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Stuitingshandeling tegenover de vof geldt ook als 
stuitingsverklaring voor vorderingen op individuele 
vennoten

Hoge Raad 
17 juli 2020, nr. 19/01094, ECLI:NL:HR:2020:1315(Concl. A-G Hartlief (niet opgenomen))

(mr. Streefkerk, mr. Snijders, mr. Polak, mr. Du Perron, 
mr. Wattendorff)
(Concl. A-G Hartlief (niet opgenomen))
Noot mr. R.A.G. de Vaan

Personenvennootschap. Verjaring. Stuiting van verjaring 
vordering op vof en haar vennoten. Uitleg van jegens vof 
gerichte stuitingshandeling. In beginsel geen afzonderlij-
ke stuitingshandeling jegens vennoten vereist. 

[BW art. 3:37, 3:310, 3:317; WvK art. 18]Noot mr. R.A.G. de Vaan

Essentie: Personenvennootschap. Verjaring. Stuiting van ver-
jaring vordering op vof en haar vennoten. Uitleg van jegens 
vof gerichte stuitingshandeling: niet alleen letten op tekst van 
de mededeling, maar ook op de context en overige omstan-
digheden van het geval. In het algemeen is er geen reden om 
aan te nemen dat een vennootschapscrediteur die de verja-
ring van zijn vordering op de vof stuit, daarmee niet ook zijn 
vorderingen op de individuele vennoten in privé zou willen 
handhaven. Daarom is, behoudens bijzondere omstandighe-
den, geen afzonderlijke stuitingshandeling jegens individuele 
vennoten in privé vereist.

Samenvatting: Een crediteur van een vof richt zijn stuitings-
handeling uitsluitend aan de vof in een brief die ‘t.a.v. de di-
rectie’ is geadresseerd. In deze zaak staat de vraag centraal of 
deze stuitingshandeling tevens de verjaring van de vorderin-
gen van de crediteur op de vennoten in privé heeft gestuit. De 
Hoge Raad beslist – anders dan de rechtbank en het gerechts-
hof hadden gedaan – dat een stuitingshandeling tegenover de 
vof in beginsel zodanig moet worden uitgelegd dat deze óók 
als stuitingsverklaring is bedoeld met betrekking tot de vorde-
ringen op de individuele vennoten. In het algemeen is er vol-
gens de Hoge Raad namelijk geen reden om aan te nemen dat 
een crediteur bij het uitbrengen van de stuitingshandeling je-
gens de vof niet óók de wens zal hebben om de verjaring van 
de samenlopende vorderingen op de vennoten te stuiten. Een 
expliciete en/of afzonderlijke stuitingshandeling jegens de in-
dividuele vennoot is volgens de Hoge Raad in beginsel niet 
vereist.

[eiser], wonende te [woonplaats], Brazilië,
eiser tot cassatie,
hierna: [eiser],
advocaat: J. de Jong van Lier,
tegen
[verweerder], wonende te [woonplaats],
verweerder in cassatie,
hierna: [verweerder],
advocaten: A.C. van Schaick en N.E. Groeneveld-Tijssens.

1. Procesverloop
Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties ver-
wijst de Hoge Raad naar:
a. De vonnissen in de zaak C/16/404359/HA ZA 15-923 van 
de rechtbank Midden-Nederland van 17  februari 2016 en 
14 september 2016;
b. het arrest in de zaak 200.208.547/01 van het gerechtshof 
Arnhem-Leeuwarden van 27 november 2018.
[eiser] heeft tegen het arrest van het hof beroep in cassatie 
ingesteld.
[verweerder] 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 
verwerping van het cassatieberoep.
De advocaat van [eiser] heeft schriftelijk op die conclusie ge-
reageerd.

