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voegd zijn, de vereiste maatregelen hebben getroffen. Lid 3 

bepaalt dat deze maatregelen, getroffen ten aanzien van een 

volwassene die zijn gewone verblijfplaats heeft in een niet-

-verdragsluitende staat, vervallen in elke verdragsluitende 

staat op het moment dat de vereiste maatregelen, die zijn 

genomen door een andere staat, in de betrokken verdragslui-

tende staat worden erkend. Gelet op de inhoud van lid 2 en 3 

heeft de kantonrechter overwogen dat er sprake is van be-

voegdheid zolang de Amerikaanse beslissing nog niet defini-

tief is en nog niet is erkend in Nederland. Op basis van lid 4 

van dit artikel dienen de autoriteiten die op basis van lid 1 

maatregelen hebben getroffen mededeling te doen aan de 

autoriteiten van de verdragsluitende staat waar de volwasse-

ne zijn verblijfplaats heeft. Gelet op de inhoud van lid 4 heeft 

de kantonrechter bepaald dat de provisionele bewindvoerder 

wordt opgedragen om deze beschikking tijdig bekend te ma-

ken aan de Amerikaanse rechter, al zijn de Verenigde Staten 

geen verdragsluitende staat van het HVV.

Toepasselijk recht

Hoewel de kantonrechter hier geen separate overweging aan 

wijdt, is duidelijk dat door de kantonrechter het Nederlandse 

recht wordt toegepast, nu door de kantonrechter expliciet 

wordt verwezen naar art. 1:380 lid 3 BW. Door de verzoeken-

de partij is in het verzoekschrift wel expliciet ingegaan op het 

op het verzoek toepasselijke recht. Hierin wordt benoemd dat 

de bescherming van meerderjarigen steeds vaker wordt be-

oordeeld aan de hand van analoge toepassing van art. 13 

HVV. Uitgangspunt van art. 13 lid 1 HVV is het Gleichlauf-be-

ginsel, inhoudende dat de bevoegde rechter het eigen recht 

toepast.

mr. M.B. Winthagen

advocaat bij Gresnigt & Van Kippersluis Advocaten
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Bestuurder aansprakelijk voor door de vennootschap 
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21 mei 2021, nr. 19/05444, ECLI:NL:HR:2021:754(Concl. A-G Assink (niet opgenomen; red.))

(mr. De Groot, mr. Streefkerk, mr. Kroeze, mr. Sieburgh, 

mr. Wattendorff)

(Concl. A-G Assink (niet opgenomen; red.))

Noot mr. L.V. van der Gun en mr. E.S. Ebels

Ondernemingsrecht. Bestuurdersaansprakelijkheid. 

Pensioenrecht. 

[BW art. 6:162; Wet Bpf 2000 art. 23 lid 2 en 3]Noot mr. L.V. van der Gun en mr. E.S. Ebels

Essentie: Vervolg op HR 24 november 2017, 

ECLI:NL:HR:2017:3019. Aansprakelijkheid (gewezen) bestuur-

der voor niet afdragen pensioenpremies (art. 23 Wet Bpf 

2000). Mededeling van betalingsonmacht. Mogen be-

stuurshandelingen ook over de periode na de mededeling 

getoetst worden?

Samenvatting: Onderdeel I.1 van het middel klaagt dat het hof 

blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door (in 

r.o. 5.7) te overwegen dat de gedragingen van [eiser] als be-

stuurder niet slechts worden getoetst over de periode vooraf-

gaand aan de mededeling van betalingsonmacht als genoemd 

in art. 23 lid 3 Wet verplichte deelneming in een bedrijfstak-

pensioenfonds 2000 (hierna: Wet Bpf 2000), maar – gelet op 

het eerdere oordeel van de Hoge Raad in deze zaak, inhou-

dende ‘(...) zolang nog sprake is van een betalingsachterstand 

tenzij (...)’ – ook over de periode na de mededeling, en door (in 

r.o. 5.9) omstandigheden van na de mededeling van beta-

lingsonmacht te noemen en op basis van deze omstandighe-

den (in r.o. 5.10) te oordelen dat sprake is van kennelijk onbe-

hoorlijk bestuur. Het onderdeel betoogt dat het hof aldus 

heeft miskend dat zowel de tekst als de wetsgeschiedenis van 

art. 23 Wet Bpf 2000 duidelijk maakt dat de aansprakelijkheid 

uit dien hoofde slechts kan worden gebaseerd op kennelijk 

onbehoorlijk bestuur in de referteperiode van drie jaar vooraf-

gaande aan de mededeling van betalingsonmacht.

