
Periodieke nieuwsbrief van Boskamp & Willems Advocaten

RAAD03
OMGANG IN TIJDEN VAN CORONA

NOODKREET VAN VERKEERSSLACHTOFFERS IS GEHOORD

P2 

P3 

VOORWOORD RAAD

Het zijn rare en soms ook verontrustende tijden. Door het 
corona-virus is de wereld ineens deels tot stilstand gekomen. 
Veel ondernemers ondervinden dagelijks de financiële en 
praktische problemen die door het virus veroorzaakt worden. 
Een anderhalve-metersamenleving lijkt het nieuwe normaal te 
worden. Hoe gaan we dat vormgeven?

Ook onder deze omstandigheden ontvangt u de eerste Raad van 
2020. In deze nieuwsbrief van Boskamp & Willems Advocaten 
wordt niet alleen aandacht besteed aan de juridische gevolgen 
van het corona-virus, maar juist ook aan allerlei andere kwesties 
die voor u interessant kunnen zijn.

Wij wensen u veel leesplezier. Blijf gezond, want dat is het 
belangrijkste in deze tijden. En hopelijk komen de samenleving 
en de economie weer snel op gang.

Huub van der Westen
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BEN VOORZICHTIG MET HET GEBRUIK VAN 
DE TERM “DIRECTEUR” OP LINKEDIN

REIKWIJDTE SCHRIFTELIJKHEIDSVEREISTE 
KOOPOVEREENKOMST WONING

GEEN TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE DOOR  
VOORZIEN BAARHEID ZELFS NIET NA 43 JAAR

MOGEN WE U VOORSTELLEN AAN...

WIE SCHRIJFT DIE BLIJFT



Als u hierover vragen heeft, kunt u 
contact opnemen met de sectie 
Familie- en erfrecht.

Niek Vinke
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OMGANG IN TIJDEN 
VAN CORONA

De corona-uitbraak en de door de overheid getroffen maatregelen om het virus beheersbaar 
te houden, hebben een enorme impact op de Nederlandse economie en samenleving. Werden 
de maatregelen in eerste instantie steeds verder aangescherpt; nu vindt er een voorzichtige 
versoepeling van de maatregelen plaats. In onze familierechtpraktijk merken wij dat er 
veel vragen zijn over de invloed van corona en de genomen maatregelen op bestaande 
omgangsregelingen oftewel contactregelingen.

Contactregeling ook nakomen in coronatijd

De meest gestelde vraag is of de bestaande 
contactregeling nagekomen kan en moet worden. Het 
korte antwoord daarop luidt dat de uitbraak van corona 
en de getroffen maatregelen in principe geen enkele 
wijziging brengen in de gemaakte afspraken. De onderling 
gemaakte afspraken in een ouderschapsplan of een door 
de rechtbank vastgestelde contactregeling dienen door de 
ouders gewoon nagekomen te worden. 

Wanneer een van partijen de bestaande afspraken niet 
(langer) in het belang van de kinderen acht, kan in onder-
ling overleg een wijziging van de afspraken overeen worden 
gekomen. Lukt dat niet, dan zal de betreffende ouder 
uiteindelijk de rechtbank moeten verzoeken de bestaande 
regeling te wijzigen. Totdat de rechtbank de contactregeling 
heeft aangepast, geldt de bestaande regeling. 

Het nakomen van de geldende afspraken is belangrijk. Het 
voorkomt onzekerheid. Dit is niet alleen in het belang van 
de ouders, maar zeker ook in het belang van de kinderen. 
Kinderen hebben belang bij structuur en regelmaat. De 
huidige tijd is voor kinderen al verwarrend genoeg en zij 
zijn gebaat bij ondersteuning door hun beide ouders. Ook 
is voor de kinderen belangrijk om te zien hoe het met 
beide ouders gaat.   

Helaas zien wij in de praktijk dat ten onrechte contact-
regelingen eenzijdig worden opgeschort of niet 
nagekomen. De andere ouder heeft dan de mogelijkheid 
om in een kort geding nakoming van de contactregeling 
te vragen (op straffe van een dwangsom). Gelukkig wordt 
dit soort zaken door de rechtbanken nog wel behandeld 
(vaak telefonisch of via videobellen), zodat er op redelijk 
korte termijn duidelijkheid komt voor de ouders en de 
kinderen. Ook heeft alleen het opstarten van een dergelijke 
procedure vaak al tot resultaat dat de bestaande afspraken 
worden hervat.  

