
door George van Daal

Op 30 september 2003 verklaarde het HvJ EG

verklaarde in een arrest gewezen tussen de

Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amster-

dam en Inspire Art Limited voor recht dat een aantal

bepalingen van de Nederlandse Wet op de formeel

buitenlandse vennootschappen strijdt met de Elfde

Richtlijn van de Raad van 21 december 1989, respec-

tievelijk art. 43 EG en 48 EG. Over dit arrest zijn in

persberichten, kranten en via internet nogal opge-

wonden berichten verspreid. Hoewel met het arrest

de deur naar misbruik van Engelse Limiteds weer

wat is geopend, is enige nuancering op zijn plaats.

In die persberichten, door diverse kranten overge-

nomen, en op de website van een van de Nederland-

se aanbieders van Limiteds, wordt gesteld dat de

Limited nu officieel gelijk is gesteld aan een Neder-

landse besloten vennootschap, en dat de Wet FBV nu

zelfs zou moeten worden afgeschaft. Dat klopt niet.

De zaak ging oorspronkelijk alleen om art. 2 Wet

FBV, over de inschrijvingsvereisten als FBV. Kanton-

rechter en het Hof hebben echter, ondanks protes-

ten van een opvallende hoeveelheid staten die

schriftelijke opmerkingen hebben ingediend, de

zaak uitgebreid naar een toetsing van ook de art. 3, 4

en 5 Wet FBV. De zaak had een sterk academisch

karakter want belangrijke verplichtingen van de

Wet FBV gólden al niet voor Limiteds. Het Hof lijkt

de Wet FBV deels niet goed te hebben gelezen. In elk

geval hoeft de Wet FBV niet te worden afgeschaft

want die is met een paar kleine aanpassingen in lijn

te brengen met het arrest. Ten slotte blijven belang-

rijke aansprakelijkheidsbepalingen van Nederlands

vennootschapsrecht en onrechtmatige daad van toe-

passing op de bestuurders en leidinggevenden van

alle FBV’s, ook die van Limiteds.

De inschrijvings-, depot- en bekendmakingsver-

plichtingen rond voornamelijk de hoedanigheid

van FBV en de kapitaalsvereisten zijn gesneuveld

voor FBV’s uit de EU. Daarmee is misbruik van bij-

voorbeeld Limiteds iets gemakkelijker geworden.

Bestuurders en leidinggevenden van dergelijke

FBV’s dienen zich echter bij misbruik te realiseren

dat dat allicht tot een Nederlands faillissement van

de FBV leidt, en dat zij dan het lid op de neus kun-

nen krijgen van het Nederlandse onrechtmatige-

daadsrecht én de bestuurdersaansprakelijkheid na

faillissement (art. 2:138 BW).

(Van dezelfde auteur zal een ontnuchterende analyse van

het arrest verschijnen in Advocatenblad 2003-20, van 

31 oktober a.s.)
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door Michel Knapen
Minister Donner houdt er rekening mee dat
het verplicht procuraat wordt afgeschaft. Dat
zei hij tijdens een congres dat maandag 6 okto-
ber werd gehouden ter ere van het tachtigjarig
bestaan van de Nederlandse Vereniging voor
Rechtspraak. Op dat congres bleek ook dat
rechters niet zo van rechter-plaatsvervangers
houden, en al helemaal niet wanneer het advo-
caten zijn.

Uit een enquête, uitgezet door de NVvR en
het weekblad Vrij Nederland, uitte de meerder-
heid van de rechters kritiek op het fenomeen

rechter-plaatsvervanger. Is die plaatsvervanger
een advocaat, dan heeft 61 procent daar moeite
mee. De advocaat scoort daarmee vergeleken
met andere plaatsvervangers het slechtst.
Wetenschappers als plaatsvervangers worden
door ‘vaste’ rechters meer gewaardeerd.

Het onderwerp zal tijdens de vergadering
van rechtbankpresidenten en de Raad voor de
Rechtspraak op 6 en 7 november worden
behandeld. Tijdens deze vergadering komt ook
de Leidraad Onpartijdigheid aan de orde.

Minister Donner, een van de sprekers tij-
dens het NVvR-congres, achtte een herbezin-

ning van een adequate geschilbeslechting
gewenst, om te voorkomen dat ‘we vastlopen in
een steeds dichter net van regels en procedures’.
Donner: ‘Zo kan het griffierechtenstelsel wor-
den vereenvoudigd, kan het verplicht procu-
raat afgeschaft, de absolute competentiegrens
van kantongerechten verhoogd en de tuch-
trechtspraak op andere wijze ingericht’. Op
deze ideeën gaf hij verder geen toelichting.
Samen met de Raad voor de Rechtspraak komt
Donner in de eerste helft van 2004 met een
plan van aanpak.

Verplicht procuraat en rechter-plaatsvervanger niet populair

actualiteiten

Opwinding over arrest Engelse Limiteds misplaatst

de advocaat

Ter introductie van het achtste stripboek De Rechter, dat eind september verscheen, tekent 

Jesse van Muylwijck nu voor de vierde en laatste keer een strip voor het Advocatenblad.


