
bedragen kennelijk zijn gebaseerd op de volgens [verweersters]
verschuldigde hogere hoofdsom van i 1.000.000,=, aldus het
onderdeel.
3.5.2. Deze klacht is gegrond. Het hof is klaarblijkelijk uitge-
gaan van de door [verweersters] gevorderde rentebedragen.
[verweersters] hebben zich op het standpunt gesteld dat de
hoofdsom van de lening i 1.000.000,= bedraagt. Het ligt voor
de hand dat ook hun berekening van de verschuldigde rente –
die niet uit de processtukken blijkt – op dat bedrag is gebaseerd.
Het hof heeft echter geoordeeld dat de hoofdsom van de achter-
gestelde lening i 933.500,= bedraagt (zie hiervoor in 3.4.1).
Zonder nadere motivering valt niet in te zien waarom deson-
danks de door [verweersters] gevorderde rentebedragen volle-
dig konden worden toegewezen.

( iv) De verschuld igdheid van de wette l i jke handels -
rente van art . 6:119a BW
3.6.1. Onderdeel 3 van het middel in het principale beroep is ge-
richt tegen de toewijzing van de wettelijke handelsrente van
art. 6:119a BW over de achterstallige rentebedragen.
3.6.2. Door het slagen van de klachten van onderdeel 1 in het
principale beroep (zie hiervoor in 3.3.1-3.3.3) kan ook het oordeel
van het hof over de verschuldigdheid van de rente niet in stand
blijven. Indien Licorne Holding zich terecht op opschorting
heeft beroepen, zijn [verweersters] als schuldeiser in verzuim
gekomen (art. 6:59 BW), zodat Licorne Holding ingevolge
art. 6:119a lid 6 BW niet de wettelijke handelsrente verschul-
digd is. De klachten van onderdeel 3 van het middel in het prin-
cipale beroep behoeven daarom geen behandeling.

4. Bes l i s s ing
De Hoge Raad:
in het principale beroep:
vernietigt het arrest van het gerechtshof Den Haag van 10 ja-
nuari 2017;
verwijst het geding naar het gerechtshof Amsterdam ter ver-
dere behandeling en beslissing;
veroordeelt [verweersters] in de kosten van het geding in cassa-
tie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Licorne c.s. begroot op
i 6665,60 aan verschotten en i 2600,= voor salaris, vermeer-
derd met de wettelijke rente over deze kosten indien [verweer-
sters] deze niet binnen veertien dagen na heden hebben vol-
daan;
in het incidentele beroep:
verwerpt het beroep;
veroordeelt [verweersters] in de kosten van het geding in cassa-
tie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Licorne c.s. begroot op
i 68,07 aan verschotten en i 2200,= voor salaris.

NOOT
Noot R.A.G. de Vaan onder «JIN»2018/209.
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Hoge Raad
12 oktober 2018, nr. 17/02554
ECLI:NL:HR:2018:1899
(mr. Streefkerk, mr. Heisterkamp, mr. Snij-
ders, mr. Polak, mr. Du Perron)
(concl. A-G mr. Hartlief (niet opgenomen;
Red.))
Noot R.A.G. de Vaan, tevens behorend bij
«JIN» 2018/208 en noot E.S. Ebels

Aansprakelijkheidsrecht. Rechtspersonen-
recht. Onrechtmatige daad. Concernrecht.
Onrechtmatige overheidsdaad.

Als gevolg van een overheidsbesluit – waar-
tegen alleen de moedermaatschappij be-
stuursrechtelijk met succes is opgekomen –
is de onderneming van de dochtermaat-
schappij ernstig gehinderd in haar exploita-
tiemogelijkheden. Nadat vast is komen te
staan dat het overheidsbesluit (alléén) jegens
de moedermaatschappij onrechtmatig was,
vordert de moedermaatschappij vergoeding
van haar schade in de vorm van gemist
dividend en de waardevermindering van haar
aandelen in dochtermaatschappij. Als sprake
is van een onrechtmatige (overheids)daad
jegens de aandeelhouder – maar niet jegens
de dochtermaatschappij – en er een vol-
doende verband bestaat tussen die onrecht-
matige daad enerzijds en de gemiste
dividenduitkeringen en de lagere waarde van
de aandelen anderzijds, kunnen deze vor-
men van schade ook voor vergoeding in
aanmerking komen.

[BW art. 6:97, 6:98, 6:162, 6:163]

Met de twee hier gepubliceerde arresten – die kort na elkaar zijn
gewezen, door dezelfde raadsheren van de Hoge Raad, in beide
gevallen na een conclusie van A-G Hartkamp – casseert de Hoge
Raad de arresten van de respectievelijke gerechtshoven omdat het
gerechtshof in elke van beide zaken ten onrechte toepassing had
gegeven aan het leerstuk van afgeleide schade.
In het arrest van 28 september 2018 oordeelt de Hoge Raad dat er
geen aanleiding is voor het toepassen van het leerstuk van afgeleide
schade wanneer een aandeelhoudster zich – zoals in deze zaak
gebeurde – terecht beroept op schending door een derde (hier: een
verkopende partij) van contractuele verplichtingen (hier: garanties
in een koopovereenkomst) jegens die aandeelhoudster zélf (hier: als
kopende partij). In een dergelijke situatie bestaat de schade van de
aandeelhoudster immers in wezen erin dat zij een te hoge koopprijs
voor de aandelen heeft betaald. Die schade is dan niet ‘afgeleid’
van schade die de dochtermaatschappij lijdt. Deze rechtstreeks
geleden schade komt in beginsel voor vergoeding in aanmerking.
In het arrest van 12 oktober 2018 oordeelt de Hoge Raad eveneens
dat het gerechtshof ten onrechte toepassing heeft gegeven aan het
leerstuk van afgeleide schade. In deze zaak was komen vast te
staan dat een derde (hier: de gemeente) ‘rechtstreeks’ onrechtmatig
had gehandeld jegens de aandeelhoudster (hier: door het plegen
van een onrechtmatige overheidsdaad) maar dat de derde niet
onrechtmatig had gehandeld jegens de dochtervennootschap. De
schade van de aandeelhoudster is in dergelijke gevallen niet ‘afge-

1501

Jurisprudentie in Nederland december 2018, afl. 10 «JIN» Civiel recht 209



leid’ en kan, zo oordeelt de Hoge Raad, dan de vorm van gemiste
dividenduitkeringen of een lagere waarde van de aandelen aanne-
men. Indien deze schade in een zodanig verband staat met de
onrechtmatige handeling van de derde dat deze schade aan de
derde kan worden toegerekend, komt die schade voor vergoeding in
aanmerking, ook als de aandelen niet tussentijds zijn verkocht.