Uitzonderingen

Niet in alle situaties is het echter mogelijk om de 
contactregeling na te komen. Uiteraard dienen de 
richtlijnen van de overheid en de getroffen maatregelen te 
worden nageleefd. Zo moet bij verkoudheidsklachten in 
combinatie met koorts of benauwdheid van een gezinslid 
uit voorzorg het hele gezin thuisblijven. In dit kader is 
van belang dat ouders elkaar blijven informeren over hun 
gezondheid en die van de kinderen. Belangrijk is dus dat u 
de richtlijnen van de Rijksoverheid blijft volgen. 

Als ouders zich zorgen maken over de contactregeling 
adviseren we dit bespreekbaar te maken. Ouders kunnen 
dan onderzoeken of het mogelijk is om in onderling 
overleg of met behulp van hun advocaten tot passende 
afspraken te komen, zoals een (tijdelijke) aanpassing van 
de contactregeling. Aanpassingen kunnen ook nodig of 
wenselijk zijn in de situatie dat de zorg niet door een van 
de ouders opgevangen kan worden. Bijvoorbeeld omdat 
de betreffende ouder een vitaal beroep heeft of de zorg 
niet kan combineren met het werk nu de kinderen meer 
thuis zijn en de opvangmogelijkheden zijn beperkt. Enige 
flexibiliteit van beide ouders zal in deze tijd nodig zijn.

Heeft u vragen over de wijziging of nakoming van de 
contactregeling dan kunt u contact met ons opnemen. 
Blijkt het niet mogelijk om in onderling overleg tot een 
oplossing te komen, dan zullen wij voor u een verzoek bij 
de rechtbank indienen, zodat de rechtbank hierover een 
beslissing kan nemen. 



Bent u ook slachtoffer van een 
verkeersdelict? Dan kunt u zich wenden 
tot mr. Adri Noordhof, LSA advocate, 
voor advies.

Adri Noordhof
Sectie Schade en Aansprakelijkheid
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Noodkreet van verkeersslachtoffers is 
gehoord: strengere straffen mogelijk 
bij ernstige verkeersdelicten

Op verzoek van de Minister van Justitie 
en Veiligheid en het Fonds Slachtofferhulp 
zijn enkele jaren geleden onderzoeken 
uitgevoerd naar de straftoemeting bij 
verkeersdelicten en de ervaring van 
slachtoffers. Mede op basis van de 
uitkomsten zijn de Wegenverkeerswet en 
het Wetboek van Strafrecht per 1 januari 
2020 gewijzigd. Met de wijzigingen 
wordt recht gedaan aan slachtoffers en 
nabestaanden van ernstige verkeersdelicten 
en wordt de verkeersveiligheid bevorderd.

Voor een slachtoffer of nabestaande van een verkeers-
delict was het al mogelijk om in de strafprocedure 
schadevergoeding te vorderen van de verdachte. Dit kan 
van belang zijn, met name als de WA-verzekeraar van de 
verdachte niet uitkeert en het slachtoffer met lege handen 
dreigt achter te blijven. De strafrechter kan de vordering 
van de benadeelde partij beoordelen in de strafzaak en 
een schadevergoeding toekennen. Heeft de dader acht 
maanden na de beslissing van de rechter of het Openbaar 
Ministerie (OM) nog niet betaald, dan is het onder voor-
waarden mogelijk om van de Staat een voorschot op de 
schadevergoeding te ontvangen. 

Ook ten aanzien van de aan de verdachte op te leggen 
straf heeft een slachtoffer ter zitting al meer mogelijk-
heden om hierover zijn mening kenbaar te maken of zelf 
een slachtofferverklaring af te leggen. Voor nabestaanden 
van een overleden verkeersslachtoffer bleef het zeer 
wrang om in een zitting bij de strafrechter te horen dat 
de veroorzaker er met een geringe straf of boete vanaf 
kan komen, ook al heeft hij roekeloos gereden. Diverse 
schrijnende voorbeelden kwamen regelmatig in het nieuws. 

Wijziging Wegenverkeerswet en 
Wetboek van Strafrecht

Per 1 januari 2020 zijn nu de Wegenverkeerswet en het 
Wetboek van Strafrecht gewijzigd (zie MvT Wijziging 
Wegenverkeerswet 1994 en het Wetboek van Strafrecht, 
nr. 35086). Op grond van de voormalige wettelijke 
bepalingen was strafbaarstelling niet mogelijk als zeer 
gevaarlijk rijgedrag zonder brokken had plaatsgevonden. 
Dit betekent dat de bestuurder die op ongelukkige wijze 
een ernstig verkeersongeval veroorzaakte een zware straf 
boven het hoofd hing en dat de roekeloze, gevaarlijke 
weggebruiker die het geluk had dat hij niemand aanreed 
een veel lagere straf kreeg. Dit verschil is met deze 
wijziging verkleind. 