2. Uitgangspunten en feiten
2.1. In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.
(i) In 1999 zocht [eiser] met zijn partner financiering voor de 
koop van een huis. Adviesbureau [A] te Amersfoort (hierna: 
‘[A]’), dat gedreven werd in de vorm van een vennootschap 
onder firma (hierna: ‘vof ’), heeft hen daarbij geadviseerd. 
[verweerder] was vennoot van de vof [A].
(ii) Het advies aan [eiser] en zijn partner hield onder meer in 
het beëindigen van een reeds lopende levensverzekering bij 
Interpolis en het aangaan van een nieuwe levensverzekering 
bij Generali. De medische keuring heeft plaatsgevonden op 
25 januari 2000. Daarbij is gemeld dat de partner van [eiser] 
eind jaren tachtig de ziekte van Hodgkin (lymfeklierkanker) 
had gehad.
(iii) Op 28 maart 2000 is bij de partner van [eiser] de diagnose 
baarmoederhalskanker gesteld. Zij is aanvankelijk met succes 
behandeld.
(iv) De nieuwe ziekte is niet gemeld aan Generali. Deze heeft 
op 14 april 2000 een offerte uitgebracht, met een verhoogde 
premie vanwege de medische voorgeschiedenis van de part-
ner van [eiser]. Op 1 augustus 2000 is het door [eiser] en zijn 
partner gekochte huis aan hen overgedragen en is de levens-
verzekering bij Generali ingegaan. Vervolgens is de bestaande 
verzekering bij Interpolis beëindigd.
(v) Op 1 januari 2001 is de vof [A] ontbonden. De onderne-
ming en handelsnaam zijn overgedragen aan [B] B.V. (hierna: 
[B]), gevestigd op hetzelfde adres. [verweerder] was indirect 
bestuurder en grootaandeelhouder van [B].
(vi) In april 2001 bleek de partner van [eiser] uitzaaiingen te 
hebben. Zij is overleden op 27 juli 2001.
(vii) Generali heeft bij brief van 7 februari 2002 geweigerd uit 
te keren omdat niet gemeld was dat de partner van [eiser] na 
de keuring maar voor de ingangsdatum van de verzekering 
artsen had geraadpleegd en in een ziekenhuis opgenomen was 
geweest.
(viii) Bij brief van 1 september 2005, gericht aan ‘[A] t.a.v. de 
directie’, heeft de advocaat van [eiser] [A] aansprakelijk ge-
steld voor de geleden schade als gevolg van het advies van [A] 
om de levensverzekering bij Interpolis op te zeggen en de 
nieuwe ziekte van de partner van [eiser] niet te melden aan 
Generali.
(ix) Per 1 augustus 2004 heeft [B] de portefeuille en handels-
naam ‘[A]’ verkocht aan [C] B.V., een volle dochter van [D] 
B.V. (hierna: [D]). Op 1 januari 2006 is deze handelsnaam 
overgedragen aan [E] B.V. (hierna: [E]), een andere volle 
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dochter van [D]. In 2008 is [B] ontbonden. [verweerder] is 
naderhand, in 2014, statutair bestuurder van [E] geworden.
(x) Bij brief van 4 maart 2008, eveneens gericht aan de directie 
van [A], heeft de advocaat van [eiser] de aansprakelijkstelling 
voor de door [eiser] geleden schade gehandhaafd.
(xi) [eiser] heeft eerst [E], mede handelend onder de naam 
[A], gedagvaard. Deze vordering is in twee instanties afgewe-
zen omdat, kort gezegd, de aansprakelijkheid van de vof [A] 
niet was overgegaan op [E].
(xii) Bij brief van 1 maart 2013 heeft de advocaat van [eiser] 
[verweerder] als gewezen vennoot van [A] aansprakelijk ge-
steld voor de geleden schade als gevolg van het advies om de 
levensverzekering bij Interpolis op te zeggen, en bericht dat 
[eiser] tegenover zowel [A] als [verweerder] zijn recht op na-
koming van de verbintenis tot schadevergoeding voorbe-
houdt.
2.2. [eiser] vordert in deze procedure van [verweerder] als 
gewezen vennoot van [A], kort gezegd, schadevergoeding 
wegens het destijds door [A] gegeven advies om de bestaande 
levensverzekering bij Interpolis op te zeggen en niet aan Ge-
nerali te melden dat de partner van [eiser] kanker had, omdat 
de medische acceptatie van de levensverzekering al achter de 
rug was.
2.3. De rechtbank heeft de vordering van [eiser] afgewezen 
wegens verjaring daarvan.
2.4. Het hof heeft het vonnis van de rechtbank bekrachtigd. 
Daartoe heeft het onder meer als volgt overwogen.
Op de verjaring van de vordering tot schadevergoeding is 
art. 3:310 lid 1 BW van toepassing. Niet in geschil is dat [eiser] 
uit de brief van Generali van 7 februari 2002 heeft kunnen 
afleiden dat hij schade leed en waardoor en door wie deze 
schade is ontstaan. Dit betekent dat de verjaringstermijn ten 
aanzien van de schadevordering in februari 2002 is gaan lo-
pen en dat deze is voltooid in februari 2007. De vraag is der-
halve of de brief van de advocaat van [eiser] aan [A] van 1 
september 2005 de verjaring van de vordering op [verweer-
der] heeft gestuit. (rov. 5.3.1)
Een stuiting in de vorm van een schriftelijke mededeling moet 
een voldoende duidelijke waarschuwing aan de schuldenaar, 
in dit geval [verweerder], inhouden en zodanig geformuleerd 
zijn dat deze, ook na het verstrijken van de verjaringstermijn, 
ermee rekening moet houden dat hij de beschikking houdt 
over gegevens en bewijsmateriaal, zodat hij zich tegen een 
door de schuldeiser mogelijk in te stellen vordering behoorlijk 
kan verweren. Hierbij dient niet alleen te worden gelet op de 
formulering van de brief, maar ook op de context waarin de 
mededeling is gedaan en op de overige omstandigheden van 
het geval. [verweerder] heeft uit de brief van 1 september 2005 
niet kunnen afleiden dat [eiser] zich tegenover hem persoon-
lijk het recht op schadevergoeding voorbehield. Die brief is 
gericht aan ‘[A] t.a.v. de directie’, dat wil zeggen aan de vof en 
niet aan (een van) de vennoten en dus niet aan [verweerder] 
persoonlijk. Weliswaar heeft [verweerder] feitelijk de brief 
ontvangen en gelezen, maar uit de inhoud van de brief volgt 
niet dat [verweerder] (naast de vof) persoonlijk door [eiser] 
aansprakelijk werd gesteld voor de schade. Over afzonderlijke 
aansprakelijkheid van [verweerder] wordt in de brief met 
geen woord gerept. [verweerder] hoefde dus op basis van de 
brief geen rekening te houden met een vordering van [eiser] 
tot schadevergoeding op hem persoonlijk. Dat [verweerder] 
er wellicht van op de hoogte was dat hij naast de vof in per-
soon aansprakelijk kon worden gesteld, maakt dat niet anders. 
[eiser] noemt geen omstandigheden die kunnen leiden tot een 
ander oordeel. (rov. 5.3.2)