1. [eiseres 1],
gevestigd te [vestigingsplaats],
2. [eiseres 2],
gevestigd te [vestigingsplaats],
eiseres tot cassatie,
advocaten: mr. J.F. de Groot en mr. P.A. Fruytier,
tegen
gemeente Gilze Rijen,
zetelende te Rijen, gemeente Gilze en Rijen,
verweerster in cassatie,
advocaten: mr. J.W.H. van Wijk en mr. G.C. Nieuwland.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als de holding en
de dochtermaatschappij, gezamenlijk [eiseres] en de Gemeen-
te.

Hoge Raad:

1 . Het geding in fe i te l i jke instant ies
Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst
de Hoge Raad naar:
a. de vonnissen in de zaak C/02/222257/HA ZA 10-1384 van de
rechtbank Zeeland-West-Brabant van 19 oktober 2011, 11 juli
2012, 19 september 2012, 2 juli 2014 en 26 november 2014;
b. het arrest in de zaak 200.169.712/02 van het gerechtshof
’s-Hertogenbosch van 28 februari 2017.
Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassat ie
Tegen het arrest van het hof heeft [eiseres] beroep in cassatie in-
gesteld. De procesinleiding is aan dit arrest gehecht en maakt
daarvan deel uit.
De gemeente heeft een verweerschrift tot verwerping inge-
diend.
De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten.
De conclusie van de Advocaat-Generaal T. Hartlief strekt tot ver-
werping van het cassatieberoep.
De advocaten van [eiseres] hebben schriftelijk op die conclusie
gereageerd.

3 . Beoordel ing van het middel
3.1. In cassatie kan worden uitgegaan van de feiten en omstan-
digheden vermeld in de conclusie van de Advocaat-Generaal
onder 1.1-1.14. Deze komen, voor zover in cassatie van belang,
op het volgende neer.
(i) De holding is houdster van alle aandelen in het geplaatste ka-
pitaal van de dochtermaatschappij.
De dochtermaatschappij is op haar beurt houdster van alle aan-
delen in het geplaatste kapitaal van een aantal vennootschap-
pen. Tezamen vormen zij [A] groep. Deze groep houdt zich be-
zig met de productie van en handel in onder meer potplanten.
(ii) De holding heeft in 2004 een perceel agrarische grond in
Molenschot verkregen. Het doel van de verkrijging was de reali-
satie van een potplantenkwekerij op een drietal containervelden
op geasfalteerde ondergrond. In mei 2005 is de holding begon-
nen met de aanleg van het eerste containerveld.
(iii) Bij besluit van 1 juni 2005 heeft het college van burgemees-
ter en wethouders van de Gemeente de holding gelast de werk-

zaamheden met betrekking tot het aanleggen van het container-
veld te beëindigen en beëindigd te houden op straffe van ver-
beurte van een dwangsom. Dit besluit is vervangen door een
besluit van 15 juni 2005 met dezelfde last en dwangsom.
(iv) Bij beslissing op bezwaar van 7 september 2005 – die is
aangevuld bij besluit van 20 september 2005 – is het bezwaar
van de holding tegen de last ongegrond geoordeeld. De last is
bij dit besluit aldus uitgebreid dat de holding tevens de op de
verharding aangebrachte beregeningsinstallatie diende te ver-
wijderen.
(v) Bij uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van
19 juli 2006 zijn de besluiten van 7 en 20 september 2005 ver-
nietigd en de primaire besluiten van 1 en 15 juni 2005 herroe-
pen. De Afdeling heeft het beroep voor zover dat was gericht te-
gen de bij het besluit van 7 september 2005 opgelegde last de
beregeningsinstallatie te verwijderen, niet-ontvankelijk ver-
klaard.
(vi) In verband met de hiervoor vermelde vernietigingen en her-
roepingen staat vast dat de Gemeente onrechtmatig jegens de
holding heeft gehandeld door het nemen van de besluiten van
1 en 15 juni 2005 en 7 en 20 september 2005, behoudens voor
zover die betrekking hadden op de beregeningsinstallatie.
(vii) Partijen hebben een niet-bindend adviseur ingeschakeld
om te rapporteren omtrent de hoogte van de door het onrecht-
matige handelen van de Gemeente veroorzaakte schade. In een
rapport van 4 januari 2010 is de bruto winstderving voor de hol-
ding becijferd op een bedrag van i 1.211.691,=.
3.2.1. [eiseres] vordert in deze procedure schadevergoeding van
de Gemeente wegens het hiervoor in 3.1 onder (vi) genoemde
onrechtmatig handelen. De rechtbank heeft deze vordering,
voor zover in cassatie van belang, voor een belangrijk deel afge-
wezen.
3.2.2. De rechtbank heeft onder meer geoordeeld dat de Ge-
meente niet onrechtmatig heeft gehandeld jegens de dochter-
maatschappij, nu de vernietiging en herroeping van de hier-
voor in 3.1 onder (vi) genoemde besluiten niet heeft plaatsge-
vonden op een door de dochtermaatschappij ingesteld bezwaar
of beroep en zonder nadere onderbouwing, die [eiseres] niet
heeft gegeven, niet valt in te zien dat de Gemeente met die be-
sluiten mede onrechtmatig heeft gehandeld jegens de dochter-
maatschappij (rov. 3.8-3.10 eerste tussenvonnis). Voorts heeft de
rechtbank geoordeeld dat de schade die de dochtermaatschap-
pij heeft geleden ten gevolge van die besluiten, niet kan gelden
als schade van de holding, ook al is sprake van een geconsoli-
deerde jaarrekening van de holding en de dochtermaatschappij
(rov. 3.12 eerste tussenvonnis). Wel kan de holding vergoeding
vorderen van de waardevermindering die haar aandelen in de
dochtermaatschappij ten gevolge van de besluiten hebben on-
dergaan, aldus de rechtbank. Dat van die waardevermindering
sprake is, is echter niet duidelijk. Evenmin blijkt dat de holding
dividenduitkeringen door de dochtermaatschappij is misgelo-
pen als gevolg van de besluiten (rov. 3.13-3.19 eerste tussenvon-
nis en rov. 2.4-2.4.4 tweede tussenvonnis).
3.2.3. Het hof heeft de vonnissen van de rechtbank bekrachtigd.
Het heeft, voor zover in cassatie van belang, als volgt overwo-
gen:
‘‘4.4 In hoger beroep heeft [eiseres] haar eis gewijzigd en vor-
dert zij, samengevat, de gemeente alsnog te veroordelen tot be-
taling van:
A. een bedrag van i 1.211.691,= aan waardedaling aandelen c.q.
gederfd dividend, vermeerderd met de wettelijke rente;
B. de door de holding en de dochtermaatschappij, althans door
de holding geleden schade wegens winstderving na 31 decem-
ber 2011, op te maken bij staat;
(...)
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4.6. Grief 1 betreft het oordeel van de rechtbank dat voor de vor-
deringen van de holding op grond van waardevermindering
van haar aandelen in de dochtermaatschappij c.q. gederfd divi-
dend geen grond bestaat. Volgens [eiseres] heeft de holding
schade geleden in het eigen vermogen doordat als gevolg van
de lagere winst van de dochtermaatschappij de aandelen van
de holding in de dochtermaatschappij een lagere intrinsieke
waarde hebben dan wel sprake is van gederfd dividend. De
dochtermaatschappij heeft zelf geen schadevergoedingsvorde-
ring op de gemeente, zodat de schade voor de waarde van de
aandelen definitief is. (...).
4.7. Het hof overweegt hierover het volgende.
De onderdelen A. en B. van de vordering van [eiseres] betreffen
schade die voortvloeit uit de schade die de dochtermaatschappij
heeft geleden door haar lagere bedrijfsresultaat als gevolg van
de besluiten van de gemeente. Inmiddels is in eerste aanleg
vastgesteld dat de gemeente jegens de dochtermaatschappij
niet aansprakelijk is voor die schade. Eveneens is vastgesteld
dat van aansprakelijkheid van de gemeente jegens de holding
geen sprake is vanwege het concernverband tussen de holding
en de dochtermaatschappij (...). Tegen deze vaststellingen zijn
geen grieven gericht. De grond die [eiseres] in hoger beroep
aanvoert betreft (alleen) de positie van de holding als aandeel-
houder van de dochtermaatschappij en de vermogensschade
die de holding in die hoedanigheid zelf heeft geleden als gevolg
van het onrechtmatig optreden van de gemeente. Het hof stelt
vast dat dit niet de schade kan zijn die de dochtermaatschappij
heeft geleden, want daarvoor is de gemeente, zoals gezegd, niet
aansprakelijk. Volgens [eiseres] is door het onrechtmatig
handelen van de gemeente definitief schade ontstaan voor de
waarde van de aandelen van de holding in de dochtermaat-
schappij c.q. is sprake van gederfd dividend, zodat eventuele
verkoop van de aandelen niet relevant is en de schade ook zon-
der die verkoop reeds is geleden en voor vergoeding in aanmer-
king komt. Het hof kan zich in dit standpunt niet vinden. In ge-
val van verkoop van de aandelen van de holding in de dochter-
maatschappij kan worden vastgesteld of en in hoeverre die
aandelen een waardevermindering hebben ondergaan als ge-
volg van het handelen van de gemeente. Bij voortzetting van de
verhouding tussen de holding en de dochtermaatschappij,
zoals inmiddels meer dan tien jaar het geval is, kan niet worden
vastgesteld dat schade is ontstaan, zodat ook een abstracte scha-
deberekening als [eiseres] voorstaat, niet aan de orde is.
4.8. De vordering die [eiseres] instelt, beloopt de gestelde scha-
de van de dochtermaatschappij. Zoals de gemeente in haar me-
morie van antwoord terecht aanvoert, schuift de holding hier-
mee de gestelde schade van de dochtermaatschappij door naar
de holding om langs een omweg die schade alsnog op de ge-
meente te verhalen. Dat doel is ook naar het oordeel van het
hof niet via de gestelde waardevermindering c.q. gederfd divi-
dend te bereiken. Een toereikende grondslag daarvoor ont-
breekt immers. Voor het overige kan het hof zich vinden in het
oordeel van de rechtbank over deze aangelegenheid en sluit
zich daarbij aan. (...) Grief 1 wordt verworpen en de onderdelen
A. en B. van de vordering van [eiseres] worden bij gebrek aan
grondslag afgewezen.’’
3.3. Onderdeel 1 bestrijdt het oordeel van het hof in rov. 4.7 en
4.8 met diverse klachten. Het onderdeel voert onder meer aan
dat het hof heeft miskend dat de rechtbank heeft geoordeeld
dat de Gemeente door het nemen van de hiervoor in 3.1 onder
(vi) genoemde besluiten niet onrechtmatig heeft gehandeld je-
gens de dochtermaatschappij, dat dit oordeel in hoger beroep
niet is bestreden en dat derhalve uitgangspunt in deze proce-
dure moet zijn dat van een onrechtmatige daad jegens de doch-
termaatschappij geen sprake is. Voorts voert het onderdeel aan,