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat indien een mededeling 

van betalingsonmacht op de voet van art. 23 lid 2 Wet Bpf 

2000 is gedaan, een zodanige mededeling niet opnieuw 

hoeft te worden gedaan zolang nog sprake is van een beta-

lingsachterstand, tenzij het bedrijfstakpensioenfonds de be-

talingsplichtige na ontvangst van een betaling schriftelijk 

laat weten de betalingsonmacht niet langer aanwezig te 

achten.

Dit oordeel berust – blijkens de verwijzing in die uitspraak 

naar HR 16 maart 2007 – op het ervaringsfeit dat betalingson-

macht veelal niet beperkt blijft tot een enkel tijdvak en dat 

nieuwe mededelingen weinig toevoegen aan de kennis die 

het bedrijfstakpensioenfonds ontleent aan de eerdere mede-

deling, alsmede op de ernstige bewijsrechtelijke en financiële 

gevolgen die voor een bestuurder zijn verbonden aan het feit 

dat een tijdige en correcte mededeling haar werking verliest.

Met het voorgaande strookt het te aanvaarden dat in een ge-

val waarin een mededeling van betalingsonmacht is gedaan 

en de betalingsachterstand voortduurt – zodat de rechtsper-

soon aan zijn mededelingsplicht ingevolge art. 23 lid 2 Wet 

Bpf 2000 heeft voldaan zonder dat daartoe voor ieder volgend 

tijdvak wederom mededeling van betalingsonmacht hoeft te 

worden gedaan – de in art. 23 lid 3 Wet Bpf 2000 bedoelde 

aansprakelijkheid van een bestuurder ook kan berusten op 

aan die bestuurder te wijten kennelijk onbehoorlijk bestuur 

dat heeft plaatsgevonden na het tijdstip van de mededeling.

In zodanig geval wordt de in art. 23 lid 3 Wet Bpf 2000 ge-

noemde periode van drie jaar voorafgaande aan het tijdstip 

van de mededeling berekend naar het moment waarop een 

mededeling van betalingsonmacht voor een specifieke bijdra-

ge uiterlijk zou hebben moeten plaatsvinden als de eerdere 

mededeling van betalingsonmacht niet was gedaan.

Op het hiervoor in 3.4 overwogene stuit de klacht van onder-

deel I.1 af.

[eiser], wonende te [woonplaats],
eiser tot cassatie, verweerder in het voorwaardelijk incidente-
le cassatieberoep,
hierna: [eiser],
advocaat: G.J. Harryvan,
tegen
Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Beroepsvervoer 
over de Weg, gevestigd te Amsterdam,
verweerster in cassatie, eiseres in het voorwaardelijk inciden-
tele cassatieberoep,
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hierna: het bedrijfstakpensioenfonds,
advocaat: thans A.H.M. van den Steenhoven, voorheen P.S. 
Kamminga.

1. Procesverloop
Voor het verloop van het geding tot dusver verwijst de Hoge 
Raad naar:
a. zijn arrest in de zaak 16/04671, ECLI:NL:HR:2017:3019 van 
24 november 2017;
b. het arrest in de zaak HD 200.231.799/01 van het gerechts-
hof ’s-Hertogenbosch van 3 september 2019.
[eiser] heeft tegen het arrest van het hof beroep in cassatie 
ingesteld.
Het bedrijfstakpensioenfonds heeft voorwaardelijk inciden-
teel cassatieberoep ingesteld.
Partijen hebben over en weer een verweerschrift tot verwer-
ping van het beroep ingediend.
De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten, en 
voor het bedrijfstakpensioenfonds mede door E. Lutjens.
De conclusie van de Advocaat-Generaal B.F. Assink strekt tot 
verwerping van het cassatieberoep.
De advocaat van [eiser] heeft schriftelijk op die conclusie ge-
reageerd.

2. Uitgangspunten en feiten
2.1. In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.
(i) [eiser] is tot 18 november 2010 (middellijk) bestuurder 
geweest van de besloten vennootschap [A] B.V. (hierna: [A]). 
[A] viel onder de werkingssfeer van het bedrijfstakpensioen-
fonds. PVF Achmea was belast met de incasso van de aan het 
bedrijfstakpensioenfonds verschuldigde premies.
(ii) In een brief van 4 december 2009 heeft [eiser] namens [A] 
aan PVF Achmea gemeld dat [A] wegens verslechterende 
marktomstandigheden niet in staat was de aan het bedrijfs-
takpensioenfonds per 1 december 2009 verschuldigde pre-
mies te betalen. Daarin meldde [eiser] tevens dat [A] kosten-
reducerende maatregelen had genomen en deed hij een 
voorstel voor een betalingsregeling.
(iii) In de loop van 2010 heeft [A] nog betalingen ten gunste 
van het bedrijfstakpensioenfonds verricht.
(iv) Op 18 november 2010 heeft [eiser] als bestuurder van [B] 
B.V., die op haar beurt bestuurder was van [A] en alle aande-
len hield in [A], de aandelen in [A] voor een bedrag van 
€  400,-- verkocht en geleverd aan de Stichting [C], die op 
diezelfde dag was opgericht en werd vertegenwoordigd door 
[betrokkene 1],.
(v) [A] is op 19 juli 2011 failliet verklaard.
2.2. In dit geding vordert het bedrijfstakpensioenfonds beta-
ling door [eiser] van onbetaald gebleven premies over de jaren 
2008 tot en met 2010 ter hoogte van € 75.665,88. Het bedrijfs-
takpensioenfonds heeft aan zijn vordering ten grondslag ge-
legd dat [eiser] hoofdelijk aansprakelijk is voor de door [A] 
verschuldigde bijdragen aan het bedrijfstakpensioenfonds. De 
rechtbank heeft de vordering toegewezen. Het gerechtshof 
Arnhem-Leeuwarden heeft het vonnis van de rechtbank be-
krachtigd bij arrest van 26 april 2016.1 De Hoge Raad heeft dat 
arrest vernietigd bij arrest van 24 november 2017, 
ECLI:NL:HR:2017:3019 en de zaak verwezen naar het hof.

