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Overtreding van bestuursverbod door 
commanditaire vennoot

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 
31 augustus 2021, zaaknr. 200.273.183/01, 
ECLI:NL:GHARL:2021:8324
(mr. Tubben, mr. Zandbergen, mr. Smit)
Noot mr. dr. A.J.S.M. Tervoort

Cv. Hoofdelijke aansprakelijkheid van 
commanditaire vennoot wegens verrichten 
van beheershandelingen. Door commandiet 
zijn geen omstandigheden aangevoerd die 
maken dat toepassing van art. 21 WvK niet 
gerechtvaardigd is. Verwijzing naar HR 29 
mei 2015, «JOR» 2015/192 (Lunchroom De 
Katterug) en HR 13 maart 2015, «JOR» 
2015/134, beide m.nt. Stokkermans. 

[WvK art. 20 lid 2 en 3, 21]Noot mr. dr. A.J.S.M. Tervoort

Op een commanditaire vennoot rust in beginsel 
een beperkte aansprakelijkheid voor schulden van 
de vennootschap uit hoofde van art. 20 lid 3 WvK. 
De commanditaire vennoot die in strijd met art. 
20 lid 2 WvK een daad van beheer verricht (het 
zogeheten beheers- of bestuursverbod), is echter 
ten gevolge van art. 21 WvK hoofdelijk verbonden 
voor alle schulden en verbintenissen van de com-
manditaire vennootschap. Bij de beantwoording 
van de vraag of en in hoeverre plaats is voor de 
sanctie van art. 21 WvK, kan mede van belang zijn 
of derden (in dit geval: [geïntimeerde]) van de 
vennootschappelijke hoedanigheid van de com-
manditaire vennoot op de hoogte waren of be-
hoorden 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 (HR 29 mei 
2015, «JOR» 2015/192 (Lunchroom De Katterug) 
en HR 13 maart 2015, «JOR» 2015/134, beide m.nt. 
Stokkermans).
[Geïntimeerde] heeft gesteld dat hij altijd contact 
had en handelde met [appellant 1]. De betalingen 
werden verricht aan De Holm CV, die deze betalin-
gen accepteerde en nooit te kennen heeft gege-
ven dat [appellant  1] niet bevoegd was haar te 

vertegenwoordigen. Het hof stelt vast dat uit het 
overgelegde appverkeer en e-mailcorresponden-
tie blijkt dat de contacten over de handel in paar-
den en betalingen (uitsluitend) plaatsvonden tus-
sen [appellant 1] en [geïntimeerde]. [Appellant 1] 
trad daarbij op als vertegenwoordiger van De 
Holm. Gelet op dat in eerste aanleg door [appel-
lant 1] uitdrukkelijk ingenomen standpunt kon hij 
er niet mee volstaan om dat in hoger beroep 
–  zonder nadere toelichting  – te ontkennen. Het 
bezwaar tegen de overwegingen van de recht-
bank kan daarom niet worden gehonoreerd. Het 
hof is daarmee van oordeel dat sprake is van da-
den van beheer door [appellant 1]. [Appellant 1] 
heeft hierdoor als stille vennoot het verbod van 
art. 20 lid 2 WvK overtreden. Door [appellant 1], 
op wiens weg dat lag, zijn geen omstandigheden 
aangevoerd die maken dat de toepassing van art. 
21 WvK niet gerechtvaardigd is. Het gevolg is dat 
[appellant  1] naast de commanditaire vennoot-
schap en [appellante  3] als beherend vennoot, 
hoofdelijk verbonden is voor de schuld van De 
Holm aan [geïntimeerde]. 

1. X,
hierna: [appellant 1],
2. CV ‘De Holm’,
hierna: De Holm,
3. Y,
hierna: [appellante 3],
appellanten,
hierna gezamenlijk te noemen: [appellanten] c.s., 
advocaat: mr. S.A. Wensing, 
tegen
Z h.o.d.n. [naam1],
geïntimeerde,
hierna: [geïntimeerde],
advocaat: mr. A.J. Roos.

