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Voorwoord
Uit onderzoek is gebleken dat bestuurders zich in toenemende mate onzeker voelen over hun positie,
beleidskeuzes en verantwoordelijkheid. Meer dan vroeger worden de verplichtingen en eventuele
aansprakelijkheden verbonden aan het bestuurderschap benadrukt. Onbehoorlijk bestuur en wanbeleid
zijn bekende begrippen geworden. Curatoren, schuldeisers en teleurgestelde beleggers procederen er
tegenwoordig lustig op los, geholpen door strengere wetgeving en een (uit Amerika overgewaaide)
claimcultuur. Het onderwerp ‘bestuurdersaansprakelijkheid’ blijft dan ook onverminderd in de
belangstelling staan.
In dit boekje staat de aansprakelijkheid van bestuurders bij de BV en de NV centraal. Deze uitgave betreft
het logische vervolg op de eerder verschenen uitgave ‘Bestuurdersaansprakelijkheid bij stichting en
vereniging’. Hoewel dit boekje voorzag in een grote behoefte, kwam steeds vaker het verzoek of wij niet
een versie specifiek gericht op de BV en de NV voorhanden hadden. Om die reden kon dit boekje niet
uitblijven. Vanwege de aanwezige overlap tussen beide onderwerpen is de opzet van de bundel ten
opzichte van de eerdere uitgave dezelfde gebleven, maar aangevuld met specifieke regels en bepalingen
gericht op vennootschappen.
Wij hopen u met dit boekje inzicht te geven in grenzen van goed bestuur, zodat u tijdig kunt signaleren
wanneer er van mogelijke overschrijding sprake is, want ook bij een onderwerp als bestuurdersaansprakelijkheid geldt dat voorkomen beter is dan genezen. Mocht u vragen hebben over de inhoud
van deze uitgave, dan wel hierover nader van gedachten willen wisselen, dan nodigen wij u van harte uit
met ons contact op te nemen.
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1 | Bestuurdersaansprakelijkheid in de life cycle
van een onderneming
Dit boekje is ingedeeld met het oog op de verschillende
juridische en fiscale aspecten van bestuurdersaansprakelijkheid. Dit hoofdstuk gaat uit van een andere invalshoek; die van de verschillende stadia in de levenscyclus
van een onderneming. Verwacht mag worden dat
bestuurdersaansprakelijkheid meer een rol speelt in de
eindfase van de economische levensvatbaarheid van
een onderneming (hoe lang die ook mag zijn; voor de
ene onderneming nog geen jaar, voor de andere langer
dan honderd jaar. Ook in de opstartfase liggen echter
risico’s op de loer. Dit hoofdstuk belicht de risico’s van
bestuurdersaansprakelijkheid in die verschillende
situaties. Omdat het toch een juridisch issue blijft en
we niet in herhaling willen vallen, verwijzen we daarbij
frequent naar de andere hoofdstukken voor de juridische
en fiscaal-technische uitwerking. Voor wat betreft de
fiscale bestuurdersaansprakelijkheid merken wij op
dat deze in alle stadia van de levenscyclus de nodige
aandacht behoort te krijgen.

1.1 Start-ups
Om de start-upfase te overleven, moeten bedrijven eerst klanten
hebben – betalende klanten. Het is logisch dat dit prioriteit heeft.
Als dit echter leidt tot verwaarlozing van fiscale of administratieve
verplichtingen, is men verder van huis als het toch misgaat.
Tegenwoordig kiezen steeds meer bedrijven ervoor om hun
administratie via een IT- of administratieve dienstverlener onder te
brengen in de cloud. Daarvoor wordt dan maandelijks een bedrag
betaald. Een addertje onder het gras daarbij is dat zodra de
vergoeding niet meer wordt betaald, er geen toegang meer is tot de
administratie. Dat leidt in een faillissement vaak tot bestuurdersaansprakelijkheid (zie hoofdstuk 6.4). De oplossing: zorg dat het
contract voorziet in de mogelijkheid dat indien de betaling
stopt, de administratie nog gedurende een zekere termijn geordend
toegankelijk is én dat daarvan (digitale) kopieën kunnen worden
gemaakt die tezamen een goed inzicht geven in de financiële
positie. Daarnaast moet men aandacht hebben voor de wettelijke
fiscale bewaarverplichting van zeven jaar. Bij een fiscale controle
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moet het bedrijf alle gegevensdragers kunnen overleggen. Indien
men kiest om ‘in de cloud te gaan’, verdient het zonder meer de
voorkeur om dit vooraf met de Belastingdienst ook af te stemmen
en daarbij de nodige afspraken te maken. Aan specifieke
aansprakelijkheidsregelingen rond de oprichting wordt in hoofdstuk
8.1 aandacht besteed.

