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Beschikking van 4 februari2A2Z

inzake

II
wonende te Rotterdarn,
verzoekster in principaal appel,
venveerster in incidenteel appel,
nader te noemen:f
advocaat: mr. O. Diels te Den Llaag,

tegen

Apandam Europe 8.V.,
gevestigd te Den Haag,
verrveerster in principaal appel,
verzoekster in incidenteel appel,
hierna te noemen: Apandam,

- 
ndyssaat: mr. H.A.A. Voermans te Rotterdarn

I. Waar deze zaak over gaat

|l is besttturder en rnanaging director van Apanclam. De aandelen van Apandam werclen
gehouden door een Chinese vennoorschap, Ningbo. Eind 2019 is Ningbo ip China
ontbonden. ln 2a20 rvordtf zowel in haar hoeclanigheicl van hestuurder als van rverknemer
ontslagen. De vraag is lvie de bevoegdheicl heeft omlls bestuurder te ontslaan en of er
een goecle grond voor liaar ontslag als r.verknemer bestaát.

2. Het geding

2.1 Bij beroepsclirift, ter griffie van het hof ingekomen op l6 februari 2021, isf oncler
aanvoeríng van een aantal (niet-genummercle) grieven in hoger beroep g*kom-en uan
de beschikking van de rechtbank Den l{aag (hienra: de rechibank) van4 november
2020 (hierna: de bestreden beschikking). Apandam heeft bij verlveerschrift vepveer
sevoerd en tevens incidenteel hoger beroep ingesteld onder aanvoering van zeven
lri"ven.f heeft bij verweerschiift in incidenteel beroep de grieven van Apandam
bestreden.

2.2 Op l7 mei 7021 heeft de mondelinge behandeling plaatsgehad ten overstaan van de
raadsheer-commissaris van het hof en de griffier, waarbij partijen de zaakhebben
toegelicht door hun advocaten door middel van pleitaantekeningen. Van de
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mondelinge behancleling is eeu proces-verbaal opgemaakt, dat zich bij cle stukken

bevindt.

2.3 Vervolgens is een daturn voor de beschikking bepaalcl

3. Feiten, verzoek en oorcleel rechtbank

3.1 In de bestreden beschikking heeft de rechtbarrk onder'2.1 toten rnet2.l5 eert aantal

feiten vastgesteld, 'waartegen in hoger beroep riiet is opgekomen. Met inaclrtneming
van die feitenvaststelling en van hetgeeu voofts als niet voldoende gernotiveerd
r,veersploken is komen vast te staan, kan in clit hoger beroep lvorden uitgegaan van het
ttavolgende.

3.2 Apandam is op I 5 juli 201 6 opgericht door de vennootschap naar Chinees recltt
Ningbo O&ts Trading Ltd. (hienra: Nirrgbo).1 is berroemd tot bestuurder
van Apandam.

a

3.3

3,4 [n cle st:rtuten van Apandam is, voot zover relevarrt, het volgencle bepaald:

( ...)

Artikel 13. Leveríug van tntdelen (..,)
I. Voor cle leveringvan een uuncleel (...) is vereist een clctsrtoe bestentle len oversleqnv{rn een

in Necleioncl ,stunclplaots kebbeqcle notarís verleden nkte wocrbif ele betrokkenen pttrtij zi.in.

()
Aríikel 17. Benoenirtg, schorsitrg en anlslug.

(. )
2. {etlere clirecleur kan te qllen tijde tloor cle ttlgenene verguderingworclen geschctrsl en

anlslagen.
(.. )
Ártikel 30. Be.sIuitvorning ilteí insíentning vrttt ulle vergalergerechligden.

!ndien uun een of meer vun cle in cte we! rl'slatuten gegevetr voor,schrifien voor het oproepen (n

houden van verguclet'irgen ttiel is volclqan, kuunen in een ctlgemene verguclering slechts gelclige

be,sluiten w,orclen genornen intlicn alle vergadergerechtigden ermee hehhen ingestemcl clat cle

besluilvorming S;lautsvintlt en de tlirecteuren vor-trafgtrqncl ctan tle besluilvornring in de

gelegenheiel zijn gesteltl ott octvies uit te brengen.

(.)
Artikel 34, Besluilvormítry hu iÍen vergadering.