1  Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 26 april 2016, 

ECLI:NL:GHARL:2016:3398.

2.3. Het hof2 heeft, voor zover in cassatie van belang, het vol-
gende overwogen.
‘5.7. Het gaat in dit hoger beroep naar het oordeel van het 
hof na cassatie nog om de vraag of [eiser] als indirect be-
stuurder van [A] ondanks de rechtsgeldige melding van be-
talingsonmacht – en ervan uitgaande dat bij verkoop en le-
vering van de aandelen van [A] aan de Stichting [C] op 18 
november 2010 ook de administratie van [A] is overgedra-
gen – niettemin zodanig jegens het Pensioenfonds heeft ge-
handeld dat aannemelijk is dat het niet betalen van de pen-
sioenpremies het gevolg is van aan [eiser] te wijten kennelijk 
onbehoorlijk bestuur (art. 23 lid 3 Bpf). Hierbij geldt dat zijn 
gedragingen als bestuurder niet enkel worden getoetst over 
de periode voorafgaand aan de melding als genoemd in arti-
kel 23 Wet Bpf 2000 maar gezien het hiervoor weergegeven 
oordeel van de Hoge Raad (...) ook over de periode na de 
melding (“(...) zolang nog sprake is van een betalingsachter-
stand tenzij...”). Gegeven het vaststaande uitgangspunt van 
een tijdige melding van de betalingsonmacht (...) kan aan 
[eiser] niet (meer) de verwijtbaarheid voor de niet betaling 
van deze premies als rechtsvermoeden worden tegengewor-
pen, een en ander als bedoeld in artikel 23 lid 4 Bpf. Dit 
brengt met zich dat de aannemelijkheid van het betreffende 
verwijt van onbehoorlijk bestuur op andere wijze door het 
Pensioenfonds moet worden bij gebracht, zoals ook door het 
hof Arnhem-Leeuwarden (...) is geoordeeld.
5.8. Zoals verder uit het tussen- en eindarrest van het hof Arn-
hem-Leeuwarden – door geen cassatiemiddel bestreden – kan 
worden afgeleid komen de betreffende stellingen van het Pen-
sioenfonds erop neer dat [eiser] wordt verweten dat hij (uit-
eindelijk) het niet betalen van de pensioenpremies heeft ver-
oorzaakt doordat hij de activa van [A] (waaronder de 
facturering) eind 2010 naar [E] en [F] heeft overgeheveld 
zonder dat daar iets tegenover stond en [A] vervolgens zonder 
activa heeft verkocht aan een katvanger die de onderneming 
naar het buitenland heeft verplaatst waarbij [eiser] wist of 
moest begrijpen dat de premieschulden nimmer meer zouden 
worden voldaan.
5.9. Het hof stelt bij de beoordeling allereerst vast dat [eiser] 
sedert 25 mei 2005 optreedt als bestuurder van [A] en [B] BV, 
terwijl [B] vanaf 3 november 2008 optreedt als bestuurder van 
[A], zodat [eiser] vanaf dat moment heeft te gelden als indi-
rect bestuurder van [A]. [B] BV was tot 18 november 2010 
ook enig aandeelhouder van [A]. [eiser] is in zijn hoedanig-
heid van indirect bestuurder van [A] betrokken bij en heeft 
bewilligd in de verkoop van alle aandelen in [A] aan de Stich-
ting [C] op diezelfde datum voor een bedrag van €  400,-. 
Verder heeft hij naar eigen zeggen de nog aanwezige adminis-
tratie van [A] aan [C] overgedragen.
De eerst op diezelfde dag opgerichte Stichting [C] werd verte-
genwoordigd door [betrokkene 1].
Over deze verkoop heeft de curator van [A] uit het gesprek 
met [eiser] in zijn brief van 10 april 2012 aan [eiser] onder 
meer opgetekend dat [eiser] aan [betrokkene 1] heeft verteld 
dat er een aanzienlijke belastingschuld was en waarschijnlijk 
ook een pensioenschuld en dat [eiser] niet het faillissement 
van [A] heeft aangevraagd, omdat dat slecht zou zijn voor de 
naam [A]. Het was aldus de bewoordingen van [eiser] beter 
dat [betrokkene 1] de vennootschap overnam en naar het 
buitenland zou verplaatsen. In het buitenland was immers 