(...; red.) 

3. De relevante feiten
3.1. De Holm is een commanditaire vennootschap 
met [appellante3] als beherend vennoot en [ap-
pellant1] als commanditaire vennoot. 
3.2. [geïntimeerde] en De Holm hebben jarenlang 
zaken met elkaar gedaan, waarbij Friese veulens 
en paarden in een onderlinge samenwerking wer-
den ingekocht en aan derden werden verkocht en 
geleverd, waarna de winst werd gedeeld.
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3.3. In het najaar van 2016 heeft [geïntimeerde] 
zich tot [appellanten] c.s. gewend met betrekking 
tot de aankoop van veulens voor [naam2].
3.4. [geïntimeerde] heeft op 6 november 2016 een 
bedrag van € 8.000,- contant aan [appellant1] be-
taald. 
3.5. Op 17 november 2016 heeft [geïntimeerde] 
een bedrag van €  99.985,- van [naam2] ontvan-
gen. Diezelfde dag heeft hij een bedrag van 
€  50.000,- overgemaakt naar een bankrekening 
die op naam is gesteld van De Holm. Daarna heeft 
[geïntimeerde] op 18 november 2016 een bedrag 
van € 20.000,-, op 22 november 2016 een bedrag 
van € 5.000,- en op 24 november 2016 een bedrag 
van € 5.000,- overgemaakt naar genoemde bank-
rekening. Bij al die betalingen is vermeld: “veu-
lens Mexico”.
3.6. Op 23 oktober 2017 heeft [geïntimeerde] een 
brief aan De Holm, [appellant1] en [appellante3] 
gestuurd waarin hij heeft geschreven dat hij het 
betaalde bedrag van € 88.000,- terug wil ontvan-
gen als de veulens voor [naam2] niet geleverd 
worden.

4. De motivering van de beslissing

De vorderingen van [appellanten] c.s. (de grieven I, 
II en III) 
4.1. Volgens [appellanten] c.s. stonden ten tijde 
van de contante betaling/overboekingen (3.4 en 
3.5) de volgende facturen/vorderingen van Holm 
open: 
factuurnummer 2016004 van 22 januari 2016 van 
€ 74.000,-,
betreffende “Verkoop paarden Mexico dr. 
[naam2]”;
factuurnummer 2016071 van 29 augustus 2016 
van € 28.000,-, 
betreffende “Verkoop veulens Mexico Edgar Flo-
res”;
factuurnummer 2016077 van 6 december 2016 
van € 9.400,-.
betreffende “Verkoop paard naar Zuid Korea”;
factuurnummer 2016078 van 22 december 2016 
van € 28.800,-,
betreffende verkoop veulens USA
factuurnummer 2017015 van 10 april 2017 ter 
hoogte van € 795,-, 
betreffende “Inseminatie merrie (...)”;
Een door [appellanten] c.s. aan [geïntimeerde] 
verstrekte lening van € 12.000,-.
In totaal € 152.995,-