Acnlekeningen.
I. Beslui\ortning kon ook ap qrulere wijze c[on in een verguclering geschieclen, mit.s alle

vergaclergerechtigden met cleze w$ze van besluitvonning hebben ingestemcl. De slernrnen

worclen sehriftelijk uilgebracht. (...) De clirecleuren warcíen t,oorcrfgaqncl oan cle

besluilvorming in de gelegenheid gestelcl om uc{vies uit te brengen.
( . )"

3.5 Op I november 20lB isl in clienst getreden bij Apandam als managing director. In
cle schriltelijke arbe idsovereenkomst is bepaa[d dat! voor haar werkzaamhcclen een

bedrag van € 6.000,- bnrto per maand (exclusief emolumenten) aan salaris ontvaugt.

Ningbo was enig aandeellroucler van Apandam. Ningbo lvas gevestigd in de stacl

Ningbo te China (provincie Zhinjang). Mevrourvl (hierna:! lvas enig
aandeeIhouder en statutair bestuurder van Nirrgbo.
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3.6 op l6 december 2019 is Ningbo in crrina ontbonclen op grond van een
aarrdeellrorrdersbesluit van28 oktober 20lg.h.thet"Liquicfcttion Report, van l6
clecenrber 2019 - lvaarvall een Engelse vertaling in cleze procedure is overgelegd - is
onder meer vermeld: de"nel essets are dislrihutetl to slrcrreholclers in accort{ance v,ith
lhe corporctre l"atv cmel the relevant provisions of the conpany.s Arricles o/
Association. "

3.7 Op l6 januari202A is bij de Kamer van Koopliandel een opgave gedaan orfluit te
schrijven als bestuurder vau Apandam

3'8 In een op l7 januari 202a gedateerd aandeelhoudersbesluit (maar met een stempel varr
16 januari2020) heeft Ningbof met onmiddellijke ingang ontslag als besruurcler
aangezegd. IJet besluit is genomen doorNingbo en onderteÈend doàrf. In het
beslLrit staat dat het ontslag als bestuurder ook tot gevotg hacl clat l1uu, 

-
arbeidsovercenkotnst per clirect zou eíndigen, dan ivel m1t inachtneming van cle
opzegterrnijn van één maand op I maar12020.l rvordt verweten datíij frauclgleuze
handelingen heeft verrisht door gelden van cle vÀnootschap aan te wendln voo,
persoonlijke doeleinden. Bii brieFvarr 6 februari2020 heeft-c'le gemachtigde
van Apandam aarrf medJgecleeld clat zij bij aandeethoudersbesluit is ontslagen als
statutair directeur vanwege fraude met als gevolg dat ook haar arbeidsourr.",rio*rt
direct, dan rvel op I maart 2a2A is geëincligd. Sincls janua ri 202A heeft Apanclarn aarl
I gr.n salaris meer uitbetaald.

3'9 f neeft bij brief van 19 februari 2a2a aanABanclam het standpult ingenomen clat het
op l7 januari 2020 gedateerde besluit niet rechtsgelclig is genornen.

3. l0 op 24 april2020 t',"*ftlf ars aancreerh'uder van Ningbo een
aandeellroudersbeslLrit genomen omfrnet onrniclclellijk" ingung te ontsl:ran als
bestuttrder' In het besluit staat dat het orrtslag als besturircl*, ook ót gevolg had dat
haar arbeidsovereenkomst per direct zou eindigen, dan wel rnet inacf,tle,ri,rn uu,", 

"",.,opzegternrijn van één maand op I jLrni 2aza. Het besluit is genomen ooori
3' I I [n een e-mail van 28 aprí|202a heeft de gernachtigde van Apandarf meclegecleeld

dat er aan lret aandeelhoudcrsbesluit van l7 januari 2020 rnogelijk eerGrmeellebr.ek
kleeft en dat om die reden zekerheidshalve is besloten net beiluiï opnieurv te
nemen. Apandam heeftf in deze e-nraílook verzocht onr vóór I rnei2020 te
reageren op dit voornemell en op het verwijt van Apanclam datlÍraucluleus heeft
gehandeld'fheeft.diezelfde clag geantrvóord. Zij sclrrijft cíar oïo* steeds geen
aandeelhouder geregistreerd is bij Apandam en dat het dáarorn niet ri"ogelijk ï, o;n 

".nrechtsgeldige aandeelhoudersvergadering te organiseren. Daarnaast hee"ftizic6 in
haar e-mail op het staudpunt gesteld dat zij niet frauduleus heeft gehandel-

3 '12 Op 7 mei 2020 heeftlopnieurv) een aandeelhoudersbesluit genomen orn Irnet onmiddellijke ingang te ontslaan als bestuurcler van Apandam,iret als gevolg dat
ook haar arbeidsovereetrkomst direcl, dan wel op I juni ZOZO isgeëinciigd.

3.13 In een (Nederlandse) notariële akte van ll mei 202a is het volgende, voor zover
relevant, opgenomen:
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''TRANSFER OI. SííARES

Aptnclam Ewope B.l/.