kort gezegd, dat het hof heeft miskend dat ingeval een vennoot-
schap schade lijdt, de houder van honderd procent van de aan-
delen in die vennootschap die schade ook in zijn vermogen on-
dervindt, doordat die schade leidt tot een lagere waarde van zijn
aandelen of tot geen of geringere dividenduitkeringen.
3.4.1. Volgens vaste rechtspraak geldt dat indien een derde aan
een naamloze of besloten vennootschap vermogensschade
toebrengt door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming
van een contractuele verplichting jegens de vennootschap of
door gedragingen die jegens de vennootschap onrechtmatig
zijn, alleen de vennootschap een vordering heeft tot vergoeding
van deze schade. In beginsel komt aan een of meer houders van
aandelen in de vennootschap niet een vordering toe tot
vergoeding van schade bestaande in vermindering van de
waarde van hun aandelen of gemiste koerswinst die het gevolg
is van de vorenbedoelde tekortkoming of onrechtmatige
gedraging jegens de vennootschap (zogeheten afgeleide
schade). Op deze regel kan een uitzondering worden gemaakt
indien sprake is van een gedraging die specifiek onzorgvuldig
is jegens de aandeelhouder. Zie onder meer HR 2 december
1994, ECLI:NL:HR:1994:ZC1564, NJ 1995, 288 (Poot/ABP),
rov. 3.4.3, en HR 15 juni 2001, ECLI:NL:HR:2001:AB2443,
NJ 2001/573 (Chipshol/Coopers&Lybrand), rov. 3.4.2.
3.4.2. De hiervoor in 3.4.1 genoemde regels zien uitsluitend op
het geval dat onrechtmatig is gehandeld of wanprestatie is ge-
pleegd jegens een vennootschap, en de aandeelhouder vergoe-
ding van zijn afgeleide schade vordert. Die regels berusten erop
dat het in dat geval aan de vennootschap zelf is om, ter bescher-
ming van de belangen van allen die bij het in stand houden van
haar vermogen belang hebben, vergoeding van de toegebrachte
schade te vorderen (zie het arrest Poot/ABP, rov. 3.4.1).
3.4.3. Zoals het onderdeel terecht aanvoert, moet in deze zaak
ervan worden uitgegaan dat de Gemeente niet onrechtmatig je-
gens de dochtermaatschappij heeft gehandeld en dan ook niet
jegens haar aansprakelijk is. De rechtbank heeft immers aldus
geoordeeld en het hof heeft vastgesteld dat tegen dat oordeel in
hoger beroep niet is opgekomen. De hiervoor in 3.4.1 weergege-
ven regels zijn in deze zaak daarom niet van toepassing.
Nu uitgangspunt moet zijn dat geen sprake is van onrechtmatig
handelen jegens de dochtermaatschappij, speelt ook het hier-
voor in 3.4.2 genoemde gezichtspunt geen rol als argument
om aan de holding vergoeding van haar schade te ontzeggen.
Voor zover het hof dit een en ander heeft miskend, is het uitge-
gaan van een onjuiste rechtsopvatting.
3.5.1. [eiseres] heeft aangevoerd dat de holding door de (jegens
haar onrechtmatige) besluiten van de Gemeente schade heeft
geleden. Haar stellingen komen erop neer dat haar bedrijfsacti-
viteiten waren ondergebracht in de dochtermaatschappij, die
winst heeft gederfd doordat zij door de besluiten van de Ge-
meente ernstig is gehinderd in haar exploitatiemogelijkheden,
en dat als gevolg daarvan substantiële schade is geleden door de
holding bestaande in gederfd dividend of in een lagere waarde
van haar aandelen in de dochtermaatschappij. Zij heeft onder
meer verwezen naar de hiervoor in 3.1 onder (vii) genoemde be-
cijfering.
3.5.2. Het onderdeel neemt terecht tot uitgangspunt dat schade
van een vennootschap (hier: de dochtermaatschappij) ook scha-
de van de aandeelhouder(s) (hier: de holding) in de vorm van
gemiste dividenduitkeringen of een lagere waarde van de aan-
delen tot gevolg kan hebben. Indien inderdaad van laatstbe-
doelde schade bij de holding sprake is en deze schade in zoda-
nig verband staat met de onrechtmatige gedragingen van de
Gemeente jegens de holding dat de schade, mede gezien de
aard van de aansprakelijkheid en van de schade, als een gevolg
van die onrechtmatige gedragingen aan de Gemeente kan wor-
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den toegerekend (vgl. art. 6:98 BW), komt die schade voor ver-
goeding in aanmerking, ook indien de aandelen niet tussen-
tijds zijn verkocht door de holding.
3.5.3. In het licht van het hiervoor in 3.5.1 en 3.5.2 overwogene
klaagt het onderdeel terecht dat het oordeel van het hof dat niet
kan worden vastgesteld of de holding schade heeft geleden in
de vorm van een lagere waarde van haar aandelen in de dochter-
maatschappij of in de vorm van geen of lagere dividenduitke-
ringen door de dochtermaatschappij, onbegrijpelijk is dan wel
onvoldoende is gemotiveerd. Zonder nadere motivering, die in
het arrest van het hof ontbreekt, valt, gelet op de hiervoor 3.5.1
genoemde stellingen van [eiseres], niet in te zien dat de door [ei-
seres] gestelde schade niet een zodanig invloed op de winst en
het (eigen) vermogen van de dochtermaatschappij heeft gehad
dat dit ook heeft geleid tot een lagere waarde van de aandelen
die de holding in de dochtermaatschappij houdt, of tot het uit-
blijven van dividenduitkeringen aan de holding.
3.5.4. Het onderdeel, dat mede een op het vorenstaande ge-
richte klacht bevat, is dus gegrond. De overige klachten van het
onderdeel behoeven geen behandeling.
3.6. De klachten van onderdeel 2 kunnen niet tot cassatie lei-
den. Dit behoeft, gezien art. 81 lid 1 RO, geen nadere motive-
ring nu die klachten niet nopen tot beantwoording van rechts-
vragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwik-
keling.
Onderdeel 3 mist zelfstandige betekenis en behoeft derhalve
geen behandeling.