4.2. Volgens [appellanten] c.s. zijn door [geïnti-
meerde] de volgende betalingen verricht:
12.09.16 € 10.000,- omschrijving veulens Mexico
17.11.16 € 50.000,- omschrijving veulens Mexico
18.11.16 € 20.000,- omschrijving veulens Mexico 
23.11.16 € 5.000,- omschrijving veulens Mexico
24.11.16 € 5.000,- omschrijving veulens Mexico
23.12.16 € 10.800,- omschrijving vlucht + cvi
23.12.16 € 14.000,- omschrijving veulens USA
28.03.17 € 3.500,- omschrijving veulens Mexico
28.03.17 € 6.900,- omschrijving veulens Mexico
03.04.17 € 500,- omschrijving dekgeld pier 
In totaal € 135.050,-.
4.3. Die door [geïntimeerde] verrichte betalingen 
zijn op de openstaande facturen afgeboekt, zodat 
resteert te betalen: € 17.945,-, aldus [appellanten] 
c.s. Daarnaast heeft een betaling van € 8.000,- in 
contanten plaatsgehad, die in mindering is ge-
bracht op de lening. Die zou daarmee zijn terug-
gebracht tot € 12.000,-.
4.4. De rechtbank heeft in haar vonnis van 27 
november 2019 in de overwegingen 2.15, 2.16, 
2.17 en 2.23 e.v. uitvoerig gemotiveerd waarom de 
overschrijvingen van [geïntimeerde] niet kunnen 
worden gezien als betalingen voor de hiervoor in 
4.1. weergegeven facturen en de contante betaling 
van € 8.000,- niet kan worden aangemerkt als te-
rugbetaling van een lening. Het bestaan daarvan 
is niet komen vast te staan. Het hof leest in de 
grieven van [appellanten] c.s. en in de daarop ge-
geven toelichting in essentie geen andere relevan-
te stellingen of verweren dan die reeds in eerste 
aanleg waren aangevoerd en door de rechtbank 
gemotiveerd zijn verworpen. Het hof onder-
schrijft hetgeen de rechtbank ter motivering van 
haar beslissing heeft overwogen en neemt die 
motivering over. Ter toelichting voegt het hof 
daar nog aan toe dat [appellanten] c.s. (in oor-
spronkelijke conventie) een beroep op verreke-
ning hebben gedaan voor het geval vast zou ko-
men te staan dat sprake was van de door 
[geïntimeerde] gestelde overeenkomst met be-
trekking tot de veulens. Die overeenkomst is na 
bewijslevering niet komen vast te staan en tegen 
die beslissing is geen (incidenteel) hoger beroep 
ingesteld, zodat ook het hof daarvan uitgaat. In 
zoverre is verrekening van hun vorderingen en de 
schuld uit de overeenkomst dan ook niet aan de 
orde. Naar het hof begrijpt, bedoelen [appellan-
ten] c.s. met hun beroep op verrekening ook dat 
zij de vordering van [geïntimeerde] uit onver-
schuldigde betaling willen verrekenen met hun 
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eigen vorderingen op [geïntimeerde]. Wat [appel-
lanten] c.s. willen daarmee bewerkstelligen is 
geen verrekening, maar dat de door [geïntimeer-
de] gedane betalingen worden toegerekend aan 
– worden gezien als betaling van – de beweerde-
lijk openstaande facturen. Het hof heeft hiervoor 
al vastgesteld dat die vorderingen ook in dit hoger 
beroep niet zijn komen vast te staan. Om die re-
den moet het beroep op verrekening worden ver-
worpen. 

Hoofdelijkheid (grief IV)
4.5. Volgens [appellanten] c.s. is [appellant1] ten 
onrechte veroordeeld, omdat hij geen partij is in 
deze zaak, maar slechts heeft te gelden als com-
manditaire vennoot. Volgens [appellanten] c.s. 
heeft [appellant1] geen beheershandelingen ver-
richt, maar heeft hij slechts als woordvoerder en 
aanspreekpunt gefungeerd. Het hof volgt hem 
daarin niet en licht dat hierna toe.
4.6. Op een commanditaire vennoot rust in be-
ginsel een beperkte aansprakelijkheid voor schul-
den van de vennootschap uit hoofde van art. 20 
lid 3 Wetboek van Koophandel (WvK). De com-
manditaire vennoot die in strijd met art. 20 lid 2 
WvK een daad van beheer verricht (het zogeheten 
beheers- of bestuursverbod), is echter ten gevolge 
van art. 21 WvK hoofdelijk verbonden voor alle 
schulden en verbintenissen van de commanditai-
re vennootschap. Bij de beantwoording van de 
vraag of en in hoeverre plaats is voor de sanctie 
van art. 21 WvK, kan mede van belang zijn of der-
den (in dit geval: [geïntimeerde]) van de vennoot-
schappelijke hoedanigheid van de commanditaire 
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.1

