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10. Omdat een vof sinds 2015 (sinds VDV Totaalbouw/Bepro) 
wel zelfstandig kan failleren, maar nu kennelijk volgens de 
Hoge Raad toch weer niets meer is dan de gezamenlijke ven-
noten, ontstaat er toch een onderscheid in preferentie. In het 
geval dat eerst alleen de vof failleert en de afzonderlijke ven-
noten pas vier weken later, dan is de boedelvordering ex art. 
40 Fw op de vof niet ook in zijn geheel als een boedelvorde-
ring in het faillissement van de afzonderlijke vennoten te ver-
halen. De loonvordering die ziet op die vier weken na het 
faillissement van de vof, maar vóór het faillissement van de 
aangesproken vennoot, is dan immers een boedelvordering 
in het faillissement van de vof en ‘slechts’ een preferente 
vordering in het faillissement van de vennoten.
11. Dat is vreemd, gelet op de conclusie van dit arrest dat de 
arbeidsovereenkomst niet is aangegaan met de vof, maar 
met de gezamenlijke vennoten. Deze kronkel van de Hoge 
Raad komt door zijn arrest VDV Totaalbouw/Bepro. Gelet op 
die eerdere uitspraak van de Hoge Raad ware het wellicht 
logischer geweest om niet de gezamenlijke vennoten, maar 
(alleen) de vof als werkgever aan te merken. Deze uitspraak 
is weliswaar in lijn met de letter van de wet (Wetboek van 
Koophandel), maar die wet is stokoud en wat mij betreft is 
deze uitspraak geen logisch gevolg op eerdere uitspraken 
van de Hoge Raad. Deze uitspraak sluit in die zin ook niet aan 
bij het voorontwerp personenvennootschap op basis waar-
van de vof rechtspersoonlijkheid zou krijgen.

mr. E.S. Ebels
UdinkSchepel Advocaten
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Bestuurders persoonlijk aansprakelijk gesteld wegens 
betalingsonwil

Gerechtshof Den Haag 
23 april 2019, nr. 200.226.333/01, 
ECLI:NL:GHDHA:2019:1077
(mr. Van Kooten, mr. Joustra, mr. Verburg)
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Bestuurdersaansprakelijkheid. Persoonlijk ernstig 
verwijt. Onrechtmatige daad. Betalingsonwil. Dividend-
uitkering. 

[BW art. 6:162]Noot mr. E. Baghery

Essentie: Hoger beroep van ECLI:NL:RBDHA:2017:10555. Be-
stuurdersaansprakelijkheid. Weigering achterstallig salaris 
uitzendkrachten te betalen. ECLI:NL:HR:2006:AZ0758 (Ontvan-
ger/Roelofsen).

Samenvatting: Met de rechtbank is het hof van oordeel dat 
Vlimo c.s. als bestuurders ten opzichte van SNCU in de gege-
ven omstandigheden zodanig onzorgvuldig hebben gehan-
deld dat ze daarvan persoonlijk een ernstig verwijt kan wor-
den gemaakt. Daartoe overweegt het hof het volgende.
Dat aan de zijde van Vlimo c.s. sprake is van betalingsonwil, 
wordt door hen tevergeefs bestreden. Tot op heden heeft de 
nabetaling aan de ex-werknemers van TVN niet plaatsgevon-
den, ook niet nadat TVN daartoe bij het arrest van 26 februari 
2013 was veroordeeld en dat arrest in cassatie in 2014 stand 

had gehouden. In verband met de destijds onzeker geachte 
uitkomst van het cassatieberoep is de latente nabetalingsver-
plichting niet in de balans opgenomen. Mede daarom kon de 
controlerend accountant geen oordeel geven over de ge-
trouwheid van de jaarrekening 2013 van TVN. Tijdens de aan-
deelhoudersvergaderingen van TVN van 5 juli 2013 en 31 juli 
2013 – dus na de uitspraak van het hof in de procedure tussen 
SNCU en TVN – is besloten tot dividenduitkering tot een be-
drag van ruim twee miljoen euro. Vervolgens zijn per 1 april 
2014 de uitzendactiviteiten van TVN overgedragen; waarom 
en aan wie is onduidelijk. De rechtbank heeft – in hoger be-
roep als zodanig onbestreden – overwogen dat a)  door de 
verkoop van activa en het staken van de activiteiten Vlimo c.s. 
hebben bewerkstelligd dat alle verdiencapaciteit uit TVN is 
gehaald, b) Vlimo c.s. goedkeuring hebben verleend aan het 
besluit tot dividenduitkering, en c) Vlimo c.s. wisten of redelij-
kerwijze hadden moeten begrijpen dat TVN daardoor haar 
verplichtingen jegens SNCU niet zou nakomen en ook geen 
verhaal zou bieden voor de als gevolg daarvan optredende 
schade (r.o. 4.8). Het hof verenigt zich met deze overwegingen 
en maakt die tot de zijne. Uit deze overwegingen volgt tevens 
dat in ieder geval ten tijde van de veroordeling tot nabetaling 
op 26 februari 2013 er geen sprake van was dat TVN die ver-
plichting niet kon nakomen (betalingsonmacht).
Op grond van de hiervoor genoemde omstandigheden, in 
onderling verband beschouwd, zijn Vlimo c.s. naar het oor-
deel van het hof als bestuurders aansprakelijk wegens beta-
lingsonwil (zoals ook reeds overwogen in r.o. 3.6). Daarmee is 
voor ieder van hen vastgesteld dat zij in hun hoedanigheid 
van bestuurder onrechtmatig hebben gehandeld en dat dit 
handelen ze kan worden toegerekend. Grieven 4 en 7 tot en 
met 13 stuiten op het voorgaande af. Het beroep van Vlimo 
c.s. op consignatie kan hen niet baten omdat consignatie niet 
aan hun aansprakelijkheid kan afdoen. Daarom kunnen grief 5 
en in zoverre ook grief 7 niet slagen. Grief 6, inhoudende dat 
de gevorderde en toegewezen betalingstermijn van vier we-
ken onredelijk kort is, stuit af op hetgeen is overwogen in r.o. 
3.9 en op het gegeven dat het nog te betalen bedrag van 
€ 679.214,= door Vlimo c.s. (al begin 2017) op de derdengeld-
rekening van de gemachtigde van SNCU is gestort. Grieven 3 
en 14 vormen geen zelfstandige grieven.
De slotsom luidt dat het hoger beroep doel mist. Het vonnis 
waarvan beroep zal daarom worden bekrachtigd.

