Code onderwijseenheid: RE2VS2AC01,RE2VS2FE01
Naam onderwijseenheid: RECHT 2, Ondernemings- en Faillissementsrecht

Datum: 28 oktober 2011
Tijd 17.15 – 19.15 uur

TENTAMEN RECHT 2
Datum: 28 oktober 2011 17.15 – 19.15 uur.

RE2VS2FE01: 2e jaar FE, ondernemingsrecht & faillissementsrecht,arbeidsrecht
RE2VS2AC01: 2e jaar AC, ondernemingsrecht & faillissementsrecht,arbeidsrecht

Bij dit tentamen mag worden gebruikt:
 ‘schone’wetboeken (onderstrepingen en accentueringen zijn toegestaan.) Tevens zijn
tabbladen met kleuren en paperclips toegestaan.


beantwoording geschiedt op het tentamenformulier en wordt als geheel ingeleverd.

Instructie:
 Alle antwoorden van de OPEN VRAGEN dienen te worden gemotiveerd, indien
mogelijk met wetsartikelen of jurisprudentie.
 Per MEERKEUZEvraag kan 1 punt worden behaald.
 Voor de open vragen kan in totaal 15 punten worden behaald.

NAAM

STUDENTNUMMER

KLAS

MEERKEUZEVRAGEN. Geef het beste antwoord aan op je tentamenblad.
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1. Jonas Wetering is samen met zijn drie broers erfgenaam van zijn vader. Broer Ferdinand
werkt al jaren in het bedrijf van zijn vader. Ferdinand geeft aan dat er ten aanzien van de
nalatenschap niets te verdelen is, omdat het bedrijf heel moeilijke tijden doormaakt. Jonas
snapt hier niets van, omdat hun vader onlangs nog had gezegd dat het bedrijf de beste tijd
ooit meemaakte. Jonas wil graag de boekhouding inkijken. Kan dat?
a. Nee, dat is niet mogelijk. De boekhouding van een bedrijf is privé.
b. Ja, maar het moet wel via de rechter gebeuren.
c. Ja, Jonas kan als erfgenaam buiten rechte openlegging van de boekhouding vorderen.
d. Nee, dat is alléén mogelijk als het bedrijf failliet gaat.

2. In een geding voor de Ondernemingskamer te Amsterdam heeft de rechter een besluit van
de Ondernemer op verzoek van de Ondernemingsraad marginaal getoetst. Wat zou hier
aan de orde kunnen zijn geweest?
a. De ondernemer heeft een lid van de Ondernemingsraad in strijd met de wet ontslagen.
b. De ondernemer heeft een advies van de Ondernemingsraad met betrekking tot
splitsing van de onderneming in de wind geslagen.
c. De ondernemer heeft een wijziging van de pensioenregeling ingevoerd ten nadele van
de in de onderneming werkende werknemers.
d. De ondernemer heeft geweigerd de Ondernemingsraad van informatie te voorzien.

3. Tomas Ruysdael heeft van zijn schoonvader Frits Buisman en diens partner Johan Jansma
het bedrijf Buisman & Jansma overgenomen. Hij gaat het bedrijf voortzetten in de vorm
van een B.V. en wordt zelf enig aandeelhouder. Wat is NIET toegestaan?
a. Het toevoegen van de letters B.V. achter Buisman & Jansma.
b. Het handhaven van de naam Buisman & Jansma in het geheel, omdat het een
verkeerde indruk geeft van de eigenaar van de onderneming..
c. Alles is toegestaan. Tomas kan de onderneming Buisman & Jansen B.V. gaan
noemen.
d. Het handhaven van de naam Buisman & Jansma, omdat het daardoor lijkt alsof er
méér personen eigenaar zijn van de onderneming.