On the eleventh clay oJ'lvta1' ttvo thausand ttt'enly ctppectrecl hefore we, ( )J-
LLful,cteputycivillau,,natctry'(...),ctctingas,lt.,riltenproxyhotderoÍ'Z'''}
TLte oppearing persan, acting in her aJ'orementionect capacitl', tleclcred a.r Jbllotvs:
IYTIEREAS
- the is5ueel sh<re cupital rl'the Compary: filpanclont, hrl] con.sists o/'/ive hundred (50A)

ardinaty shctres, euch share huvitzg er p*r vulue oJ'one huntlrecl eura (ê: 100)' (.'-);

- the Shqres were issuetl upon incorportqtion to NingBo (...);

-J lrns ttltvcrys hecn sole shru'eholder and legctl representutive o/'Ningbo (. .);

- an the s ixteenth clcty of December t-wo thousancl nineteen, N ingBo ( ...) has been clissolveel,'

- (rs oppears.fitrnr a leg,ul opinion.frctm llrighteaus Lttw Firnt, attuched to this c{eecl as Ánuex

II, at{ the as,sets oJ'Ning\o OcQB TraclingCe. Ltt[ hqve passetl by universsl title of succession

(onder trlgemene tile!) tct its last shttreholcler, brir1JI-
CON FI RMATIO N AND TRA NS FE R

For the exectttíon of the ofurementíonecl, the appearing persotl, ucting in her ttforementionecl

ectpacity, ltereby eleclures that on the basis oJ'the cforenrentionec! (...) opinion theShures huve

passetl uncler universal title oJ'sueces.sion b J)
In arcíer to complywith the legislotion oJ'the Netherland:s snct with the orticles of assoeialion

o/'the Compctny, the canfirmotion a/'the trcn.s/ër of the Shares is hereby ocknowledged in a

Dtttch nolcrriat cleecí. As.firr cts necessary, rhe,shares are ctccepled on behalÍ o/J
Gwitlbeconsic{ereclíobehalderoftheShuresasofJthesixteenthclQ,typ','u,u"'.
hvo t hozt,s an c{ n inetee n.

()
ACK.NOWLEDGEIVÍENT
Also appectred belbre ne, (...):

ffi ;i/,,:ï:;r,:;/,i:::,f Ím;,i/,'!;:,,':,"'%n,n
lhal it shatl regisler the same in the Cctmpany's shareholders' register.

The shureholclers' resolution, eviclencing the oppointment of JD as mctnaging the

clirector of the Company uncler the canditi<tn prececlent, will be attsched to this deecl cts Aunex

rrr ( .)"

Die biilage ("Annex IIf')
arnens Apandam zichzelf

lreelt onts[agen als bestuurcler

3.I5 lheeÍlclerechtbankverzochttebepalenclatcleopl6ll7januari 2A2A,24aprrl
202A,7 rnei2020 en 9 mei2020 genomeri beslLliten nietig zijn, althans deze besluiten

te vernietigen ziin, het gegeven ontslag op staande voet te vernietigen en Apandam te

verooldelen tot doorbetaling van het loon, te vermeerderelt tnet cle lvettelijke

verhoging en cle wettelijke iente. Subsicliair heeftfverzocht Apandam te

veroordelen tot betaling van een billryke vergoeding, een vergoeding wegens

onregelmatige opzegging en een transitievergoecling. Tot slot heetïf verzocht out de

afgifte van salarisspecificaties over 2020.

3.16 Apandam heeft de verzoeken vanl weersproken. Zij heeft aangevoeril dat de door

lgenoemcle besluiten rechtsgeldig zif n genomen en datJ irr iedcr geval per 1l

*éiZaZa als statutair bestuLrrder is ontslagen, hetgeen ook betekent dat het datl

4

3.14 Bii de notariëÍe akte van I I mei 2A2A is een bijlage

betreft een besluit geclateerd op 9 rnei 2020 rvaarbij

heeft betioemd als bestttrrrder van Apanclam enl
van Apandaur.

gevoegcl.

Iln
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arbeidsrechtelijk is ontsÍageu. Vercler heeft Apandam aangevoercl clatlfrauduleus
heeft gehandeld door - kort gezegd - voor rekening van Apandam cliverse
privéuitgaven te doen. voor zover zij nog iets verschuldigd is aan ll beroept
Apandarn zich op verrekening.