4. Bes l i s s ing
De Hoge Raad:
vernietigt het arrest van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch van
28 februari 2017;
verwijst het geding naar het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
ter verdere behandeling en beslissing;
veroordeelt de Gemeente in de kosten van het geding in cassa-
tie, tot op deze uitspraak aan de zijde van [eiseres] begroot op
i 6682,49 aan verschotten en i 2600,= voor salaris, vermeer-
derd met de wettelijke rente over deze kosten indien de Ge-
meente deze niet binnen veertien dagen na heden heeft vol-
daan.

NOOT
1. Deze annotatie heeft betrekking op het hier weergegeven Hoge
Raad-arrest van 28 september 2018 inzake Licorne en het Hoge
Raad-arrest van 12 oktober 2018 in de zaak Van Oosterwijck/Gilze
en Rijen. Beide arresten hebben onder meer betrekking op de
reikwijdte en toepassing van het begrip ‘afgeleide schade’ in het
aansprakelijkheidsrecht. Na een algemene introductie van dit
begrip bespreek ik beide arresten afzonderlijk. Ik sluit deze
annotatie af met een conclusie die uit de beide HR-arresten kan
worden getrokken.
2. Van afgeleide schade wordt gesproken in situaties waarin een
aandeelhouder meent schade te hebben geleden via het
vermogen van een vennootschap waarin hij een belang heeft
(gehad), bijvoorbeeld doordat de door hem gehouden aandelen
minder waard zijn geworden, minder koerswinst hebben
opgeleverd en/of minder dividend hebben opgeleverd. In de
praktijk komt het regelmatig voor dat een aandeelhouder probeert
deze afgeleide schade te verhalen op de partij die deze
waardevermindering of winstderving heeft veroorzaakt. Ook
certificaathouders doen zo nu en dan pogingen dit type schade te
verhalen.