2  Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 3 september 2019, 

ECLI:NL:GHSHE:2019:3268.
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veel zwart geld en dan zou de belastingschuld kunnen worden 
geregeld.
Verder staat door erkenning van [eiser] vast dat de vervoers-
activiteiten van [A] reeds ruim voor die tijd waren overgeno-
men door – het eveneens door [eiser] beheerste – [D], zij het 
dat [D] nog wél via [B] BV [A] inschakelde om de vervoers-
opsdrachten uit te voeren. Een noodzaak om deze activiteiten 
over te hevelen naar de ook door [eiser] direct of indirect be-
heerste [D] onderneming(en) is niet duidelijk geworden.
De chauffeurs die bij [A] in dienst waren – twaalf tot vijftien 
– zijn per 1 november of 1 december 2010 overgenomen door 
[F].
[A] was derhalve op het moment van verkoop van de aande-
len een lege vennootschap met in ieder geval een belasting-
schuld en een pensioenschuld. [eiser] heeft verder onvol-
doende weersproken gelaten dat [betrokkene 1] is te 
beschouwen als een katvanger, dat wil zeggen geen serieuze 
ondernemer, zodat de conclusie gerechtvaardigd is dat voor-
melde aandelentransactie erop gericht was een verder lege 
schuldenvennootschap buiten het bereik van schuldeisers 
naar het buitenland te verplaatsen, wat met de verhuizing 
naar kennelijk Boedapest, Hongarije daadwerkelijk is ge-
beurd. Dat daarmee ook de eventueel nog aanwezige adminis-
tratie van [A] naar het buitenland zou verdwijnen heeft [eiser] 
kennelijk op de koop toe genomen evenals de omstandigheid 
dat betaling van de verschuldigde pensioenpremies aldus il-
lusoir werd. Dat de administratie als gevolg van de door [ei-
ser] boven een faillissement verkozen katvanger-route niet of 
niet meer volledig beschikbaar is dient voor rekening en risico 
van [eiser] te komen. Niet alleen ontneemt [eiser] zich met 
zijn keuze de mogelijkheid om zijn verweren tegen (ook ande-
re vormen van) bestuurdersaansprakelijkheid te onderbou-
wen maar – in de onderhavige zaak – wordt daardoor ook het 
Bedrijfspensioenfonds de mogelijkheid ontnomen aankno-
pingspunten voor bewijslevering te vinden en wordt het de 
rechter bemoeilijkt, zo niet onmogelijk gemaakt, te beslissen 
in overeenstemming met wat tussen partijen als waarheid 
heeft te gelden. Dat de administratie toebehoort aan de 
rechtspersoon en [eiser] als gevolg van de bestuurswisseling 
en aandelenoverdracht daar niet meer over kan beschikken, 
zoals de Hoge Raad in zijn verwijzingsarrest heeft overwogen, 
maakt dit niet anders. Niets belet overigens een bestuurder/
aandeelhouder bij de opvolging respectievelijk overdracht te 
bedingen inzage in of afschrift van de administratie te hebben 
bijvoorbeeld voor het geval hij wordt aangesproken op grond 
van bestuurdersaansprakelijkheid in de voor hem relevante 
bestuursperiode.
Verder is nog het volgende opvallend en van belang te noe-
men. Door [eiser] zijn bij memorie na verwijzing facturen 
overgelegd over het jaar 2010 afkomstig van [A] en gericht 
aan [B] BV voor kosten gebaseerd op de omzet (“eigen kosten, 
kosten inhuur”). [eiser] stelt dat het hierbij gaat om facturen 
voor door [A] verrichte chauffeursdiensten. [eiser], die be-
stuurder was van [B] BV heeft verder niet toegelicht of [B] BV 
deze facturen ook heeft betaald (of niet) en evenmin waarom 
[A] ingeval van betaling deze betalingen niet in voldoende 
relevant te achten mate in verhouding tot de totale premievor-
dering van het Pensioenfonds heeft aangewend voor de beta-
ling van pensioenpremies. Daartoe zijn door het Pensioen-
fonds door het jaar 2010 heen maandelijks facturen gestuurd, 
die immers grotendeels onbetaald zijn gebleven, terwijl er wél 
personeel (chauffeurs) in dienst was/bleef van [A]. Dit alles 
overigens in weerwil van de strekking van de mededeling van 
de betalingsonmacht van 4 december 2009 dat [A] de reeds 