3.17 De rechtbank heeft geoordeeld dat er vanaf I I mei 2A20 voldaan lvas aan de Íbnnele
vereisten voor ontslag uunl als statutair bestuurder en dat de arbeiclsovereenkornst' op I 1 mei 2020 is geëindigd. Naar aarrreiding van het doorf ingediende
verzoekscht'ift, heeft de rechtbank in de bestreden beschikking geóordeelcl
(i) dat de besluiten van 16/17 januarí202A,24 april2A20 en 7 rnei 2A2A nietig

zijn en dat na die data zolvel de vennootschappelijke verhouding als de
arbeidsovereenkomst zijn blijven vooftduren.

Verder heeft de rechtbank, bij uitvoerbaar bij voorraad verklaarde beschikking,
Apandarn veroordeeld tot betaling van
(ii) een bedrag e28.219,35 aanfter zake lret salaris vanaf I jarruari 202A6;t ll

mei 2020, vermeerderd met de lvettelijke verhoging vatt 50o/o en cle rvettelijke
rente vanaf de data van verschuldigdheid,

(iii) een bedrag van €29.095,08 bnrto aan billijke vergoeding, vermeerclerd met cle
r.vettelijke rente vanaf Il mei 2020,

(iv) ee* bedrag van € 10.660,65 bruto wegens onregelmatige opzegging,
venneerderd met de rveftelijke rente vanaf I I mei 2020, en

(v) een bedrag van € 3.304,92 bruto aan transitievergoecling, vermeerclercl met de
rvettelijke rente vanaf I I mei 2020.

En voorts heeft de reclitbank Apandarn veroordeeld tot
(vi) afgifte aanfvan detrgdetijke salarisspecificaties over cle periode van januari

202A tot I I mei 2020 (met een drvangsom), en
(vii) betaling van de proceskosten vanlvan € 1.933,-.

3.1 s lconcltrcleeft tot vernietiging van de bestreclen beschikking voor zover lret betreft cle
afwijzing van de verzoeken aangaancle het beslLrit van 9 mei (althans I I mei) Z02A en
he1 daarop gebaseerde ontslag alsmede de hoogte van de billijke vergoeding.l
verzoekt het hof, opnieuw rechtdoende:
Primetir
I. Te verklaren voor recht dat het besluit van 9 althans I I mei 2020 nietig is;
II. Het besluit van 9 althans I 1 mei 2A2A voor zover noclig te vernietigenf
IIL Te verklarert voor recht dat zowel de venrrootschappelijke verhoríding als de

arbeídsovereenkomst na 9 althans I I mei 2020 is blijven voortdurenf
Iv. FIet ontslag op staande voet voor zover nodig te vernietígen;
V. Apatrdam te veroordelen tot betaling van liet salaris vanlvanaf I januari

2420 tot het moment dat de arbeidsovereenkomst tussen partijen recÀtsgeldig
is geëindigd, te vermeerderen nret de wettelijke verlroging op grond vaÀ art.
7:625 BW (van 50%) en de rvettelijke rente vanaf het moment van
opeisbaarheid tot aan de d:ig van algehele voldoening, zonder rnatiging pu
Apandam geen gevolg geeft aan de beschikki'g van de rechtbank;

Subsidisir
VI. Apandam te veroordelen tot betaling van een billijke vergoecling aan I

van € 500.000,-, vertneerderd met de wettelijke rente vanaf cle opeisbaarheid
tot aan de dag van algehele voldoening;

P rimair en sub.s idictir
VII. Veroordeling van Apandam in de proceskosten in beide instanties.
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3.19 Daadegen heeft Apanclam gemotiveerd verlveer gevoerd, In incidenteel beroep heeft
Apandam geconcludeerd tot afi.vijzing van alle verzoeken van!.

4. Beoordeling van het hoger treroep

4.1 De grieven in plirrcipaal en incidenteelappel leggen het geschil vriiwel in volle
omvang aan lret hof voor.

Ve n n o o ís c h appe I ij ke ve r h ou el i rt g

4.2 Het hof is van oorcleel dat het aandeelhoudersbesluit van l6 januari 2020 niet
rechtsgeldig is genomen. Irnrrers, het besluit is doorNingbo gerlomen, terwijl zij op
l6 decernber 2019 naar Chinees reclit reeds was ontbonden. Ningbo kon na clie datLrrn

dus geerr aandeelhoudersbesluiten meer nernen, Flet besluit varr l6 januari 2020 rvas

orn die reden nietig.

