niet was gevorderd, althans het hof
heeft Distriport c.s. evenmin in de gelegenheid gesteld om zich
(alsnog) te verweren tegen het petitum zoals het hof dat – aan-
gevuld – wenste te lezen. Gelet op het eminente financiële be-
lang dat is gemoeid met de uitvoerbaar bij voorraad verklaarde
(hoofdelijke) veroordeling van alle vier de procespartijen is we-
derhoor op dit onderdeel een geenszins te verwaarlozen for-
meel procesrechtelijk vereiste.
2.105 Zoals het hof in rov. 3.39 heeft overwogen, heeft de Pro-
vincie in eerste aanleg ten aanzien van haar vorderingen in re-
conventie tevens (in algemene zin) gevorderd dat deze, voor
zover mogelijk, uitvoerbaar bij voorraad zouden worden ver-
klaard39. In incidenteel appel heeft de Provincie gegriefd (met
onder meer de incidentele grief IV) tegen het oordeel van de
rechtbank in de rov. 2.8 en 2.9 van het vonnis van 29 mei 2013
dat de Provincie haar voorschotvordering niet afdoende had on-
derbouwd en dat de voorschotvordering derhalve werd afgewe-
zen40. In haar petitum in incidenteel appel heeft zij de vorde-

ring opgenomen dat het hof, na vernietiging van de vonnissen
van de rechtbank voor zover in incidenteel appel bestreden, op-
nieuw rechtdoende, in reconventie Distriport c.s. hoofdelijk
veroordeelt om bij wijze van voorschot op de schade aan de Pro-
vincie (primair en subsidiair) een bepaald bedrag te voldoen, en
de vonnissen van de rechtbank voor het overige te bekrachti-
gen41. Aan haar vorderingen in principaal en incidenteel appel
tot veroordeling van Distriport c.s. in de proceskosten heeft zij
toegevoegd dat deze uitvoerbaar bij voorraad zullen worden ver-
klaard42. Het hof heeft in rov. 3.40 de incidentele grief IV van de
Provincie gedeeltelijk geslaagd geacht en, zoals reeds aan de or-
de kwam, in rov. 3.39 uit de opzet van het petitum afgeleid dat
de Provincie (evenals in eerste aanleg) heeft bedoeld te vorde-
ren dat ook de veroordeling tot betaling van de voorschotvorde-
ring uitvoerbaar bij voorraad zou worden verklaard.
2.106 Mijns inziens kan noch uit de opzet van het petitum in
incidenteel appel, noch uit de beschreven gang van zaken wor-
den afgeleid dat de Provincie in hoger beroep heeft bedoeld te
vorderen dat ook de veroordeling tot betaling van het gevor-
derde voorschot uitvoerbaar bij voorraad wordt verklaard. Ner-
gens in haar memorie van grieven in incidenteel appel heeft zij
immers van een vordering tot uitvoerbaarheid bij voorraad ge-
rept, anders dan ten aanzien van de vorderingen tot veroorde-
ling van Distriport c.s. in de proceskosten. Het feit dat zij in
eerste aanleg de uitvoerbaarheid bij voorraad van de veroorde-
ling tot betaling van het gevorderde voorschot wél heeft gevor-
derd, waarna de voorschotvordering is afgewezen, welke afwij-
zing in hoger beroep vervolgens is vernietigd, impliceert nog
niet dat het hof, toen het die afwijzing vernietigde en de voor-
schotvordering alsnog toewees, de veroordeling van Distriport
c.s., ondanks het ontbreken van een uitdrukkelijke vordering
daartoe (en ondanks het ontbreken van de eis dat het in eerste
aanleg gevorderde alsnog wordt toegewezen43), uitvoerbaar bij
voorraad mocht verklaren. Ook het feit dat (i) de rechtbank in
haar vonnis van 29 mei 2013 de vorderingen van de Provincie
in reconventie, op de voorschotvordering na, maar met inbe-
grip van de veroordeling van Distriport c.s. tot vergoeding van
de schade van de Provincie, op te maken bij staat, heeft toege-
wezen en uitvoerbaar bij voorraad heeft verklaard en (ii) de Pro-
vincie in hoger beroep bekrachtiging heeft gevorderd van de
vonnissen van de rechtbank voor zover niet door haar in inci-
denteel appel bestreden, brengt niet met zich dat het hof, zon-
der specifiek daarop gerichte vordering in appel, het gevor-
derde voorschot alsnog uitvoerbaar bij voorraad mocht toewij-
zen. De uitvoerbaarheid bij voorraad van de veroordeling tot
schadevergoeding, op te maken bij staat, impliceert niet dat
ook de veroordeling tot betaling van een voorschot op die scha-
devergoeding slechts uitvoerbaar bij voorraad kan zijn. Dat laat-
ste vloeit ook niet voort uit het karakter van de vordering tot be-
taling van een voorschot, alhoewel het belang dat een veroorde-
ling tot betaling van een voorschot uitvoerbaar bij voorraad
wordt verklaard, doorgaans evident zal zijn.
2.107 Uit het voorgaande volgt dat onderdeel 7 slaagt. Distriport
c.s. hebben echter geen belang bij vernietiging van het bestre-
den arrest op die grond, als de veroordeling van Distriport c.s.
tot betaling van een bedrag van i 2.289.249,38, exclusief BTW,
te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 27 juni 2012 tot

39 Conclusie van antwoord in het incident en in de hoofdzaak tevens
houdende eis in reconventie d.d. 5 oktober 2011, p. 38.