4.7. [geïntimeerde] heeft gesteld dat hij altijd con-
tact had en handelde met [appellant1]. De beta-
lingen werden verricht aan De Holm, die deze 
betalingen accepteerde en nooit te kennen heeft 
gegeven dat [appellant1] niet bevoegd was haar te 
vertegenwoordigen. Het hof stelt vast dat uit het 
overgelegde appverkeer en e-mailcorrespondentie 

1  Vgl. ECLI:NL:HR:2015:1413 (HR 29 mei 2015, «JOR» 
2015/192, m.nt. Stokkermans (Lunchroom De Katte-
rug); red.) en ECLI:NL:HR:2015:588 (HR 13 maart 
2015, «JOR» 2015/134, m.nt. Stokkermans; red.).

blijkt dat de contacten over de handel in paarden 
en betalingen (uitsluitend) plaatsvonden tussen 
[appellant1] en [geïntimeerde]. [appellant1] trad 
daarbij op als vertegenwoordiger van De Holm. 
Gelet op dat in eerste aanleg door [appellant1] 
uitdrukkelijk ingenomen standpunt kon hij er 
niet mee volstaan om dat in hoger beroep – zon-
der nadere toelichting – te ontkennen. Het be-
zwaar tegen de overwegingen van de rechtbank 
kan daarom niet worden gehonoreerd. Het hof is 
daarmee van oordeel dat sprake is van daden van 
beheer door [appellant1]. [appellant1] heeft hier-
door als stille vennoot het verbod van artikel 20 
lid 2 WvK overtreden. Door [appellant1], op 
wiens weg dat lag, zijn geen omstandigheden aan-
gevoerd die maken dat de toepassing van artikel 
21 WvK niet gerechtvaardigd is. Het gevolg is dat 
[appellant1] naast de commanditaire vennoot-
schap en [appellante3] als beherend vennoot, 
hoofdelijk verbonden is voor de schuld van De 
Holm aan [geïntimeerde]. 

Slotsom
De grieven falen. Het vonnis van 27 november 
2019 zal worden bekrachtigd. [appellanten] c.s. 
hebben ook beroep ingesteld tegen de vonnissen 
van 31 januari 2018 en 5 december 2018. Het 
eerstgenoemde vonnis betreft een vonnis waarin 
alleen een comparitie is bepaald en dat niet vat-
baar is voor een hogere voorziening (artikel 132 
lid 4 Rv). Tegen het vonnis van 5 december 2018 
hebben [appellanten] c.s. geen bezwaren (grie-
ven) aangevoerd. [appellant1] zullen dan ook 
niet-ontvankelijk worden verklaard in hun be-
roep tegen die vonnissen. Als de in het ongelijk 
gestelde partij zullen [appellanten] c.s. hoofdelijk 
in de proceskosten worden veroordeeld (...; red.). 

5. De beslissing 
Het hof, rechtdoende in hoger beroep:
verklaart [appellanten] c.s. niet-ontvankelijk in 
het hoger beroep tegen de vonnissen van de recht-
bank Noord-Nederland, locatie Groningen van 
31 januari en 5 december 2018;
bekrachtigt het vonnis van de rechtbank 
Noord-Nederland, locatie Groningen, van 27 
november 2019;
veroordeelt [appellanten] c.s. hoofdelijk in de 
proceskosten (...; red.); 
wijst af het meer of anders gevorderde.
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NOOT