4.3 Maar ook het aandeelhoudersbesluit van 24 april2020 is niet rechtsgeldig genomen.

Ingevolge art.2:15 eerste lid aanhef en onclera BW isdit besluitvernietigbaar, nu niet
is gebleken datJis gehoord over het voonlemen om haar te ontslaan als lrestuurder
en geen gebmik lieeft kunnen makeu van haar raadgevende stem (zoals voortvloeit uit
de artt. 7:227 lid2 en2:238lid 2 BW, en is voorgeschreven in de artt. 30 en 34 vau de
StatLrten). Apandam stelt wel clat er in de periode van I 7 januari 2020 tol24 april 2A2A
een uitgebreicle corresporrtJentic tussen pafiijen had plaatsgevottderr, zociat het
standpunt van I reeds voldoende bekend was, maar zij heeft daarmee onvoldoende
onclerbourvcl dat zijl voorafgaand'aan het besluit van24 april 2020 formeel in cte

gelegenheid heeft gestclcl om als bestuurder op het voorgenomen besluit te reageren.

4.4 Het hof is van oordeel dat lret ontslagbesluit van 7 mei 2020 r,vel rechtsgetdig doorl
I is genorren omdat de aanclelen in het kapitaal van Apandam op 16 december 2019
als gevolg van cle liqLridatie van Ningbo in China onder algemene titel zijn overgegaan
van Ningbo naarlll Dit oorcleel r,vordt hieroncler toegelicht.

4.5 'l'erzake van hettoepasselijl< rechtgeldt he! volgende. Art. l0:ll9 subf BW bepaalt
dat de beëindiging van het bestaan van een corporatie rvorcit beheerst door het op de
corporatie toepasselijke recht. Volgens de Memorie van Toelichting bij art. l0:l l9
dient sub f omvat dit ook de vereffening (Kamerstukken ll, 1994/95,24141,3, p. l9)
Olcle vercflening van een buitenlandse vennootschap leidt tot een overgang onder
algemene of bijzonclere titel van cle cloor de ontbondeu vennootschap gehouden

aantlelen aan de voormalig aandeelhor.rders, wordt ook beheerst dool het recht dat vau
toepassing is op de veunootsclrap, in dit geval het Chinese recht.

4.6 Apandam heeft ter onderbouwing van haar stelling dat naar Chinees rectrt de aandelen
oncler algemene titeI zijn overgegaan naarl verwezen naar een legal opinion van)
Jverbonden aan Brighteous Larv Firm te Zhejiang" China van24 april2AZ}
(productie t4 bij het verr,veerschrilt in eerste aanleg) en een legal opinior van 8 mei
2a2IvanJJ|cssistantpt.,afessorinlc*vuon-verbonclenaande
Zhejiang University Guanghua Law School (productie 28 in hoger beroep). [n deze
beicle opinies is - kort gezegcl - toegelicht dat onder Chinees reclrt, na betaling van
alle openstaande schulden, kosten en belasting, de overgebleven activa (osset.t) vaïl

6
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een geliquideerde venuootschap overgaan ondel algemerre titel op diens laatste
aandeellrotrcler. Aangezien Ningbo slechts één aandeelhoucler hacl, in clit gevalI
zijn alle overgebleven ásxels toegekomen aanJ inclusief de aanc{elen in de
Nederlandse venni:otsclrap Apandam. Het hof acht deze legcl opinions volcioencle
overtuigend nu zij stroken met lretgeen irt het in rov. 3.6 genoemde Liquidctlion Report
is vermeld, en verrverpt de suggestie van Apandarn (blijkens de cffidclit van aclvocaat
C zie verr.veerscltrift in incidenteel appel) dat één uun àir opinies onbetrourvb aar zaLt
zijrr omdat niet vast zott staan dat deze ís geschreven door clegene r.viens naam onder
de opinie staat, [n het bericht van 12 mei202l lreeft de betreffende jurist de jiristheicl
vatr de legtrl opinion immers opnieLtw bevestigd (productie 29 in hclger beroep). De
legctl opinion van I mei2a2a van Zhejiang Alljoin Law Finn (doorf in heigecling
gebracht als productie 7 in eerste aanleg) asht het hof onvoldoende r&vant, nri deze
opinie irrgaat <>p de levering van aandelen in Apandam als Neclerlanclse vennootschap
en daarvan is geen sprake.

!heeft aangevoerd clat op de aattclelen het Neclerlanclse goederenrechtelijke regime
van toepassing is op grond van art. l0:138 lid I Bw, omdar (de Nederlandse
vennootscltap) Apandarn de aandelen op naam heeft uitgeg evett. Zij voert aau clat fiet
Nederlandse recht geen overgang van (vennootsclraps)vermogen onder algemene titel
teli gevolge van een liquidatie kent, zodat de aandelen niet onder algernele titel
kunnen ziin overgegaan. Het hof venverpt deze stelling. Het is juist dat liet
goederenrechtelijke reginte van de aanclelen Apan<lam lvordt belreerst door liet
Nederlandse reclrt, maar dat staat er niet aan in de weg clat de ontbincling van Ningbo
naar Chinees recht tot gevolg kan hebben dat de door Ningbo gehouden aandelenlp
Apanclam onder algemene titel zijn overgegaan naarf. Èr is naarNederlands
recht geett aanleicling om de rechtsgelcligheid van een aeigèlijke overgang niet te
erkennen.