1.2 Liquiditeitsproblemen
Ga in deze fase als bestuurder namens de vennootschap geen
transactie aan terwijl u weet (of eigenlijk zou moeten weten) dat
de vennootschap de verplichtingen daaruit niet kan nakomen en
ook geen verhaal biedt. Zie verder hoofdstuk 7.2. Indien de ene
schuldeiser bewust wel wordt betaald door de vennootschap
(bijvoorbeeld omdat die schuldeiser deel uitmaakt van dezelfde
groep) en de andere schuldeiser bewust niet (dit heet ook wel
selectieve betaling), kan dat leiden tot persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder op grond van onrechtmatige daad. Fiscaal
kan dit ook aangemerkt worden als kennelijk onbehoorlijk bestuur.
Indien loonheffingen en/of omzetbelasting niet meer op tijd en/
of volledig kunnen worden voldaan, moet dit tijdig en schriftelijk
worden gemeld. Zie hoofdstuk 5.2.

1.3 Snelle groei
Het gaat goed, het bedrijf en zijn producten hebben succes, maar
‘de kost gaat voor de baat uit’. Inkomsten blijven achter en veel
geld wordt gebruikt voor investeringen. Er is nauwelijks een buffer.
Dan wordt het al gauw lastig als het eens tegenzit.
Indien in deze situatie de administratieve functie achterblijft bij de
commerciële ontwikkelingen, gaan ook de sturingsmogelijkheden
en de controle verloren. In een faillissement wordt dat hoog
opgenomen (zie hoofdstuk 6.4).

1.4 De kas puilt uit
Wat zijn hiervan de aansprakelijkheidsrisico’s, zult u denken.
Er is genoeg geld op de bank om elke schuldeiser te betalen.
Het probleem is dat geld op de bank doorgaans slechts rendeert,
althans suboptimaal in vergelijking tot de rendementen die met
ondernemen behaald kunnen worden. Als de vennootschap veel
aandeelhouders heeft die druk op het management leggen om
vooral hoge rendementen te halen, is de kans groot dat nieuwe
investeringen vooral via acquisities plaatsvinden. Bij acquisities
geldt ook dat haastige spoed zelden goed is. Dat komt ook in de
rechtspraak tot uitdrukking. Daarin wordt gehecht aan een goede
voorbereiding van een acquisitie. Er moet een berekening worden
gemaakt van de ondernemingswaarde van de over te nemen
onderneming en vooral ook een toekomstprojectie van de vrije
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kasstromen van die onderneming en van de rentabiliteit.
Deze berekening moet getoetst worden in een goed duediligence
onderzoek, waarin ook de aan de onderneming verbonden risico’s in
kaart moeten worden gebracht. Tot slot is een post-closing-traject
(waarmee al voor de closing moet worden begonnen) van belang,
waarin de integratie van de aankoop in de eigen groep – ook op
administratief vlak – en de verwezenlijking van synergie goed
geregeld worden. Ook bij acquisities moet men stilstaan bij
mogelijke fiscale aansprakelijkheidsrisico’s die aanwezig zijn bij de
over te nemen activiteit. Te denken valt bij voorbeeld aan nog op
te leggen naheffingsaanslagen loonheffingen en/of BTW.

1.5 Vijf voor twaalf: net geen of al wel een
faillissement
In deze fase zijn de vragen hoelang een vennootschap het hoofd
nog boven water kan houden en wanneer de handdoek in de ring
moet worden geworpen. Daarbij komt het vooral aan op de timing.
Juridisch gezien zijn de aandachtspunten:
• Er is vaak geen geld meer om externe dienstverleners te betalen.
Als de administratie daardoor in het slop raakt en de verplichtingen
met betrekking tot de jaarrekening niet meer kunnen worden
nagekomen, dreigt aansprakelijkheid. Zie verder hoofdstuk 6.4.
• Allerlei onverplicht aangegane transacties lopen het risico dat ze
later wegens benadeling van schuldeisers worden vernietigd.
• Wanneer verwordt optimisme tot struisvogelpolitiek? Als het ene
gat met het andere wordt gevuld, bestaat de kans dat men
achteraf oordeelt dat de bestuurder namens de vennootschap een
transactie aanging in de wetenschap (of dat hij behoorde te weten)
dat de vennootschap de verplichtingen daaruit niet meer kon
nakomen en ook geen verhaal biedt. Zie verder hoofdstuk 7.2.
• Juist in deze fase moeten bestuurders de fiscale aangifte- en
afdrachtverplichtingen stipt nakomen. Hier verzaken betekent
vaak dat bestuurders reeds aangesproken worden door de
ontvanger omdat de mededeling van betalingsonmacht niet
correct en tijdig gedaan is.