1. Vlimo Tuinbouwprojecten B.V.,
gevestigd te ’s-Gravenzande, gemeente Westland,
hierna te noemen: Vlimo,
2. [Holding B.V.],
gevestigd te [plaats],
hierna te noemen: Holding,
3. [naam 1],
wonende te [woonplaats],
hierna te noemen: [appellant sub 3],
appellanten,
hierna gezamenlijk te noemen: Vlimo c.s.,
advocaat: mr. P.J.L.J. Duijsens te Den Haag,
tegen
Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten,
gevestigd te Barendrecht,
hierna te noemen: SNCU,
geïntimeerde,
advocaat: mr. M.H.D. Vergouwen te Amsterdam.
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Het geding
1.1. Bij dagvaarding van 18 oktober 2017 zijn Vlimo c.s. in 
hoger beroep gekomen van de op 11 mei 2016 en 13 septem-
ber 2017 door de rechtbank Den Haag tussen partijen gewe-
zen vonnissen. Het eindvonnis van 13 september 2017 is op 
rechtspraak.nl gepubliceerd onder nummer 
ECLI:NL:RBDHA:2017:10555.
1.2. Bij memorie van grieven hebben Vlimo veertien grieven 
aangevoerd tegen het vonnis van 13 september 2017. Daar-
naast hebben zij een akte overlegging producties bij memorie 
van grieven ingediend.
1.3. SNCU heeft de grieven bij memorie van antwoord bestre-
den.
1.4. Op zitting van 16 november 2018 hebben partijen hun 
standpunten nader doen toelichten, ieder aan de hand van 
overgelegde pleitnotities. Voorafgaand aan deze zitting heb-
ben Vlimo c.s. producties 15-29 in het geding gebracht.
1.5. Ten slotte hebben partijen arrest gevraagd, waarvan de 
uitspraak nader is bepaald op heden.

De beoordeling van het hoger beroep
2.1. De rechtbank heeft in het vonnis van 13 september 2017 
in rov. 2.1 tot en met 2.11 een aantal feiten vastgesteld. Met 
grief 2 betogen Vlimo c.s., kort en zakelijk weergegeven, dat 
de rechtbank een (groot) aantal relevante feiten ten onrechte 
niet in deze vaststelling heeft vermeld. Hoe deze feiten rele-
vant zijn voor de beoordeling van de zaak en of zij tot vernie-
tiging van het vonnis moeten leiden, lichten Vlimo c.s. niet of 
nauwelijks toe. Enkele van deze feiten zijn bovendien ook 
onderdeel van andere grieven, terwijl voor sommige andere 
geldt dat zij blijkens de overwegingen van de rechtbank wel 
degelijk in de beoordeling zijn betrokken. Met inachtneming 
hiervan, de door de rechtbank vastgestelde feiten en hetgeen 
verder als niet voldoende gemotiveerd bestreden is komen 
vast te staan, gaat het in deze zaak om het volgende.
i) [appellant sub 3] is enig bestuurder en (middellijk) aandeel-
houder van Holding. Holding is op haar beurt enig bestuur-
der van Vlimo. Vlimo is bestuurder van Tido Vesta Nederland 
B.V. (hierna: TVN), een uitzendbureau met voorheen 150 
medewerkers.
ii) SNCU heeft tot taak toe te zien op een correcte naleving 
van de CAO voor Uitzendkrachten en de CAO Sociaal Fonds 
voor de Uitzendbranche.
iii) In opdracht van SNCU heeft het externe onderzoeksbu-
reau Stichting VRO (hierna: VRO) eind 2006/begin 2007 een 
onderzoek uitgevoerd bij TVN in het kader van een controle 
naar de naleving van de CAO voor Uitzendkrachten, waarbij 
een aantal overtredingen werd geconstateerd in de periode 
eind 2005-eind 2006. In een rapport van 30 januari 2007 heeft 
VRO de materiële benadeling van de werknemers van TVN 
(in het rapport aangeduid als ‘indicatieve materiële afwij-
king’) geschat op een schadebedrag van € 624.476,=. Bij brief 
van 2 februari 2007 heeft VRO aan TVN bericht dat de mate-
riële benadeling naar boven toe moet worden bijgesteld tot 
€ 804.498,=.
iv) Bij brief van 14 augustus 2007 heeft SNCU aan TVN een 
forfaitaire schadevergoeding aangezegd van € 51.751,=.
vi) Vervolgens is tussen partijen gecorrespondeerd over de 
omvang van de materiële benadeling van de medewerkers van 
TVN. Dit heeft niet tot een verandering van standpunten  
geleid.
vii) Bij brief van 11 december 2007 heeft de advocaat van 
SNCU aan TVN meegedeeld dat naar aanleiding van een 
brief van 21 november 2007 niets meer van TVN was verno-