Delicten die nu strafbaar kunnen zijn

Het opzettelijk in ernstige mate schenden van verkeers-
regels is door de invoering van art. 5a Wegenverkeerswet 
strafbaar gesteld. Voorbeelden van delicten die onder dit 
artikel strafbaar kunnen zijn:

• gevaarlijk inhalen;
• over een vluchtstrook rijden waar dat niet is toegestaan;
• bumperkleven;
• rijden met mobiele telefoon in de hand;
• te hard rijden.

Het rijden met de mobiele telefoon in de hand was al 
strafbaar gesteld. Met deze wijziging in de wet kan echter 
gevaarlijk gebruik van de mobiele telefoon in het verkeer 
strenger aangepakt worden dan voorheen mogelijk was.

Op basis van onderzoek is beslist om de strafmaxima van 
ernstige verkeersgedragingen waaronder het rijden onder 
invloed, het doorrijden na een ongeval en het autorijden 
nadat een rijontzegging is opgelegd, te verhogen. De 
wetgever wil een signaal afgeven want ook recidive, dus 
het opnieuw in de fout gaan, wordt strenger bestraft. 

Op welke wijze de gewijzigde wettelijke regels worden 
toegepast, zal moeten blijken. Door het OM en het 
Fonds Slachtofferhulp zijn de voorstellen die aan deze 
wetswijziging vooraf ging positief ontvangen. 
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In 2018 heeft de Hoge Raad een nieuw fenomeen in het arbeidsrecht geïntroduceerd: 
de gedeeltelijke transitievergoeding. Dat riep uiteraard vragen op. De Hoge Raad heeft 
inmiddels meer duidelijkheid geboden. 

Kolom 

In september 2018 heeft de Hoge Raad de zogenaamde 
Kolom-beschikking gewezen. Voor het eerst is geoordeeld 
dat een werknemer recht heeft op een gedeeltelijke 
transitievergoeding bij vermindering van de arbeidsduur. 
Dat was bijzonder, omdat het gesloten ontslagstelsel 
van de wet géén gedeeltelijke ontbinding van de 
arbeidsovereenkomst kent en ook geen aanspraak op een 
gedeeltelijke transitievergoeding.

In die Kolom-casus ging het om een leraar die op enig 
moment arbeidsongeschikt raakte. Na 104 weken 
arbeidsongeschiktheid vervalt de ontslagbescherming 
en werd de aanstelling beëindigd. Er volgde een nieuwe 
benoeming voor minder uren. De leraar verzocht de 
onderwijsinstelling om een transitievergoeding te betalen.

Het oordeel van de Hoge Raad was dat de mogelijkheid 
van gedeeltelijk ontslag met daaraan gekoppeld de 
aanspraak op een gedeeltelijke transitievergoeding, 
moet worden aanvaard voor het bijzondere geval dat, 
gedwongen door de omstandigheden, overgegaan 
wordt tot een substantiële (tenminste 20%) én 
structurele (naar redelijke verwachting blijvende) 
vermindering van de arbeidstijd van de werknemer. Zoals 

wanneer wel en 
wanneer niet?

bijvoorbeeld bij het noodzakelijk gedeeltelijk vervallen 
van arbeidsplaatsen wegens bedrijfseconomische 
omstandigheden en blijvende gedeeltelijke 
arbeidsongeschiktheid van de werknemer. 

Door vermindering van de arbeidsduur was de arbeids-
overeenkomst feitelijk gedeeltelijk beëindigd. Dat brengt 
met zich mee dat er recht is op een transitievergoeding 
naar evenredigheid van de vermindering van de 
arbeidsduur. De werknemer zou immers een deel van 
de transitievergoeding missen als hij na vermindering 
van zijn arbeidsomvang ontslagen zou worden en geen 
vergoeding zou hebben ontvangen naar aanleiding van de 
vermindering van de arbeids duur. Die ongewenste situatie 
heeft de Hoge Raad nu onder vangen.

Victoria

Na de Kolom-beschikking heeft de Hoge Raad in februari 
van dit jaar de Victoria-beschikking gewezen. Daarin 
ging het om een medewerkster die werkzaam was in de 
schoonmaakbranche op twee locaties. Een deel van haar 
werkzaamheden viel weg. Na een mislukte poging om met 
wederzijds goedvinden tot een gedeeltelijke beëindiging te 
komen ontstond de vraag of een gedeeltelijke ontbinding 
van de arbeidsovereenkomst mogelijk is. 

GEDEELTELIJKE 
TRANSITIEVERGOEDING:
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Als u hierover vragen heeft, kunt u 
terecht bij de advocaten van onze  
sectie Arbeidsrecht.