1. Geïntimeerde en De Holm CV werken al jaren 
samen in de paardenhandel. De winst die hier-
mee wordt gegenereerd delen ze. Tussen hen 
ontstaat onenigheid over de onderlinge financië-
le afwikkeling van een aantal transacties, hoofd-
zakelijk ter zake van de levering van tientallen 
veulens aan een Mexicaanse relatie. Geïntimeer-
de dagvaardt niet alleen de cv en haar beherende 
vennoot, maar ook haar commanditaire vennoot 
en vordert terugbetaling van een bedrag van 
€ 88.000. De rechtbank oordeelt dat dit bedrag 
door geïntimeerde onverschuldigd is betaald en 
veroordeelt de cv, haar beherende vennoot én 
haar commanditaire vennoot hoofdelijk tot te-
rugbetaling van dit bedrag aan geïntimeerde.
2. De Holm CV, haar beherende en haar com-
manditaire vennoot stellen hoger beroep in. Een 
van hun grieven is dat de commanditaire ven-
noot ten onrechte is veroordeeld, omdat hij als 
commanditaire vennoot geen partij is in de sa-
menwerking tussen geïntimeerde en De Holm 
CV: hij heeft volgens appelanten slechts als 
woordvoerder en aanspreekpunt gefunctioneerd. 
Het hof volgt appellanten hierin niet en bekrach-
tigt het vonnis van de rechtbank. De motivering 
van het hof is dat uit het overgelegde appverkeer 
en de e-mailcorrespondentie blijkt dat de contac-
ten over de handel in paarden en de daaraan ge-
relateerde betalingen uitsluitend plaatsvonden 
tussen geïntimeerde en de commanditaire ven-
noot. Deze laatste trad daarbij op als vertegen-
woordiger van de cv. Door de commanditaire 
vennoot zijn geen omstandigheden aangevoerd 
die maken dat de toepassing van art. 21 WvK niet 
gerechtvaardigd is, terwijl dit wel op zijn weg 
lag, aldus het hof. Het gevolg is dat de comman-
ditaire vennoot het bestuursverbod van art. 20 
lid 2 WvK heeft overtreden en naast de cv en 
haar beherend vennoot op grond van art. 21 WvK 
hoofdelijk verbonden is voor de schuld van de cv 
aan geïntimeerde.
3. Naar de huidige rechtsopvattingen houdt art. 
20 lid 2 WvK in grote lijnen in dat het een com-
manditaire vennoot verboden is zich extern ma-
nifesterende handelingen te verrichten die als 
bestuurshandelingen zouden kunnen worden ge-
zien. Zie Tervoort, Het Nederlandse personenven-
nootschapsrecht, 2021, nr. 6.2.2.3. Volgens art. 21 
WvK is het gevolg van overtreding van dit be-