40 Memorie van antwoord in principaal appel tevens memorie van
grieven in incidenteel appel onder 5.2.1.

41 Memorie van antwoord in principaal appel tevens memorie van
grieven in incidenteel appel, p. 49.

42 Memorie van antwoord in principaal appel tevens memorie van
grieven in incidenteel appel, p. 50.

43 De Provincie heeft in hoger beroep haar eis met betrekking tot de
voorschotvordering gewijzigd, welke wijziging van eis het hof in
aanmerking heeft genomen.
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aan de dag der algehele voldoening, afgezien van de uitvoer-
baarverklaring bij voorraad, in stand blijft en de veroordeling
tot betaling van het gevorderde voorschot daarmee onherroepe-
lijk wordt.
2.108Onderdeel 8 omvat twee subonderdelen.
2.109 Blijkens subonderdeel 8.1 is het onderdeel gericht tegen
(een deel van) rov. 3.41:
‘‘3.41 Hetgeen partijen in dit geding of in het geding in eerste
aanleg meer of anders naar voren hebben gebracht kan niet tot
andere oordelen leiden. Beide partijen hebben bewijs aangeboden
maar die bewijsaanbiedingen worden als niet ter zake dienend dan
wel als onvoldoende concreet gepasseerd. (cursivering toegevoegd;
LK)’’
2.110 Subonderdeel 8.2 klaagt dat het hof door aldus te overwegen
en te oordelen in strijd met het recht heeft gehandeld, althans
zijn beslissing, gelet op de door Distriport c.s. ter zake naar vo-
ren gebrachte en volgens het subonderdeel essentiële stellin-
gen, voor zover het betreft het door Distriport c.s. gedane aan-
bod van bewijs door getuigen, niet (voldoende) begrijpelijk
heeft gemotiveerd. Het subonderdeel voert aan dat Distriport
c.s., laatstelijk bij memorie van grieven, gespecificeerd bewijs
door een tiental mogelijke bij naam en functie genoemde getui-
gen hebben aangeboden. Volgens het subonderdeel is daarbij
steeds concreet, in een relaas dat diverse pagina’s van de me-
morie van grieven beslaat, en met volledige aanhaling van de
desbetreffende stelling(en), vermeld ten aanzien van welke stel-
ling(en) van Distriport c.s. in deze procedure elk van deze getui-
gen kan verklaren. Aldus is volgens het subonderdeel gespecifi-
ceerd getuigenbewijs aangeboden, ten aanzien van evenzeer
specifieke stellingen, waarvan niet kan worden gezegd dat deze
voor de beslissing van deze zaak niet relevant zijn. Integendeel,
de gereleveerde specifieke stellingen ten aanzien waarvan door
de vermelde getuigen kan worden verklaard, zijn alle relevant
voor de beslissingen die het hof in het bestreden arrest heeft ge-
nomen. Het hof heeft in rov. 3.41 (dan ook) ten onrechte niet,
dan wel in elk geval onvoldoende gemotiveerd, duidelijk ge-
maakt waarom dit specifieke aanbod van getuigenbewijs, mede
gelet op de wijze waarop het processuele debat zich heeft ont-
wikkeld en het stadiumwaarin de procedure verkeert, wordt ge-
passeerd.
2.111 Het subonderdeel werkt niet uit waarom het aangeboden
getuigenbewijs voor de beslissing van deze zaak relevant is en
waarom het hof het bewijsaanbod van Distriport c.s. dus niet
als niet ter zake dienend heeft kunnen passeren. Evenmin licht
het toe welke betekenis in dat verband toekomt aan de wijze
waarop het processuele debat zich heeft ontwikkeld en het sta-
dium waarin de procedure verkeerde. Meer in het bijzonder
geeft het subonderdeel niet aan welke specifieke stelling(en)
het hof tot andere dan de bestreden oordelen zou(den) hebben
gedwongen, indien zij door het aangeboden bewijs zou(den)
zijn gestaafd. Uit de opsomming van bewijsthema’s in de me-
morie van grieven onder 11.2, voor zover deze bewijsthema’s
(al) zien op overwegingen van het hof die in cassatie worden be-
streden, kan een en ander niet zonder meer worden afgeleid.
Het subonderdeel, dat in zoverre niet voldoet de daaraan te stel-
len eisen, kan daarom niet slagen.
Aan het voorgaande doet naar mijn mening niet af dat de Pro-
vincie in de schriftelijke toelichting onder 2.53-2.61 het debat
over de klacht ook inhoudelijk is aangegaan. Niet alleen voor
de wederpartij, maar ook voor de rechter moeten de klachten
zoals in de cassatiedagvaarding geformuleerd, voldoende dui-
delijk zijn. Overigens verschillen partijen, blijkens de repliek
van de zijde van Distriport c.s., van mening over inhoud en
strekking van de litigieuze bewijsaanbiedingen, in welk ver-
band Distriport c.s. de Provincie onder meer tegenwerpen dat

‘‘(w)ie de betreffende bewijsaanbiedingen leest, ziet dat deze
niet (alleen) op dit thema (de bestuurdersaansprakelijkheid;
LK) betrekking hebben, maar ook relevant zijn voor het betoog
van Distriport c.s. over schuldeisersverzuim en overmacht.’’
Ook bij repliek wordt die relevantie niet nader geadstrueerd
dan met de aansporing de betreffende bewijsaanbiedingen in
de processtukken te lezen. Een en ander illustreert dat het on-
ontbeerlijk is dat de eisende partij zelf reeds in de cassatiedag-
vaarding de relevantie van de te bewijzen aangeboden stellin-
gen adstrueert, waarop de wederpartij dan vervolgens kan rea-
geren.