Een kat in het nauw - casus
(uit de rechtspraak)
A werkt via zijn BV als ZZP’er maar de zaken lopen marginaal. A verkoopt de
aandelen in zijn BV aan een opkoper van BV’s in moeilijkheden. (Deze opkoper
[De BV-Dokter.nl] wordt later veroordeeld voor fraude en oplichting.) Er is dan
nog een positief eigen vermogen, maar dat bestaat hoofdzakelijk uit de
vordering van de BV op A zelf. Verder zijn er schulden aan de fiscus. Enkele
jaarrekeningen zijn te laat en andere helemaal niet gedeponeerd. De opkoper
laat de schulden nog verder oplopen, het eigen vermogen verdampt en de BV
wordt failliet verklaard. De curator stelt A aansprakelijk voor het tekort. Omdat
niet voldaan is aan de deponeringsplicht staat het onbehoorlijk bestuur vast en
wordt vermoed dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement. A moet
proberen dit te ontzenuwen.
De eerste stelling van A is dat het faillissement veroorzaakt is door de
economische crisis. Deze stelling is zo algemeen dat ze door de rechtbank als
onvoldoende onderbouwd wordt verworpen. Het probleem dat de aansprakelijk
gestelde ex-bestuurder in deze gevallen heeft, is dat hij geen toegang meer
heeft tot de administratie om eventuele andere belangrijke oorzaken van het
faillissement aan te tonen.
Dan stelt A dat het faillissement is veroorzaakt doordat de opkoper de schulden
heeft laten oplopen. Bij de verkoop was het eigen vermogen immers nog
positief. A wordt echter ook verantwoordelijk gehouden voor het ontstaan van
die latere schulden. Hij had horen te beseffen dat de opkoper malafide was. Hij
had wantrouwend moeten zijn omdat er niet verlangd werd dat hij zijn schulden
aan de BV zou aflossen.
Ten overvloede merkt de rechtbank op dat ook de privéonttrekkingen door A
(waardoor zijn schuld ontstond) onbehoorlijk bestuur vormden omdat hij
kennelijk niet in staat was deze te voldoen toen de BV geld nodig had om de
belastingschulden te betalen. In de praktijk lopen fiscale vorderingen veelal mee
bij de aansprakelijkheid door de curator. Zo niet, dan kan de fiscus zelfstandig de
(ex-)bestuurder aanspreken.
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2 | Inleiding bestuur
De taak van een bestuurder van een vennootschap is
breed en laat zich moeilijk vangen in een functieomschrijving. De begrenzing van de bestuurstaak moet
worden gevonden in de wet, de statuten, jurisprudentie
en andere regelgeving. Alvorens in te gaan op het
overschrijden van deze grenzen en de eventueel
daaruit voortvloeiende bestuurdersaansprakelijkheid,
zullen we in dit hoofdstuk een uiteenzetting geven over
het bestuurderschap zelf.

2.1 Bestuur en taken
Een van de grootste vindingen in het recht is die van de
rechtspersoon. Besloten en naamloze vennootschappen zijn net als
stichtingen en verenigingen rechtspersonen. Deze constructie
maakt het mogelijk dat samenwerkingsverbanden zelfstandig aan
het rechtsverkeer kunnen deelnemen. Een rechtspersoon kan net
als een gewoon persoon rechten en verplichtingen aangaan en
beschikken over eigen financiële middelen. Deze rechten kan hij
vervolgens afdwingen zoals een natuurlijk persoon dat kan en aan
de plichten kan hij worden gehouden. Zo kan een rechtspersoon
zelfstandig een pand huren, inventaris aanschaffen, personeel
aannemen en contracten aangaan, om zodoende een onderneming
te exploiteren. Het grote verschil tussen een natuurlijke persoon en
een rechtspersoon is echter het feit dat laatstgenoemde bij het
aangaan van deze handelingen afhankelijk is van natuurlijke
personen die deze handelingen namens hem verrichten. Deze
personen betreffen doorgaans de bestuurders van de
rechtspersoon. Zonder bestuurders is een rechtspersoon dan ook
stuurloos en kan hij niet deelnemen aan het economisch verkeer.
Het vertegenwoordigen van de rechtspersoon betreft dan ook een
van de belangrijkste bestuurstaken. Er zijn uiteraard meer
bestuurstaken.
Bestuurstaak
De wet omschrijft de taak van het bestuur als het besturen van de
rechtspersoon. Wat onder besturen moet worden verstaan,
vermeldt de wet echter niet. Om erachter te komen wat de
opvatting is van de wetgever omtrent de bestuurstaak, moet
worden gekeken naar diverse specifieke wettelijke bepalingen over
de bestuursfunctie. Daaruit blijkt dat naast het vertegenwoordigen
van de organisatie, de bestuurstaak ook het financiële beheer over
het vermogen van de organisatie omvat. Het bestuur is wettelijk
verplicht een financiële boekhouding bij te houden en na afloop van
elk boekjaar een jaarrekening op te maken en hierover verslag uit te
brengen. Andere bestuurstaken die de wet noemt zijn het
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voorbereiden van de besluitvorming, het bijeenroepen van de
algemene vergadering van aandeelhouders en het doen van
aangifte van het faillissement. Verder bestaat de bestuurstaak uit
het voeren van de dagelijkse leiding over de rechtspersoon. Het is
aan het bestuur zelf hier door middel van beleid vorm aan te geven.
De wet geeft hiervoor geen specifieke voorschriften, enkel
begrenzingen.
Grenzen
De wet stelt grenzen aan de bevoegdheden van het bestuur.
Zo zijn bestuurders bijvoorbeeld niet bevoegd tot het aangaan
van handelingen die de doelomschrijving van de vennootschap
overschrijden. Ook zijn bestuurders niet bevoegd tot handelingen
die door de wetgever uitdrukkelijk zijn toebedeeld aan andere
organen van de vennootschap. Zo beslist de vergadering van
aandeelhouders over statutenwijziging en ontbinding van de
rechtspersoon. Deze bevoegdheden kunnen haar niet worden
afgenomen.
Naast de wet kunnen echter ook de statuten van de rechtspersoon
bepalingen bevatten die de bevoegdheden en verplichtingen van
het bestuur beperken of juist uitbreiden. Zo kunnen de statuten
bepaalde bestuurstaken opdragen aan andere organen dan het
bestuur, bijvoorbeeld de raad van commissarissen. Ook kan in de
statuten zijn geregeld dat bepaalde bestuursbeslissingen de
goedkeuring behoeven van een ander orgaan. Het komt
bijvoorbeeld regelmatig voor dat strategische bestuursbeslissingen,
zoals verkoop van (een deel van) de onderneming of het doen van
belangrijke investeringen, onderhevig zijn gemaakt aan de
goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders of
de raad van commissarissen.
Het moge dan ook duidelijk zijn dat de bestuurstaak ziet op een
breed scala aan activiteiten en in beginsel geen duidelijk
afgebakend geheel betreft. Steeds zal er gekeken moeten worden
naar het samenspel van wet- en regelgeving, alsmede de statuten
om in het specifieke geval tot een exacte vaststelling van de
bestuurstaak te komen.