3. Sinds het arrest Poot/ABP (HR 2 december 1994,
ECLI:NL:HR:1994:ZC1564, NJ 1995/288, m.nt. Maeijer) is de
bestendige lijn van de Hoge Raad-jurisprudentie dat afgeleide
schade alleen voor vergoeding in aanmerking komt wanneer de
partij die aangesproken wordt een specifieke
zorgvuldigheidsnorm tegenover de aandeelhouder heeft
geschonden. Deze ‘rechtstreekse’ normschending, die voor het
vorderen van afgeleide schade vereist is, kan zowel contractueel
als buitencontractueel van aard zijn (J.B. Huizink, Groene Serie
Rechtspersonen, Deventer: Kluwer 2018, aant. 6.4 bij art. 2:175
BW).
4. De hoofdregel uit Poot/ABP is gebaseerd op meerdere
argumenten. Een besloten of naamloze vennootschap heeft een
van de aandeelhouder(s) afgescheiden vermogen, hetgeen met
zich meebrengt dat wanneer een partij schade toebrengt aan die
vennootschap het in principe aan de vennootschap zélf is om de
schade te verhalen. Als de vennootschap dit nalaat, kan/kunnen
de aandeelhouder(s) meerdere instrumenten inzetten om de
vennootschap alsnog tot actie aan te zetten. Denk bijvoorbeeld
aan het vervangen van het bestuur en/of het voeren van een kort
geding, enquêteprocedure of geschillenregeling (F. Veenstra, ‘De
aandeelhouder en zijn afgeleide schade’, Ondernemingsrecht
2008/41). Met de hoofdregel uit Poot/ABP wordt voorkomen dat
dezelfde schade meerdere keren moet worden vergoed (aan de
aandeelhouder(s) én aan de vennootschap zelf) en dat er een
veelheid aan procedures over dezelfde feiten wordt gevoerd. De
hoofdregel gaat overigens ook op wanneer leden van coöperaties
of houders van certificaten afgeleide schade claimen (HR
13 oktober 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA7491 (Heino Krause),
NJ 2000/699, m.nt. Maeijer respectievelijk Hof ’s-Hertogenbosch
27 maart 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:1295).
5. In diverse Hoge Raad-arresten na Poot/ABP is de zojuist
beschreven hoofdregel verder uitgewerkt. Het begrip ‘afgeleide
schade’ als zodanig wordt door de Hoge Raad gebruikt sinds het
arrest Cri Cri/Amersfoortse (HR 29 november 1996,
ECLI:NL:HR:1996:ZC2214, NJ 1997/178).
6. De hoofdregel uit Poot/ABP laat de mogelijkheid bestaan dat
schade aan de aandeelhouder(s) moet worden vergoed in
gevallen waarin er een rechtstreekse normschending door de
schadetoebrengende partij tegenover de aandeelhouder heeft
plaatsgevonden, bijvoorbeeld bij onrechtmatige
kredietopzeggingen waardoor ook de aandeelhouder wordt
benadeeld, zoals aan de orde was in de arresten Kip en Sloetjes
(HR 2 mei 1997, ECLI:NL:HR:1997:ZC2365, NJ 1997, 662, m.nt.
Maeijer) en Kessock/SFT (HR 2 november 2007,
ECLI:NL:HR:2007:BB3671, NJ 2008/5, m.nt. Maeijer). De
schadetoebrengende partij die schade moet vergoeden, kan onder
omstandigheden ook het statutair bestuur van de vennootschap
zijn wanneer het bestuur een specifieke (zorgvuldigheids)norm
heeft geschonden tegenover de aandeelhouder (HR 16 februari
2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ0419, NJ 2007/256, m.nt. Maijer).
7. In de beide gepubliceerde arresten van de Hoge Raad uit
september en oktober 2018 had het gerechtshof de schadeclaims
van de aandeelhoudster kort gezegd afgewezen omdat er volgens
het gerechtshof afgeleide schade werd gevorderd en er
onvoldoende reden was af te wijken van de hoofdregel uit Poot/
ABP. De Hoge Raad casseert in beide gevallen omdat er volgens
de Hoge Raad hier juist steeds géén sprake is van afgeleide
schade (althans: omdat de hoofdregel in dit geval niet op zou
moeten gaan).
8. De HR-uitspraak van 28 september 2018 is gewezen in een
zaak die voortvloeit uit de overname van Licorne Petroleum
Nederland B.V. (‘Licorne NL’) door haar huidige
moedermaatschappij Licorne Petroleum Holding B.V. (‘Licorne
Holding’). Deze overname vond plaats in 2009. Bij de overname
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hadden zowel Licorne NL als Licorne Holding (samen: ‘Licorne
c.s.’) van de verkopende partij, Licorne International, een aantal
garanties verkregen. Volgens het overnamecontract zou
schending van deze garanties ertoe leiden dat Licorne
International verplicht zou zijn de eventuele schade te vergoeden
die Licorne c.s. hierdoor zouden leiden. Van de door Licorne
Holding te betalen koopprijs (totaal i 5.000.000,=) werd een
gedeelte (i 2.000.000,=) omgezet in een achtergestelde lening
van Licorne International aan Licorne Holding. Het
overnamecontract bepaalde dat Licorne Holding bevoegd was
haar eventuele claims jegens Licorne International op grond van
de garanties te verrekenen met de achtergestelde lening.
9. Toen na de overname inderdaad bleek dat een aantal garanties
geschonden was – er was aan het licht gekomen dat Licorne NL
betrokken was geweest bij transacties waarvan Licorne
International en haar bestuurders ten tijde van de verkoop
volgens Licorne c.s. hadden moeten begrijpen dat deze
transacties aanleiding zouden kunnen zijn voor fiscaalrechtelijke
en/of strafrechtelijke procedures – startten Licorne c.s. een
procedure tegen (de rechtsopvolgsters van) Licorne International
en haar bestuurders, waarin Licorne c.s. onder meer eisten dat
haar wederpartijen hoofdelijk zouden worden veroordeeld tot
vergoeding van de schade. Deze schade bestond volgens Licorne
c.s. uit (i) reputatieschade, (ii) kosten van juridische bijstand in
de procedures, (iii) een eventueel door Licorne NL aan de
autoriteiten te betalen schikkingsbedrag ter afwending van een
veroordeling en/of (iv) het bedrag van een eventuele
veroordeling. Omdat de omvang van deze schadeposten nog niet
(geheel) vaststond, vroegen Licorne c.s. de rechtbank voor recht
te verklaren dat Licorne Holding haar verplichtingen uit hoofde
van de achtergestelde lening (rentebetalingen en aflossing) mocht
opschorten. De rechtbank volgde het betoog van Licorne c.s.
grotendeels, hield alle gedaagden (hoofdelijk!) aansprakelijk voor
de zojuist bedoelde schadeposten en overwoog dat het Licorne
Holding toegestaan was haar betalingen in het kader van de
achtergestelde leningen op te schorten.
10. In hoger beroep oordeelde het gerechtshof anders. De schade
die hier gevorderd werd, betrof volgens het gerechtshof geen
‘‘eigen schade’’ van Licorne Holding maar afgeleide schade
(r.o. 2.33 van ’s hofs arrest). Volgens het gerechtshof kon Licorne
Holding haar betalingsverplichtingen uit hoofde van de
achtergestelde leningen niet opschorten voor zover dat beroep op
opschorting gebaseerd was op schade die door Licorne NL werd
geleden. De ruime bevoegdheid tot verrekening die in het
overnamecontract was opgenomen bracht volgens het
gerechtshof niet óók een bevoegdheid tot opschorting van de
betalingsverplichtingen met zich mee, omdat beide
bevoegdheden fundamenteel verschillen (r.o. 2.34 van ’s hofs
arrest).
11. Tegen het arrest van het gerechtshof stelden Licorne c.s.
cassatie in. Zij meenden dat het gerechtshof ten onrechte de
regels had toegepast die betrekking hebben op afgeleide schade.
Daarvoor voerden Licorne c.s. meerdere argumenten aan,
waaronder het argument dat het leerstuk van afgeleide schade
hier toepassing mist omdat de schade van Licorne Holding het
gevolg is van een rechtstreekse normschending jegens haar.
12. De Hoge Raad beslist in het arrest Licorne dat het gerechtshof
inderdaad ten onrechte toepassing heeft gegeven aan het leerstuk
van afgeleide schade. Licorne Holding beriep zich immers op
garanties die (ook) rechtstreeks aan haar zijn verstrekt. Licorne
Holding vordert hier volgens de Hoge Raad geen afgeleide
schade maar ‘‘eigen schade die Licorne Holding als koper van de
aandelen in Licorne Nederland heeft geleden’’. In de
overnamepraktijk, waarin juist de verstrekking van garanties door
de verkoper aan de koper van aandelen (met bijbehorende