3 Besprek ing van het inc idente le cassat ieberoep
3.1 De Provincie heeft één middel van cassatie voorgesteld. Dat
middel omvat twee onderdelen (A-B), die elk inmeer subonder-
delen zijn verdeeld.
3.2Onderdeel A is gericht tegen rov. 3.22.2, die als volgt luidt:
‘‘Hoofdelijke aansprakelijkheid Zeeman Vastgoed oud en [A]
als bestuurders van (de bestuurder van) Distriport CV
3.22.2. Wat betreft Zeeman Vastgoed oud en [A] geldt dat zij in
hun hoedanigheid van bestuurder van de beherend vennoot
van Distriport BV slechts aansprakelijk zijn indien hen een ern-
stig persoonlijk verwijt kan worden gemaakt. Het feit dat de re-
denen die Distriport c.s. hebben aangevoerd om de gronden
niet af te nemen in dit geding als ondeugdelijk zijn beoordeeld,
is niet voldoende om die conclusie te kunnen dragen. De Pro-
vincie heeft haar stellingen, dat het steeds weer stellen van voor-
waarden een kwestie was van welbewust traineren teneinde de
Provincie(...) met de risico’s ‘op te zadelen’ verder ook niet con-
creet toegelicht en evenmin onderbouwd. De grief faalt daar-
om.’’
3.3 Volgens subonderdeel 1 gaan deze overwegingen uit van een
onjuiste rechtsopvatting en/of zijn zij onvoldoende (begrijpe-
lijk) gemotiveerd. Het subonderdeel wordt uitgewerkt in de
subonderdelen 1.1-1.2.
3.4 Subonderdeel 1.1 voert aan dat kern van het betoog van de
Provincie ter zake van de door haar bepleite bestuurdersaan-
sprakelijkheid van Zeeman Vastgoed oud en [A] was, (i) dat het
op grond van de tussen partijen gesloten schriftelijke grondver-
koopovereenkomst, ter zake waarvan Distriport c.s. in de tot-
standkomingsfase zijn bijgestaan door professionele, juridi-
sche adviseurs en wel aldus dat deze adviseurs hebben zorgge-
dragen voor de tekst van deze overeenkomst, voor Distriport
c.s. duidelijk was dan wel behoorde te zijn, dat het aan de eigen-
dom verbonden risico van waardevermindering van de gron-
den, in het geval dat het bestemmingsplan (achteraf) zou wor-
den vernietigd en/of het risico op het niet verkrijgen van finan-
ciering door Distriport c.s. om de gronden te kunnen afnemen,
bij Distriport c.s. rustte, terwijl (ii) uit de andere in dit geval re-
levante overeenkomsten, te weten: de borgovereenkomst, het
Afsprakenkader, de samenwerkingsovereenkomst en de over-
eenkomst tot het aangaan van een C.V. (‘‘de C.V.-akte’’) ter zake
geen andere risicoverdeling kan worden afgeleid en (iii) uit de
brief van 9 juli 2009 zijdens Distriport c.s. kan worden afge-
leid dat Distriport c.s. zich van de aard en omvang van de hier-
voor sub (i) beschreven risico’s (zeer) bewust zijn geweest, het-
geen nog eens expliciet is bevestigd tijdens een bespreking tus-
sen Distriport c.s. en de Provincie op 27 september 2010, zodat
(iv) het stellen van aanvullende, door partijen echter niet over-
eengekomen voorwaarden voor afname van de gronden door
Distriport c.s., zoals de onherroepelijke fiscaal bouwrijpe staat
van de gronden respectievelijk funding door de Provincie, niet
anders kan worden gekwalificeerd dan als een bewust traineren
ter voorkoming van – en daarmee: ter verlegging naar de Pro-
vincie van – de hiervoor sub (i) beschreven risico’s, waardoor
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de Provincie schade heeft geleden en waarmee (v) Zeeman
Vastgoed oud en [A], in hun hoedanigheid van directeur/feite-
lijk beleidsbepalers van Distriport B.V., moeten worden geacht
te hebben bewerkstelligd, althans te hebben toegelaten, dat
(Distriport B.V. als bestuurder van) Distriport C.V. de grondver-
koopovereenkomst niet is nagekomen, waarmee Zeeman Vast-
goed oud en [A] ernstig verwijtbaar jegens de Provincie hebben
gehandeld. Gezien de inhoud en strekking van dit betoog is
’s hofs oordeel, dat de Provincie haar stellingname ter zake van
de bestuurdersaansprakelijkheid van Zeeman Vastgoed oud en
[A] niet concreet heeft toegelicht en onderbouwd, onbegrijpe-
lijk. Een en ander klemt volgens het subonderdeel temeer in
het licht van het eigen oordeel van het hof in de rov. 3.6-3.11,
waaruit volgt dat de door Distriport c.s. gestelde, aanvullende
voorwaarden, gelijk door de Provincie is betoogd, niet door par-
tijen zijn overeengekomen.
3.5 Het subonderdeel faalt. Ook indien het Distriport c.s. duide-
lijk was dan wel behoorde te zijn dat de bedoelde risico’s bij hen
rustten en dat zij zich van de aard en omvang van die risico’s
(zeer) bewust zijn geweest, brengt dit immers nog niet mee dat
het stellen van voorwaarden voor afname van de gronden –
zoals Distriport c.s. hebben gedaan – niet anders kan worden
gekwalificeerd dan als een bewust traineren van die afname en
het verleggen van die risico’s naar de Provincie, laat staan dat
daaruit reeds volgt dat Zeeman Vastgoed oud en [A] – als direc-
teur/feitelijk beleidsbepaler van Distriport BV – daarvan een
ernstig persoonlijk verwijt kan worden gemaakt. Reeds in dat
licht is niet onbegrijpelijk dat het hof heeft geoordeeld dat de
Provincie haar stellingname in deze onvoldoende concreet
heeft toegelicht en onderbouwd. Dat het hof heeft geoordeeld
dat de door Distriport c.s. gestelde voorwaarden niet door partij-
en zijn overeengekomen, kan hieraan – zoals ook het hof heeft
overwogen – niet afdoen.
3.6 Subonderdeel 1.2 betoogt dat, gezien de in subonderdeel 1.1
weergegeven kern van het betoog van de Provincie, het hof bo-
vendien te hoge eisen heeft gesteld aan de in dezen op de Pro-
vincie rustende stelplicht, zodat rov. 3.22.2 in zoverre uitgaat
van een onjuiste rechtsopvatting. Nu het door de Provincie aan
Zeeman Vastgoed oud en [A] gemaakte verwijt rechtstreeks in
het verlengde ligt van de uit de schriftelijke (deels: door de pro-
fessionele juridische adviseurs van Distriport c.s. zelf opge-
stelde) overeenkomsten tussen partijen voortvloeiende, hier-
voor in subonderdeel 1.1 sub (i) beschreven risicoverdeling, valt
niet in te zien op welke wijze de Provincie haar stellingname ter
zake van het aan Zeeman Vastgoed oud en [A] te maken, per-
soonlijk ernstig verwijt nog verder had kunnen en/of moeten
toelichten en/of onderbouwen dan zij heeft gedaan, te weten:
door te wijzen op de tussen partijen overeengekomen, hiervoor
in subonderdeel 1.1 sub (i) beschreven risicoverdeling, van wel-
ke risicoverdeling Distriport c.s. zich niet alleen bewust behoor-
den te zijn, maar feitelijk ook bewust waren, respectievelijk de
houding van Distriport c.s. in de uitvoeringsfase van de tussen
partijen gesloten overeenkomsten, welke houding haaks staat
op de overeengekomen en voor Distriport c.s. kenbare, hier-
voor in subonderdeel 1.1 sub (i) beschreven risicoverdeling.
3.7 Gelet op hetgeen hiervóór (onder 3.5) reeds werd opge-
merkt, kan niet worden gezegd dat het hof te hoge eisen heeft
gesteld aan de op de Provincie rustende stelplicht. Zoals reeds
aan de orde kwam, vloeit een aan Zeeman Vastgoed oud en [A]
te maken ernstig persoonlijk verwijt niet zonder meer voort uit
de in de schriftelijke overeenkomsten tussen partijen besloten
liggende risicoverdeling of uit de houding van Distriport c.s. in
de uitvoeringsfase van de tussen partijen gesloten overeenkom-
sten. Ook subonderdeel 1.2 is tevergeefs voorgesteld.
3.8 Onderdeel A faalt derhalve in zijn geheel.