De wet legt een aantal duidelijke taken op aan bestuurders
van vennootschappen. Het betreft onder meer de volgende
taken:
• het inschrijven van de rechtspersoon in het
handelsregister;
• het voeren van het dagelijks bestuur;
• het bijhouden van aandeelhoudersbesluiten en deze ter
inzage bewaren;
• het vertegenwoordigen van de rechtspersoon naar buiten
toe;
• het bijhouden van een boekhouding en het gedurende
zeven jaar bewaren hiervan;
• het afleggen van financiële verantwoording door het
opmaken van een jaarrekening en bijbehorend verslag;
• het voorbereiden van de besluitvorming;
• het bijeenroepen van de algemene vergadering van
aandeelhouders.

Verantwoordelijkheid
In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat het bestuur inhoudelijk
tot taak heeft alles te doen wat nodig is om de vennootschap gelet
op haar doelstelling en activiteiten goed te laten functioneren. Het
bestuur heeft bij het uitoefenen van deze taak een grote mate van
zelfstandigheid en is vrij het bestuursbeleid naar eigen inzicht uit te
oefenen. Zoals reeds hiervoor opgemerkt worden strikt genomen de
grenzen van het bestuur enkel bepaald door de wet- en regelgeving
en de statuten. Daarbinnen is het bestuur vrij zijn taak uit te voeren.
Het bestuur dient wel (financiële) rekening en verantwoording over
het gevoerde beleid aan de aandeelhouders af te leggen. In de
rechtspraak is uitdrukkelijk uitgemaakt dat zolang het bestuur
binnen de grenzen van de wet en statuten blijft, het geen
rechtstreekse interventie van de aandeelhouders of de raad van
commissarissen hoeft te aanvaarden. Hierbij is enige nuancering op
zijn plaats, nu de aandeelhouders het bestuur altijd kunnen
schorsen of ontslaan. Voorts geldt dat de statuten kunnen bepalen
dat andere organen van de vennootschap aanwijzingen aan het
bestuur kunnen geven. Het bestuur is gehouden deze aanwijzingen
op te volgen, tenzij deze in strijd zijn met het belang van de
vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hier dient
het bestuur dan ook een zelfstandige afweging te maken. Verder
kunnen, zoals hiervoor aangegeven, diverse belangrijke
bestuursbesluiten onderhevig worden gemaakt aan de
voorafgaande goedkeuring van de aandeelhouders. Op deze wijze
kan dan ook door de aandeelhouders grip worden uitgeoefend op
het bestuursbeleid.
Het uitgangspunt blijft echter dat het bestuur een grote mate van
vrijheid heeft bij het uitoefenen van zijn bestuurstaak. De keerzijde
hiervan is dat er op het bestuur een grote verantwoordelijkheid rust
deze taak naar behoren uit te voeren.
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Behoorlijke taakvervulling
De wet bepaalt dat een bestuurder jegens de rechtspersoon
verplicht is zijn taak naar behoren te vervullen. Dit betekent in de
eerste plaats dat de bestuurder zal moeten handelen in
overeenstemming met de wet- en regelgeving en de statuten van
de vennootschap. Voorts dient de bestuurder zijn taak naar beste
vermogen uit te voeren, waarbij hij loyaal en nauwkeurig te werk
dient te gaan. Dit impliceert onder meer dat hij zijn privébelangen
ondergeschikt maakt aan die van de vennootschap en geen
misbruik mag maken van wetenschap die hij alleen via zijn functie
heeft. Wanneer is er nu sprake van een onbehoorlijke
taakvervulling, oftewel wanprestatie, door de bestuurder? Dit is niet
in alle gevallen vooraf eenduidig vast te stellen. Indien een
bestuurder opzettelijk in strijd handelt met de wettelijke of
statutaire bepalingen die dienen tot bescherming van de
vennootschapsrechtelijke belangen, ligt een onbehoorlijke
taakvervulling voor de hand. In andere gevallen is het echter een
stuk lastiger deze beoordeling te maken. Vervult een bestuurder die
een investering aangaat om de toekomst van het bedrijf te redden,
terwijl dit uiteindelijk de ondergang van de onderneming betekent,
zijn taak onbehoorlijk? In zijn algemeenheid valt hier niets zinnigs
over te zeggen en zal gekeken dienen te worden naar alle
omstandigheden van het geval. Uit de rechtspraak blijkt echter dat
‘alledaagse fouten’ van het bestuur geen onbehoorlijke
taakvervulling opleveren, maar uitsluitend handelingen waarbij de
bestuurder een ‘ernstig verwijt’ valt te maken. Dit is ook logisch. Om
succesvol te kunnen ondernemen, dient een bestuurder immers
risico’s te kunnen nemen zonder dat daarbij telkens het zwaard van
aansprakelijkheid boven zijn hoofd bungelt. Als leidraad voor een
behoorlijke taakvervulling geldt dan ook dat de beslissingen die een
bestuurder in de uitoefening van zijn functie maakt, geen
beslissingen mogen zijn die door geen enkel ander redelijk denkend
bestuurder in een soortgelijke situatie zouden zijn gemaakt. Op het
moment dat van deze regel wordt afgeweken, moeten de
alarmbellen gaan rinkelen en kan de gevarenzone van de
onbehoorlijke taakvervulling in zicht komen.
Een bestuurder zal zich er in het geval van onbehoorlijke
taakvervulling overigens niet van af kunnen maken door te zeggen
dat hij niet beschikte over bepaalde kennis of vaardigheden. Een
bestuurder wordt namelijk geacht de gehele aan hem opgedragen
bestuurstaak goed uit te kunnen oefenen en hier bij zijn benoeming
voor in te staan.