Daniëlle Heberle

De Hoge Raad bevestigt in deze beschikking dat het 
systeem van de wet niet voorziet in gedeeltelijke 
ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Wel 
is het volgens de Hoge Raad mogelijk om een 
arbeidsovereenkomst feitelijk gedeeltelijk te beëindigen 
en hij formuleert vijf mogelijke situaties. Daarbij kan voor 
een werknemer in enkele gevallen aanspraak bestaan op 
een gedeeltelijke transitievergoeding. 

SIPOR

De Kolom-beschikking was aanleiding om eind 2019 
prejudiciële vragen te stellen aan de Hoge Raad, die in 
april 2020 zijn beantwoord in de SIPOR-beschikking. 
Een lerares raakte blijvend arbeidsongeschikt voor haar 
eigen werk. Na 104 weken van arbeidsongeschiktheid 
is zij daardoor ontslagen voor haar eigen functie. Zij 
werd bij haar eigen werkgever wel herplaatst in een 
andere functie, met een bijbehorend lager salaris. De 
belangrijkste vraag die gesteld werd aan de Hoge Raad was 
of vermindering van de arbeidsduur gelijkgesteld dient te 
worden met een vermindering van het salaris als gevolg 
van een functiewijziging, met dien verstande dat in dat 
geval ook recht op een transitievergoeding bestaat naar 
evenredigheid van de salarisvermindering.

De Hoge Raad oordeelde ontkennend. Vermindering 
van het salaris als gevolg van een herplaatsing geeft 
dus geen recht op een transitievergoeding. Het past 
volgens de Hoge Raad niet binnen de systematiek van 
de wettelijke regeling van de transitievergoeding om een 
vergoeding aan de werknemer toe te kennen voor verlies 
van inkomen om een andere reden dan vermindering van 
de arbeidsduur. 

Bedenk als werkgever op voorhand dus goed welk risico u 
loopt om een (gedeeltelijke) transitievergoeding te moeten 
betalen, ook buiten de situatie van ontslag. 
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Feiten en omstandigheden

In deze zaak ging het om een faillissement van een 
incassobureau (zie Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 28 
januari 2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:256, op rechtspraak.nl.) 

Het faillissement werd uitgesproken in 2017. De door 
de rechtbank aangestelde curator constateerde – naast 
enkele andere onregelmatigheden – dat de laatst 
gepubliceerde jaarrekening betrekking had op het boekjaar 
2012. Die jaarrekening was pas op 10 juni 2014 openbaar 
gemaakt. De jaarrekeningen van de daarop volgende 
boekjaren waren helemaal niet gedeponeerd. Dit terwijl 
in de (huidige) wet staat dat de jaarrekening van een 
rechtspersoon uiterlijk 12 maanden na afloop van het 
boekjaar gedeponeerd moet zijn. De verantwoordelijkheid 

voor tijdige deponering ligt bij het bestuur. Het bestuur van 
de vennootschap was dus in overtreding. 

Mevrouw X was (via haar holding) formeel bestuurder (en 
enig aandeelhouder) van de vennootschap. Mevrouw X 
was gehuwd met de heer Y. 

De heer Y had geen formele (bestuurders)betrokkenheid bij 
het incassobureau. Wel was hij hier sinds 1995 in loondienst.

In de procedure had de curator een verklaring voor 
recht gevraagd dat mevrouw X en de heer Y hun taken 
als (indirect) bestuurder (mevrouw X) dan wel feitelijk 
leidinggevende (de heer Y) van de failliet kennelijk 
onbehoorlijk hadden vervuld. Volgens de curator leverde 
dit een overtreding van artikel 2:248 Burgerlijk Wetboek 

Het hebben van een LinkedIn-account is eerder regel dan uitzondering. Veel mensen zien dit 
medium als een verlengstuk van hun CV. Hoe meer nevenfuncties en competenties hierop 
vermeld staan, hoe beter, zo lijkt het devies. Dat het gebruik van LinkedIn ook een keerzijde 
met verstrekkende (financiële) gevolgen kan hebben, bewijst een recente uitspraak van het 
gerechtshof ’s-Hertogenbosch.

Ben voorzichtig met 
het gebruik van de term 
“directeur” op LinkedIn



(BW) op. Op grond van dit wetsartikel staat in het geval 
dat het bestuur niet aan haar deponeringsverplichting 
van de jaarrekening heeft voldaan vast dat sprake is van 
kennelijk onbehoorlijk bestuur. Ook wordt dan vermoed 
dat deze omstandigheid een belangrijke oorzaak is van 
het faillissement. 