bestaande achterstand vanaf het 2e kwartaal zou inlopen. Het 
enkel melden van betalingsonmacht is immers geen vrijbrief 
voor het verder nagenoeg onbetaald laten van pensioen-
premies in algemene zin.
5.10. Al deze omstandigheden maken dat voldoende aanne-
melijk is dat de niet betaling van in dit geding aan de orde 
zijnde pensioenpremies over de periode kort voorafgaand aan 
de melding als bedoeld in artikel 23 lid 2 Bpf en nadien over 
de relevante periode in 2010 het gevolg is van aan [eiser] te 
wijten kennelijk onbehoorlijk bestuur. Het bewijsaanbod van 
[eiser] (...) is daartoe gezien hetgeen het hof hiervoor heeft 
overwogen en bij gebrek aan voldoende concrete feiten en 
omstandigheden, die tot een andere opvatting nopen verder 
niet meer relevant te achten en zal daarom worden gepas-
seerd.
5.11. Het beroepen vonnis moet dus worden bekrachtigd zij 
het onder verbetering van gronden. De (gewijzigde) vorde-
ring in reconventie gaat er in alle onderdelen van uit dat de 
grondslag ontbreekt van aansprakelijkheid van [eiser] tegen-
over het Bedrijfspensioenfonds. Nu uit de conventie volgt dat 
dit anders is dient de vordering in reconventie te worden afge-
wezen. (...)’

3. Beoordeling van het middel
3.1. Onderdeel I.1 van het middel klaagt dat het hof blijk heeft 
gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door (in rov. 5.7) te 
overwegen dat de gedragingen van [eiser] als bestuurder niet 
slechts worden getoetst over de periode voorafgaand aan de 
mededeling van betalingsonmacht als genoemd in art. 23 lid 3 
Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 
2000 (hierna: Wet Bpf 2000), maar – gelet op het eerdere oor-
deel van de Hoge Raad in deze zaak, inhoudende ‘(...) zolang 
nog sprake is van een betalingsachterstand tenzij (...)’ – ook 
over de periode na de mededeling, en door (in rov. 5.9) om-
standigheden van na de mededeling van betalingsonmacht te 
noemen en op basis van deze omstandigheden (in rov. 5.10) te 
oordelen dat sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur. 
Het onderdeel betoogt dat het hof aldus heeft miskend dat 
zowel de tekst als de wetsgeschiedenis van art. 23 Wet Bpf 
2000 duidelijk maakt dat de aansprakelijkheid uit dien hoofde 
slechts kan worden gebaseerd op kennelijk onbehoorlijk be-
stuur in de referteperiode van drie jaar voorafgaande aan de 
mededeling van betalingsonmacht.
3.2. Art. 23 Wet Bpf 2000 regelt de hoofdelijke aansprakelijk-
heid van bestuurders van een rechtspersoon voor de deelne-
mingsbijdragen die de rechtspersoon verschuldigd is aan een 
bedrijfstakpensioenfonds. De regeling houdt kort gezegd het 
volgende in. De rechtspersoon doet onverwijld nadat is geble-
ken dat hij niet tot betaling in staat is, daarvan mededeling 
aan het bedrijfstakpensioenfonds en verstrekt desverlangd 
nadere inlichtingen en stukken (lid 2). Indien de rechtsper-
soon op juiste wijze aan deze verplichting heeft voldaan, is een 
bestuurder aansprakelijk indien aannemelijk is dat het niet 
betalen van de bijdragen het gevolg is van aan hem te wijten 
kennelijk onbehoorlijk bestuur in de periode van drie jaar 
voorafgaande aan het tijdstip van de mededeling (lid 3). In-
dien de rechtspersoon niet aan deze verplichting heeft vol-
daan, wordt vermoed dat het niet betalen van de bijdragen te 
wijten is aan de bestuurder en dient hij aannemelijk te maken 
dat het niet aan hem te wijten is dat de rechtspersoon niet aan 
haar in het tweede lid bedoelde verplichting heeft voldaan (lid 
4). In dit geding zijn de leden 2 en 3 van belang.
3.3. De Hoge Raad heeft in rov. 5.3 van zijn hiervoor in 2.2 
vermelde uitspraak geoordeeld dat indien een mededeling 
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van betalingsonmacht op de voet van art. 23 lid 2 Wet Bpf 
2000 is gedaan, een zodanige mededeling niet opnieuw be-
hoeft te worden gedaan zolang nog sprake is van een beta-
lingsachterstand, tenzij het bedrijfstakpensioenfonds de beta-
lingsplichtige na ontvangst van een betaling schriftelijk doet 
weten de betalingsonmacht niet langer aanwezig te achten.
Dit oordeel berust – blijkens de verwijzing in die uitspraak 
naar HR 16 maart 20073 – op het ervaringsfeit dat beta-
lingsonmacht veelal niet beperkt blijft tot een enkel tijdvak en 
dat nieuwe mededelingen weinig toevoegen aan de kennis die 
het bedrijfstakpensioenfonds ontleent aan de eerdere mede-
deling, alsmede op de ernstige bewijsrechtelijke en financiële 
gevolgen die voor een bestuurder zijn verbonden aan het feit 
dat een tijdige en correcte mededeling haar werking verliest.
3.4. Met het voorgaande strookt het te aanvaarden dat in een 
geval waarin een mededeling van betalingsonmacht is gedaan 
en de betalingsachterstand voortduurt – zodat de rechtsper-
soon aan zijn mededelingsplicht ingevolge art. 23 lid 2 Wet 
Bpf 2000 heeft voldaan zonder dat daartoe voor ieder volgend 
tijdvak wederom mededeling van betalingsonmacht behoeft 
te worden gedaan – de in art. 23 lid 3 Wet Bpf 2000 bedoelde 
aansprakelijkheid van een bestuurder ook kan berusten op 
aan die bestuurder te wijten kennelijk onbehoorlijk bestuur 
dat heeft plaatsgevonden na het tijdstip van de mededeling.
In zodanig geval wordt de in art. 23 lid 3 Wet Bpf 2000 ge-
noemde periode van drie jaar voorafgaande aan het tijdstip 
van de mededeling berekend naar het moment waarop een 
mededeling van betalingsonmacht voor een specifieke bijdra-
ge uiterlijk zou hebben moeten plaatsvinden als de eerdere 
mededeling van betalingsonmacht niet was gedaan.
3.5. Op het hiervoor in 3.4 overwogene stuit de klacht van 
onderdeel I.1 af.
3.6. De overige klachten van het middel kunnen evenmin tot 
cassatie leiden. De Hoge Raad hoeft niet te motiveren waarom 
hij tot dit oordeel is gekomen. Bij de beoordeling van deze 
klachten is het namelijk niet nodig om antwoord te geven op 
vragen die van belang zijn voor de eenheid of de ontwikkeling 
van het recht (zie art. 81 lid 1 RO).
3.7. Het incidentele beroep, dat is ingesteld onder de voor-
waarde dat het middel in het principale beroep tot vernieti-
ging van het arrest van het hof leidt, behoeft gelet op hetgeen 
hiervoor is overwogen geen behandeling.