men en evenmin enige betaling was verricht. Daarbij is TVN 
gesommeerd de gefixeerde schadevergoeding van € 51.751,= 
te betalen.
viii) De kantonrechter te Delft heeft TVN bij vonnis van 1 juli 
2010 veroordeeld om een bedrag van € 51.751,= aan SNCU te 
betalen. In hoger beroep heeft het gerechtshof Den Haag op 26 
februari 2013 het vonnis wat betreft deze veroordeling tot beta-
ling bekrachtigd; daarnaast heeft het hof TVN veroordeeld tot 
het verplicht corrigeren van de geconstateerde overtredingen 
“zoals omschreven in punt 13 van de appeldagvaarding (con-
form het rapport van VRO van 30 januari 2007)” en tot het 
meewerken aan een hercontrole (ECLI:GHDHA:2013:5371). 
De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 28 november 2014 het 
cassatieberoep van TVN verworpen (ECLI:NL:HR:2014:3458).
ix) TVN heeft voor (€ 33.003,77 en € 92.280,35, dus in totaal 
en afgerond) € 125.284,= aan nabetalingen verricht aan voor-
malig werknemers.
x) De jaarrekening 2013 van TVN (vastgesteld op 18 juli 
2014) bevat de volgende passages:
“NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN
(...)
Procedure bij de Hoge Raad
Door de SNCU is in 2006 een controle uitgevoerd op naleving 
van de ABU-CAO voor uitzendkrachten de indicatieve scha-
delast volgens de SNCU bedraagt circa € 800.000,=. In 2009 
en 2010 is hierover vonnis gewezen door Kantonrechter later 
is deze uitspraak door gerechtshof vernietig[d]. Tido Vesta 
Nederland B.V. heeft hier tegen cassatie aangetekend. De uit-
komst van deze procedure is onzeker. Vanwege deze onzeker-
heid is geen verplichting opgenomen in de balans.
(...)
OVERIGE GEGEVENS
(...)
Onderbouwing van de oordeelonthouding
De onderneming is betrokken in een onderzoek uitgevoerd 
door de SIOD (...). De uitkomst van dit onderzoek is onzeker 
en kan een materiële en diepgaande invloed hebben op meer-
dere posten in de jaarrekening. Door VRO Certification B.V. 
is een inspectie uitgevoerd waarbij non-conformiteiten zijn 
vastgesteld (...). De uitkomst hiervan is onzeker en kan een 
materiële invloed hebben op meerdere posten in de jaarreke-
ning.
Oordeelonthouding betreffende de jaarrekening
(...) Derhalve kunnen wij geen oordeel geven omtrent de ge-
trouwheid van de jaarrekening.
(...)
Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum
Verkoop van activiteiten en activa
Per 1 april 2014 zijn de uitzendactiviteiten overgedragen. (...)”
xi) Bij brief van 2 december 2015 ter attentie van [appellant 
sub 3] heeft SNCU aangekondigd een bestuurdersaansprake-
lijkheidsprocedure te zullen starten indien TVN niet zou 
overgaan tot betaling van (een significant deel van de) in de 
procedure SNCU/TVN vastgestelde schadelast.
2.2. In eerste aanleg heeft SNCU gevorderd dat de rechtbank
I. Vlimo c.s. hoofdelijk veroordeelt tot betaling van 
€ 771.494,23 aan de betrokken werknemers, zulks binnen vier 
weken na betekening van dit vonnis;
II. Vlimo c.s. hoofdelijk veroordeelt tot betaling aan SNCU 
van een bedrag ter hoogte van het niet binnen vier weken 
nabetaalde deel van de vastgestelde materiële benadeling ad 
€ 771.494,23 ten titel van aanvullende schadevergoeding;
III. met hoofdelijke veroordeling van Vlimo c.s. in de proces-
kosten.
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2.3. In reconventie hebben Vlimo c.s. gevorderd, kort weerge-
geven, dat de rechtbank de ten laste van Vlimo c.s. gelegde 
beslagen opheft, met veroordeling van SNCU in de proces-
kosten.
2.4. Bij het vonnis waarvan beroep heeft de rechtbank de vor-
dering van SNCU toegewezen. De vordering in reconventie 
heeft zij afgewezen.
3.1. Blijkens memorie van grieven, onder 1, richt het door 
Vlimo c.s. ingestelde hoger beroep zich niet tegen het vonnis 
van 11 mei 2016. Het hoger beroep strekt ertoe dat het hof het 
vonnis van 13 september 2017 (hierna ook: het vonnis waar-
van beroep) zal vernietigen en, opnieuw rechtdoende, in con-
ventie de vorderingen van SCNU alsnog zal afwijzen en 
SNCU zal veroordelen tot terugbetaling van hetgeen SNCU 
op grond van het bestreden vonnis heeft ontvangen, en in re-
conventie de vordering van Vlimo c.s. alsnog zal toewijzen.
3.2. SNCU concludeert tot bekrachtiging van het vonnis 
waarvan beroep, met veroordeling van Vlimo c.s. in de pro-
ceskosten (naar het hof begrijpt: in hoger beroep), te vermeer-
deren met de wettelijke rente, een en ander uitvoerbaar bij 
voorraad.
3.3. SNCU baseert haar vordering op onrechtmatig handelen 
van Vlimo c.s. als (middellijk) bestuurders van TVN. Daartoe 
voert zij aan, kort weergegeven, dat Vlimo c.s. stelselmatig 
hebben geweigerd a) het achterstallig salaris van ex-werkne-
mers van TVN (na) te betalen, b) de CAO’s voor uitzend-
krachten na te leven en c) medewerking te verlenen aan de 
(onherroepelijke) uitspraken van het hof en de Hoge Raad in 
de procedure tussen SNCU en TVN. In ieder geval na de uit-
spraak van het hof op 26 februari 2013 hadden Vlimo c.s. er-
voor moeten zorgen dat TVN haar betalingsverplichtingen 
jegens haar ex-werknemers nakwam. Dat is tot op heden niet 
gebeurd. Vlimo c.s. hebben na die uitspraak in 2013 wel een 
forse dividenduitkering gedaan aan de aandeelhouders van 
TVN, dat wil zeggen aan henzelf. SNCU leidt uit dit alles af 
dat aan de zijde van Vlimo c.s. sprake is van betalingsonwil.
3.4. In het arrest Ontvanger/Roelofsen – dat ook volgens par-
tijen de hier toepasselijke maatstaf behelst – heeft de Hoge 
Raad met het oog op bestuurdersaansprakelijkheid het vol-
gende overwogen. Ter zake van benadeling van een schuldei-
ser van een vennootschap door het onbetaald en onverhaal-
baar blijven van diens vordering zal naast de aansprakelijkheid 
van de vennootschap mogelijk ook, afhankelijk van de om-
standigheden van het concrete geval, grond zijn voor aanspra-
kelijkheid van degene die als bestuurder (i) namens de ven-
nootschap heeft gehandeld dan wel (ii) heeft bewerkstelligd of 
toegelaten dat de vennootschap haar wettelijke of contractuele 
verplichtingen niet nakomt. In beide gevallen mag in het alge-
meen alleen dan worden aangenomen dat de bestuurder je-
gens de schuldeiser van de vennootschap onrechtmatig heeft 
gehandeld waar hem, mede gelet op zijn verplichting tot een 
behoorlijke taakuitoefening als bedoeld in art. 2:9 BW, een 
voldoende ernstig verwijt kan worden gemaakt. In de onder 
(ii) bedoelde gevallen kan de betrokken bestuurder voor scha-
de van de schuldeiser aansprakelijk worden gehouden indien 
zijn handelen of nalaten als bestuurder ten opzichte van de 
schuldeiser in de gegeven omstandigheden zodanig onzorg-
vuldig is dat hem daarvan persoonlijk een ernstig verwijt kan 
worden gemaakt. Van een dergelijk ernstig verwijt zal in ieder 
geval sprake kunnen zijn als komt vast te staan dat de bestuur-
der wist of redelijkerwijze had behoren te begrijpen dat de 
door hem bewerkstelligde of toegelaten handelwijze van de 
vennootschap tot gevolg zou hebben dat deze haar verplich-
tingen niet zou nakomen en ook geen verhaal zou bieden voor 