Als een rechter tot het oordeel komt dat artikel 2:248 BW 
is overtreden dan kan het bestuur worden veroordeeld tot 
betaling van het tekort in het faillissement. Dit betekent 
dat alle schulden die niet kunnen worden betaald in het 
faillissement voor rekening van het bestuur komen. Nu de 
boedel in veruit de meeste faillissementen onvoldoende 
is om daaruit alle schulden te voldoen en de totale 
schuldenlast in een gemiddeld faillissement al gauw in de 
tonnen loopt, kan dit zeer ingrijpende gevolgen hebben 
voor het bestuur. 

Ook de persoon die weliswaar niet formeel maar wel 
materieel (feitelijk) bestuurder is, kan op grond van 
dit artikel worden veroordeeld voor dezelfde schade. 
Daarvoor is noodzakelijk dat die persoon heeft gehandeld 
“als ware hij bestuurder”. De curator zal dan moeten 
bewijzen dat deze persoon zich – kortgezegd – heeft 
beziggehouden met de dagelijkse gang van zaken van 
de betreffende onderneming. De curator vorderde, 
naast de hiervoor genoemde verklaring voor recht, ook 
veroordeling tot betaling van € 25.000,- als voorschot op 
het uiteindelijke tekort in het faillissement.

Procesverloop

In eerste aanleg heeft de rechtbank de vorderingen van de 
curator ten aanzien van mevrouw X (de formele, indirecte 
bestuurder) toegewezen. De vorderingen ten aanzien van 
de heer Y werden afgewezen. De curator liet het hier niet 
bij zitten en ging tegen het vonnis in hoger beroep. 

Het gerechtshof kwam tot een ander oordeel dan de 
rechtbank. Het oordeelde dat ook de heer Y (hoofdelijk) 
aansprakelijk was voor het faillissementstekort. Daarbij 
nam het hof in aanmerking dat de onderneming vanaf 
2010 feitelijk niets anders was dan een klein familiebedrijf 
in moeilijke tijden. Het bedrijf bestond namelijk maar uit 
twee echtgenoten en een (zieke) werknemer. Mevrouw X 
en de heer Y hielden zich samen bezig met alle facetten 
van de onderneming. Daardoor kon de heer Y volgens het 
hof als feitelijk bestuurder worden aangemerkt, zodat naast 
zijn echtgenote, mevrouw X, ook hij verantwoordelijk werd 
gehouden voor het onbehoorlijke bestuur. Dat de heer 
Y daadwerkelijk als bestuurder kon worden aangemerkt 
werd door het hof nog eens onderstreept doordat hij zich 
op zijn LinkedIn-pagina als “directie” van de vennootschap 
had geprofileerd.

Enkele conclusies

Hoewel het verleidelijk is om LinkedIn te gebruiken als 
uithangbord voor al uw competenties en functies, kan 
dit gebruik ook een keerzijde hebben. Zoals deze casus 
illustreert, kunnen een curator en rechter hier argumenten 
aan ontlenen die ertoe kunnen leiden dat u wordt 
aangemerkt als feitelijk bestuurder van een onderneming. 
Dit met een veroordeling van het faillissementstekort tot 
gevolg. Ben hier dus beducht op!

Bij het voorgaande kan wel een kanttekening worden 
gemaakt. De overwegingen in het arrest illustreren 
dat er in deze casus naast een overtreding van de 
deponerings verplichting “meer” aan de hand was. Zo 
valt bijvoorbeeld te lezen dat de administratie van de 
vennootschap gebreken vertoonde. Dat gegeven kan 
– mits de betreffende gebreken voldoende ernstig zijn – 
een zelfstandige grond voor bestuurdersaansprakelijkheid 
opleveren (artikel 2:10 BW). Vermoedelijk heeft deze 
constatering meegespeeld bij de eindbeslissing van het 
hof. Uit de jurisprudentie op dit terrein blijkt namelijk ook 
dat het voor een curator vaak lastig is om een veroordeling 
op grond van artikel 2:248 BW te realiseren op de enkele 
grond dat een jaarrekening te laat is gedeponeerd. Zeker 
in het geval er andere oorzaken van het faillissement 
aanwijsbaar zijn. Veel (lagere) rechters lijken tot 
uitgangspunt te nemen dat er “meer” aan de hand moet 
zijn om tot oplegging van de draconische “straf” uit hoofde 
van artikel 2:248 BW (veroordeling tot betaling van het 
faillissementstekort) te kunnen komen. Dit arrest past wat 
dat betreft in diezelfde lijn.

Als u meer informatie wilt over dit 
onderwerp, neemt u dan gerust contact 
op met onze sectie insolventierecht.