4. Beslissing
De Hoge Raad:
– verwerpt het principale beroep;
– veroordeelt [eiser] in de kosten van het geding in cassatie, 
tot op deze uitspraak aan de zijde van het bedrijfstakpensi-
oenfonds begroot op € 2.763,34 aan verschotten en € 2.200,- 
voor salaris.

NOOT

1. Dit is de tweede keer dat de Hoge Raad zich over deze zaak 

heeft gebogen. Eerst in zijn arrest van 24 november 2017 

(ECLI:NL:HR:2017:3019, «JIN» 2018/14) en nu in zijn arrest van 

21 mei 2021 (ECLI:NL:HR:2021:754). In het eerste arrest ging 

het vooral over de vraag of het de voormalig bestuurder ver-

weten kan worden dat hij de administratie van de vennoot-

schap niet meer heeft. In dit arrest staat het handelen van 

3  HR 16 maart 2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ6635.

een bestuurder bij een doorlopende melding betalingson-

macht centraal.

2. Het gaat in deze zaak om een transportonderneming waar-

van de activiteiten waren overgedragen aan een door de (in-

direct) bestuurder beheerste rechtspersoon. De (indirect) be-

stuurder heeft op 4 december 2009 betalingsonmacht 

gemeld bij het pensioenfonds. Daarna zijn de aandelen in de 

transportonderneming voor € 400 overgedragen aan een 

stichting, die op diezelfde dag was opgericht. Deze stichting 

was weliswaar statutair in Nederland gevestigd, maar hield 

kantoor in het buitenland. De bestuurder heeft verklaard dat 

hij voor deze constructie had gekozen omdat een faillisse-

ment slecht zou zijn voor de naam van de transportonderne-

ming. Het was volgens hem beter de vennootschap naar het 

buitenland te verplaatsen omdat daar, met zwart geld (!), de 

schulden van de vennootschap zouden kunnen worden vol-

daan. Omdat de vervoersactiviteiten eerder al waren overge-

dragen aan een andere, door de bestuurder beheerste 

rechtspersoon, bleef de vennootschap leeg achter. De ven-

nootschap is op 19 juli 2011 failliet verklaard.

3. Het pensioenfonds heeft een vordering voor niet-betaalde 

premies over de jaren 2008, 2009 en 2010. Op grond van art. 