4. Erik is voorzitter en Berend is penningmeester van de hondenvereniging Sit up. Johanna is
secretaris en Senol is algemeen bestuurslid. In de statuten is opgenomen dat alléén de
voorzitter en penningmeester bevoegd zijn de vereniging te vertegenwoordigen. De
vereniging is in goede doen en heeft een stuk grond verworven om daar een
hondenoefenterrein van te maken. Wat weet jij van deze vereniging?
a. Het is een vereniging met beperkte rechtbevoegdheid.
b. Het is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid.
c. De bestuurders zijn hoofdelijk aansprakelijk na de vereniging zolang inschrijving in
het Handelsregister nog niet is geschied.
d. De voorzitter en penningmeester zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de aankoopprijs
van het stuk grond.
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5. Wat is een verschil tussen een gewone vereniging en een Coöperatieve Vereniging(WA)?
a. Een gewone vereniging wordt opgericht door een meerzijdige rechtshandeling; een
Coöperatieve Vereniging kan ook door een eenzijdige rechtshandeling worden
opgericht.
b. Een gewone vereniging kent leden, een Coöperatieve Vereniging niet.
c. Een gewone vereniging mag geen winst maken, een Coöperatieve Vereniging mag dat
wel..
d. Bij een Coöperatieve Vereniging zijn de leden aansprakelijk voor tekorten na
vereffening. Bij een gewone vereniging is dat niet het geval.

6. Wat is juist met betrekking tot een Stichting:
a. Een stichting kan geen werknemers in dienst hebben.
b. Iedere stichting moet worden opgericht via een notariële akte.
c. Een stichting mag geen uitkeringen aan haar leden doen.
d. Iedere stichting heeft een verplichte Raad van Commissarissen om toezicht te houden
op het bestuur.

7. Tolga Dogan wil zijn eenmanszaak inbrengen in een op te richten besloten vennootschap.
Dit is ook zijn enige inbreng. Hij doet daarmee de minimale storting. Het maatschappelijk
kapitaal van de op te richten vennootschap bedraagt € 200.000. Wat zal het gestorte
kapitaal zijn?
a. € 18.000
b. € 20.000
c. € 40.000
d. € 50.000

8. Noem twee documenten die aan de akte van oprichting moeten zijn gehecht bij
volstorting van aandelen in natura:
1.................................................................
2................................................................

9. Wanneer wordt het voorkeursrecht uitgeoefend?
a. Bij de uitgifte van preferente aandelen.
b. Bij de uitgifte van werknemersaandelen.
c. Bij de uitgifte van gewone aandelen aan toonder.
d. Bij de uitgifte van alle genoemde aandelen wordt het voorkeursrecht uitgeoefend.
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10. Romea handelt namens de door haar op te richten besloten vennootschap Romea B.V. i.o.
en least een bedrijfsauto. De B.V. kan na een half jaar echter niet meer aan haar
verplichtingen voldoen.. Romea is enig aandeelhouder/bestuurder. Het leasebedrijf wil
geld zien. Wat is juist?
a. Indien het het leasebedrijf het faillissement van Romea B.V. aanvraagt en verkrijgt,
wordt Romea geacht op de hoogte te zijn van het feit, dat de B.V. niet aan haar
verplichtingen kon voldoen. Indien zij het tegendeel niet kan bewijzen, is zij
hoofdelijk aansprakelijk.
b. Het niet betalen van een rekening, moet worden gezien als onbehoorlijk bestuur als
bedoeld in artikel 2:9 Burgerlijk Wetboek. Romea is om deze reden reeds hoofdelijk
aansprakelijk.
c. Het leasebedrijf kan weinig doen. De B.V. is een rechtspersoon en daarom kan Romea
niet hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld wegens betalingsonmacht.
d. Het leasebedrijf kan aan de rechter vragen om de oprichting van de B.V. onrechtmatig
te verklaren en daarna Romea aansprakelijk stellen voor de niet-betaalde termijnen.
De bewijslast rust op het leasebedrijf.

11. Het opgevraagde gedeelte van het kapitaal betreft
a. Het daadwerkelijk gestorte kapitaal
b. Het verschil tussen het geplaatste en gestorte kapitaal
c. Het daadwerkelijk geplaatste kapitaal
d. Het verschil tussen het maatschappelijke en het geplaatste kapitaal.

12. Wanneer is het voor een NV NIET mogelijk eigen aandelen te hebben?
a. Indien de NV reeds 25% van de eigen aandelen in haar bezit heeft.
b. Indien de aandelen worden verkregen onder algemene titel.
c. Indien de aandelen bij de uitgifte worden genomen.
d. Indien de aandelen om niet zijn verkregen.