zekerheden ten gunste van de koper) essentieel is om transacties
tot stand te brengen, zal dit oordeel van de Hoge Raad met
instemming worden ontvangen.
13. Het gebruik van de term ‘eigen schade’ door het gerechtshof
(r.o. 2.33) en de Hoge Raad (r.o. 3.3.2) is in mijn optiek minder
gelukkig. In de rechtspraak en literatuur wordt nog steeds
gezocht naar een geschikte term die gebruikt kan worden als
tegenhanger voor het begrip afgeleide schade. Door voor niet-
afgeleide schade de term ‘eigen schade’ te gebruiken wordt in
mijn optiek de onterechte suggestie gewekt dat afgeleide schade
niet echt (ook) schade van de aandeelhoudster is (zo ook J.W.H.
van Wijk, ‘Afgeleide schade’, TOP 2008, p. 28). Het ook wel als
alternatief gebruikte begrip ‘rechtstreekse schade’ heeft in mijn
optiek een soortgelijk nadeel; het gebruik van dat begrip kan een
niet-causale bijklank geven aan afgeleide schade, terwijl er aan het
causale verband (als bedoeld in art. 6:98 BW) in de praktijk niets
behoeft te schorten. Als tegenhanger van de term ‘afgeleide
schade’ vind ik daarom het (toegegeven: minder mooie) begrip
‘niet-afgeleide schade’ zuiverder.
14. In de zaak-Licorne komt nog een aantal andere interessante
discussiepunten aan de orde, bijvoorbeeld de vraag of over
achterstallige rentetermijnen uit hoofde van een geldlening
wettelijke handelsrente berekend kan worden en de vraag of een
contractuele verrekeningsbevoegdheid ook een
opschortingsbevoegdheid impliceert. Deze onderdelen moet ik
hier helaas onbesproken laten, gelet op de omvang van deze
annotatie. Wellicht komen deze kwesties in het arrest na
verwijzing nog aan bod.
15. Het HR-arrest van 12 oktober 2018 (Van Oosterwijck/Gilze en
Rijen, naam eiseressen kenbaar uit ECLI:NL:RBBRE:2011:BT8682)
heeft betrekking op een civiele aansprakelijkheidsvordering met
een bestuursrechtelijke voorgeschiedenis. De gemeente Gilze en
Rijen had in 2005 een aantal besluiten genomen die (kort
gezegd) de exploitatie en toekomstplannen van een onderneming
belemmerden. Holding Van Oosterwijck-Schoenmakers Bavel B.V.
(‘Holding’) vocht de besluiten in bestuursrechtelijke procedures
uiteindelijk met overwegend succes aan. De onrechtmatigheid
jegens Holding van de vernietigde en herroepen besluiten stond
daarmee vast. Haar dochtermaatschappij John van Oosterwijck
B.V. (‘Dochter’) – waarin de feitelijke exploitatie van de
onderneming was ondergebracht – was geen partij geweest in de
bestuursrechtelijke procedures. De leer van formele rechtskracht
brengt dan met zich mee dat de besluiten niet onrechtmatig
waren jegens Dochter.
16. Holding én Dochter eisten vervolgens in een civiele procedure
(gezamenlijk) schadevergoeding van de gemeente. Holding stelde
in deze procedure dat zij schade had geleden, onder meer
doordat Dochter als gevolg van de onrechtmatige handelingen
(besluiten) van de gemeente lagere bedrijfsresultaten had behaald
en (subsidiair) dat de aandelen in Dochter minder waard
geworden waren.
17. De Hoge Raad beslist in Van Oosterwijck/Gilze en Rijen dat de
hoofdregel uit Poot/ABP toepassing mist in gevallen waarin door
een derde wel onrechtmatig is gehandeld tegenover de
aandeelhoudster maar niet onrechtmatig is gehandeld tegenover
de dochtermaatschappij. In dergelijke gevallen gaat een
belangrijke gedachte achter Poot/ABP – dat het aan de
dochtermaatschappij is om schade te vergoeden, zie punt 4 van
deze noot – immers niet op (r.o. 3.4.3. van het HR-arrest). De
Hoge Raad beschrijft dat in dit soort gevallen, anders dan het
gerechtshof had geoordeeld, de schade de vorm kan aannemen
van gemiste dividenduitkeringen of een lagere waarde van
aandelen. De Hoge Raad geeft het verwijzingshof de overweging
mee dat het wel nog zal moeten beoordelen of de geclaimde
schade (volledig) aan de aansprakelijke partij kan worden
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toegerekend (art. 6:98 BW). De waardedaling van aandelen kan
abstract worden berekend: er hoeft niet gewacht te worden met
het begroten van schade totdat de aandelen zijn verkocht
(r.o. 3.5.2. van het HR-arrest).
18. Met zijn beslissing in Van Oosterwijck/Gilze en Rijen wijkt de
Hoge Raad af van de conclusie van A-G Hartlief, die strekte tot
verwerping. De A-G had onder meer geconcludeerd dat voor het
toewijzen van een vergoeding van afgeleide schade in een zaak
waarin de derde wel onrechtmatig heeft gehandeld tegenover de
aandeelhoudster maar niet tegenover de dochtermaatschappij ook
‘bijzondere omstandigheden’ zouden moeten spelen (randnrs.
3.51 en 3.53 conclusie A-G). Het feit dat Dochter geen vergoeding
kon vorderen van de primair door háár geleden schade vanwege
de formele rechtskracht van de gemeentelijke besluiten, was in de
optiek van de A-G van onvoldoende gewicht om de claim tot
vergoeding van afgeleide schade van de Holding toe te staan. De
A-G kende veel gewicht toe aan het argument dat Holding het
volgens de A-G in haar macht zal hebben gehad ervoor te zorgen
dat (ook) Dochter bestuursrechtelijk zou opkomen tegen de
besluiten van de gemeente (randnrs. 3.57 en 3.66 conclusie A-G).
De Hoge Raad weegt dit punt kennelijk anders, en dat lijkt mij
terecht.
19. Ik maak uit het HR-arrest in Van Oosterwijck/Gilze en Rijen op
dat wanneer er, gelet op de specifieke ratio achter Poot/ABP, geen
overtuigende argumenten zijn om de aandeelhoudster haar
schadeclaim te ontzeggen, het in beginsel mogelijk moet zijn die
schade te verhalen op de partij die een onrechtmatige daad of
wanprestatie jegens de aandeelhoudster heeft gepleegd. Door een
oordeel te vellen dat oog heeft voor de specifieke
omstandigheden van dit geval (waardoor de argumenten achter
Poot/ABP hier niet opgaan) kiest de Hoge Raad in deze zaak voor
de benadering die Timmerman enkele jaren geleden reeds als
‘pragmatisch’ verdedigde (L. Timmerman, ‘Pragmatisch denken
over afgeleide schade’, WPNR 2013, p. 115-118). Natuurlijk moet
de schadevordering van Holding – zoals alle schadevorderingen
in een aansprakelijkheidszaak – getoetst worden op voldoende
causaal verband. Holding zal het Hof Amsterdam na verwijzing
ervan moeten overtuigen dat die causaliteitstoets niet in de weg
staat aan toewijzing van haar vordering.
20. Eén van de lessen die uit de twee vorenstaande arresten kan
worden getrokken, is dat er, ook ondanks de onverkorte gelding
van de hoofdregel uit Poot/ABP, in de praktijk best nog wat
gevallen bestaan waarin een aandeelhouder met succes schade
kan vorderen van een derde wanneer die derde een wanprestatie
pleegt of onrechtmatig handelt en de aandeelhouder als gevolg
daarvan schade lijdt in de vorm van gemist dividend uit een
dochtermaatschappij of waardedaling van door hem gehouden
aandelen. Essentieel bij het beoordelen van vorderingen die
worden ingesteld door een dergelijke aandeelhouder zijn en
blijven de vragen (a) of er (ook) sprake is van een rechtstreekse
contractuele en/of buitencontractuele normschending van de
derde jegens de aandeelhouder en (b) of de ratio achter Poot/
ABP onder de gegeven omstandigheden in de weg staat aan het
toewijzen van de schadevordering.