de als gevolg daarvan optredende schade. Er kunnen zich 
echter ook andere omstandigheden voordoen op grond waar-
van een ernstig persoonlijk verwijt kan worden aangenomen. 
Zie HR 8 december 2006, ECLI:NL:HR:2006:AZ0758. Vol-
gens SNCU levert de onderhavige zaak een onder (ii) bedoeld 
geval op en valt Vlimo c.s. daarvan persoonlijk een ernstig 
verwijt te maken.
3.5. Het bepaalde in art. 149 lid 1 Rv en de hoofdregel van art. 
150 Rv brengen mee dat op SNCU de plicht rust (voldoende) 
feiten te stellen en, bij voldoende betwisting door Vlimo c.s., 
te bewijzen, waaruit volgt dat [appellant sub 3] c.s. persoonlijk 
een ernstig verwijt kan worden gemaakt als bedoeld in rov. 
3.4. Uit het vonnis waarvan beroep blijkt niet dat de recht-
bank dit heeft miskend. Evenmin blijkt daaruit dat de recht-
bank op Vlimo c.s. een verzwaarde stelplicht (betwis-
tingsplicht) heeft gelegd. Grief 1 mist daarom doel.
3.6. Met de rechtbank is het hof van oordeel dat Vlimo c.s. als 
bestuurders ten opzichte van SNCU in de gegeven omstandig-
heden zodanig onzorgvuldig hebben gehandeld dat daarvan 
hen persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt. 
Daartoe overweegt het hof het volgende.
3.7. In de procedure tussen SNCU en TVN heeft het hof bij 
arrest van 26 februari 2013 TVN veroordeeld “tot het ver-
plicht corrigeren van de geconstateerde overtredingen, zoals 
omschreven in punt 13 van de appeldagvaarding (conform 
het rapport van VRO van 30 januari 2007)”. Deze veroorde-
ling houdt in dat TVN, ter correctie van bedoelde overtredin-
gen, gehouden is tot (na)betaling van € 804.498,=, zijnde het 
bedrag waarop de totale indicatieve materiële afwijking over 
de gecontroleerde periode (na bijstelling) door VRO is vastge-
steld en dat ten onrechte aan de betrokken ex-werknemers 
van TVN is onthouden. Met de verwerping van het tegen dit 
arrest gerichte cassatieberoep is de (hoogte van de) materiële 
benadeling van deze ex-werknemers ten gevolge van de over-
tredingen door TVN in rechte komen vast te staan. De door 
Vlimo c.s. in de onderhavige procedure aangevoerde bezwa-
ren tegen de berekening van de materiële benadeling en stel-
lingen dat op grond van een nieuwe berekening van een lager 
bedrag (€  101.172,73 bruto ofwel €  59.000,= netto) moet 
worden uitgegaan, kunnen hieraan dus niet afdoen. Wel kun-
nen in aanmerking worden genomen de door TVN verrichte 
en door SNCU erkende nabetalingen van in totaal € 125.284,=. 
Daarmee komt het resterende, nog (na) te betalen bedrag aan 
materiële benadeling op € 679.214,=. De vordering van SNCU 
in de onderhavige procedure strekt ertoe dat Vlimo c.s. wor-
den veroordeeld tot betaling van dit bedrag aan de betrokken 
ex-werknemers van TVN en, voor zover deze betaling niet 
binnen vier weken na betekening van deze uitspraak is ver-
richt, tot betaling van dit niet nabetaalde bedrag aan SNCU 
bij wijze van aanvullende schadevergoeding (ter opheffing 
van concurrentievoordeel). Het standpunt van Vlimo c.s. dat 
in de procedure tussen SNCU en TVN geen veroordeling tot 
betaling aan SNCU is uitgesproken, ziet eraan voorbij dat in 
de onderhavige procedure SNCU een andere vordering op 
een andere grondslag heeft ingesteld. SNCU stelt onweerspro-
ken dat zij een aanvullende schadevergoeding vordert die is 
gebaseerd op art. 9 lid 2 van het Reglement II (Werkwijze van 
de werkorganisatie van de Stichting Naleving CAO voor uit-
zendkrachten) en die niet is gemaximeerd. Het gaat dus niet 
om de forfaitaire schadevergoeding op grond van art. 9 lid 1 of 
de schadevergoeding die eveneens op basis van art. 9 lid 2 van 
het Reglement II kan zijn verschuldigd.
3.8. Dat aan de zijde van Vlimo c.s. sprake is van betalingson-
wil, wordt door hen tevergeefs bestreden. Tot op heden heeft 