3.9 Onderdeel B telt eveneens één subonderdeel (2), dat op zijn
beurt in één subonderdeel (2.1) is uitgewerkt. Het onderdeel is
gericht tegen rov. 3.30.3:
‘‘3.30.3. Op het uitgangspunt dat in beginsel beheershandelin-
gen zijn verricht zijn uitzonderingen denkbaar, bijvoorbeeld
vanwege de specifieke aard van de handeling. In dat verband
hebben Distriport c.s. aangevoerd dat Zeeman Vastgoed oud
en [A] in hoedanigheid van zelfstandig contractspartij van de
Provincie conservatoir leveringsbeslag hebben gelegd onder de
Provincie vanwege de vorderingen die zij uit dien hoofde op de
Provincie hadden, en niet in hun hoedanigheid van commandi-
tair vennoot zodat die beslaglegging geen beheershandeling
was. Nu in dit geding vast staat (zie r.o. 4.3 van het tussenvonnis
van 2 mei 2012, waartegen geen grief is gericht) dat [A] en Zee-
man Vastgoed oud zelfstandig contractspartij van de Provincie
waren en zij (naast Distriport CVenDistriport BV) in dit geding
ook uit eigen hoofde vorderingen tegen de Provincie hebben in-
gesteld, en Distriport BV voorts zelf ook conservatoir beslag
heeft gelegd in verband met haar eigen vorderingen, kan wor-
den aangenomen dat hun beslaglegging niet in hoedanigheid
van commanditaire vennoot is geweest. Dat staat evenwel niet
in de weg aan het onder r.o. 3.30.2 gegeven oordeel dat zowel
Zeeman Vastgoed oud als [A] overigens wel beheershandelin-
gen hebben verricht. Zij zijn daarom naast Distriport BV en
Distriport CV hoofdelijk aansprakelijk. Het hof overweegt nog
dat Distriport c.s. hebben opgeworpen dat als de Provincie
daadwerkelijk van mening is dat de partijen bij de samenwer-
kingsovereenkomst niet alleen bestuurder zijn van Distriport
BV, maar ook commanditaire vennoot, ook NHN Vastgoed een
(hoofdelijk) aansprakelijkheidsrisico loopt (paragraaf 2.3.2. me-
morie van antwoord in incidenteel appel). De positie van NHN
Vastgoed is echter geen onderwerp van deze procedure.’’
3.10 Subonderdeel 2memoreert dat het hof voor zijn oordeel dat
kan worden aangenomen dat de conservatoire beslaglegging
zijdens Zeeman Vastgoed oud en [A] niet in hoedanigheid van
commanditaire vennoot is geweest, in aanmerking heeft geno-
men (i) dat in dit geding vaststaat dat Zeeman Vastgoed oud en
[A] zelfstandig contractspartij van de Provincie waren, (ii) dat zij
(naast Distriport CV en Distriport BV) in dit geding ook uit
eigen hoofde vorderingen tegen de Provincie hebben ingesteld,
en (iii) dat Distriport BV voorts zelf ook beslag heeft gelegd in
verband met haar eigen vorderingen.
3.11 Volgens subonderdeel 2.1 zijn deze overwegingen onbegrijpe-
lijk in het licht van het betoog van de Provincie, dat het door
Zeeman Vastgoed oud en [A] gelegde conservatoire leverings-
beslag louter is gelegd met een afgeleid belang (als comman-
diet) ten behoeve van Distriport CV en dus in hoedanigheid
van commanditaire vennoten van Distriport CV. De Provincie
heeft hierbij gewezen op de tekst van het beslagrekest van
23 juni 2011 en op de grondverkoopovereenkomst, op grond
waarvan de Provincie de gronden diende te leveren aan Distri-
port CV en niet aan Zeeman Vastgoed oud en/of [A]. Op deze
(volgens het subonderdeel essentiële) stellingname van de Pro-
vincie heeft het hof niet, althans niet voldoende begrijpelijk ge-
respondeerd. Dat Zeeman Vastgoed oud en [A] zelfstandig con-
tractspartij van de Provincie waren en/of dat Zeeman Vastgoed
oud en [A] in dit geding ook uit eigen hoofde vorderingen je-
gens de Provincie hebben ingesteld en/of dat Distriport BV zelf
ook conservatoir leveringsbeslag heeft gelegd in verband met
haar eigen vorderingen, doet aan de afgeleide aard van het be-
lang waarmee Zeeman Vastgoed oud en [A] het conservatoire
leveringsbeslag hebben gelegd in elk geval niet (zonder meer)
af. Zonder nadere motivering, die ontbreekt, valt immers niet
in te zien dat uit deze drie, door het hof in aanmerking geno-
men omstandigheden valt af te leiden dat de beslaglegging aan
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de zijde van Zeeman Vastgoed oud en [A] niet geschiedde in
hoedanigheid van commanditaire vennoten van Distriport CV.
Een en ander klemt temeer nu de vorderingen van Distriport
c.s., uitgelegd in het licht van de aan het petitum van de inlei-
dende dagvaarding voorafgaande passages, aanvankelijk alleen
strekten tot levering van de gronden aan Distriport CV en niet
ook aan Zeeman Vastgoed oud en/of [A]. Zeeman Vastgoed
oud en/of [A] moeten worden geacht aanvankelijk alleen scha-
devergoeding te hebben gevorderd wegens wanprestatie en/of
onrechtmatige daad; tot zekerheid van die vorderingen is het
conservatoir leveringsbeslag volgens het subonderdeel echter
(onmiskenbaar) niet gelegd.
3.12 Onder de door het hof genoemde omstandigheden acht ik
het niet onbegrijpelijk dat het hof de beslaglegging door Zee-
man Vastgoed oud en [A] niet als beheershandeling heeft aan-
gemerkt. Dat de Provincie erop heeft gewezen dat zij – blijkens
de grondverkoopovereenkomst en de tekst van het beslagrekest
van 23 juni 2011 – de gronden aan Distriport CV diende te leve-
ren en niet aan Zeeman Vastgoed oud en/of [A], doet aan het
bestreden oordeel niet af, nu de Provincie deze verplichting tot
levering aan Distriport CV mede jegens Zeeman Vastgoed oud
en [A] als zelfstandige contractspartijen is aangegaan, en aan
deze laatste partijen dus ook een zelfstandige vorderingsrecht
tot uitvoering van deze verplichting toekwam; dat zij daarbij
geen belang hadden of konden hebben, is niet gebleken44. Ove-
rigens hebben Distriport c.s. in eerste aanleg45 nog gewezen op
het zelfstandige belang van Zeeman Vastgoed oud en [A] in hun
hoedanigheid van oorspronkelijke grondeigenaren, aan wie de
gronden, in het geval wordt geoordeeld dat ook de art. 3 en 4
van het Afsprakenkader zijn ontbonden, ook weer zoudenmoe-
ten worden teruggeleverd.
3.13 Ook onderdeel B is derhalve tevergeefs voorgesteld.