Tjeerd Raijmakers
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Reikwijdte schriftelijkheidsvereiste 
koopovereenkomst woning

Een koopovereenkomst van een tot bewoning 
bestemde onroerende zaak kan als de koper 
een natuurlijk persoon is enkel schriftelijk 
worden aangegaan. Dit vormvoorschrift is 
algemeen bekend. Zonder een akte komt de 
koopovereenkomst niet tot stand. Onlangs 
heeft de rechtbank Oost-Brabant de reikwijdte 
van dit vormvoorschrift nog eens duidelijk 
gemaakt. Wat speelde er in deze zaak?

Partijen bereiken mondeling overeenstemming over 
de verkoop van de woning, de prijs en de leverings-
datum (Rechtbank Oost-Brabant 25 maart 2020, 
ECLI:NL:RBOBR:2020:2100). De makelaars leggen de 
afspraken schriftelijk vast. Verkoper tekent als eerste de 
koopovereenkomst. Vervolgens tekent de koper, maar hij 
wijzigt handgeschreven de datum van levering. Dit merkt de 
verkoper niet direct op. Vervolgens beroept de koper zich op 
het financieringsvoorbehoud. Verkoper verzet zich hiertegen 
omdat koper zijn beroep hierop niet heeft onderbouwd en 
houdt koper aan de eerder overeengekomen leverings-
datum. Koper geeft aan deze sommatie geen gevolg. 
Verkoper ontbindt de koopovereenkomst en maakt 
aanspraak op de contractuele boete. Betaling van de boete 
blijft uit waarna de verkoper de koper dagvaardt. Koper voert 
het verweer dat geen overeenstemming is bereikt over de 
leveringsdatum, waardoor er geen overeenkomst tot stand 
gekomen is.  Verkoper voert aan dat hierover al mondeling 
overeenstemming bestond, dat koper dit eenzijdig heeft 
gewijzigd en dat wordt vastgehouden aan de oorspronkelijke 
afgesproken datum.

Oordeel rechtbank

De rechtbank volgt de stellingname van koper en 
overweegt als volgt:
“Een overeenkomst komt tot stand door een aanbod en 
de aanvaarding daarvan, zodat  ook in het geval dat er enkel 
sprake is van een mondelinge overeenstemming een geldige 
overeenkomst tot stand is gekomen. Hierop bestaat een 
uitzondering ten aanzien van de koop van een woonhuis. 
De wet heeft daaraan een vormvereiste verbonden, te weten 
het schriftelijkheidsvereiste zoals neergelegd in artikel 7:2 lid 
1 BW. Dit vereiste bepaalt – kort gezegd – dat de koop van 
een woonhuis schriftelijk wordt aangegaan indien de koper 
een particulier is. De regel brengt mee dat de mondelinge 
overeenstemming de particuliere koper niet bindt zolang die 
overeenstemming niet schriftelijk is vastgelegd.”

Vervolgens overweegt de rechtbank dat partijen geen 
overeenstemming hadden over de leveringsdatum. De 

koper heeft immers de leveringsdatum gewijzigd en die 
wijziging is door verkoper niet geaccepteerd. Nu er geen 
schriftelijke overeenstemming is bereikt, betekent dit dat er 
géén overeenkomst tot stand is gekomen. Dat er al eerder 
mondelinge overeenstemming was over de leveringsdatum,  
brengt daarin volgens de rechtbank geen verandering. Het 
gaat immers om de koop van een woning. Op grond van de 
wet is pas sprake van een rechtsgeldige koopovereenkomst, 
als is voldaan aan het schriftelijkheidsvereiste conform 
artikel 7:2 BW. Dit betekent dat koper niet gebonden is aan 
de eerder overeengekomen leveringsdatum, ook al hebben 
zij daar eerder mondelinge overeenstemming over bereikt. 
Om die reden kan verkoper volgens de rechtbank geen 
aanspraak maken op de boete. 

Conclusie

Doen er zich bij ondertekening van de koopovereenkomst 
voor een woning nog wijzigingen voor, dan is het dus 
extra van belang dat partijen de betekenis hiervan 
onderkennen. Dit kan er immers toe leiden dat er in het 
geheel geen overeenkomst tot stand is gekomen. Wanneer 
een partij eenzijdig  een wijziging aanbrengt is het van 
belang hierover zo mogelijk alsnog overeenstemming 
te bereiken, waarmee de onzekerheid over het bestaan 
van een koopovereenkomst wordt weggenomen. Uit het 
voorgaande blijkt maar weer eens dat een ogenschijnlijk 
eenvoudige aanpassing verstrekkende gevolgen kan 
hebben. Voor beide partijen, immers ook verkoper kan zich 
in de lezing van de rechtbank in een dergelijk geval  op het 
niet bestaan van een koopovereenkomst beroepen. 