23 lid 1 van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstak-

pensioenfonds 2000 (Wet Bpf 2000) zijn bestuurders van een 

rechtspersoon hoofdelijk aansprakelijk voor de deelnemings-

bijdragen die de rechtspersoon verschuldigd is aan een be-

drijfstakpensioenfonds. Op grond van het tweede lid van dit 

artikel moet betalingsonmacht onverwijld worden gemeld.

4. Is er tijdig gemeld, dan rust de bewijslast ten aanzien van 

de bestuurdersaansprakelijkheid op het pensioenfonds dat 

aannemelijk moet maken dat de uitblijvende betaling is ver-

oorzaakt door aan de bestuurder te wijten kennelijk onbe-

hoorlijk bestuur in de periode van drie jaar voorafgaand aan 

de melding. Als geen rechtsgeldige melding is gedaan, is de 

bestuurder in beginsel aansprakelijk voor de onbetaald ge-

bleven bijdragen, omdat dan wettelijk wordt vermoed dat de 

niet-betaling aan de bestuurder te wijten is. De bewijslast 

keert in dat geval dus om. Het is in dat geval aan de bestuur-

der om aan te tonen dat het niet aan hem te wijten is dat de 

vennootschap niet tijdig betalingsonmacht heeft gemeld. Ver-

volgens moet hij tegenbewijs leveren tegen het wettelijk ver-

moeden dat het onbetaald blijven van de bijdragen zijn 

schuld is (art. 23 lid 4 Wet Bpf 2000).

5. Art. 23 Wet Bpf 2000 is gelijkluidend aan art. 36 Invorde-

ringswet 1990 (IW 1990) dat over (de afdracht van) rijksbelas-

tingen en premies sociale verzekeringen gaat. De leden 3 en 

4 van beide artikelen zijn gelijk (op de woorden ‘bijdragen’ 

(art. 23 Wet Bpf 2000) en ‘belastingschuld’ (IW 1990) na). Bei-

de wettelijke regelingen maken samen met art. 2:11 BW en 

art. 2:138 en art. 2:248 BW deel uit van de anti-misbruikwet-

geving.

6. In deze zaak staat vast dat tijdig melding van betalingson-

macht aan het pensioenfonds is gedaan. Het hof oordeelde 

in zijn arrest van 3 september 2019 

(ECLI:NL:GHSHE:2019:3268) dat sprake is van kennelijk onbe-

hoorlijk bestuur. De aandelenoverdracht aan een katvanger 

zou uitsluitend tot doel gehad hebben de lege vennootschap 

naar het buitenland te verplaatsen. De bestuurder wist of 

moest begrijpen dat de premieschulden hierdoor niet meer 

voldaan zouden worden. Deze handelingen vonden plaats 

nadat op 4 december 2009 tijdig betalingsonmacht was ge-

meld.

7. De vraag die aan de orde was in het voorliggende arrest is 

hoe de ‘periode van drie jaar voorafgaand aan de melding’ 
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moet worden uitgelegd. Kunnen omstandigheden die zich 

hebben voorgedaan na een tijdige melding van betalingson-

macht bijdragen aan het oordeel dat sprake is van kennelijk 

onbehoorlijk bestuur of kan daarvoor alleen gekeken worden 

naar de periode van drie jaren voorafgaand aan de melding 

van de betalingsonmacht?

8. Het is vaste rechtspraak dat de melding betalingsonmacht 

geldt zolang de situatie van betalingsonmacht voortduurt. 

Het is niet nodig periodiek opnieuw een melding beta-

lingsonmacht te doen, tenzij het pensioenfonds de beta-

lingsplichtige heeft bericht dat het meent dat geen sprake 

meer is van betalingsonmacht. De Hoge Raad bevestigde dit 

nog in zijn eerste arrest in deze zaak.

9. De Hoge Raad bepaalt vervolgens in dit arrest dat voor ge-

vallen waarin een melding betalingsonmacht is gedaan en 

de situatie van betalingsonmacht voortduurt, de aansprake-

lijkheid op grond van art. 23 Wet Bpf 2000 ook kan berusten 

op omstandigheden uit de periode na de melding. In dat ge-

val wordt de driejaarstermijn van art. 23 Wbf 2000, aldus de 

Hoge Raad in dit arrest, berekend naar het moment waarop 

de mededeling van betalingsonmacht voor een specifieke 

bijdrage uiterlijk zou hebben moeten plaatsvinden als de eer-

dere tijdige melding betalingsonmacht niet was gedaan. Met 

andere woorden: voor de aanvang van de driejaarstermijn 

moet je ervan uitgaan dat telkens fictief een melding is ge-

daan. Het kennelijk onbehoorlijk bestuur moet plaatsgevon-

den hebben in de drie jaar voorafgaand aan die fictieve mel-

ding.