De stuitingshandeling in de brief van 1 september 2005 jegens 
de vof [A] heeft niet te gelden als ook een stuitingshandeling 
jegens [verweerder] als vennoot. Anders dan [eiser] stelt, is 
een vordering op een vof niet op een lijn te stellen met een 
vordering op de afzonderlijke vennoten. Zoals onder meer 
volgt uit HR 6 februari 2015, ECLI:NL:HR:2015:251, moeten 
de vorderingen op de vof (de gezamenlijke vennoten) en op 
de vennoten persoonlijk als afzonderlijke (samenlopende) 
vorderingen worden beschouwd, die onafhankelijk van elkaar 
kunnen worden ingesteld en verhaald en waartegen de vof en 
de vennoten ieder hun eigen verweermiddelen kunnen aan-
voeren. Dit brengt mee dat de vorderingen op de vof en op 
[verweerder] als vennoot ook elk afzonderlijk verjaren en dus 
afzonderlijk moeten worden gestuit. (rov. 5.3.3)

3. Beoordeling van het middel
3.1. Onderdeel 1.2 van het middel klaagt onder meer dat het 
oordeel van het hof in rov. 5.3.3 dat de vorderingen op de vof 
en op [verweerder] als vennoot afzonderlijk moeten worden 
gestuit, onjuist dan wel onbegrijpelijk is in het licht van de 
onderlinge verbondenheid tussen deze vorderingen. Daar-
naast klaagt onderdeel 1.4 dat het hof miskend heeft dat me-
dedelingen (verklaringen) aan de gezamenlijke vennoten ge-
daan kunnen worden aan de vof en dat een aan de vof 
uitgebrachte stuitingsverklaring werking heeft jegens de geza-
menlijke vennoten.
3.2.1. Een schuldeiser van een vof kan zijn vordering zowel 
geldend maken tegen de gezamenlijke vennoten (‘tegen de 
vof ’), als tegen iedere vennoot afzonderlijk. Een vennoot-
schapscrediteur heeft aldus jegens iedere vennoot twee sa-
menlopende vorderingsrechten: één jegens de gezamenlijke 
vennoten (‘jegens de vof ’), dat verhaalbaar is op het afgeschei-
den vermogen van de vof, en één jegens de vennoot persoon-
lijk, dat verhaalbaar is op het privévermogen van deze ven-
noot.1