stuursverbod dat de commanditaire vennoot 
hoofdelijk wordt verbonden voor de schulden en 
verbintenissen van de cv. Enige jaren geleden 
heeft de Hoge Raad de reikwijdte van deze hoof-
delijke verbondenheid aanzienlijk verlicht. In HR 
29 mei 2015, «JOR» 2015/192, m.nt. Stokkermans 
(Lunchroom De Katterug) noemt de Hoge Raad 
het intreden van de hoofdelijke verbondenheid 
voor alle schulden en verbintenissen van de cv 
een ingrijpende en vérgaande sanctie, die uitslui-
tend gerechtvaardigd is indien zij niet in een on-
evenredige verhouding staat tot de aard en de 
ernst van de schending van de voorschriften van 
art. 20 lid 1 en 2 WvK. Bovendien dient zij achter-
wege te blijven voor zover zij door het handelen 
van de commanditaire vennoot niet ten volle 
wordt gerechtvaardigd. Daarbij kan volgens de 
Hoge Raad mede van belang zijn of derden van 
de vennootschappelijke hoedanigheid van de 
commanditaire vennoot op de hoogte waren. 
4. Is het handelen van de commanditaire ven-
noot in deze zaak van dien aard dat dit als een 
overtreding van het bestuursverbod is aan te 
merken? Dit lijkt inderdaad het geval te zijn. Ja-
renlang was uitsluitend hij degene die namens 
de cv de contacten met geïntimeerde onderhield. 
Bovendien regelde hij de financiële afwikkeling 
van de transacties tussen de cv en geïntimeerde, 
zonder dat de cv op enigerlei wijze jegens geïnti-
meerde te kennen gaf dat de betrokkene binnen 
de vennootschappelijke organisatie de functie 
van commanditaire vennoot vervulde. Daardoor 
kon bij geïntimeerde onduidelijkheid ontstaan 
over de vennootschappelijke positie van de com-
manditaire vennoot, en dat is een van de risico’s 
waartegen het bestuursverbod zich keert.
5. Dat de commanditaire vennoot het bestuurs-
verbod heeft overtreden betekent volgens de on-
der 3 hierboven gereleveerde rechtspraak van de 
Hoge Raad nog niet zonder meer dat hij daarmee 
op grond van art. 21 WvK voor alle schulden en 
verbintenissen van de cv verbonden wordt. In de 
eerste plaats moet worden getoetst of een derge-
lijke aansprakelijkheid niet in een onevenredige 
verhouding staat tot de aard en de ernst van de 
schending van het bestuursverbod. Uit het arrest 
blijkt niet dat deze toets is uitgevoerd. In de 
tweede plaats moet worden getoetst of de toe-
passing van art. 21 WvK in de omstandigheden 
van het geval gerechtvaardigd is. Aan een inhou-
delijke toets op dit punt komt het hof niet toe: 
door de commanditaire vennoot zijn geen om-
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standigheden aangevoerd die maken dat de toe-
passing van art. 21 WvK niet gerechtvaardigd is, 
aldus het hof. Dat is in overeenstemming met 
wat de Hoge Raad leert. In r.o. 3.4.4 van zijn ar-
rest inzake Lunchroom De Katterug overweegt hij 
dat het in beginsel de commanditaire vennoot is 
die de omstandigheden dient te stellen en te be-
wijzen op grond waarvan hij meent dat de sanc-
tie van hoofdelijke aansprakelijkheid voor alle 
vennootschapsschulden niet gerechtvaardigd is.
6. Het hof oordeelt dus dat niet alleen de cv en 
haar beherende vennoot, maar ook haar com-
manditaire vennoot hoofdelijk verbonden zijn 
voor de schuld van De Holm CV aan geïntimeer-
de. Dat is op zichzelf niet een gevolg van overtre-
ding van het bestuursverbod. Een commanditai-
re vennoot die het bestuursverbod overtreedt, 
blijft onbevoegd de vennootschap te vertegen-
woordigen en dus aan de wederpartij te binden. 
Zie Assink | Slagter, Compendium onderne-
mingsrecht 2013 (Deel II), § 99.4. Uit zijn hande-
len kan daarmee geen vennootschapsschuld ont-
staan. Wel kan de cv op grond van art. 3:61 lid 2 
BW gebonden zijn indien de wederpartij op 
grond van handelingen of gedragingen van de 
vennootschap redelijkerwijze mocht aannemen 
dat degene die zich als vertegenwoordiger voor-
deed een toereikende volmacht was verleend. 
Ook kan de cv gebonden worden op grond van 
baattrekking (art. 7A:1681 BW), bekrachtiging 
(art. 3:69 jo. art. 3:78 BW) of zaakwaarneming 
(art. 6:198 BW). In deze zaak had de commandi-
taire vennoot jarenlang namens de cv met de ge-
intimeerde gehandeld en daarbij namens de cv 
betalingen gedaan en ontvangen. Daarbij heeft 
de cv nooit te kennen gegeven dat de comman-
ditaire vennoot niet bevoegd was haar te verte-
genwoordigen. Aannemelijk is dat het hof, al zegt 
het dat niet met zoveel woorden, op grond daar-
van heeft geoordeeld dat de cv daardoor de haar 
toerekenbare schijn heeft gewekt dat de com-
manditaire vennoot bevoegd was haar te verte-
genwoordigen. Op grond daarvan zijn de cv en 
haar besturende vennoot jegens de wederpartij 
verbonden, zijn de desbetreffende schulden te 
beschouwen als vennootschapsschulden en is de 
commanditaire vennoot op grond van art. 21 
WvK daarvoor hoofdelijk verbonden. Maar als de 
toerekenbare schijn van vertegenwoordigingsbe-
voegdheid ontbreekt en de cv niet is gebonden 
op grond van baattrekking, bekrachtiging of zaak-
waarneming, zijn de cv en haar besturend ven-

