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STORTINGSPLICHT OPRICHTER BV 
 

 

 
Mr. Ernst Loendersloot 
Sr. kandidaat notaris te 
Maastricht 
Foto: Harry Heuts 

 
 
Beste lezer, 
 
In de zomervakantie heeft de rechtbank in Den-Haag een opmerkelijke uitspraak 
gedaan voor iedereen die een onderneming heeft en die in een BV uitoefent. En deze 
uitspraak is zeker van belang voor degenen die een onderneming willen overnemen 
door de aandelen van zo'n BV te kopen. Opletten is noodzakelijk en een uitgebreide 
accountantscontrole en extra zekerheden zijn nodig. 
 
Ik schets u graag de casus. In 2001 wordt een BV opgericht bij de notaris. In de akte 
is vermeld dat de oprichter € 18.000,- heeft gestort. Dat wordt ondersteund doordat 
aan de akte een verklaring van de bank is gehecht waarin staat dat een week voor 
ondertekening van de akte op de rekening van de BV io (in oprichting) een bedrag 
van € 18.000,- stond. 
 
In 2008 worden alle aandelen van deze BV door de toenmalige eigenaar verkocht en 
overgedragen aan de nieuwe ondernemer. Kennelijk gaat het financieel niet zo goed 
onder deze nieuwe leiding, want de BV gaat failliet en dus komt er een curator.  
 
Er is een schuldeiser die de nieuwe eigenaar ook in privé aansprakelijk stelt. De 
reden: er is in 2001 om een of andere reden niet voldaan aan de plicht om € 18.000,- 
te storten als aandelenkapitaal. De huidige eigenaar van de BV had dat als 
bestuurder moeten weten.  
 

http://www.linkedin.com/pub/ernst-loendersloot/10/ab9/aaa
http://www.linkedin.com/pub/harry-heuts/2b/497/613
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&searchtype=ljn&ljn=BU3302
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De nieuwe eigenaar was het hiermee niet eens. Hij kon toch niet aansprakelijk zijn 
voor iets dat 7 jaar eerder door de toenmalige oprichter niet was gedaan. Temeer 
omdat in de akte uit 2001 was opgenomen dat het geld wel aanwezig was en de bank 
dat ook schriftelijk had bevestigd. Bovendien had hij een accountant 
boekenonderzoek laten doen in 2008 voordat hij de aandelen had overgenomen.  
 
Helaas mocht dat verweer allemaal niet baten. De rechtbank was van oordeel dat de 
nieuwe eigenaar als bestuurder van de BV aansprakelijk was voor alle gebreken die 
er bij de oprichting in 2001 waren. En dan ben je in privé aansprakelijk. 
 
Oftewel de nieuwe eigenaar kon uit zijn eigen geld alsnog betalen. 
 
Omdat veel ondernemers in het Midden- en Klein -Bedrijf (MKB) de komende tijd 
gaan stoppen en zij hun onderneming vaak in de vorm van een BV uitoefenen, is de 
kans groot dat opvolgers het bedrijf overnemen door de aandelen te kopen. Maar dan 
moeten de kopers dus wel goed opletten dat bij de oprichting alles in orde was. 
Anders hangt hen mogelijk een forse claim boven het hoofd. 
 
Mr. Ernst Loendersloot 
kandidaat notaris te Maastricht 
Telefoon 043-3509950. 
 
Kijk ook eens op www.ntrs.nl of scan de QR code hieronder. 
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