4 Conclus ie
De conclusie strekt tot zowel in het principale als in het inciden-
tele cassatieberoep tot verwerping.

Hoge Raad:

(...; Red.)

4 Beoorde l ing van het middel in het pr inc ipale beroep
4.1 Onderdeel 6 is gericht tegen het oordeel van het hof in rov.
3.30 e.v. dat de commanditaire vennoten [A] en Zeeman Vast-
goed op grond van art. 21 WvK hoofdelijk aansprakelijk zijn
(naast Distriport B.V. en Distriport C.V.) omdat zij beheershan-
delingen hebben verricht.
Bij de beoordeling van dit onderdeel moet worden uitgegaan van
hetgeen is overwogen in HR 29 mei 2015, ECLI:NL:HR:2015:1413,
NJ 2015/380 (Katterug). Het hof kon met dit arrest – waarin de
Hoge Raad is teruggekomen van zijn arrest van 15 januari 1943,
NJ 1943/201 (Walvius) – bij zijn uitspraak geen rekening houden.
4.2 Onderdeel 6.4 betoogt in het licht van het hiervoor ge-
noemde Katterug-arrest terecht dat bij de beantwoording van
de vraag of en in hoeverre plaats is voor de sanctie van art. 21
WvK, mede van belang kan zijn of de wederpartij van de hoeda-
nigheid van de commanditaire vennoot op de hoogte was of be-
hoorde te zijn, en dat steeds van belang is of de commanditaire
vennoot tegen wie de sanctie van art. 21WvKwordt ingeroepen,
ter zake van zijn handelen een verwijt valt te maken. De klacht
slaagt dus.