noot niet verbonden jegens degene met wie de 
commanditair vennoot heeft gehandeld. Van een 
hoofdelijke verbondenheid van de commanditai-
re vennoot kan in dat geval dus geen sprake zijn. 
Wel zal hij dan op grond van art. 7A:1681 BW zelf 
jegens zijn wederpartij gebonden zijn aan de 
door hem als onbevoegde vertegenwoordiger 
verrichte rechtshandeling. Zie Hamers & Van 
Vliet, Inleiding personenvennootschappen 2021, 
nr. 3.6 en Asser/Maeijer & Van Olffen 7-VII 
2017/383. Anders Mohr & Meijers, Van personen-
vennootschappen 2018, nr. 4.6.2, die de comman-
ditaire vennoot in een dergelijk geval op grond 
van art. 3:70 BW jegens de wederpartij schade-
plichtig achten.
7. Dat een commanditaire vennoot wegens over-
treding van het bestuursverbod op grond van 
art. 21 WvK hoofdelijk verbonden wordt voor alle 
of bepaalde schulden en verbintenissen van de 
cv betekent nog niet dat hij die zelf ook moet dra-
gen wanneer hij tot betaling wordt aangespro-
ken. Als commanditaire vennoot is hij intern, dus 
jegens de cv en daarmee jegens de besturende 
vennoten, niet verder dan tot het bedrag van zijn 
inbreng draagplichtig; zie art. 20 lid 3 WvK. Dat 
wordt niet anders in geval van overtreding van 
het bestuursverbod. Wanneer de commanditaire 
vennoot zijn inbreng volledig heeft voldaan, is hij 
niet gehouden enige last die voor rekening van 
de cv komt, zelf te dragen. Dat betekent dat hij 
regres kan nemen op de cv en haar besturende 
vennoten voor alle bedragen die hij op grond 
van zijn door art. 21 WvK in het leven geroepen 
hoofdelijke verbondenheid aan vennootschaps-
crediteuren heeft betaald. Zie Asser/Maeijer & 
Van Olffen 7-VII 2017/383. In zoverre is de “sanc-
tie” van art. 21 WvK slechts effectief in geval van 
insolventie van de cv en elk van haar besturende 
vennoten.
8. Nog een laatste aandachtspunt. Het hof 
 gewaagt in r.o. 4.6 van de beperkte aansprake-
lijkheid voor schulden van de vennootschap die 
uit hoofde van art. 20 lid 3 WvK op de comman-
ditaire vennoot rust. Deze formulering kan tot 
misverstanden leiden. Jegens derden is de 
 commanditaire vennoot, zolang hij het naam-
voeringsverbod van art. 20 lid 1 WvK of het be-
stuursverbod van art. 20 lid 2 WvK niet schendt, 
in het geheel niet aansprakelijk voor schulden 
van de vennootschap. Hij is slechts intern, dus 
jegens de vennootschap en haar besturende ven-
noten, tot het bedrag van de door hem toegezeg-
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de inbreng verplicht te delen in eventuele verlie-
zen van de vennootschap. Hij is dus wel, tot zijn 
inbreng, intern draagplichtig, maar, zolang hij 
althans het naamvoerings- en bestuursverbod 
niet overtreedt, jegens derden niet aansprakelijk 
voor vennootschapsschulden.

mr. dr. A.J.S.M. Tervoort
advocaat/of counsel bij Pels Rijcken & Droog-
leever Fortuijn NV te Den Haag, fellow bij het 
Zuidas Instituut voor Financieel Recht en Onder-
nemingsrecht (ZIFO) te Amsterdam

3

Schending administratieplicht en bestuur-
dersaansprakelijkheid in faillissement

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 
19 oktober 2021, zaaknr. 200.276.175/01, 
ECLI:NL:GHARL:2021:9821
(mr. Zandbergen, mr. Willemse, 
mr. Goederee)
Noot prof. mr. C.M. Harmsen

Bestuurdersaansprakelijkheid op grond van 
kennelijk onbehoorlijk bestuur. Schending 
van administratieplicht. Onbehoorlijke 
taakvervulling. Geen onbelangrijk verzuim. 
Wettelijk bewijsvermoeden ex art. 2:248 lid 2 
BW niet weerlegd. 