3.2.2. Uit het hiervoor in 3.2.1 genoemde uitgangspunt dat 
sprake is van twee samenlopende vorderingsrechten van de 
vennootschapscrediteur, volgt dat de daarmee verbonden 
rechtsvorderingen op de gezamenlijke vennoten (‘de vof ’) en 
op een individuele vennoot elk afzonderlijk verjaren, en dat 
dus ook voor elk van die rechtsvorderingen afzonderlijk dient 
te worden nagegaan of de verjaring tijdig is gestuit. In zoverre 
is het oordeel van het hof juist.
3.2.3. Het hof heeft eveneens met juistheid geoordeeld dat bij 
beantwoording van de vraag of een schriftelijke mededeling 
op grond van art. 3:317 BW als een stuiting kan worden opge-
vat, niet alleen moet worden gelet op de tekst van de medede-
ling maar ook op de context waarin de mededeling wordt ge-
daan, en eveneens op de overige omstandigheden van het 
geval, en dat het erop aankomt of de mededeling een voldoen-
de duidelijke waarschuwing aan de schuldenaar inhoudt dat 
hij rekening moet houden met de mogelijkheid dat de vorde-
ring nog geldend wordt gemaakt.2

3.3.1. Met betrekking tot een stuitingsverklaring als bedoeld 
in art. 3:317 BW, gericht aan een vof, geldt het volgende.
3.3.2. Verklaringen ‘jegens de vof ’, waaronder een stuitings-
verklaring, zijn verklaringen gericht tot de gezamenlijke ven-

1  Zie onder meer HR 19 april 2019, ECLI:NL:HR:2019:649 (UWV/
Bewindvoerder), rov. 3.4.4.

2  HR 18 september 2009, ECLI:NL:HR:2009:BI8502, rov. 3.6.2; HR 3 
juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1112, rov. 3.4.2.
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noten.3 Een verklaring jegens de vof die de vof bereikt – door-
dat die verklaring wordt ontvangen hetzij op het kantoor van 
de vennootschap, hetzij door een van de vertegenwoordi-
gingsbevoegde vennoten –, wordt in verband daarmee geacht 
ieder van de vennoten te hebben bereikt (art. 3:37 lid 3 BW). 
Uitgangspunt moet daarom zijn dat die verklaring jegens 
ieder van hen werking heeft. In de overwegingen van het hof 
ligt besloten dat de brief van 1 september 2005 was gericht aan 
de (inmiddels ontbonden) vof en deze ook heeft bereikt.
3.3.3. Een stuitingsverklaring ‘jegens de vof ’ moet in beginsel 
aldus worden uitgelegd dat deze ook als stuitingsverklaring is 
bedoeld met betrekking tot de vorderingen op de individuele 
vennoten. In het algemeen is er immers geen reden om aan te 
nemen dat een vennootschapscrediteur die door een aan de 
vof gerichte stuitingsverklaring zijn vordering op de vof hand-
haaft, daarmee niet tevens zijn daarmee samenlopende vorde-
ringen op de individuele vennoten zou willen handhaven. De 
individuele vennoten zullen een tot de vof gerichte en door de 
vof ontvangen stuitingsverklaring – die, gelet op hetgeen hier-
voor in 3.3.2 is overwogen, geacht wordt ieder van hen te 
hebben bereikt – in het algemeen dan ook aldus moeten be-
grijpen dat deze mede ziet op de met de vordering op de vof 
samenlopende vorderingen jegens ieder van hen persoonlijk. 
Daarmee is voldaan aan de hiervoor, aan het slot van 3.2.3 
vermelde strekking van de stuitingverklaring.
Voor een andere uitleg van die verklaring is slechts plaats op 
grond van bijzondere omstandigheden. Daarbij valt te denken 
aan het geval dat de stuitingsverklaring uitdrukkelijk is be-
perkt tot de vordering op de gezamenlijke vennoten of tot 
vorderingen op bepaalde vennoten.
3.4. De onderdelen klagen terecht dat het hof de hiervoor in 
3.3.2-3.3.3 genoemde regels heeft miskend.
3.5. De overige klachten van het middel behoeven geen be-
handeling.