10. Wij vinden dit geen onverwachte uitkomst. In zijn arrest 

van 4 februari 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP2982 oordeelde de 

Hoge Raad al vergelijkbaar ten aanzien van de driejaarster-

mijn uit art. 36 lid 3 IW 1990. Gelet op de gelijkluidende tekst 

en het doel is er geen reden om anders te oordelen voor art. 

23 Wet Bpf 2000. Een tijdige melding van betalingsonmacht 

is – uiteraard – geen vrijbrief voor de bestuurder voor hande-

lingen na die melding.

mr. L.V. van der Gun en mr. E.S. Ebels

advocaten bij UdinkSchepel Advocaten
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Bestuurder van een autobedrijf handelde onrechtmatig 

toen hij, na of met de opheffing van de vennootschap, de 

auto van een klant op de openbare weg heeft gezet

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zp Arnhem 

15 december 2020, nr. 200.274.787, 

ECLI:NL:GHARL:2020:10463

(mr. Wattel, mr. Engberts, mr. Brand)

Noot mr. N.G. Cornelissen

Aansprakelijkheid bestuurder. Onrechtmatige daad. 

[BW art. 2:23, 6:162]Noot mr. N.G. Cornelissen

Essentie: Geen bestuurdersaansprakelijkheid. Wel onrechtma-

tig handelen bestuurder vennootschap toen deze, na of met 

de opheffing van die vennootschap, een auto van appellant 

op de openbare weg heeft gezet zonder laatstgenoemde daar-

over te informeren.

Samenvatting: Het hof is met [appellant] (memorie van grie-

ven 27-29) van oordeel dat [geïntimeerde] onrechtmatig te-

genover [appellant] heeft gehandeld toen hij, na of met de 

opheffing van ASA, de auto eind mei 2017 op de openbare 

weg heeft gezet zonder [appellant] hierover te informeren, 

omdat hij hiermee (i) een inbreuk op het eigendomsrecht van 

[appellant] maakte, (ii) handelde in strijd met zijn wettelijke 

plicht (als vereffenaar (art. 2:23 e.v. BW) van ASA) dan wel 

(iii)  in strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het 

maatschappelijk verkeer betaamt, doordat het [geïntimeerde] 

als directeur van ASA betaamt om eigenaren van zaken die bij 

de opheffing van ASA in haar bezit waren te informeren dat 

deze opgehaald konden worden. Voor zover ASA onrechtma-

tig handelde door [appellant] niet te informeren, geldt dat 

ASA op de hiervoor genoemde gronden (i) en (iii) onrechtma-

tig tegenover [appellant] handelde en dat [geïntimeerde] 

naast ASA aansprakelijk is omdat [geïntimeerde] ter zake van 

de benadeling persoonlijk een ernstig verwijt kan worden 

gemaakt. Dat ASA zich destijds op een retentierecht beriep, 

maakt het voorgaande niet anders: ASA was op 12 mei 2017 

ontbonden en werd of was opgeheven zodat er geen (rech-

tens te respecteren) belang meer was bij een beroep op een 

retentierecht.

[appellant], wonende te [A],
appellant,
in eerste aanleg: oorspronkelijk eiser en gedaagde partij in 
verzet,
hierna: [appellant],
advocaat: mr. M.C. de Jong,
tegen
[geïntimeerde], wonende te [B],
geïntimeerde,
in eerste aanleg: oorspronkelijk gedaagde en eisende partij in 
verzet,
hierna: [geïntimeerde],
advocaat: mr. M. de Boorder.

1. Het geding in eerste aanleg
Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar de in-
houd van de vonnissen van 29 mei 2019 en 31 december 2019 
die de kantonrechter te Arnhem heeft gewezen.

2. Het geding in hoger beroep
2.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
– de dagvaarding in hoger beroep d.d. 30 januari 2020,
– de memorie van grieven (met producties),
– de memorie van antwoord (met producties),
– een akte reactie productie van [appellant] van 18 augustus 
2020.
2.2. Vervolgens heeft het hof arrest bepaald.

3. De vaststaande feiten
3.1. Het hof gaat in hoger beroep uit van de feiten zoals be-
schreven in de rechtsoverwegingen 2.1 tot en met 2.5 van het 
(bestreden) vonnis van 31 december 2019. Wat [appellant] 
onder grief 1 aanvoert (inhoudende een betwisting van de 
inhoud van de in rov. 2.5 geciteerde brief) wordt meegeno-
men bij de beoordeling van de andere grieven.

4. De motivering van de beslissing in hoger beroep
4.1. Deze zaak vindt zijn oorsprong in werkzaamheden die 
ASA, de (voormalige) besloten vennootschap van [geïnti-
meerde], in 2014 in opdracht en voor rekening van [appel-