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de nabetaling aan de ex-werknemers van TVN niet plaatsge-
vonden, ook niet nadat TVN daartoe bij het arrest van 26 fe-
bruari 2013 was veroordeeld en dat arrest in cassatie in 2014 
stand had gehouden. In verband met de destijds onzeker ge-
achte uitkomst van het cassatieberoep is de latente nabeta-
lingsverplichting niet in de balans opgenomen. Mede daarom 
kon de controlerend accountant geen oordeel geven over de 
getrouwheid van de jaarrekening 2013 van TVN. Tijdens de 
aandeelhoudersvergaderingen van TVN van 5 juli 2013 en 
31 juli 2013 – dus na de uitspraak van het hof in de procedure 
tussen SNCU en TVN – is besloten tot dividenduitkering tot 
een bedrag van ruim twee miljoen euro. Vervolgens zijn per 
1  april 2014 de uitzendactiviteiten van TVN overgedragen; 
waarom en aan wie is onduidelijk. De rechtbank heeft – in 
hoger beroep als zodanig onbestreden – overwogen dat 
a) door de verkoop van activa en het staken van de activiteiten 
Vlimo c.s. hebben bewerkstelligd dat alle verdiencapaciteit uit 
TVN is gehaald, b) Vlimo c.s. goedkeuring hebben verleend 
aan het besluit tot dividenduitkering, en c) Vlimo c.s. wisten 
of redelijkerwijze hadden moeten begrijpen dat TVN daar-
door haar verplichtingen jegens SNCU niet zou nakomen en 
ook geen verhaal zou bieden voor de als gevolg daarvan optre-
dende schade (rov. 4.8). Het hof verenigt zich met deze over-
wegingen en maakt die tot de zijne. Uit deze overwegingen 
volgt tevens dat in ieder geval ten tijde van de veroordeling tot 
nabetaling op 26 februari 2013 er geen sprake van was dat 
TVN die verplichting niet kon nakomen (betalingsonmacht).
3.9. Vlimo c.s. stellen dat TVN kan en ook wil nakomen, maar 
dat het enorm moeilijk blijkt de betrokken (Poolse) ex-werk-
nemers te vinden. Deze stelling hebben Vlimo c.s. in het licht 
van de betwisting daarvan door SNCU onvoldoende onder-
bouwd. SNCU heeft erop gewezen dat tot op heden slechts 
een enkele en voor meerderlei uitleg vatbare brief is verzon-
den (in maart 2015) en dat Vlimo c.s. verder geen actie heb-
ben ondernomen om de ex-werknemers te traceren. Hierbij 
komt dat Vlimo c.s. een risico hebben genomen de betrokken 
ex-werknemers niet te kunnen achterhalen door pas in 2015 
een – gelet op de (door Vlimo c.s. niet weersproken vertaling 
door SNCU van de in het Pools gestelde) inhoud van de brief: 
weinig serieus te nemen – poging daartoe te ondernemen. 
Gesteld noch gebleken is dat het voor Vlimo c.s. onmogelijk 
was om al veel eerder, in 2007, toen duidelijk werd dat SNCU 
vasthield aan de onderzoeksresultaten van het VRO-rapport, 
de betrokken ex-werknemers minst genomen daarover te in-
formeren en te verzoeken zich desgewenst bereikbaar te hou-
den.
3.10. Het betoog dat [appellant sub 3] geen doorslaggevende 
stem had in het bestuur van TVN en dat hij rekening moest 
houden met zijn Poolse compagnon ([naam 2]), kan Vlimo 
c.s. evenmin baten. Ter betwisting hiervan heeft SNCU te-
recht aangevoerd dat ingevolge de wet alle bestuurders van 
een vennootschap afzonderlijk vertegenwoordigingsbevoegd 
zijn (zie art. 2:240 lid 2 BW) en dat uit niets blijkt dat [appel-
lant sub 3] een uit de wet voortvloeiende beperkte bevoegd-
heid had (art. 2:240 lid 3 BW), terwijl blijkens de uittreksels 
uit het handelsregister de bestuurders van TVN zelfstandig en 
alleen bevoegd zijn. Vlimo c.s. hebben dit niet, althans onvol-
doende gemotiveerd weersproken.
3.11. Op grond van de hiervoor genoemde omstandigheden, 
in onderling verband beschouwd, zijn Vlimo c.s. naar het 
oordeel van het hof als bestuurders aansprakelijk wegens be-
talingsonwil (zoals ook reeds overwogen in rov. 3.6). Daarmee 
is voor ieder van hen vastgesteld dat zij in hun hoedanigheid 
van bestuurder onrechtmatig hebben gehandeld en dat dit 