4. Beslissing
De Hoge Raad:
– vernietigt het arrest van het gerechtshof Arnhem-Leeuwar-
den van 27 november 2018;
– verwijst het geding naar het gerechtshof ’s-Hertogenbosch 
ter verdere behandeling en beslissing;
– veroordeelt [verweerder] in de kosten van het geding in 
cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van [eiser] begroot 
op € 2.101,18 aan verschotten en € 2.600,= voor salaris.

NOOT

1. Een crediteur die een vordering heeft op een vennootschap 
onder firma (‘vof’) kan volgens het huidige recht niet alleen 
de vof aanspreken tot betaling, maar hij kan zich ook richten 
tot de individuele vennoten in privé. Het betreft hier vorde-
ringsrechten die volgens vaste jurisprudentie tegelijkertijd 
zowel ‘afzonderlijk’ als ‘samenlopend’ zijn (HR 6 februari 
2015, ECLI:NL:HR2015:251, r.o. 3.4.3, «JIN» 2015/80, m.nt. Van 
der Kraan).
2. Het ‘afzonderlijke’ element van deze vorderingsrechten 
komt onder meer tot uiting in het feit dat de individuele ven-
noten het recht hebben om volledig zelfstandig verweer te 
voeren tegen de vordering, ongeacht de vraag of de vof 