4.3 Onderdeel 6.2.2 onder d betoogt, eveneens terecht, dat het
enkele bestaan van een personele unie tussen de (middellijk)
bestuurder of bestuurders van een of meer commanditaire ven-
noten en de (middellijk) bestuurder of bestuurders van een of
meer beherend vennoten niet kan leiden tot toepassing van de
sanctie van art. 21 WvK.
Wel kan deze omstandigheid van belang zijn bij het beantwoor-
den van de vraag of bij een wederpartij redelijkerwijs een on-
juiste indruk heeft kunnen ontstaan over de hoedanigheid
waarin de commanditaire vennoot aan het handelsverkeer deel-
nam. Daarbij geldt dat, behoudens tegenbewijs, een persoon
die zowel een beherend als een commanditair vennoot kan ver-
tegenwoordigen, bij het verrichten van een beheershandeling
heeft gehandeld namens de beherend vennoot.
4.4 De gegrondbevinding van de onderdelen 6.4 en 6.2.2 onder
d brengt mee dat ook het daarop voortbouwende onderdeel 6.5
slaagt.
4.5 De overige klachten van het middel kunnen niet tot cassatie
leiden. Dit behoeft, gezien art. 81 lid 1 RO, geen nadere motive-
ring nu die klachten niet nopen tot beantwoording van rechts-
vragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwik-
keling.

5 Beoorde l ing van het middel in het inc idente le beroep
De in het middel aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie
leiden. Dit behoeft, gezien art. 81 lid 1 RO, geen nadere motive-
ring nu die klachten niet nopen tot beantwoording van rechts-
vragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwik-
keling.

6 Bes l i s s ing
DeHoge Raad:
in het principale beroep:
vernietigt het arrest van het gerechtshof Amsterdam van 27 ja-
nuari 2015;
verwijst het geding naar het gerechtshof Den Haag ter verdere
behandeling en beslissing;
veroordeelt de Provincie in de kosten van het geding in cassatie,
tot op deze uitspraak aan de zijde van Distriport c.s. begroot op
i 6589,33 aan verschotten en i 2600,= voor salaris, vermeer-
derd met de wettelijke rente over deze kosten indien de Provin-
cie deze niet binnen veertien dagen na heden heeft voldaan;
in het incidentele beroep:
verwerpt het beroep;
veroordeelt de Provincie in de kosten van het geding in cassatie,
tot op deze uitspraak aan de zijde van Distriport c.s. begroot op
i 68,07 aan verschotten en i 2200,= voor salaris.

NOOT

Inleiding

Wat is de reikwijdte van de aansprakelijkheid van de

commanditaire vennoot? Over deze vraag heeft de Hoge Raad

heeft zich weer kunnen uitspreken. De commanditaire vennoot

kan in beginsel niet door derden worden aangesproken; hij is

alleen intern draagplichtig. Daar staat tegenover dat hij zich niet

met het bestuur van de CV mag bemoeien. De onderhavige

kwestie is interessant omdat sprake is van een personele unie: de

personen achter de bestuurders van de beherend vennoot zijn

ook bestuurders van de commanditaire vennoten. In dit verband

rijst de vraag of en wanneer de commanditaire vennoot het

beheerverbod zou overtreden. Tervoort heeft in 2013 in zijn

proefschrift geconcludeerd dat de vraag welke functies de

commanditaire vennoot binnen een BV/CV-structuur zou kunnen

vervullen zonder in strijd te handelen met het beheerverbod niet

44 Een dergelijk belang behoefden zij ook niet aan te tonen, maar
mag worden verondersteld, zie TM, PG Boek 3 BW, p. 915.

45 Antwoordakte na tussenvonnis d.d. 25 juli 2012 onder 5.1.4.
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met enige mate van zekerheid kan worden beantwoord (A.J.S.M.

Tervoort, ‘Het bestuursverbod bij de commanditaire

vennootschap’, IVO-reeks nr. 93, Deventer: Kluwer 2013, p. 66).

Deze uitspraak biedt een juridisch kader en daarmee enige

zekerheid in het handelsverkeer voor de commanditaire vennoot

in een CV met een personele unie.

Feiten

Twee projectontwikkelaars en de Provincie Noord-Holland

(‘Provincie’) hebben het voornemen om samen een

bedrijventerrein te ontwikkelen. Daartoe is de commanditaire

vennootschap Distriport CV opgericht en een beherend vennoot.

De projectontwikkelaars zijn de commanditaire vennoten. Het is

de bedoeling dat de Provincie de gronden verwerft, om deze

vervolgens bouwrijp te maken en door te leveren aan Distriport

CV.

De directeuren van de projectontwikkelaars/commanditaire

vennoten zijn ook indirect bestuurders van de beherend vennoot

(de ‘Directeuren’). Deze Directeuren voeren overleg met de

Belastingdienst over de fiscale bouwrijpheid en met de Provincie

over de financiering.

Distriport CV neemt de gronden niet af. De Provincie ontbindt

uiteindelijk de koop van de gronden door middel van een

buitengerechtelijke verklaring. Partijen raken verzeild in een

gerechtelijke procedure. De rechtbank stelt de Provincie

grotendeels in het gelijk en het hof stelt de Provincie geheel in

het gelijk.

Arrest van het hof in Distriport

In hoger beroep gaat het onder meer over de vraag of de

commanditaire vennoten beheershandelingen als bedoeld in

art. 20 lid 2 WvK hebben verricht en of zij daarmee het

beheerverbod van art. 21 lid 2 WvK hebben overtreden. Het hof

oordeelt dat het handelen van de Directeuren als (middellijk)

beherend vennoot bezwaarlijk kan worden geabstraheerd van hun

optreden als (middellijk) commanditair vennoot. Het hof acht de

commanditaire vennoten daarom naast Distriport CV en de

beherend vennoot hoofdelijk aansprakelijk wegens overtreding

van het beheerverbod.

Art. 20 en 21 WvK en de alles-of-niets-regel

De commanditaire vennoot die de verboden van art. 20 WvK

overtreedt, is volgens art. 21 WvK hoofdelijk aansprakelijk jegens

derden voor alle verbintenissen van de CV.