In dit geval had koper overigens ook contact op kunnen 
nemen met de verkoper om de datum van levering nog eens 
ter sprake te brengen. Bij uitblijven van overeenstemming 
hierover had de koper van ondertekening kunnen afzien. 
De koper had de aangeboden koopovereenkomst ook 
ongewijzigd kunnen ondertekenen en gebruik kunnen 
maken van de wettelijke bedenktijd. 

Tot  slot, inmiddels is door verkoper tegen dit vonnis hoger 
beroep ingesteld. De toekomst zal uitwijzen of er op het 
schriftelijkheidsvereiste nog uitzonderingen mogelijk zijn.

Neem voor meer informatie over dit 
onderwerp contact op met:

Marcel Verhagen
Sectie Onroerend goed
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Vereisten 

Zo’n verzoek tot tegemoetkoming in de schade dient 
aan een aantal vereisten te voldoen. Tegemoetkoming 
zal alleen worden toegekend, als er sprake is van een 
planologische wijziging. Met een planologische wijziging 
wordt het veranderen van bijvoorbeeld een bestemmings-
plan bedoeld. Als het realiseren van een bouwplan onder 
een bestaand plan al mogelijk was, kan die ontwikkeling 
niet leiden tot planschade. 

Bij toekenning van tegemoetkoming wordt niet het gehele 
schadebedrag vergoed. Het bevoegd gezag houdt namelijk 
rekening met een normaal maatschappelijk risico van 
minimaal 2%  (dat kan zelfs oplopen tot 5%). Dat normaal 
maatschappelijk risico kan worden gezien als een vorm van 
‘eigen risico’. 

Voorzienbaarheid 

Bij de beoordeling van een planschadeverzoek speelt de 
voorzienbaarheid ook een grote rol. Als ten tijde van de 
aankoop voor de koper van het aangrenzende perceel 
voorzienbaar was dat een bepaalde, voor hem negatieve, 
planologische ontwikkeling zich zou kunnen voordoen, 
zal de aanvraag tot tegemoetkoming worden afgewezen. 
De schade blijft dan voor rekening van verzoeker. 

Onlangs is door de Raad van State geoordeeld dat 
de voorzienbaarheid zelfs nog een rol speelt na 
een tijdsverloop van 43 jaar. (Zie Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State 22 april 2020, 
ECLI:NL:RVS:2020:11222.) De casus is als volgt. 

Verzoeker is sinds 1970 eigenaar van een woning. Door 
een provinciaal inpassingsplan in 2014 wordt een snelweg 
op circa 40 meter van zijn woning mogelijk gemaakt. 
Verzoeker stelt dat zijn woning door die mogelijkheid in 

Wijzigingen in bestemmingsplannen of andere planologische besluiten kunnen soms (flinke) 
schade veroorzaken. Bijvoorbeeld doordat bepaalde grond een andere bestemming krijgt, wat kan 
leiden tot waardevermindering voor dat perceel of voor aangrenzende percelen. Te denken valt aan 
een verandering  waardoor het realiseren van een groot appartementencomplex mogelijk wordt 
gemaakt, naast uw woning. Op een perceel waar voorheen geen of minder bouwmogelijkheden 
waren. Daardoor kan de waarde van uw woning dalen. De waardedaling van uw woning wordt 
dan aangemerkt als planschade. Als u te maken krijgt met planschade, kunt u een verzoek tot 
tegemoetkoming in de schade indienen bij het bevoegd gezag, doorgaans de gemeente. 

waarde is gedaald en verzoekt om tegemoetkoming in 
planschade. In 1962 is echter al een provinciaal streekplan 
vastgesteld, waarin een tracé van verschillende wegen werd 
geprojecteerd, waaronder een snelweg langs de woning 
van verzoeker. Het bevoegd gezag heeft het verzoek dan 
ook afgewezen. Door de plannen uit 1962 was het voor 
verzoeker voorzienbaar dat er een snelweg vlak naast zijn 
huis zou kunnen worden gerealiseerd. De rechtbank was 
daarentegen van mening dat de voorzienbaarheid door 
het grote tijdsverloop niet meer aan de koper kon worden 
tegengeworpen en vernietigde de afwijzing van het verzoek. 

Het geschil is vervolgens voorgelegd aan de Raad van State. 
Naar het oordeel van de Raad van State was ondanks het 
tijdsverloop tussen de aankoop van de woning in 1970 
en de inwerkingtreding van het plan 43 jaar later, sprake 
van voorzienbaarheid en heeft verzoeker daarom geen 
aanspraak op een tegemoetkoming. 

