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Kan een oprichter van een vennootschap
aansprakelijk zijn?
De oprichter van Heroesdome BV, een bedrijf dat een zogenoemd 'heldenfestival' wilde organiseren in
het Gelredome, wordt door de evenementenlocatie persoonlijk aansprakelijk gehouden voor het niet
nakomen van de verplichtingen van deze vennootschap. Kan die oprichter aansprakelijk zijn?
Het evenement Heroes Dome moest een combinatie worden van een beurs met live entertainment, samengesteld met
ingrediënten uit de wereld van de multimediale popcultuur. Volgens De Gelderlander a

cheerde het evenement zich

als de eerste popcultuur multi-mediaconventie in Nederland. Het ging echter al gauw mis: de huur werd niet betaald
aan het Gelredome en uiteindelijk werd Heroesdome BV eind 2018 failliet verklaard.
Omdat de vennootschap binnen een jaar na oprichting failliet is verklaard, draait deze zaak om het vermoeden dat de
oprichter wist dat de vennootschap haar verplichtingen niet kon nakomen. De oprichter heeft dit vermoeden in een
rechtszaak niet weten te weerleggen. Daarom is de oprichter volgens de rechter aansprakelijk. Wat is er precies
gebeurd?

Feiten
Eind 2017 heeft de oprichter ten behoeve van Heroesdome BV in oprichting een huurovereenkomst gesloten met
Exploitatiemaatschappij Gelredome BV. Daarbij werd overeengekomen dat een gedeelte van het Gelredome ergens in
2018 voor de duur van één jaar aan Heroesdome werd verhuurd. Een maand nadat de huur aanving is Heroesdome
opgericht. De oprichter is tevens enig bestuurder en aandeelhouder van Heroesdome.
De eerste huurtermijn wordt niet betaald, ook niet na sommatie. In juni 2018 wordt Heroesdome in een vonnis
veroordeeld tot betaling van een bedrag van ruim € 86.000. Er wordt niet betaald. Heroesdome wordt eind 2018 failliet
verklaard. Gelredome heeft na de faillietverklaring de oprichter en bestuurder van Heroesdome aansprakelijk gesteld,
vanwege openstaande huurtermijnen.

Kantonrechter
De zaak is aanhangig gemaakt bij de kantonrechter omdat de primaire vordering (tegen Heroesdome) voortvloeit uit
een huurovereenkomst. Omdat de overige vorderingen (tegen de oprichter/bestuurder) samenhangen met het
feitencomplex ten aanzien van de primaire vordering, acht de kantonrechter zich eveneens bevoegd om over die
overige vorderingen te oordelen.
De rechter stelt vast dat Heroesdome de huurovereenkomst die de oprichter ten behoeve van Heroesdome BV in
oprichting had gesloten, heeft bekrachtigd. Daarmee is Heroesdome partij bij die overeenkomst geworden. De
oprichter is vanwege die bekrachtiging niet langer meer aansprakelijk.
Dit kan anders zijn indien hij bij het sluiten van de huurovereenkomst wist of redelijkerwijs kon weten dat de
vennootschap haar verplichtingen niet zou kunnen nakomen. In de wet staat dat indien een vennootschap binnen een
jaar na oprichting failliet is verklaard, er automatisch een vermoeden is dat de oprichter(s) wisten dat de vennootschap
haar verplichtingen niet zou kunnen nakomen.
Volgens de kantonrechter is dat hier het geval, omdat Heroesdome binnen een jaar na oprichting failliet is verklaard en
de oprichter dit vermoeden niet kunnen weerleggen. De stelling van de oprichter dat de kaartverkoop tegenviel, leidt
niet tot weerlegging van dit vermoeden. Volgens de kantonrechter volgt hieruit niet dat de oprichter erop mocht
vertrouwen dat Heroesdome de huurovereenkomst kon nakomen.
De oprichter moest tijdens de procedure feiten en omstandigheden stellen waaruit kan volgen dat hij redelijkerwijs
erop mocht vertrouwen dat Heroesdome over voldoende middelen zou beschikken om de huursom te betalen. Aan die
stelplicht heeft de oprichter niet voldaan. Dat hij te kampen heeft gehad met een zakelijke tegenvaller, een normaal
risico in het zakenverkeer, duidt er immers niet op dat hij erop mocht vertrouwen dat Heroesdome de
huurovereenkomst zou kunnen nakomen. De oprichter heeft bijvoorbeeld niet gesteld dat Heroesdome beschikte over
kapitaal om de aanzienlijke huursom van in totaal ruim € 81.000 van Gelredome voor te nancieren. De oprichter is
daarom aansprakelijk op grond van artikel 2:203 lid 3 BW.

Onder omstandigheden

Een oprichter die handelt namens een op te richten vennootschap kan aan aansprakelijkheid ontkomen door de
inmiddels opgerichte vennootschap de rechtshandeling te laten bekrachtigen. De oprichter is dan niet langer meer
aansprakelijk wanneer de vennootschap haar verplichtingen toch niet nakomt. Dit is anders indien hij wist of
redelijkerwijs kon weten dat de vennootschap haar verplichtingen niet zou kunnen nakomen. Dan is de oprichter
alsnog aansprakelijk. Indien de vennootschap binnen een jaar na oprichting failliet wordt verklaard wordt vermoed dat
de vennootschap haar verplichtingen niet zou kunnen nakomen. De oprichter is dan eveneens aansprakelijk tenzij hij
dit vermoeden kan weerleggen. Een oprichter kan dus onder omstandigheden wel degelijk aansprakelijk zijn voor
rechtshandelingen die de vennootschap niet nakomt. Bezint eer ge begint.
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'Ontzenuwen' voor bestuurders
Bij een faillissement kunnen bestuurders persoonlijk aansprakelijk worden
gesteld wanneer blijkt dat zij hun taken niet goed hebben vervuld,
bijvoorbeeld wanneer... 
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WHOA-akkoord in de tuinbouw: wie zaait, oogst niet
altijd alles
Bij het aanbieden van een WHOA-akkoord is het mogelijk om concurrente
schuldeisers ongelijk te behandelen. Een tuinbouwbedrijf dat dreigde failliet
te gaan kreeg... 
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Kun je een bedrijf failliet laten gaan door een
vordering te splitsen?
Een schuldeiser kan het faillissement van een schuldenaar aanvragen. Daarbij
is het wel van belang dat vast komt te staan dat de schuldenaar meerdere
schulden niet... 
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Accountantskantoor aansprakelijk na advisering over
dividendbesluit
Een curator van een failliete vennootschap houdt een bestuurder
aansprakelijk voor het goedkeuren van een dividendbesluit. De rechtbank
veroordeelt de bestuurder,... 

FAILISSEMENTSRECHT

10 maart 2021

De allereerste WHOA-uitspraak
Op 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) in
werking getreden. Dat de WHOA ook geschikt is voor het mkb blijkt uit de
allereerste uitspraak... 