3  Vgl. onder meer HR 19 april 2019, ECLI:NL:HR:2019:649 (UWV/
Bewindvoerder), rov. 3.4.2.

überhaupt verweer voert en wat de inhoud van dat verweer 
is. Of de vordering(en) tegen de vof en/of de individuele ven-
noten kan/kunnen worden toegewezen, moet voor elke vor-
dering apart worden beoordeeld (HR 18 december 1959, 
ECLI:NL:HR:1959:BG9455, NJ 1960/121, m.nt. Hijmans van 
den Bergh). De individuele vennoten kunnen alle verweren 
aanvoeren die de vof zelf ook zou kunnen aanvoeren en zij 
kunnen daarnaast óók de verweren aanvoeren waarop alleen 
de betreffende vennoot eventueel een beroep kan doen (bij-
voorbeeld vanwege een tegenvordering die een vennoot in 
privé op de vennootschapscrediteur heeft).
3. Het ‘samenlopende’ element van de vorderingsrechten op 
de vof en op de individuele vennoten komt onder meer tot 
uiting in het feit dat een betaling door de vof ook de indivi-
duele vennoten bevrijdt (en vice versa, vgl. art. 6:7 lid 2 BW). 
De vorderingsrechten op de vof en die op de individuele ven-
noten vormen samen één post in het vermogen van de 
schuldeiser. Als de vof niet aansprakelijk is tegenover de 
schuldeiser, zullen de individuele vennoten dat doorgaans 
ook niet zijn (HR 9 mei 1969, ECLI:NL:HR:1969:AC0846, NJ 
1969/307, m.nt. Drion).
4. In eerdere uitspraken van de Hoge Raad op het gebied van 
personenvennootschappen is nader uitgewerkt welke conse-
quenties het ‘afzonderlijk en samenlopende’ karakter van de 
vorderingsrechten op vof en vennoten in concrete situaties 
heeft. In die uitspraken is onder meer duidelijk geworden dat 
de vof geen rechtspersoonlijkheid bezit en evenmin rechts-
subjectiviteit, maar wel een afgescheiden vermogen (zie o.a. 
HR 19 april 2019, ECLI:NL:HR:2019:649, r.o. 3.4.1, «JIN» 
2019/104, m.nt. Ebels). Een vennootschapscrediteur kan zich 
verhalen op dat afgescheiden vermogen én op het privéver-
mogen van elke vennoot. Een uitsluitend tegen de vof gewe-
zen vonnis kan geen gezag van gewijsde krijgen tegenover 
een vennoot in privé en kan niet ten laste van diens privéver-
mogen worden uitgewonnen (HR 13 december 2002, 
ECLI:NL:HR:2002:AE9261 r.o. 3.3.1, NJ 2004/212, m.nt. HJS).
5. De Hoge Raad heeft ook al eerder geoordeeld dat de vraag 
of een bepaalde handeling stuitende werking heeft ten aan-
zien van de verjaring van een vordering, beantwoord moet 
worden aan de hand van alle omstandigheden van het geval. 
Als het gaat om een aanmaning of schriftelijke mededeling 
zoals bedoeld in art. 3:317 BW, moet niet alleen gekeken 
worden naar de tekst van de aanmaning of mededeling, 
maar moet tevens gekeken worden naar de context waarin 
die aanmaning of mededeling wordt uitgebracht (zie o.a. 
HR 18 september 2009, ECLI:NL:HR:2009:BI8502 r.o. 3.6.2, NJ 
2009/439 en HR 3 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1112 r.o. 3.4.2, 
NJ 2016/291).
6. In de hier gepubliceerde uitspraak had de eiser in cassatie 
– een partij die vennootschapscrediteur meende te zijn – een 
schriftelijke mededeling zoals bedoeld in art. 3:317 BW ge-
richt aan de vof. Over de aansprakelijkheid van de vennoten 
in privé werd in de betreffende brief niet uitdrukkelijk ge-
sproken. In de adresregel van de betreffende brief stond 
‘t.a.v. de directie’. Enige tijd later (toen de vof niet meer be-
stond) wilde de eiser zich alsnog op één van de vennoten 
verhalen. Die vennoot beriep zich vervolgens tegenover de 
eiser (onder meer) op verjaring.
7. De rechtbank en het gerechtshof oordeelden dat de schrif-
telijke mededeling van de eiser in dit geval uitsluitend ge-
richt was geweest aan de vof en niet aan de vennoten per-
soonlijk. Ondanks het feit dat de aangesproken vennoot de 
brief destijds zelf had ontvangen en gelezen, hoefde hij er 
volgens de rechtbank en het gerechtshof geen rekening mee 
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te houden dat de eiser zich op hem persoonlijk zou willen 
verhalen. Een stuitingshandeling die gericht is aan de vof, 
heeft volgens de rechtbank en het gerechtshof niet ook te 
gelden als een stuitingshandeling richting de individuele 
vennoten in privé.
8. De eiser stelde vervolgens cassatie in. En met succes: de 
Hoge Raad oordeelt dat als uitgangspunt moet gelden dat 
een verklaring jegens de vof die de vof bereikt, geacht wordt 
ieder van de vennoten te hebben bereikt, en dat een stui-
tingsverklaring die gericht is aan de vof in beginsel aldus 
moet worden uitgelegd dat deze ook als stuitingsverklaring 
is bedoeld met betrekking tot de vorderingen op de individu-
ele vennoten. Individuele vennoten moeten stuitingsverkla-
ringen die aan de vof worden gericht daarom in het alge-
meen ook zo begrijpen dat de schuldeiser zich ook tegenover 
hen privé het recht op nakoming voorbehoudt.
9. De beslissing van de Hoge Raad in deze zaak is op het eer-
ste gezicht opvallend, omdat de Hoge Raad in 2010 juist had 
beslist dat een vorderingsrecht jegens elke hoofdelijke schul-
denaar bij gebreke van een wettelijke bepaling afzonderlijk 
verjaart en dat de verjaring ook afzonderlijk gestuit moet 
worden (HR 8 januari 2010, ECLI:NL:HR:2010:BK1615, 
r.o. 3.3.1, NJ 2010/155, m.nt. Wortmann). Aangezien er (nog) 
geen wettelijke bepaling is die regelt dat een stuitingshande-
ling aan de vof tevens geldt als een stuitingshandeling rich-
ting de vennoten, zou je denken – en dat deed ook A-G Hart-
lief blijkens diens conclusie – dat daarom steeds 
afzonderlijke stuitingshandelingen nodig zijn richting de ven-
noten, om verjaring van de vorderingen op die vennoten te 
voorkomen. Toch komt de Hoge Raad tot een ander oordeel 
dan de A-G, zonder daarbij uitdrukkelijk terug te komen op 
de uitspraak uit 2010. De argumentatie is creatief gevonden: 
de Hoge Raad concludeert niet dat een stuitingshandeling 
die gericht is aan de vof automatisch te gelden heeft als een 
stuitingshandeling richting de vennoten in privé, maar 
‘slechts’ dat een stuitingshandeling richting de vof in begin-
sel wel als zodanig zal moeten worden uitgelegd. Volgens mij 
zouden we hier kunnen spreken van een soort jurisprudenti-
eel uitlegvermoeden: in beginsel moet een stuitingshande-
ling tegenover de vof op deze manier worden uitgelegd, be-
houdens in uitzonderingsgevallen. De Hoge Raad geeft één 
voorbeeld van een dergelijke uitzondering: het geval wan-
neer in de aanmaning expliciet wordt vermeld dat de aanma-
ning niet de intentie heeft de verjaring van de vorderingen 
op de vennoten te stuiten. Deze uitzonderingssituatie zal zich 
in de praktijk bepaald niet snel voordoen.
10. Deze uitspraak is gewezen in de context van een vof, 
maar ik denk dat het jurisprudentieel uitlegvermoeden ook 
van toepassing zal zijn op een beherend vennoot in de een 
commanditaire vennootschap. Ook die beherend vennoot is 
immers in privé (hoofdelijk) aansprakelijk voor de schulden 
van de vennootschap op een manier die vergelijkbaar is met 
de aansprakelijkheid van de vennoten in een vof (art. 19 
WvK). Hetzelfde geldt waarschijnlijk voor de commanditaire 
vennoot die het beheersverbod overtreedt (art. 21 WvK).
11. Het is goed denkbaar dat deze uitspraak van de Hoge 
Raad in concrete gevallen onredelijk kan uitpakken. Het is 
lang niet altijd het geval dat alle (voormalige) vennoten exact 
op de hoogte zijn van alle vorderingen die vennootschaps-
crediteuren nog menen te hebben, laat staan dat ze op de 
hoogte zijn van het moment waarop deze vorderingen door 
de betreffende schuldeiser voor het laatst zijn gestuit. Een 
vennoot die de crediteurenadministratie toevertrouwt aan 
zijn medevennoot kan hierdoor in privé na lange tijd nog 