Een bestuurder is jegens de rechtspersoon verplicht zijn
taak naar behoren te vervullen. In het kader hieronder een
aantal praktische tips:
• Zorg dat de statutaire regelingen bekend zijn en worden
nageleefd.
• Maak duidelijke omschrijvingen van bestuurstaken en
bestuursbevoegdheden, bijvoorbeeld door middel van een
bestuursreglement.
• Laat notulen maken van bestuursvergaderingen en
(belangrijke) besluiten.
• Zorg dat in alle gevallen wordt voldaan aan de plicht tot
het voeren van een deugdelijke boekhouding en het binnen
de wettelijke termijnen openbaar maken van de
jaarrekening.
• Maak aan het begin van elk boekjaar een beleidsplan met
een eventueel daaraan gekoppelde begroting en laat deze
goedkeuren door de aandeelhouders of de raad van
commissarissen.
• Bij een meerhoofdig bestuur kan besloten worden tot een
tweehandtekeningenstelsel, zodat er bij elke
rechtshandeling altijd een tweede bestuurder meekijkt.

2.2 Het bestuur van de vennootschap
Het bestuur van een vennootschap wordt benoemd door de
algemene vergadering van aandeelhouders, tenzij er een raad van
commissarissen is ingesteld. In dat geval wordt het bestuur veelal
door dit orgaan benoemd. De wet bepaalt dat degenen die bevoegd
zijn tot benoeming van het bestuur, eveneens bevoegd zijn tot
schorsing en ontslag van het bestuur. De statuten van de
vennootschap kunnen bepalen dat een ander orgaan dan dat
tot benoeming bevoegd is, het recht heeft tot het doen van een
bindende voordracht voor de benoeming van een of meer
bestuurders. De statuten kunnen ook bepalen dat het recht tot
het doen van een bindende voordracht toekomt aan een
buitenstaander, bijvoorbeeld de Nederlandse staat. Het bestuur
van een vennootschap bestaat ten minste uit één persoon, maar
kan uit meerdere personen bestaan. Al naar gelang de regeling in
de statuten is de individuele bestuurder alleen en onbeperkt
bevoegd de vennootschap in handelingen met derden te
vertegenwoordigen, dan wel gezamenlijk met een of meerdere
andere bestuurders.
Rechtspersoon-bestuurder
Over het algemeen zijn bestuursleden natuurlijke personen, maar
ook rechtspersonen kunnen als bestuurder worden benoemd. Door
gebruik te maken van de constructie van een rechtspersoon als
bestuurder kan overigens in beginsel (zie hoofdstuk 12.1) eventuele
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bestuursaansprakelijkheid niet worden ontlopen. In de wet staat
namelijk bepaald dat de aansprakelijkheid van een rechtspersoon in
de hoedanigheid van een bestuurder tevens rust op eenieder die
ten tijde van het ontstaan van die aansprakelijkheid bestuurder van
die rechtspersoon was (zie ook hoofdstuk 12.1). In het kader van de
bestuurdersaansprakelijkheid wordt er dan ook als het ware door
de rechtspersoon-bestuurder heen gekeken naar de uiteindelijk
achterliggende natuurlijke persoon. Veelal wordt om praktische
redenen in concernverhoudingen gebruikgemaakt van de figuur
bestuurder-rechtspersoon.
One-tier board
Vanaf 1 januari 2013 faciliteert de Nederlandse wetgeving de
mogelijkheid om, in plaats van een bestuur en een raad van
commissarissen, één bestuur in te stellen, bestaande uit
uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders. De taken die anders
door de traditionele bestuurder, respectievelijk commissarissen,
vervuld worden, komen dan toe aan de uitvoerende bestuurders,
respectievelijk de niet-uitvoerende bestuurders. De niet-uitvoerende
bestuurder maakt dus deel uit van het bestuur, neemt deel aan de
beraadslagingen en de besluitvorming. De bedoeling van dit
uitgebreide bestuur, ook wel one-tier board geheten, is de
toezichthouders meer bij het bestuur te betrekken en daardoor een
betere en wellicht ook snellere besluitvorming te bewerkstelligen.
In hoofdstuk 4.7 wordt opgemerkt dat de aansprakelijkheid van
de commissaris een andere is dan die van de bestuurder omdat
de taken verschillen. Dat geldt ook voor de niet-uitvoerende
bestuurder; de wet bepaalt dat bij de aansprakelijkheid mede wordt
gelet op de toebedeelde taken. Een niet-uitvoerend bestuurder
heeft andere taken dan een uitvoerend bestuurder. Aan de andere
kant komt de vraag op of een grotere betrokkenheid en een betere
geïnformeerdheid niet zal leiden tot meer verantwoordelijkheid en –