13. Reggie Helderman wil zijn aandelen in het familiebedrijf Helderman Vastgoed B.V.
overdragen aan zijn nichtje Felicia en zijn zusje Anisha. Er zijn tien andere familieaandeelhouders. De statuten volgen de wettelijke regels met betrekking tot de overdracht
van de aandelen. Reggie wil terug naar zijn geboorteland Suriname om daar zijn geluk te
zoeken. Wat is juist?
a. Reggie kan zijn aandelen vrijelijk aan zijn zusje Anisha, maar niet aan zijn nichtje
Felicia overdragen. Hij dient voor de aandelen die hij aan Felicia wil overdragen eerst
goedkeuring te verkrijgen van het daartoe aangewezen vennootschapsorgaan.
b. Voor zowel de overdracht aan Anisha als de overdracht aan Felicia dient Reggie
goedkeuring te verkrijgen van het daartoe in de statuten aangewezen
vennootschapsorgaan.
c. Indien er sprake is van toonderaandelen, kan Reggie zijn aandelen vrijelijk overdragen
aan Felicia en Anisha.
d. Reggie kan zijn aandelen altijd vrijelijk overdragen aan Felicia en Anisha, omdat zij
beiden familie zijn. Wél moet de vennootschap de overdracht erkennen voor de
rechtsgeldigheid hiervan.
14. Wanneer spreken wij van stockdividend?
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a. Indien geen dividend door de vennootschap wordt uitgekeerd, maar de winst aan de
reserves wordt toegevoegd.
b. Indien bestaande aandeelhouders aandelen ontvangen die worden volgestort ten laste
van de reserves.
c. Indien dividend wordt uitgekeerd in de vorm van aandelen.
d. Indien een extra dividend wordt uitgekeerd ten laste van de reserves.

15. De Naamloze Vennootschap Rozemond N.V. met toonderaandelen en 70 werknemers wil
overgaan tot vermindering van het geplaatste kapitaal. Alle aandeelhouders zijn aanwezig.
Wat is hiervoor nodig?
a. Wijziging van de statuten.
b. Een volstrekte meerderheid in de AVA.
c. Instemming door de Ondernemingsraad.
d. Goedkeuring door de Raad van Commissarissen.

16. Wat is een consequentie van het feit dat een BV dochter is van een andere rechtspersoon?
a. Op de aandelen die de moeder in de dochter heeft kan geen stemrecht worden
uitgeoefend.
b. De moeder wordt automatisch aansprakelijk voor de schulden van de dochter.
c. De dochter mag geen aandelen in de moeder nemen.
d. Indien een vennootschap een dochtermaatschappij is, zal de vennootschap tevens een
deelneming zijn.
17. Volgens titel 9 van boek 2 Burgerlijk Wetboek (Wet op de Jaarrekening) dient een
deelneming op de balans te worden vermeld onder:
a. Vlottende activa
b. Financiële vaste activa
c. Passiva, het eigen vermogen.
d. Een deelneming hoeft niet op de balans te worden opgenomen, doch alleen in de
toelichting.
18. Wat is de uiterste termijn voor publicatie van de jaarrekening van een NV?
a. Vijf maanden na afloop van het boekjaar.
b. Zes maanden na afloop van het boekjaar.
c. Elf maanden na afloop van het boekjaar.
d. Dertien maanden na afloop van het boekjaar.
19. Wilhelmina is samen met vier medeaandeelhoudsters eigenaresse/bestuurder van
reclamebureau Publia B.V. Zij werken al meer dan 10 jaar goed samen. Toch ontstaan er
fricties tussen de overige aandeelhouders en Wilhelmina. Wilhelmina wil van haar
aandelen af, maar de overige aandeelhouders weigeren de overdracht. Wat kan
Wilhelmina doen?
a. Zij kan een enquêteverzoek indienen bij de Ondernemingskamer te Amsterdam..
b. Zij kan de rechter een verzoek doen in het kader van de wettelijke geschillenregeling.
c. Zij kan een injunction beginnen bij de Ondernemingskamer te Amsterdam.
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d. Zij kan niets doen, omdat het besloten karakter van de B.V. het niet toestaat dat
bestaande aandeelhouders moeten accepteren dat er buitenstaanders de aandelen van
Wilhelmina overnemen.
20. Wilhelmina is in algehele gemeenschap van goederen gehuwd met Fatih. Zij heeft een
kinderkledingwinkel in de vorm van een eenmanszaak. Op 27 september 2011 wordt
Wilhelmina failliet verklaard. Het faillissement wordt op 29 september gepubliceerd in
een nieuwsblad. Op 28 september betaalt Vanessa nog een rekening die zij had openstaan
bij de Wilhelmina. Vanessa weet niets van het faillissement. Wilhelmina steekt het geld in
haar zak. Wat is juist?
a. Vanessa is door de betaling niet bevrijd van haar schuld. De curator kan haar
andermaal aanspreken om te betalen. Het faillissement gaat direct na de uitspraak in.
b. Zowel Wilhelmina als Fatih is direct na het uitspreken van het faillissement
beschikkingsonbevoegd.
c. Wilhelmina is direct na het faillissement beschikkingsonbevoegd. Fatih echter niet.
d. De betaling van Vanessa aan Wilhelmina kan door de curator op grond van de Actio
Pauliana worden vernietigd.