R.A.G. de Vaan
TeekensKarstens advocaten notarissen

NOOT
1. Gelet op deze uitspraak van de Hoge Raad is de samenvatting
daarbij op rechtspraak.nl (‘‘Onrechtmatig handelen jegens
moedermaatschappij; als gevolg daarvan schade voor
dochtermaatschappij. Lijdt ook moedermaatschappij schade en komt
deze schade voor vergoeding in aanmerking?’’) en de verwijzing
daarin naar de arresten Poot/ABP en Chipsol/Coopers&Lybrand wat
misleidend. Dit doet namelijk vermoeden dat deze zaak over het
leerstuk van afgeleide schade gaat terwijl daar volgens de Hoge
Raad juist geen sprake van is.
2. De casus is als volgt. Een holding (hierna: Holding), haar
dochtervennootschap (hierna: Dochter) en een aantal
kleindochters houden zich bezig met de productie van en handel
in potplanten. Ten behoeve daarvan heeft Holding een perceel
grond verkregen met als doel om daar een potplantenkwekerij te
realiseren. Nadat Holding met de bouw was begonnen, heeft de
gemeente aan Holding een last onder dwangsom opgelegd en
werd Holding gelast om de bouwwerkzaamheden te beëindigen.
Holding heeft zich hier bestuursrechtelijk tegen verzet. Haar
beroep is uiteindelijk gegrond verklaard en de besluiten van de
gemeente zijn vernietigd. Hierdoor staat vast dat de gemeente
onrechtmatig jegens Holding heeft gehandeld.
3. Partijen hebben vervolgens een niet-bindende adviseur
ingeschakeld om te rapporteren over de hoogte van de door het
onrechtmatig handelen van de gemeente veroorzaakte schade. In
dat rapport heeft de adviseur een bruto winstderving voor
Holding van i 1.211.961,= becijferd. Dat komt omdat de
bedrijfsactiviteiten van Holding waren ondergebracht in Dochter,
die winst heeft gederfd doordat zij (Dochter) door de besluiten
van de gemeente ernstig is gehinderd in die activiteiten als gevolg
waarvan Holding schade heeft geleden in de vorm van gederfd
dividend en een lagere waarde van de aandelen in Dochter. Zowel
Holding als Dochter vorderen deze schade vervolgens bij de
gemeente.
4. De vordering van Dochter wordt afgewezen. Zij heeft zich
bestuursrechtelijk namelijk niet verzet tegen de handelswijze van
de gemeente waardoor die als gevolg van de formele rechtskracht
jegens haar als geldig en rechtmatig heeft te gelden en de
gemeente civielrechtelijk dus ook niet onrechtmatig jegens
Dochter heeft gehandeld.
5. De rechtbank en het hof wijzen de vordering van Holding af,
kort gezegd omdat er sprake zou zijn van afgeleide schade. Het
leerstuk van afgeleide schade houdt in dat een aandeelhouder die
geconfronteerd wordt met een waardevermindering van zijn
aandelen in een vennootschap omdat een derde onrechtmatig
jegens die vennootschap heeft gehandeld, in beginsel geen recht
heeft op schadevergoeding omdat alleen de vennootschap zelf
daar recht op heeft (HR 2 december 1994,
ECLI:NL:HR:1994:ZC1564, Poot/ABP). Op deze regel wordt een
uitzondering aanvaard als er sprake is van een gedraging die
specifiek onzorgvuldig is jegens de aandeelhouder (HR 15 juni
2001, ECLI:NL:HR:2001:AB2443, Chipsol/Coopers&Lijbrand),
bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een opzet om aldus, via de
dochtervennootschap, de aandeelhouder te benadelen (Tuin
Beheerç HR 16 februari 2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ0419). Ook in
de Kip en Sloetjes/Rabobank (HR 2 mei 1997,
ECLI:NL:HR:1997:ZC2365) was zo’n uitzondering aan de orde.
Het echtpaar Kip en Sloetjes was door de rechtbank onrechtmatig
onder druk gezet om hun aandelen op een ongunstig tijdstip te
verkopen. De schade in de vorm van de waardevermindering van
die aandelen kwam in dat geval wel voor vergoeding in
aanmerking.
6. Ook P-G Hartlief is van oordeel dat er sprake is van (een
verkapte vorm van) afgeleide schade (ECLI:NL:PHR:2018:576). Hij
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wijst erop dat schadeposten als ‘‘gederfd dividend’’ en ‘‘schade
wegens winstderving na 31 december 2011’’ ondanks hun
bewoording (die een eigen schade bij Holding (moeten)
impliceren) in feite zien op de veronderstelde
waardevermindering van de aandelen in Dochter als gevolg van
het handelen van de gemeente (r.o. 3.25) en dus dat er sprake is
van afgeleide schade.
7. In zijn, zeer uitgebreide maar daardoor minder lezenswaardige
conclusie gaat de P-G uitvoerig in op het leerstuk van afgeleide
schade en gaat hij zorgvuldig alle criteria langs om te bezien of er
voor Holding toch geen uitzondering kan worden gemaakt. De
specifieke omstandigheid van dit geval maakt immers dat
Dochter vanwege de formele rechtskracht niet meer kan ageren
tegen de handelswijze van de gemeente en de route van de
afgeleide schade dus is afgesloten omdat Dochter zelf geen
schadevergoeding (meer) kan vorderen.
8. Tegenover die uitgebreide conclusie van de P-G steekt de
uitspraak van de Hoge Raad wat schril af. Die gaat kort, maar
naar mijn mening terecht, door de bocht door te constateren dat
de gemeente niet onrechtmatig heeft gehandeld jegens Dochter
en er om die reden geen sprake kan zijn van afgeleide schade
(r.o. 3.4.3).
9. Er is ook geen sprake van een verkapte vorm van afgeleide
schade waarbij Holding de schade van Dochter via een omweg
vordert, want er is simpelweg – vanwege de formele rechtskracht
– geen schade bij Dochter, althans geen schade als gevolg van
het handelen van de gemeente.
10. Het leerstuk van de formele rechtskracht redt de Holding hier
dus. Want hoewel Holding en Dochter zelf kennelijk van mening
zijn dat de gemeente ook schadeplichtig is jegens de Dochter (zij
zijn beide eiser in cassatie en vorderen betaling van zowel de
door Holding als Dochter geleden schade), stelt de Hoge Raad
vast dat de handelswijze van de gemeente jegens de Dochter niet
onrechtmatig is en dus ook niet jegens haar aansprakelijk. In dat
geval is er geen sprake van afgeleide schade, aldus de Hoge
Raad.
11. De Hoge Raad vervolgt dat Holding terecht heeft aangevoerd
dat de schade van een dochtervennootschap ook schade van een
holding in de vorm van gemiste dividenduitkeringen of een lagere
waarde van de aandelen tot gevolg kan hebben (r.o. 3.5.2).
Daarvoor is wel vereist dat die schade in causaal verband staat
met de gedraging van de gemeente jegens Holding (art. 6:98
BW). Is dat het geval, dan komt die schade voor vergoeding in
aanmerking. Ook in het geval dat de aandelen niet tussentijds
zijn verkocht.
12. Dat laatste was volgens rechtbank en hof van belang, in die
zin dat de schade daardoor niet definitief (te bepalen) zou zijn.
Die redenering overtuigt niet en lijkt een beetje op het (ook niet
houdbaar gebleken) standpunt van de NAM richting Groningse
huizenbezitters dat schade aan hun woning zonder verkoop ervan
niet zou zijn vast te stellen.
13. Het maakt mogelijk de vaststelling van de omvang van de
schade lastiger en zal ongetwijfeld samen met het causale
verband een rol gaan spelen bij het verdere verloop van deze
procedure (de Hoge Raad verwijst naar een ander hof), maar
zonder nadere motivering valt volgens de Hoge Raad niet in te
zien dat de door Holding gestelde schade niet een zodanige
invloed op de winst en het eigen vermogen van de Dochter heeft
gehad dat dit ook heeft geleid tot een lagere waarde van de
aandelen of tot het uitblijven van dividenduitkeringen (r.o. 3.5.3).
14. In de gevallen waarin alleen onrechtmatig is gehandeld jegens
de aandeelhouder (nadrukkelijk te onderscheiden van de situaties
waarin ook onrechtmatig is gehandeld jegens de aandeelhouder,
naast het onrechtmatig handelen jegens de dochtervennootschap;
in dat geval is sprake van (een verkapte vorm van) afgeleide