ook – aansprakelijkheid. Deze vraag moet in de rechtspraak nog
worden uitgekristalliseerd.
Eisen bestuurderschap
Er bestaan geen wettelijke kwaliteitseisen aan het bestuurderschap.
De statuten kunnen echter wel eisen stellen aan de te benoemen
bestuursleden. Een veelvoorkomende clausule is dat de bestuurder
een Nederlands ingezetene moet zijn. Bij kleinere vennootschappen
wordt wel eens bepaald dat de bestuurder houder moet zijn van een
bepaald pakket aandelen om tot bestuurder te kunnen worden
benoemd. Gevoeliger wordt het als meer persoonsgebonden
kenmerken als eis aan het bestuurderschap worden gesteld,
bijvoorbeeld de vereisten dat bestuurders de Nederlandse
nationaliteit moeten bezitten, of dat alleen mannen of vrouwen
bestuurslid kunnen worden, dan wel dat er sprake moet zijn van een
bepaalde levensovertuiging of politieke gezindheid. Indien de eisen
aan het bestuurderschap niet dienstbaar zijn aan het te bereiken
doel van de vennootschap, kunnen dergelijke vereisten in strijd zijn
met juridische en maatschappelijke normen en worden verboden.
Voor grote rechtspersonen gelden quotaregelingen voor het
percentage van de bestuurders (en commissarissen) dat man en
vrouw is, elk ten minste 30%, en bestaan er antistapelingsbepalingen
met betrekking tot het maximeren van het aantal commissariaten.
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2.3 Wie is bestuurder?
Wie is bestuurder? De vraag stellen lijkt hem beantwoorden.
Toch ligt dit in het kader van de wettelijke bepalingen omtrent
bestuurdersaansprakelijkheid niet zo eenvoudig. Voor het
bestuursbegrip binnen deze regelgeving dient niet alleen gekeken
te worden naar de functiebenaming, maar ook naar hoe aan een
functie inhoud wordt gegeven. Het statutair bestuur van de
vennootschap valt buiten twijfel onder dit bestuursbegrip, maar
ook beleidsbepalers, plaatsvervangend bestuurders en voormalig
bestuurders kunnen onder deze reikwijdte vallen.
Beleidsbepalers
Naast statutaire bestuurders worden degenen die een behoorlijke
‘vinger in de pap’ van het beleid van de vennootschap hadden en dit
beleid hebben (mee)bepaald in bepaalde gevallen met bestuurders
gelijkgesteld. Deze uitbreiding van het bestuurderschap is
ingegeven om te voorkomen dat met behulp van een stroman
misbruik wordt gemaakt van de rechtspersoon. Overigens vormt
het enkele feit dat iemand het beleid binnen de rechtspersoon
mede heeft bepaald op zich geen grond voor aansprakelijkstelling.
Aansprakelijkheid als beleidsbepaler kan zich slechts voordoen
wanneer de desbetreffende persoon zich daadwerkelijk als
bestuurder heeft gedragen. In hoofdstuk 5 zal hier nader op
worden ingegaan.
Plaatsvervangend bestuurders
Behalve degenen die op reguliere basis de bestuurstaak uitoefenen,
kunnen ook anderen in bepaalde gevallen bestuurstaken verrichten.
Dit kan het geval zijn indien een bestuurder wegens ziekte zijn
werkzaamheden niet kan verrichten of is geschorst door de
vergadering van aandeelhouders. In dat geval kan op grond van de
statuten een commissaris bevoegd zijn als bestuurder op te treden
of kan een derde door de aandeelhouders worden aangewezen om
de bestuurstaak tijdelijk op zich te nemen. Voor deze personen, die
tijdelijk met de bestuurstaak zijn belast, geldt dat zij gedurende die
periode voor de wet met een bestuurder worden gelijkgesteld, met
alle bevoegdheden maar ook aansprakelijkheden van dien. Ook
deze personen kunnen bij een onbehoorlijke vervulling van hun
tijdelijke taak het risico lopen aansprakelijk te worden gesteld.
Voormalig bestuurders
Niet alleen (feitelijk) bestuurders maar ook oud-bestuurders kunnen
worden geconfronteerd met een aansprakelijkstelling wegens
onbehoorlijk bestuur. Voormalig bestuurders kunnen de eventueel
gedurende hun bestuursperiode ontstane aansprakelijkheid dan ook
niet ontlopen door eenvoudigweg ontslag te nemen. De oudbestuurder blijft in beginsel aansprakelijk voor het tijdens zijn
bestuursperiode gevoerde beleid. Overigens is in de wet uitdrukkelijk
bepaald dat na het overlijden van de bestuurder, diens erfgenamen
niet aansprakelijk zijn als de bestuurder niet voor het overlijden
reeds aansprakelijk is gesteld. In het andere geval kan de schuld
echter wel op de nalatenschap worden verhaald.