7

4.8

4.9

l)e conclusie is clatlJcle aancleelhoucler is gelvorden van Aparrclarn en dat zij in
die hoeclanigheid bevoegd rvas on-t I als bestuurder te ontslaan. Vast staat clatf
voorafgaancl aan het besluit van 7 mei 202A is gehoord over het voor.nelnep van
Apandam om haar te ontslaatt en in ieder geval op 28 april 2020 in cle gelegenheicl lvas
gesteld oln lraar raadgevcnde stem te geven; \.vaarval'l zij ook gebnrik lieeft gemaakt in
haar brief van dezelfde datum van28 april2A2A.

Dit betekent dat de ventrootschappetijke verhoLrding tussen Apanclam en I per 7 mei
2a2a ís beëindigd en dat daarmee ook de arbeidsovereenkomst op 7 rnei 2aza is
geëindigd.

A r b e ids re c lt te I ij ke ve rlto ud in g

4.10 Wat betreft de arbeidsrechtelijke verhouding geldt het volgende.f heefl recht op
loon vanaf I jantrari 2020 tot aan de clatum dat de arbeidsovereenkornst is geëincligcl
(7 mei 2A20), te weten C25.920,- (aan loon overjanuari tot en met april2020) plgs
e 1 .463,23 (aan loon over zeverl dagen in mei 2A2Q is rotaal € 27 .383,23. Omdat de
rechtbank ervan uitging dat de arbeidsovereenkomst tot I I rnei 2AZA vaortduurde,
heeft zij eeri bedrag toegewezen dat iets te hoog is. Op dit punt moet de bestreclen
beschikking dus worden vernietigd en komt het toegewezen bedrag iets lager uit.

4. I I FIet hof komt verder aan een r.vette lijke verhoging van l5%a (en niet van de cloor de
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kantonreclrter toegewezen 50%), uu het stauclpunt vau Apandarrr (dat fals
bestuurder rechtsgelclig op staancle voet rwas ontslagen) welislvaar otrjuist, nraar lvel
verdecligbaar was gezierr cle situatie datf ondanks vele verzoeken tot opheldering
geen enkele (financiële) verautrvoorcling heeft rviIIen afleggen.

4.12 Voor zover uit liet aandeelhoudersbesluit zou volgen dat Apandarnlop staande voet

heeft ontslagen, is het verweer vanf dat het ontslag niet onverwijld is gegeven,

gegronil. Apandam heeft deze stelling niet rveersproken en ook overigens blijkt niet
vall een ouverlvijld gegeven ontslag op staande voet. Apandam lvas el op 7 mei2020
al langere tijcl rnee bekend datf - in de visie vau Apandarn - zich schutdig had

gemaakt aan fi'aucle. Nu van een (onverwijld gegeven) ontslag op staande voet geen

sprake is, had Apzrndam ter zake van cle opzegging van de arbeidsovercenkomst clus

een opzegterrnijn in acht behoreu te nemetr. Nu zij clat heeft nagelaten, is zij een

velgoecliirg velschuldigd lvegens onregelmatige opzegging, lvelke de reclrtbank terecht

heeft toegelvezen. Tegen de omvang varr cleze vergoeding zijn geen grieven gericht.

4. l3 Voor het antwoord op de vraag of Apandarn een transitievergoeding ls verschuldigd is

bepalend off ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. Voor het antwoorcl op cle vraag oI
Apandarn een billijke vergoeding is verschulcíigd, moet rvorclen vastgesteld of
Apandam ter zake van het ontslag ernstig verwijtbaar heeft gehancleld. Daarloe is van
belang of clestijds sprake tr.vas van eerr ontbindingsgrond.

4.14 Volgens Apandam heeftl(ernstig) verrvijtbaar gehandeld; zo is in het

outslagbesluit vermeld dat uit onderzoek blijkt dat!entstige fraude heeft gepleegd

met als enig doel eigen financieel ge"vin. Apanclarn lreeft ter onelerbouwing vatr cle

stelling dat!frauduleus heeft gehandelcl onder meer een schriftelijke verklarirrg
(c.q. een rapport) van{Iovergelegcl en een verklaring vau Plo Financial (de

accountant van Apandatr) van I I mei 2AZl. Zij lteelt ter monclelinge beliandeling van
het hofeen verdere toelichting gegeven.