verrast worden met een oude claim van een crediteur die is 
gestuit zonder dat hij hiervan op de hoogte is gesteld (laat 
staan: dat hij erop gewezen is dat hij het bewijs moest bewa-
ren om zich in een eventuele procedure nog te kunnen ver-
dedigen). Bij het ontbinden en liquideren van een vennoot-
schap of bij het uittreden van een vennoot zullen de 
vennoten (althans: hun adviseurs) zich van dit risico bewust 
moeten zijn.
12. Met deze uitspraak van de Hoge Raad is duidelijk gewor-
den dat het versturen van een afzonderlijke stuitingsbrief aan 
de vennoten van een vof in privé doorgaans niet meer nodig 
is om verjaring van de vorderingen op die vennoten te voor-
komen. Anderzijds kan de crediteur zich een vervelende uit-
legdiscussie besparen door de brief ook (in afschrift) aan de 
vennoten in privé te sturen. Als het om een aanzienlijk be-
drag gaat – zoals in deze zaak het geval was – is het voorko-
men van een discussie hieromtrent een paar extra postzegels 
wel waard.

mr. R.A.G. de Vaan
advocaat bij TeekensKarstens advocaten notarissen
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Tijdens periode dat rechtspersoon is opgehouden te 
bestaan, geldt voor de verjaring een verlengingsgrond 
zoals bedoeld in art. 3:320 BW

Hoge Raad 
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Verjaring. Verlengingsgrond. Vereffening in en herope-
ning van faillissement. 

[BW art. 2:23c, 3:320; Fw art. 36, 194]Noot mr. drs. ir. E.J.H. Zandbergen en mr. H.A. de Bruijn

Essentie: Toepassing van een verlengingsgrond voor verja-
ring bij een vordering op een rechtspersoon die na faillietver-
klaring door insolventie is ontbonden en vervolgens is opge-
houden te bestaan, terwijl de mogelijkheid bestaat dat de 
vereffening in faillissement wordt heropend.

Samenvatting: Een bank verstrekt een lening aan een ven-
nootschap. Voor het verstrekken van de lening bedingt de 
bank enkele zekerheden. Eén van die zekerheden houdt in dat 
een derde zich borg stelt jegens de bank.
Enkele maanden na het verstrekken van de lening en het aan-
gaan van de borgtochtovereenkomst zegt de bank de ver-
strekte financiering met onmiddellijke ingang op. Daarbij 
deelt de bank de borg mee dat zij hem, afhankelijk van de 
opbrengst van de andere gestelde zekerheden, mogelijk zal 
moeten aanspreken op betaling op grond van de borgtocht-
overeenkomst. Weer enkele dagen na het opzeggen van de 
financiering wordt de vennootschap in staat van faillissement 
verklaard.
De bank spreekt de borg meerdere keren aan op zijn verplich-
tingen uit hoofde van de borgtochtovereenkomst en vordert 
in deze procedure nakoming van de borgtocht. De borg stelt 