Bestuurdersaansprakelijkheid bij de BV en de NV

17

18

3 | Bestuurdersaansprakelijkheid algemeen
Bestuurdersaansprakelijkheid is de term die wordt
gebruikt voor het aansprakelijk stellen van een
bestuurder van een rechtspersoon. Vooral bij de BV en
de NV heeft bestuurdersaansprakelijkheid de laatste
jaren veel aandacht gekregen. Voor een goed begrip
van wat allemaal onder bestuurdersaansprakelijkheid
begrepen wordt, is het noodzakelijk inzicht te hebben
in enkele juridische basisbeginselen die een rol spelen.
Deze worden in dit hoofdstuk toegelicht.

3.1 Wat is bestuurdersaansprakelijkheid?
In het vorige hoofdstuk is aan de orde gekomen wat de taken van
een bestuurder zijn. Een uitgangspunt is dat hij bij de uitvoering van
deze taken de vennootschap waar hij bestuurder van is
vertegenwoordigt. Als bijvoorbeeld een bestuurder van een
vennootschap met een werknemer een arbeidsovereenkomst sluit,
is het juridisch dus de vennootschap die partij wordt bij die
overeenkomst. Ook als een bestuurder fouten maakt bij de
uitvoering van zijn taken is het in beginsel de rechtspersoon die
daarvoor aansprakelijk is. De bestuurder moet immers naar eigen
inzicht leiding kunnen geven aan de rechtspersoon en daarbij kan
wel eens iets misgaan. Zo kan het bestuur van een vennootschap
na gedegen onderzoek, het inwinnen van deskundig advies en het
opvragen van verschillende offertes schriftelijk opdracht geven tot
de bouw van een nieuw pand. Als er vervolgens toch problemen
ontstaan – de kosten vallen bijvoorbeeld veel hoger uit dan geraamd
of de aannemer gaat failliet – zal alleen de rechtspersoon voor de
gevolgen daarvan op moeten draaien. Het bestuur heeft het besluit
immers op zorgvuldige wijze genomen. Op de regel dat alleen de
rechtspersoon aansprakelijk is bestaan echter uitzonderingen.
Antimisbruikwetten
De wetgever heeft in de loop der jaren een aantal specifieke wetten
uitgevaardigd om te voorkomen dat bestuurders zich ten onrechte
achter een rechtspersoon kunnen verschuilen: de
antimisbruikwetten. Er bestaan drie antimisbruikwetten:
1. de Wet ketenaansprakelijkheid, die in het kader van deze uitgave
niet verder behandeld wordt;
2. de Wet bestuurdersaansprakelijkheid (zie hoofdstuk 5);
3. de Wet bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement (zie
hoofdstuk 6).
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Daarnaast kan de bestuurder ook tegenover de vennootschap
zelf persoonlijk aansprakelijk zijn wanneer hij zijn taken als
bestuurder niet naar behoren uitvoert. Meestal komt het er
daarbij op neer dat hij ernstig verwijtbaar heeft gehandeld; hij
heeft gehandeld op een manier waarop geen redelijk
handelend en ervaren bestuurder dat zou hebben gedaan.
Deze zogeheten ‘interne’ aansprakelijkheid komt in hoofdstuk 4
nader aan de orde. Voorts kan een bestuurder door derden
voor zijn handelen aansprakelijk worden gesteld op grond van
onrechtmatige daad. Deze zogeheten ‘externe’
aansprakelijkheid wordt nader in hoofdstuk 6 uiteengezet.