handelen hen kan worden toegerekend. Grieven 4 en 7 tot en 
met 13 stuiten op het voorgaande af. Het beroep van Vlimo 
c.s. op consignatie kan hen niet baten omdat consignatie niet 
aan hun aansprakelijkheid kan afdoen. Daarom kunnen grief 
5 en in zoverre ook grief 7 niet slagen. Grief 6, inhoudende dat 
de gevorderde en toegewezen betalingstermijn van vier weken 
onredelijk kort is, stuit af op hetgeen is overwogen in rov. 3.9 
en op het gegeven dat het nog te betalen bedrag van 
€ 679.214,= door Vlimo c.s. (al begin 2017) op de derdengeld-
rekening van de gemachtigde van SNCU is gestort. Grieven 3 
en 14 vormen geen zelfstandige grieven.
3.12. De slotsom luidt dat het hoger beroep doel mist. Het 
vonnis waarvan beroep zal daarom worden bekrachtigd. Ge-
let op de nabetalingen van in totaal € 125.284,= en de strek-
king van de vordering van SNCU zijn Vlimo c.s. hoofdelijk 
gehouden tot betaling van het thans resterende (en lagere dan 
in eerste aanleg toegewezen) bedrag van € 679.214,= (zie ook 
rov. 3.7). Vlimo c.s. zullen als de in het ongelijk gestelde par-
tijen hoofdelijk worden veroordeeld in de kosten van het ge-
ding in hoger beroep.
3.13. Aangezien Vlimo c.s. geen grieven hebben gericht tegen 
het (tussen)vonnis van 11 mei 2016, zullen zij in zoverre 
niet-ontvankelijk worden verklaard.

