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De nationalisatie van SNS Reaal heeft tot een stroom aan juridische procedures geleid. Veel aandacht gaat daarbij uit naar
het onteigeningsvraagstuk en de toepassing van de Interventiewet. In de marge van dit juridische geweld verscheen een
uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland over de reikwijdte van de 403-verklaring die SNS Bank en SNS Reaal
hadden afgelegd met betrekking tot hun dochtervennootschappen. In het (tussen)vonnis geeft de rechtbank aan deze
verklaringen een ruime uitleg. Daarnaast is naar mening van de rechtbank – de nationalisatie ten spijt – het bestaan van
voldoende waarborgen voor de crediteuren van de voormalige dochters nog onvoldoende gebleken.

1. Inleiding

Vennootschappen die deel uitmaken van een grotere groep kunnen met een ‘concernvrijstelling’ afwijken van de
inrichtingsvoorschriften voor de jaarrekening van titel 9 boek 2 BW. In dat geval kan worden volstaan met een
geconsolideerde jaarrekening voor de groep. Om in aanmerking te komen voor een vrijstelling dient een
groepsmaatschappij te voldoen aan een aantal in art. 2:403 BW genoemde voorwaarden. Een belangrijke voorwaarde
betreft de aansprakelijkstelling door de moedervennootschap (art. 2:403 lid 1 sub f BW). De consoliderende rechtspersoon
(veelal de holding) dient schriftelijk te verklaren dat zij zich hoofdelijk aansprakelijk stelt voor de uit rechtshandelingen van
de groepsmaatschappij voortvloeiende schulden. De gedachte van een dergelijke ‘403-verklaring’: het nadeel voor
schuldeisers van het feit dat een debiteur geen eigen jaarrekening hoeft te publiceren (gebrek aan inzicht in de financiële
positie) wordt gecompenseerd door de hoofdelijke aansprakelijkheid van de moedermaatschappij.
De moedervennootschap kan haar aansprakelijkheidsverklaring ook weer intrekken (art. 2:404 BW). Hiermee wordt
toekomstige aansprakelijkheid voorkomen, maar de moedervennootschap blijft dan nog wel aansprakelijk voor
rechtshandelingen die verricht zijn vóór de intrekking. Deze overblijvende aansprakelijkheid kan onder omstandigheden,
namelijk als de vennootschap niet meer tot de groep behoort en ook aan de overige vereisten van art. 2:404 lid 3 BW is
voldaan, beëindigd worden.
Een schuldeiser die vreest dat zijn schuld niet zal worden voldaan door de groepsmaatschappij kan in verzet komen tegen
het voornemen tot beëindiging van de overblijvende aansprakelijkheid. Er geldt een vergelijkbare verzetregeling ten
behoeve van crediteuren zoals deze vóór inwerkingtreding van de Wet Flex-BV gold in geval van kapitaalvermindering
(voorheen art. 2:209 BW).De schuldeiser kan een vervangende waarborg verlangen, tenzij hij, gezien de
vermogenstoestand van zijn hoofdschuldenaar of uit anderen hoofde, al voldoende waarborgen heeft dat zijn vordering zal
worden voldaan.

2. Rb. Midden-Nederland 7 mei 2014 (ECLI:NL:RBMNE:2014:1642)

2.1 Feiten

In deze procedure verzetten een aantal partijen zich tegen het voornemen van SNS Bank en SNS Reaal tot beëindiging van
de na intrekking van een 403-verklaring overblijvende aansprakelijkheid voor schulden die voortvloeien uit
rechtshandelingen van respectievelijk Propertize BV en PRPZ Financiering Participaties BV (hierna: PRPZ).
SNS Bank is een dochtervennootschap van SNS Reaal, PRPZ is een dochtervennootschap van Propertize (voorheen: SNS
Property Finance BV). Propertize was tot 1 januari 2014 een dochtervennootschap van SNS Bank. Op 4 december 2006
heeft SNS Bank zich door middel van een 403-verklaring hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor uit de rechtshandelingen van
Propertize voortvloeiende schulden. SNS Reaal heeft op 30 januari 2008 hetzelfde gedaan ten aanzien van PRPZ. Zoals
bekend zijn SNS Reaal en SNS Bank per 1 februari 2013 genationaliseerd. Ter voorbereiding op een verkoop of beursgang
van de bank- en verzekeringsdelen van SNS Reaal werd de vastgoedtak (gezien als veroorzaker van de problemen) per 1
januari 2014 afgesplitst van SNS Reaal en SNS Bank. De aandelen die SNS Bank hield in Propertize zijn overgedragen aan
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de Nederlandse Staat. Zowel SNS Bank als SNS Reaal hebben op 31 december 2013 hun 403-verklaring ingetrokken.
Tevens hebben zij een mededeling van hun voornemen tot beëindiging van de overblijvende aansprakelijkheid bij de Kamer
van Koophandel ter inzage gelegd. Tegen deze voornemens hebben Commerz Real Investment (CRI) en de curatoren van
een aantal inmiddels gefailleerde contractspartijen van Propertize en/of PRPZ verzet ex art. 2:404 lid 5 BW gedaan.
De (inmiddels gefailleerde) vennootschappen hadden ter financiering van te ontwikkelen vastgoedprojecten
kredietovereenkomsten gesloten met Propertize. De curatoren stellen nu dat Propertize bij het verstrekken van de
kredietovereenkomsten haar bancaire zorgplicht zou hebben geschonden, met (uiteindelijk) het faillissement van de
betreffende vennootschappen als gevolg. De curatoren stellen dat de gefailleerde vennootschappen hierdoor schade
hebben geleden ter hoogte van het totale boedeltekort van maar liefst €157 miljoen euro.
Propertize en PRPZ hebben in het kader van de overdracht van een deel van het (destijds nog te bouwen) Haagse
kantorencomplex New Babylon garanties verstrekt aan CRI, een Duitse vastgoedbelegger, voor de nakoming van
verplichtingen door de verkoper. Op basis van deze garanties heeft CRI een voorwaardelijke vordering op PRPZ en/of
Propertize.