Tot 1980 is de Hoge Raad streng in de leer. Overtreding van het

beheerverbod wordt bestraft met de sanctie van art. 21 WvK.

Daarbij, zo oordeelt de Hoge Raad in het Walvius-arrest, staat

aansprakelijkheid los ‘‘van elke bij de tegenpartij bestaande

wetenschap’’. Zie HR 15 januari 1943, NJ 1943/201 (Walvius). De

commanditaire vennoot is in dat geval hoofdelijk aansprakelijk

jegens alle schuldeisers van de CV voor alle verbintenissen van de

CV, inclusief die welke zijn ontstaan voordat het verbod werd

overtreden (HR 24 april 1970 ECLI:NL:HR:1970:AC5021, NJ 1970/

406 (Romano) en HR 13 maart 2015 ECLI:NL:HR:2015:588,

NJ 2015/241, m.nt. Van Schilfgaarde).

In HR 11 april 1980 ECLI:NL:HR:1980:AC1941, NJ 1981/377, m.nt.

Wachter (Scheephelling Maatschappij Scheveningen/Buis)

introduceert de Hoge Raad een relativering: ‘‘wil er dan ook van

een ‘overtreding’ door de commanditaire vennoot, als bedoeld in

art. 21, gesproken kunnen worden, dan zal degene tegen wie de

vergaande sanctie van art. 21 wordt ingeroepen, ter zake van het

niet voldaan zijn aan het voorschrift van art. 20 eerste of tweede

lid op de een of andere manier een verwijt moeten kunnen

worden gemaakt.’’

Katterug-arrest brengt verdere verlichting

In 2015 stelt P-G Timmerman in de kwestie van de ijssalon

Katterug cassatie in het belang der wet in. Daarmee legt hij het

beheerverbod opnieuw voor aan de Hoge Raad

(ECLI:NL:PHR:2015:46). De Hoge Raad komt in het Katterug-

arrest (ECLI:NL:HR:2015:1413 NJ 2015/380, m.nt. Van

Schilfgaarde) in lijn met de conclusie van Timmerman terug van

de alles-of-niets hoofdregel uit het Walvius-arrest.

De sanctie van art. 21 WvK strekt ertoe te voorkomen dat een

commanditaire vennoot ten name van de CV aan het

handelsverkeer deelneemt als ware hij beherend vennoot en aldus

misbruik maakt van het rechtsgevolg dat is verbonden aan de

hoedanigheid van commanditaire vennoot. Anderzijds strekt deze

sanctie ertoe te voorkomen dat derden door het optreden van

een commanditaire vennoot in de veronderstelling kunnen

worden gebracht dat zij van doen hebben met een beherend

vennoot, die ingevolge art. 19 lid 2 jo. 18 WvK met zijn gehele

vermogen instaat voor de nakoming van de verbintenissen van de

vennootschap.

De ingrijpende en vergaande sanctie van art. 21 WvK is, volgens

de Hoge Raad, slechts gerechtvaardigd indien en voor zover zij in

overeenstemming is met de strekking van de bepaling. Dit kan

ertoe leiden dat de rechter onder omstandigheden (door de

commanditaire vennoot te stellen en te bewijzen) de sanctie niet

oplegt, omdat de rechtvaardiging daartoe ontbreekt. De rechter

kan ook de aansprakelijkheid van de commanditaire vennoot

beperken tot bepaalde verbintenissen van de CV. Verder

overweegt de Hoge Raad dat bij de beoordeling ook van belang

kan zijn of bij derden redelijkerwijs een onjuiste indruk over de

hoedanigheid van de commanditaire vennoot heeft kunnen

ontstaan. De eis uit Scheephelling Maatschappij Scheveningen/Buis

dat de commanditaire vennoot steeds enig verwijt moet worden

gemaakt, blijft gelden.

Stand van zaken na het Katterug-arrest

Samenvattend moet de vraag of een commanditaire vennoot

aansprakelijk is op grond van art. 21 WvK worden beantwoord

aan de hand van de volgende aspecten:

– De sanctie van art. 21 WvK moet in verhouding staan tot de

aard en ernst van de schending van het beheerverbod.

– Wetenschap bij de wederpartij speelt een rol bij de beoordeling

of het beheerverbod is overtreden.

– Aan de commanditaire vennoot tegen wie de sanctie van art. 21

WvK wordt ingeroepen, moet in ieder geval steeds enig verwijt

van zijn handelen kunnen worden gemaakt.

– De bewijslast ligt in beginsel bij de commanditaire vennoot:

deze moet omstandigheden stellen en bewijzen op grond

waarvan het aannemen van hoofdelijke aansprakelijkheid niet

gerechtvaardigd is, of moet worden beperkt tot bepaalde

verbintenissen van de CV.

Arrest van de Hoge Raad in Distriport

Het hof heeft in zijn arrest van 27 januari 2015 in de onderhavige

zaak geen rekening kunnen houden met het Katterug-arrest dat

de Hoge Raad kort daarna op 29 mei 2015 heeft gewezen. De

Hoge Raad vernietigt (daarom) het arrest van het Hof

Amsterdam en verwijst het geding naar het Hof Den Haag.

Laatstgenoemde zal de kwestie moeten afhandelen met

inachtneming van de aspecten die ik hiervoor heb samengevat.

Zoals gezegd kent Distriport CV een personele unie. De Hoge

Raad oordeelt daarover dat louter het bestaan van een personele

unie niet kan leiden tot de conclusie dat het beheerverbod is

overtreden. Ook in het geval van een personele unie moeten de

overwegingen uit het Katterug-arrest worden gevolgd. Dat is,

tegen de achtergrond van de relativeringsslag die de Hoge Raad
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heeft gemaakt, een logische gedachte. Tot zover is er, sinds het

Katterug-arrest, niets nieuws onder de zon.