Beslissing
Het hof
verklaart Vlimo c.s. niet-ontvankelijk in het hoger beroep 
voor zover dat is gericht tegen het tussen partijen gewezen 
vonnis van de rechtbank Den Haag van 11 mei 2016;
bekrachtigt het tussen partijen gewezen vonnis van de recht-
bank Den Haag van 13 september 2017;
veroordeelt Vlimo c.s. hoofdelijk, zodat indien en voor zover 
de één betaalt ook de ander zal zijn bevrijd, in de kosten van 
het geding in hoger beroep, aan de zijde van SNCU tot op 
heden begroot op € 5.200,= aan verschotten en (3 punten x 
€ 4.678,= (tarief VII) =) € 14.034,= aan salaris advocaat, en 
bepaalt dat deze bedragen binnen veertien dagen na de dag 
van deze uitspraak moeten zijn voldaan, bij gebreke waarvan 
de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW verschul-
digd is vanaf het einde van voormelde termijn tot aan de dag 
der algehele voldoening;
verklaart dit arrest ten aanzien van de kostenveroordeling 
uitvoerbaar bij voorraad.

NOOT

Feiten
Appellant sub 3, hierna gemakshalve ‘A’ te noemen is enig 
bestuurder en (middellijk) aandeelhouder van Holding. Hol-
ding is op haar beurt enig bestuurder van Vlimo. Vlimo is be-
stuurder van Tido Vesta Nederland B.V. (TVN), een uitzendbu-
reau met voorheen 150 medewerkers.
SNCU heeft tot taak toe te zien op de correcte naleving van 
de CAO voor Uitzendkrachten en de CAO Sociaal Fonds voor 
de Uitzendbranche.
Uit een onderzoek uitgevoerd in opdracht van SNCU door 
het externe onderzoeksbureau Stichting VRO (VRO), is geble-
ken dat TVN de CAO voor Uitzendkrachten heeft overtreden. 
In een rapport van 30 januari 2007 heeft VRO de materiële 
benadeling van de werknemers van TVN geschat op een be-
drag van € 624.476,=, later bijgesteld naar € 804.498,=. Bij 
brief van 14 augustus 2007 heeft SNCU aan TVN voorts een 
forfaitaire schadevergoeding aangezegd van € 51.751,=.
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TVN voldoet noch de forfaitaire schadevergoeding, noch ver-
goedt zij de materiële benadeling. De kantonrechter te Delft 
veroordeelt TVN bij vonnis van 1 juli 2010 tot betaling van de 
forfaitaire schadevergoeding. In hoger beroep bekrachtigt 
het Hof Den Haag op 26 februari 2013 het vonnis wat betreft 
deze veroordeling en veroordeelt TVN tevens tot het corrige-
ren van de geconstateerde overtredingen en tot het meewer-
ken aan een hercontrole. De Hoge Raad verwerpt in zijn ar-
rest van 28 november 2014 het cassatieberoep van TVN.
TVN heeft voor € 125.284,= aan nabetalingen verricht aan 
voormalig werknemers.
In de jaarrekening 2013 is de lopende procedure gemeld, 
maar er is geen verplichting of voorziening opgenomen in de 
jaarrekening vanwege de onzekerheid van de procedure bij 
de Hoge Raad.
De accountant heeft bij die jaarrekening een verklaring van 
oordeelonthouding afgegeven vanwege de materiële en 
diepgaande invloed die de uitkomst van het onderzoek van 
VRO en de lopende procedure op diverse posten in de jaarre-
kening kunnen hebben.
Tijdens de aandeelhoudersvergaderingen van TVN van 5 juli 
en 31 juli 2013, dus na de uitspraak van het hof in de proce-
dure tussen SNCU en TVN, is besloten tot dividenduitkering 
tot een bedrag van ruim twee miljoen euro.
Per 1 april 2014 zijn de uitzendactiviteiten van TVN overge-
dragen.
Omstreeks eind 2015 heeft SNCU een bestuurdersaansprake-
lijkheidsprocedure aangespannen tegen A, Holding en Vlimo 
(hierna: ‘Vlimo c.s.’) en gevorderd dat Vlimo c.s. hoofdelijk 
worden veroordeeld tot betaling van € 771.494,23 aan de be-
trokken werknemers, en als dat niet binnen de verzochte ter-
mijn gebeurt, tot betaling van datzelfde bedrag aan SNCU.