2.2 Beoordeling

De rechtbank beoordeelt allereerst of de gepretendeerde vordering van de gefailleerde vennootschappen op Propertize
onder de reikwijdte van de 403-verklaring van SNS Bank valt. De rechtbank stelt voorop dat bij de uitleg van een verklaring
betekenis toekomt aan de bewoordingen en hoe deze in redelijkheid door een derde kunnen worden begrepen, zie HR 28
juni 2002, NJ 2002/447 (Akzo/ING). Derden kunnen “uit rechtshandelingen van Propertize voortvloeiende schulden”
redelijkerwijs ook begrijpen als verplichtingen tot vergoeding van schade indien en voor zover deze is terug te voeren op
rechtshandelingen van Propertize.
De rechtbank oordeelt dat een eventuele vordering van de gefailleerde vennootschappen onder de reikwijdte van de 403-
verklaring valt. Met deze ruime uitleg van de reikwijdte van een 403-verklaring sluit de rechtbank aan bij de parlementaire
geschiedenis en jurisprudentie, zie bijvoorbeeld Hof Amsterdam 26 juli 2001, JOR 2004/94 (Hemony). Zo ook Van
Schilfgaarde/Winter, 2013, p. 336.
Een dergelijke ruime uitleg brengt volgens de rechtbank mee dat ook de voorwaardelijke vorderingen van CRI op PRPZ
en/of Propertize onder de reikwijdte van de 403-verklaringen van SNS Reaal en SNS Bank vallen. Ook bij het
overeenkomen van voorwaardelijke garantstellingen moet er rekening mee worden gehouden dat daarop een beroep wordt
gedaan.

2.3 Nationalisatie an sich vormt onvoldoende waarborg voor voldoening vorderingen

Het bijzondere aan de situatie bij SNS is dat de dochtervennootschappen niet langer deel uitmaken van de SNS-groep,
maar na de afsplitsing rechtstreeks in handen van de Nederlandse staat zijn gekomen. Daarmee is de financiële positie van
Propertize aanzienlijk versterkt en is tevens, zo betoogt SNS, de verhaalspositie van crediteuren substantieel verbeterd.
SNS Bank en Propertize betogen dat de curatoren misbruik van het recht maken door desalniettemin verzet te doen. De
rechtbank oordeelt echter dat de gefailleerde vennootschappen er belang bij hebben dat SNS Bank, naast Propertize,
aansprakelijk blijft voor de gestelde vordering.
Ook bij de vraag of het verzet al dan niet gegrond verklaard dient te worden speelt de nationalisatie een rol. De curatoren en
CRI kunnen als crediteuren in ruil voor het verlies van de mogelijkheid om zich op SNS Bank of SNS Reaal te verhalen een
extra waarborg verlangen, tenzij de vermogenstoestand van Propertize of een andere omstandigheid voldoende waarborg
biedt voor de voldoening van zowel de gestelde vordering van de curatoren van €157 miljoen als de mogelijke vordering
van CRI van maximaal €10 miljoen.
Volgens Propertize blijkt uit haar nog op te stellen enkelvoudige jaarrekening over 2013 (met een gesteld eigen vermogen
van ruim €1 miljard) dat haar vermogenstoestand de curatoren en CRI voldoende waarborgen biedt voor voldoening van de
vorderingen. Ook de specifieke omstandigheden van de nationalisatie – na alle financiële steunverlening zal de
Nederlandse Staat Propertize niet laten vallen – zouden al voldoende waarborg bieden voor de voldoening van vorderingen.
De rechtbank oordeelt de stellingen van SNS Bank en Propertize op dit punt echter nog onvoldoende onderbouwd en stelt
hen in de gelegenheid nader toe te lichten waar de waarborgen uit bestaan. Voor wat betreft de vermogenstoestand van
Propertize kan dat bijvoorbeeld door middel van de (tegen die tijd hopelijk afgeronde) enkelvoudige jaarrekening van
Propertize over 2013. Een andere mogelijkheid is een door de Nederlandse Staat af te geven garantie of 403-verklaring. In
dat laatste geval zouden de kosten van de privatisering van SNS Reaal nog aanzienlijk hoger kunnen uitvallen.

 
Voetnoten
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Mr. H.J. de Kraker is advocaat bij Höcker Advocaten te Amsterdam.
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