[BW art. 2:10, 2:248]Noot prof. mr. C.M. Harmsen

In art. 2:10 BW is de zogenoemde boekhoudplicht 
geregeld. Op grond daarvan was het bestuur van 
de vennootschap Lyempf verplicht op zodanige 
wijze administratie te voeren en daartoe behoren-
de boeken, bescheiden en andere gegevensdra-
gers te bewaren, dat te allen tijde de rechten en 
verplichtingen van deze rechtspersoon konden 
worden gekend. Aan de eisen van dit art. 2:10 BW 
is voldaan als de boekhouding van een zodanig 
niveau is dat men snel inzicht kan krijgen in de 
schuldenaren- en de schuldeiserspositie op enig 
moment en deze posities en de stand van de liqui-
diteiten gezien de aard en omvang van de onder-
neming een redelijk inzicht geven in de vermo-
genspositie.

Als het bestuur van Lyempf niet aan de boek-
houdplicht heeft voldaan, staat daarmee op grond 
van art. 2:248 lid 2 BW vast dat de bestuurstaak 
onbehoorlijk is vervuld. Ook bestaat dan het ver-
moeden dat de onbehoorlijke taakvervulling een 
belangrijke oorzaak is van het faillissement. Dat 
vermoeden kan door de aangesproken bestuur-
der wel worden weerlegd. Daartoe volstaat dat hij 
aannemelijk maakt dat andere feiten of omstan-
digheden dan zijn onbehoorlijke taakvervulling 
een belangrijke oorzaak van het faillissement zijn 
geweest (HR 23 november 2001, «JOR» 2002/4, 
m.nt. Blanco Fernández en HR 20 oktober 2006, 
«JOR» 2006/288, m.nt. Borrius (Van Schilt/Jansen 
q.q.)).
Waar het om gaat, is dat [appellant] in zijn ver-
weer een financiële toestand (zonder lening van 
de door [appellant] gecontroleerde entiteit Gra-
men Shipping and Trading Inc (hierna: Gramen)) 
beschrijft die in zijn ogen wel verantwoord is, 
maar die juist niet uit de administratie blijkt: zoals 
door de deskundige in het boekenonderzoek is 
vastgesteld, is het probleem dat met die adminis-
tratie de suggestie wordt gewekt dat Gramen wel 
een lening van in totaal ruim €  12 miljoen aan 
Lyempf heeft verstrekt.
Het hof is van oordeel dat de boekhoudplicht is 
geschonden. Niet kan worden volgehouden dat 
deze schending van de boekhoudplicht in de om-
standigheden van dit geval niet erop wijst dat 
[appellant] zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld. 
Het hof zet hierna uiteen dat juist aannemelijk is 
dat wel sprake is geweest van een onbehoorlijke 
taakvervulling, en dat het wettelijke vermoeden 
dus geenszins is weerlegd. Van een onbelangrijk 
verzuim is geen sprake.
[Appellant] voert aan dat de financiële positie van 
Lyempf bij zijn aantreden deplorabel was en dat 
de melkcontracten die zijn voorgangers hadden 
afgesloten als een molensteen om de nek van het 
bedrijf hingen. Bovendien stagneerde de verkoop 
van melkpoeder en bleek het procedé dat was 
ontwikkeld voor de productie van eiwitrijke halffa-
bricaten niet betrouwbaar. Dat laatste had juist de 
“game changer” moeten worden: het winnen van 
eiwitten uit olijvenpulp.
[Appellant] heeft echter niet aannemelijk kunnen 
maken dat deze omstandigheden tezamen een 
belangrijke oorzaak van het faillissement zijn ge-
weest. Aannemelijk is juist dat de keuzes die hij 
zelf heeft gemaakt tot het faillissement van 
Lyempf hebben geleid. Het gaat daarbij om de 