Commentaar
Dat de aansprakelijkheid van Vlimo c.s. wordt aangenomen, 
is niet verrassend. Het verzuim om een latente verplichting in 
de jaarrekening op te nemen of daarvoor een voorziening te 
treffen, het doen van een dividenduitkering in weerwil van 
een vordering die TVN boven het hoofd hing en het leegha-
len van de vennootschap-debiteur (TVN) zijn typische hande-
lingen die tot bestuurdersaansprakelijkheid kunnen leiden.
Er is echter een aspect dat opvalt. In eerste aanleg hebben 
Vlimo c.s. betwist dat TVN tekort is geschoten in de nako-
ming van haar cao-verplichtingen. Ook hebben zij de hoogte 
van het gevorderde bedrag betwist stellende dat het volgens 
een berekening van de eigen accountant zou gaan om 
€ 304.000,=. De rechtbank heeft beide verweren gepasseerd 
met de motivering dat de tekortkoming alsmede de hoogte 
van de schade in de procedure tussen SNCU en TVN onher-
roepelijk zouden zijn komen vast te staan. Daar voegt de 
rechtbank wel aan toe dat Vlimo c.s. overigens ook geen 
nieuwe feiten en omstandigheden hebben aangevoerd die 
kunnen leiden tot een ander oordeel.
Het hof overweegt dat met de verwerping van het cassatie-
beroep van TVN de hoogte van de materiële benadeling in 
rechte is komen vast te staan en dat de door Vlimo c.s. in 
deze procedure aangevoerde bezwaren daaraan niet af kun-
nen doen (r.o. 3.7).
Hier lijken de rechtbank en het hof de mist te zijn ingegaan. 
Het leerstuk van gezag van gewijsde (art. 236 Rv) leert ons 
dat een rechterlijke uitspraak alleen bindende kracht heeft 
tussen de (materiële) procespartijen in de procedure die tot 
de uitspraak heeft geleid. De uitspraak bindt niet degenen 
die geen partij waren bij de procedure. Vlimo c.s. waren, als 

ik het goed zie, geen partij in de procedure tussen TVN en 
SNCU. De onherroepelijke beslissing die de aansprakelijk-
heid van TVN en de hoogte van de materiële benadeling van 
haar werknemers vaststelt, heeft geen gezag van gewijsde in 
de verhouding tussen Vlimo c.s. en SNCU en bindt Vlimo c.s. 
niet.
De rechtbank en het hof hadden de stellingen van Vlimo c.s. 
over de aansprakelijkheid van TVN en de hoogte van de be-
nadeling moeten beoordelen. Of dat tot een andere uitkomst 
had geleid, is een tweede en afhankelijk van het gevoerde 
verweer, maar het oordeel dat een debat over de aansprake-
lijkheid van TVN en de hoogte van de schade in deze proce-
dure niet meer mogelijk is, is zonder meer onjuist.
De toevoeging van de rechtbank dat Vlimo c.s. overigens ook 
geen nieuwe feiten en omstandigheden hebben aangevoerd 
die kunnen leiden tot een ander oordeel, roept de vraag op 
wat de rechtbank hiermee heeft willen zeggen. Heeft de 
rechtbank daarmee willen laten zien dat zij heeft onderkend 
dat de uitspraak tussen TVN en SCNU geen gezag van ge-
wijsde heeft in deze procedure? Wellicht. Maar dan nog had 
de rechtbank volgens mij de stellingen van Vlimo c.s., zowel 
op het punt van de aansprakelijkheid van TVN als op het punt 
van de materiële benadeling en daarmee de schade, zelf inte-
graal moeten beoordelen, ook al zouden er geen nieuwe fei-
ten en omstandigheden zijn gesteld.
Zie in dit verband Hof Den Haag 2 februari 2016, 
ECLI:NL:GHDHA:2016:86, r.o. 4.2 en 4.3. en het (art. 81 Wet 
RO-)oordeel in cassatie HR 19 mei 2017, ECLI:NL:HR:2017:941, 
waarin het hof wel onderkende dat de onherroepelijke uit-
spraak tegen de vennootschap geen gezag van gewijsde 
heeft tegen de aangesproken bestuurder, ook al zou de aan-
sprakelijkheid van de bestuurder wegens onrechtmatige 
daad vast komen te staan.
In dezelfde lijn Hof Amsterdam 4 december 2018, 
ECLI:NL:GHAMS:2018:4466. r.o. 3.4 en Rb. Zeeland-West-Bra-
bant, 9 september 2015 ECLI:NL:RBZWB:2015:6009, r.o. 3.4.1.
Een analogie valt te trekken met de enquêteprocedure waar-
in het oordeel wanbeleid in een daaropvolgende aansprake-
lijkheidsprocedure de aansprakelijkheid van de bestuurders 
niet zonder meer vestigt. De rechter moet de aansprakelijk-
heid van de bestuurder en de feiten, stellingen en verweren 
die aan de aansprakelijkheid ten grondslag zijn gelegd, zelf-
standig beoordelen.
Zie tot slot het lezenswaardige artikel van H.J. Vetter in On-
derneming & Financiering met de titel ‘De processuele posi-
tie van de aansprakelijk gestelde bestuurder’ (Aflevering 1, 
2019) waarin hij uitvoerig ingaat op de werking en de gevol-
gen van het gezag van gewijsde in bestuurdersaansprakelijk-
heidszaken.

mr. E. Baghery
AKD