schade) kan de waardevermindering van de aandelen in en/of
gederfde dividenden door de dochtervennootschap derhalve als
schade door de aandeelhouder worden gevorderd.

E.S. Ebels
UdinkSchepel Advocaten

210

Hoge Raad
12 oktober 2018, nr. 17/03536
ECLI:NL:HR:2018:1900
ECLI:NL:PHR:2018:696
(mr. Numann, mr. Snijders, mr. Tanja-van
den Broek, mr. Du Perron, mr. Kroeze)
(concl. A-G mr. Timmerman)
Noot B. Lem en noot S.M.Y van de Graaff

Rechtspersonenrecht. Procesrecht. Belang-
hebbende.

Verzoek tot ontslag bestuur van stichting en
benoeming nieuw bestuur, subsidiair tot
ontbinding van de stichting. Verzoeker is lid
en voormalig bestuurslid van de vereniging
die de stichting heeft opgericht en is lid van
het afdelingsbestuur van die vereniging.
Klachten tegen oordeel hof dat verzoeker
niet-ontvankelijk is op de grond dat hij geen
belanghebbende is. Begrip belanghebbende;
betrokkenheidscriterium.

[BW art. 2:21, 2:298 lid 1, 2:299]

Onderdeel 1 van het middel richt verschillende klachten tegen het
oordeel van het hof in r.o. 2.9 en r.o. 2.11 dat [verzoeker] niet kan
worden aangemerkt als belanghebbende in de zin van art. 2:298
BW, art. 2:299 BW en art. 2:21 BW. Onderdeel 1.5 klaagt dat het
oordeel van het hof onvoldoende begrijpelijk is gemotiveerd.
In art. 2:298 lid 1 BW, art. 2:299 BW en art. 2:21 lid 4 BW is niet in
het algemeen vermeld wie tot de belanghebbenden in de zin van
deze bepalingen zijn te rekenen. Dit moet uit de aard van de pro-
cedure en de daarmee verband houdende wetsbepalingen worden
afgeleid. Bij de beantwoording van de vraag of iemand belang-
hebbende is, zal een rol spelen in hoeverre deze door de uitkomst
van de desbetreffende procedure zodanig in een eigen belang kan
worden getroffen dat deze daarin behoort te mogen opkomen ter
bescherming van dat belang, of in hoeverre deze anderszins zo
nauw betrokken is of is geweest bij het onderwerp dat in de pro-
cedure wordt behandeld, dat daarin een belang is gelegen om in de
procedure te verschijnen (vgl. HR 10 november 2006,
ECLI:NL:HR:2006:AY8290, NJ 2007/45, r.o. 3.4.2.).
Het oordeel van het hof in r.o. 2.9 en r.o. 2.11 moet aldus worden
begrepen dat [verzoeker] niet zo nauw betrokken is of is geweest bij
het onderwerp dat in de procedure wordt behandeld, te weten het
bestedingsbeleid van de Stichting, dat daarin een belang is gelegen
om in de procedure te verschijnen.
Het onderdeel slaagt. Vaststaat dat [verzoeker] (a) van 2004 tot
2012 bestuurder van het ANV is geweest, dus in een periode dat de
Stichting de fondsen van haar oprichtster, het ANV, beheerde en
administreerde, (b) sinds 2009 bestuurslid is van de ANV-afdeling
Nederland, (c) zich in het verleden ervoor heeft sterk gemaakt dat
de in 3.1 onder (iv) bedoelde statutenwijziging deels is terugge-
draaid, en (d) tijdens zijn bestuurslidmaatschap van het ANV en
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