21. Wat is juist met betrekking tot de homologatie van een akkoord?
a. Alleen de concurrente crediteuren stemmen mee.
b. Na de homologatie van het akkoord begint de executoriale fase.
c. Door het akkoord komt de debiteur in staat van insolventie.
d. De natuurlijke verbintenis die na het akkoord ontstaat, verplicht de debiteur tot het
doen van betalingen.

22. Indien de curator het bedrijf van de failliet voortzet, zijn de vorderingen die alsdan
ontstaan:
a. Boedelschulden
b. Postconcurrente vorderingen
c. Natuurlijke verbintenissen
d. Preferente vorderingen.
23. Geef aan wanneer er sprake is van een arbeidsovereenkomst:
a. Commissaris Huisman van Bakker N.V. die een onkostenvergoeding ontvangt.
b. Loodgieter Jonas, die door Mw. De Vries wordt gebeld om de kraan te komen
repareren.
c. Maarten de Jong die voor een uitzendbureau werkt.
d. Willemien die vennoot is in een vennootschap onder firma.
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24. Wat dient ALTIJD in verband met de arbeidsovereenkomst SCHRIFTELIJK te worden
overeengekomen om rechtsgeldig te zijn.
a. De arbeidsovereenkomst zelf.
b. De proeftijd.
c. De wettelijke verhoging.
d. Beëindiging van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

25. De vennootschap Morceau B.V. is failliet verklaard. Er zijn tien werknemers in dienst, die
daar al meer dan twintig jaar werken.. Wat is juist?
a. Door het faillissement zijn alle arbeidsovereenkomsten van rechtswege (automatisch)
beëindigd.
b. De curator heeft voor de opzegging van de werknemers een vergunning van het UWVWerkbedrijf nodig.
c. De wettelijke opzegtermijnen van artikel 7:672 BW dienen door de curator in acht te
worden genomen. Er geldt derhalve een opzegtermijn van vier maanden.
d. De curator kan de arbeidsovereenkomst opzeggen met een opzegtermijn van zes
weken.
OPEN VRAGEN. (dranghek).
VRAAG 1 (5 punten)
In een artikel in Managementscoop van oktober 2009 staat de volgende zinsnede:
“Zal er op het hoofdkantoor van farmaceut Merck zijn gevloekt? Zeker is dat de Amerikanen
onaangenaam verrast waren toen ze hoorden dat de Nederlandse raad van commissarissen niet
instemde met de ontmanteling van het in Oss gevestigde Organon.”
a. Wat voor soort vennootschap zal Organon zijn? Motiveer je antwoord met een
wetsartikel(en)
Art.
Structuurvennootschap