De Raad van State houdt vast aan de geldende leer dat de 
voorzienbaarheid moet worden beoordeeld aan de hand 
van de vraag of de koper ten tijde van de aankoop van 
bijvoorbeeld een woning of perceel, rekening had moeten 
houden met het feit dat de situatie nadelig zou kunnen 
worden veranderd. Zelfs als er gedurende 43 jaar geen 
realisatie van het plan plaats heeft gevonden. 

GEEN TEGEMOETKOMING 
IN PLANSCHADE DOOR
VOORZIEN BAARHEID

zelfs niet na 43 jaar
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Heeft u vragen over plan schade of 
overweegt u een planschadeverzoek 
in te dienen, neem dan contact op 
met  de medewerkers van de sectie 
Omgevingsrecht. 

Lian van Hoorn



11

Mogen we u voorstellen aan 
onze nieuwe medewerkers 

Danique van Ooijen
advocaat Vastgoed- en huurrecht

René Menting
advocaat Vastgoed- en huurrecht

Lian van Hoorn
juridisch medewerker Omgevingsrecht

Robbin Struijk
advocaat Vastgoed- en huurrecht

Efrie van den Heuvel 
advocaat Personen- en familierecht



Bij een B.V. met één aandeelhouder waarbij die 
aandeelhouder de B.V. ook als bestuurder vertegenwoordigt 
(de DGA), is het wettelijk verplicht om alle overeenkomsten 
tussen de B.V. en de DGA schriftelijk vast te leggen. Dit 
wordt vaak over het hoofd gezien.

Als niet aan deze wettelijke verplichting wordt voldaan, 
dan kan de B.V. de overeenkomst vernietigen. Dat zal niet 
gauw gebeuren zolang de DGA dezelfde blijft. Maar als de 
aandelen worden overgedragen en er een nieuwe bestuur-
der wordt benoemd of als de B.V. failliet gaat en er een 
curator wordt aangesteld misschien wel. Dit zal met name 
het geval zijn als de overeenkomst nadelig is voor de B.V.

Het is overigens niet noodzakelijk (maar wel wenselijk) 
dat de schriftelijke vastlegging voor of bij het sluiten van 
de overeenkomst plaatsvindt. Als een overeenkomst uit 
het verleden niet schriftelijk is vastgelegd, dan kan alsnog 
een schriftelijke overeenkomst worden opgesteld waarin 
de eerder gemaakte mondelinge afspraken worden 
opgenomen. Vanaf dat moment wordt dan wel voldaan 
aan de wettelijke verplichting. 

Het is dus goed om alle overeenkomsten die u als 
DGA met uw B.V. heeft gesloten na te lopen en na 
te gaan of deze schriftelijk zijn vastgelegd. Denk 
hierbij aan overeenkomsten van geldlening, aan 
arbeids- of managementovereenkomsten en aan 
huurovereenkomsten. Mochten de afspraken nog niet 
schriftelijk zijn vastgelegd, dan is het van belang om dat 
alsnog zo snel mogelijk te doen. 

WIE SCHRIJFT DIE BLIJFT

Als curator in faillissementen loop ik er regelmatig tegenaan dat afspraken die zijn gemaakt 
tussen een directeur-grootaandeelhouder en zijn vennootschap niet schriftelijk zijn vastgelegd. 
Dat kan tot problemen leiden. 

Boskamp & Willems Advocaten
Postbus 8727

5605 LS Eindhoven

Tel +31 (0)40 250 14 14
Fax +31 (0)40 250 14 50

advocaten@boskampwillems.nl

www.boskampwillems.nl

Colofon

Raad is een uitgave van:

De sectie Ondernemingsrecht 
beantwoordt graag uw vragen.

Dagmar Dielissen-Breukers

Vernietiging van een overeenkomst kan namelijk vergaande 
gevolgen hebben. Als bijvoorbeeld een huurovereenkomst 
wordt vernietigd, dan is de huur mogelijk onverschuldigd 
betaald. In dat geval kan (de curator van) de vennootschap 
de betaalde huur terugvorderen. 

Er is een uitzondering voor overeenkomsten die tot 
de gewone bedrijfsuitoefening van de B.V. horen. Die 
kunnen niet worden vernietigd wegens het ontbreken 
van een schriftelijke overeenkomst. Beter is het echter 
om ieder risico te vermijden en afspraken schriftelijk vast 
te leggen. Op voorhand is immers niet altijd duidelijk of 
een rechter zal oordelen dat afspraken tot de gewone 
bedrijfsuitoefening van een B.V. behoren of niet.

Ook als er meer bestuurders of aandeelhouders zijn, is het 
overigens aan te raden om overeenkomsten schriftelijk vast 
te leggen. Een schriftelijke overeenkomst geeft immers een 
betere bewijspositie als er discussie komt.

Kortom: wie schrijft die blijft!
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