4.15 Irr het rapport van Jis onder meer het volgende geconstateerd:f heeft
r-liverse privó-uitgaven en haar Ítrurlasten laten vergoeclert door Apanclarn,f heeÍt

over de jaren Z\fi tot en met 2019 diverse (consumptieve) betalirtgett verriclrt met de

creclitcard van Apandarn,f hecti facturen verstuurd aan klanten van Apandam
\.vaarop liet rekeningnurnrner vanf is genoemcl enf heeft eett leaseauto

aangeschafï met een catalogLrslvaarde van €- 127.000,-. Bij het rapport is een groot
aanial afschriften en bonnetjes gevoegd.f heeft geen toesternrning gekregen orn al

deze kosten voor rekenirlg van Apanclanr te laten komeu, zo volgt uit de verklaring van

f(productie I 5 bii verrveetschrift).

4. I 6 !| betr.vist rvelisrvaaf stellig clat zij fraLrduleus heeft gehandelcl. tnaar voert claaÍoe
itechts aan clat zij impliciete instemming van aandeelhouderl had om cle rekeningen
van Apandam (ook) als privé-rekening te gebruiken'Q heeft verder aangevoerd dat
zij, althans haar persoonlijke vennootschap II, nog bedragen tegoed heeft
van Apandam.fheeft bankaiscliriften oveigelegFr,vaalop te zien is dat er inderdaad
bedragen zijn overgeschreven van de bankrekening vanllnaar Apandam.
Wat ook zij van de precieze hoogte van dit bedrag, het hof is van oordeel dat het

onttrekken van gelden voor privé-uitgzrven aan de bedrijlsrekening van Apandarn
zonder expliciete alspraken daarover hoe dan ook niet door cle beugeI kan, ook niet als

die onttrekkingen daarna worclen aangezuiverd. Í-let surnmiere verweer vanl

8
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overtuigt het hof ook op attdere onderdelen niet.Iheeit ondanks meerdere
specifieke vragen over de boekhouding en de financiële situatie van Apandam pinrmer
(bevredigerrde) antlvoorden gegeven.Zelfs in de huic{ige procedure is geen
onderbourvde uitleg gegeven over haar handelr,viÈe. Zo heeftfniet inhoudelijk
gereageerd op het uitvoerige rappofi van I Evenmin heeft-zij ophelclering
gegeven over het feit dat klanten van Apandam niet op de bankrekening van Apapdam
betaalden, maar op bankrekeningen van het aan haar toebehorende becliijf It'
f|If heeft slechts in een e-maíl van 28 april2a20als korte r.u.ii. àp.1.
aantijgingert van frattde geschreven "dal 1pandam ilrct(r tnoel specirtceren yvctt voor
.soortfrcude" zij zou lrebben gepleegd.fhccft aldus ten onrechtageen
verantr.voording algelegd over de vele gecolrstateerde uitgaven ten laste van Apandam
(aan luxe cottsumptieve goederen, huurlasten, leasekosten en creclitcarclbetalingel) en
geen openheid verschaft over de cliverse (doorldaartegenover gestelde)
verrekeningen en betalingen van de rekening van 

-thaar 

Apandaur iu het
kader van de lekening-courantverhouding.

4.17 Apandam heetï vercler gemotiveerd en onderbour.vd toegelicht ctatl(zoncler ilat
Apandam daarvan rveet had) Apandarn gebruikte voor de financië[e bedrijfsvoering
van haar eigen bedrijf 

- 

door ofivel Apandam garant te laten staan voor
beralingerr AoorQl ofrvel dr:or Apandam de inkoop te laten betalen en pas na
verkoop doorl]d ie bedragen te laten terugbetalen (vgl. de overgelegde
facturcn van lmmergirt, prod 23 in eerste aanleg). Apandarn heeft terecht gesteld clat
zij daarrnee hct debiteurenri sico liep zonder dat daartegenover enig voordeel stoncl.
Jheeft op dit punt geen enkele Lritleg of toelichting gegeven, ook niet in de (huiclige)
j urid ische procedure, terlv ijl dit r.vel op haar rveg had gelegen

4. l8 Het hof merkt het handelen vanfiu clit verbarrd dan ook aan als verwijtbaar
lranclelen in de zin van artikel 7:669lid 3 sub e B!V. Daannee staat vast áat Apandam
grond liad ornJte ontslaan.