2:164
Bw

b. Acht jij de RvC in staat om de ontmanteling van een bedrijf daadwerkelijk tegen te gaan,
zo ja, hoe kan zij dat bewerkstelligen, zo nee, waarom niet?
Nee,want de goedkeuringsbevoegdheid heeft alleen interne werking.2:164 lid 2. BW
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VRAAG 2 (totaal 5 punten, 7 goed = 5 punten, 6 goed =4 punten etc)
Eetcafé Amanda’s B.V. is failliet verklaard op 19 september j.l. Eigenaar was Amanda van
Lier. Het café was de afgelopen jaren een populaire plek voor vastgoedhandelaren. Echter
door de neergaande vastgoedmarkt is een neergaande lijn ingezet. Amanda besluit het
faillissement aan te vragen. Na inventarisatie blijken er de volgende schuldeisers te zijn:
a. Een loonvordering van haar kok Yen Yeung wegens achterstallig loon over de laatste
maand. Alg. voorrecht 2:288 sub d.
b. Een vordering van de fiscus wegens verschuldigde loonbelasting. Bodemrecht 21 INV
c. Een vordering van de visgroothandel wegens leveranties over de afgelopen 6 maanden.
Concurrent crediteur.
d. Een vordering wegens een verleend kredieDt bij de bank. De bank heeft een bezitloos
pandrecht gevestigd op de handelsvoorraad en inventaris. Separatist 2:237// bodemrecht
e. De leverancier van een geavanceerde keukenmachine, welke één maand voor het
faillissement is geleverd. REcht van REclame 7:39
f. De vordering van de curator wegens salaris. Boedelcrediteur.
g. De vordering van het landelijk werkende grote aannemersbedrijf WIJBOUW B.V. wegens
de aanbouw van een serre.concurrent
Zet de crediteuren in onderstaand schema in rangorde van voldoening met benoeming
van de crediteur vorderingsrecht en met een korte omschrijving ter zake van de aard
van het vorderingsrecht en het bijbehorende wetsartikel.

Rang

Crediteur
(letter)

Wetsartikelen/opmerkingen.

1
2

e
d

7:39: Recht van reclame (NB.
3:237: Bezitloost pandrecht. PS. Belastingdienst met
bodemrecht gaat voor

3

f

Boedelcrediteur

4

b
21 INV Algemeen voorrecht + bodemrecht fiscus/

5

a
3:288 sub e: Algemeen voorrecht werknemer.

6

c

Concurrent: 3;277

g

Concurrent 3:277

7

VRAAG 2. Personenassociaties (5 punten)
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Youssef en Andries besluiten een taxibedrijf te beginnen. Zij willen de wet zoveel mogelijk
volgen voor wat betreft de regels van de vennootschap onder firma. Hun eigen auto gaan zij
gebruiken voor de uitoefening van het bedrijf, dit vormt meteen de inbreng. De Mercedes van
Youssef is € 30.000 waard en de Mercedes van Andries € 20.000. Geef ten aanzien van
onderstaande punten aan, hóe hun v.o.f. er uit zal zien:
ONDERWERP:

REGELING

Oprichting

Akte

Toepasselijke
wetsartikel(en)
16 K

Aansprakelijkheid

Hoofdelijk

18K

Vertegenwoordiging

Ieder mag vertegenwoordigen, tenzij

23 K.

Verdeling Winst

Naar rato van inbreng (regelend recht)
7A: 1670

Verdeling Verlies

Idem,

Gevolgen uittreding
uit de vennootschap
van één van de
vennnoten

Ontbinding

7A1683/
7a 1688
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Uitwerkingen:
Meerkeuzevragen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

C
B
C
B
D
B
C
1. …
2. …
9. C
10. A
11. B
12. C
13. A
14. C
15. B
16. C
17. B
18. D
19. B
20. B
21. A
22. A
23. C
24. B
25. D

Open vragen:
1. A) Structuurvennootschap (art 2:164 BW)
B) Nee,want de goedkeuringsbevoegdheid heeft alleen interne werking.2:164 lid 2.
BW
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2.
Rang

Crediteur
(letter)

Wetsartikelen/opmerkingen.

1
2

e
d

7:39: Recht van reclame (NB.
3:237: Bezitloost pandrecht. PS. Belastingdienst met
bodemrecht gaat voor

3

f

Boedelcrediteur

4

b
21 INV Algemeen voorrecht + bodemrecht fiscus/

5

a
3:288 sub e: Algemeen voorrecht werknemer.

6

c

Concurrent: 3;277

g

Concurrent 3:277
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3.
ONDERWERP:

REGELING

Oprichting

Akte

Toepasselijke
wetsartikel(en)
16 K

Aansprakelijkheid

Hoofdelijk

18K

Vertegenwoordiging

Ieder mag vertegenwoordigen, tenzij

23 K.

Verdeling Winst

Naar rato van inbreng (regelend recht)
7A: 1670

Verdeling Verlies

Idem,

Gevolgen uittreding
uit de vennootschap
van één van de
vennnoten

Ontbinding

7A1683/
7a 1688
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