De omstandigheid dat de Directeuren zijn opgetreden in twee

hoedanigheden kan wel, zo vervolgt de Hoge Raad in het

Distriport-arrest, een rol spelen bij de beantwoording van de vraag

of bij de wederpartij een onjuiste indruk heeft kunnen ontstaan

over de hoedanigheid waarin de commanditaire vennoten aan het

handelsverkeer deelnamen. De Hoge Raad introduceert in dit

verband een bewijsvermoeden: als een persoon zowel de

beherend vennoot als de commanditair vennoot kan

vertegenwoordigen, geldt (behoudens tegenbewijs) dat deze

persoon heeft gehandeld namens de beherend vennoot.

Betekenis voor de praktijk

De Hoge Raad lijkt hiermee een pragmatische oplossing te

bieden aan de CV, haar vennoten en handelspartijen.

Betekent dit nu dat bij een CV met een personele unie geen

onjuiste indruk bij de wederpartij kan ontstaan over de

hoedanigheid waarin de bestuurders externe handelingen

verrichten? De bestuurders zijn immers bevoegd (ook) namens

de hoofdelijk aansprakelijke beherend vennoot te handelen. Kan

verder worden geconcludeerd dat het beheerverbod in een

personele unie niet meer kan worden overtreden? Ik meen dat de

overwegingen van de Hoge Raad zo’n verstrekkende conclusie

niet kunnen dragen. Immers, tegenbewijs is mogelijk. De

commanditaire vennoot van een CV met een personele unie heeft

nog steeds te maken met art. 21 WvK en de strekking daarvan,

die kort gezegd inhoudt dat de commanditaire vennoot geen

misbruik mag maken van de beperkte aansprakelijkheid die de

wet hem toekent. Het is dus raadzaam dat de bestuurder van de

commanditaire c.q. beherend vennoot ervoor zorgt dat zijn

handelingen door derden als daden van beheer van de beherend

vennoot kunnen worden gekwalificeerd. Zie ook de noot van

Stokkermans, onderdeel 6, onder het Katterug-arrest («JOR»

2015/192).

A.M. Dumoulin-Siemens
Steins Bisschop & Schepel B.V.

9

Hoge Raad
11 november 2016, nr. 15/03516
ECLI:NL:HR:2016:2574
ECLI:NL:PHR:2016:513
(mr. Numann, mr. Streefkerk, mr. Heister-
kamp, mr. Snijders, mr. Polak)
(concl. A-G mr. Timmerman)
Noot R.A. Wolf

Ondernemingsrecht (Curaçao). Rechtsver-
werking m.b.t. verzoek om enquête te ge-
lasten? Vereisten. Kapitaalseis.
Slotervaartziekenhuis. Tevoren uiten van
schriftelijke bezwaren. Verhouding tussen
wettelijke regeling van vernietiging van
besluiten en het vernietigen van besluiten in
een enquêteprocedure. Vervaltermijn?

Om rechtsverwerking te kunnen aannemen
is nodig dat de rechthebbende zich heeft
gedragen op een wijze die naar maatstaven
van redelijkheid en billijkheid onverenigbaar
is met het vervolgens geldend maken van
zijn recht of bevoegdheid. Het enkele tijds-
verloop is hiervoor niet voldoende. ‘Stilzitten’
kan slechts tot rechtsverwerking leiden,
indien op grond van de omstandigheden van
het geval redelijkerwijs een bepaald handelen
van de rechthebbende had mogen worden
verwacht.

[BW art. 2:15, 2:346, 2:349; BW Curaçao
art. 2:21, 2:272, 2:273]

Het middel bevat (uitsluitend) in de onderdelen 5 en 6 klachten
tegen de beschikking van het hof.
De klachten zijn gericht tegen de hiervoor in 3.3 geciteerde r.o. 2.5
en 2.6. De onderdelen 5.1-5.3 en 6.1-6.3 voeren naar de kern ge-
nomen aan dat het hof ten onrechte rechtsverwerking aan de zijde
van Bab heeft aangenomen op grond van enkel tijdsverloop, zonder
te onderzoeken of sprake is geweest van nadere, bijzondere om-
standigheden op grond waarvan Cordial en Turnham gerechtvaar-
digd hebben vertrouwd dat Bab zich bij de emissiebesluiten had
neergelegd, dan wel dat zij bij toewijzing van het verzoek van Bab
onredelijk zouden worden benadeeld in hun positie. Het hof heeft in
ieder geval zijn oordeel ter zake onvoldoende gemotiveerd, in het
bijzonder in het licht van de in onderdeel 6.3 weergegeven stellingen
van Bab.
Om rechtsverwerking te kunnen aannemen is nodig dat de recht-
hebbende zich heeft gedragen op een wijze die naar maatstaven
van redelijkheid en billijkheid onverenigbaar is met het vervolgens
geldend maken van zijn recht of bevoegdheid. Naar vaste recht-
spraak van de Hoge Raad is enkel tijdsverloop daarvoor onvol-
doende. Er moet sprake zijn van bijzondere omstandigheden op
grond waarvan bij de wederpartij gerechtvaardigd vertrouwen is
gewekt dat de rechthebbende zijn aanspraak niet meer geldend zal
maken, of waardoor de positie van de wederpartij onredelijk ver-
zwaard of benadeeld zou worden indien het recht of de bevoegdheid
alsnog geldend wordt gemaakt (vgl. onder meer HR 24 april 1998,
ECLI:NL:HR:1998:ZC2635, NJ 1998/621 en HR 18 januari 2013,
ECLI:NL:HR:2013:BY0543, NJ 2013/317). Tijdsverloop kan wel als
een van de relevante omstandigheden meewegen bij beoordeling
van de vraag of de rechthebbende zich heeft gedragen op een wijze
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