4'19 FIet hof is vet'der van oordeel dat de gedragirrgen van!)ok ernstigverlvijtbaar
harldelen opleveren, Onder cle geschetste omstandigheden rnoet rvorden geoorcleeld clat
fzich aÍs werknemer ten minste schulclig lieeft girnaakt aan het - zonder
toestemm ing van de rverkgever - aan de lopende band "lenen" uit de bedrijf-skas.
Daardoor heeft zij het vertrourveu varl haar r.velkgever emstig beschaarnd. Datl
lneellt dtrt teqenover de "geleende" bec{ragell van Apandam staat dat zij vanuit1|
ÍlveJ'geld lreeft terugbetaalclaan Apandam, rnaakt clit niet anclers. De
veftrott'*ensbreuk vloeide immers reeds voort uit het feit datlzonder medelvéten of
toestemtning van ltaar lverkgever err/of de aandeelhoLrders, Apandarn geblrikte voor
privé-betalingen, haar garant líet staan, clan rvel Apandarn inkoopfacturen van haar
eígen vennootscltap 

-a 

liet betalen. De daaropvolgendé lveigering vanl
0m openheid over die geldstromen te geveu en daarover verantrvoorcling af te leggen,
heeft clit vefiroulven alleen nog maar meer beschaamcl.

4.2a Jheeft dan ook geen recht op een trarrsitievergoeding zoals door cle kantonrechter is
toegelvezen. De beschikking zaÍ op dat onderdeel lvorden vernietigd. Evenmil bestaat
enige aanleiding om aan I een billijke vergoeding toe te kennen, nu Apandam als
r.verkgever niet ernstig verrvijtbaar heeft gehandeld.

4.21 FIer voolsaanclc brengt rree eÍat t*ll,ï|ï:.1ïlï.ïï!óroep Íaalr cn rte incicÍenfcle

r,,, , ,i., ,.,. .ti:... !;i,,...;t/l)!,
.,, 

;,í, t,,,,.,, "),,,1,,,ïi, 

i,:ïi.,;", 
i i.:, ) r,r,

9



Zaaktr um me r: 200,289 .825 I A I

l0

grieven van Apanclanr grotendeels slagen. Het lrof zal cle bestreden beschikking in

verbancl rnet de leesbaarheid van het dictum vernietigen, met uitzondering van de in

rov. 5.1 I gegeven veroordelittg vau Apatrclarn tot algifte aattlvan deugclelijke

salarisspec ificatíes.

4.22 Nu partijen beiclen op ondeldelen in het ongelijk zijn gesteld, zal het hof de

proceskosten in eelste aanleg, alsook de kosten in het principaal en het incidenteel

hoger beroep compenseren in die z.in dat iedere partij de eigen kosten draagt.

5. Beslissing

Het hof:

verqietigt de tussen parlijen gegeven beschikking van de reclrtbank Den I'laag van

4 november 2020, met uitzonclering van cle in rov. 5.1 I gegeven verocrrdeling vall
Apandam tot afgifte aanf van deitgdelijke salarisspecificzrties;

en epnieulv teclttclostrde:

in het principaal en incidenteel hoger heroep

verklaart voor reclrt dat het beslLrit van l7 januari 2020 nietig is en dat zorvel de

vennootschappelrjke verhoucling als de arbeidsovereenkornst na l6.ianuari2020 zijn
blijven voortcluren;

vcrrrietigt het besluit van 24 april 2A20 en verklaart voor recht dat zowel cle

vennootschappelijke verhouding als de arbeidsovereettkgm st na24 april 2A20 z,iin

blijven voortdurcn;

veroorcleelt Aparrclarn tot betaling van € 27.383,23 aanf van het salaris vanaf ljanuari
2A2A fit7 nei2A2A, te velrneerderen rnet de ',vettelijke verhoging op grond van artikel
7:625 BW ter hoogte van l5Yo en cle rvettelijke rente, r,vaarbij de lvettelijke verhogirtg en

wettelÍjke lente dienen te lvorden berekencl vanafcle respectieve data van

versclruldigdheid tot aan de dag der algehele voldoening;

verooreleelt Apanclam tot betaling van de vergoeding lvegeus onregeltnatige opzegging

van € 10.660,65 bruto, te verrneerderen met de r.vettelijke rente vatraf, I I mei2020 tot
aan cle dag vau algehele voldoening;

coulpenseert cle proceskosterr in eerste aanleg en in lret principa:r[ en inciclenteeI hoger'

beroep;

wijst af het meer of anders verzoclrte;

verklaart deze beschikkiug tot zover ttitvoerbaar bij voorraad

Deze beschikking is gegeven cloor mrs. M.J. van Cleef-Metsaars, C.A. Jottstra en

L.G. Verburg
aanlvezigheid
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