3.2 Interne en externe aansprakelijkheid
In het vorenstaande komt al enigszins tot uitdrukking dat er
een verschil is tussen derden die een bestuurder aanspreken
en de rechtspersoon zelf die een bestuurder aanspreekt. Voor
aansprakelijkheid van een bestuurder tegenover de
rechtspersoon wordt, zoals gezegd, de term ‘interne
aansprakelijkheid’ gebruikt, terwijl voor aansprakelijkheid
tegenover derden de term ‘externe aansprakelijkheid’ geldt.
Het is belangrijk dit onderscheid goed in de gaten te houden,
omdat voor beide vormen van aansprakelijkheid verschillende
normen gelden.
• Voor interne aansprakelijkheid moet komen vast te staan dat
de bestuurder de hem opgedragen taak niet behoorlijk heeft
vervuld. Hem moet daarbij een ernstig verwijt gemaakt
kunnen worden, terwijl hij geen maatregelen heeft getroffen
om de ingetreden schade te voorkomen.
• Voor externe aansprakelijkheid moet komen vast te staan dat
een bestuurder tegenover de derde onrechtmatig heeft
gehandeld en ter zake een persoonlijk verwijt te maken valt.
Dat wil zeggen dat hij inbreuk maakt op een recht of handelt
in strijd met een wettelijke plicht of ongeschreven
zorgvuldigheidsnormen. Een goed voorbeeld van dergelijk
onrechtmatig handelen is de bestuurder die verplichtingen
tegenover een derde aangaat, terwijl hij op dat moment reeds
weet dat de rechtspersoon deze verplichtingen nooit zal
kunnen nakomen.

3.3 Collectieve en hoofdelijke
aansprakelijkheid
Bestuurdersaansprakelijkheid geldt in beginsel voor het gehele
bestuur. De reden hiervoor is dat het besturen van een
rechtspersoon volgens de wet aan het bestuur als geheel is
opgedragen. Een individuele bestuurder zal zich aan deze
aansprakelijkheid slechts kunnen onttrekken als hij aan kan
tonen tegen de handelingen in kwestie bezwaar te hebben
gemaakt, bijvoorbeeld doordat hij daar in vergaderingen tegen
heeft gestemd. De aansprakelijkheid is ook hoofdelijk, dat wil
zeggen dat iedere bestuurder voor de gehele schade kan worden
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aangesproken. Als één bestuurder wordt aangesproken en die
bestuurder voldoet de schade, kan hij die uiteraard wel weer trachten
op de medebestuurders te verhalen, behoudens zijn eigen aandeel.

De bestuurder met een afwijkende mening
Als een bestuurder het niet eens is met een bepaald besluit,
moet hij ervoor zorgen dat dit duidelijk is opgetekend (in
notulen van de vergadering of anderszins). Wordt het
besluit ondanks zijn tegenstem toch doorgezet, dan moet hij
al het mogelijke doen om de (negatieve) gevolgen van het
besluit af te wenden of te verminderen. Als de bestuurder
ook dat niet ziet slagen, kan zelfs van hem verwacht worden
dat hij aftreedt. Op die manier kan de bestuurder zich aan
de collectieve aansprakelijkheid onttrekken.

3.4 Decharge
Zoals gezegd kan de vennootschap het bestuur aansprakelijk
houden voor fouten tijdens zijn bestuursperiode, maar dat kan niet
als de vennootschap goedkeuring verleent aan het door het bestuur
gevoerde beleid. Deze goedkeuring zal in het algemeen door de
algemene vergadering van aandeelhouders gegeven worden. De
term voor deze goedkeuring is ‘decharge’. De vennootschap ontheft
de bestuurder daarmee van zijn aansprakelijkheid. Hierover leest u
meer in hoofdstuk 4. Houd in het oog dat decharge alleen invloed
heeft op de interne verhouding tussen de organisatie en het
bestuur! Decharge kan dus niet eventuele externe aansprakelijkheid
voorkomen.

3.5 Wie kunnen aansprakelijk stellen?
Ook voor het antwoord op deze vraag is het onderscheid tussen
interne en externe aansprakelijkheid bepalend. Intern kan alleen de
vennootschap haar bestuurders aansprakelijk stellen. Aangezien
het bestuur de organisatie vertegenwoordigt, zou het bestuur
daarbij zelf een van de medebestuurders aansprakelijk moeten
stellen. Het spreekt voor zich dat dit ten aanzien van een zittende
bestuurder niet snel zal gebeuren. Bij een vennootschap zal het
initiatief tot aansprakelijkstelling meestal uitgaan van de raad van
commissarissen of de aandeelhouders. Wat in het kader van interne
aansprakelijkheid vaker voorkomt, is dat na faillissement de curator
een bestuurder namens de – failliete – vennootschap aansprakelijk
stelt. Bij externe aansprakelijkheid kunnen alle derden die schade
hebben geleden door het handelen van een bestuurder of het
bestuur alsmede de curator in actie komen.
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4 | Interne aansprakelijkheid
van bestuurders
De wet bepaalt dat het bestuur tegenover de vennootschap gehouden is tot een behoorlijke vervulling van
zijn taak. Doet het bestuur dat niet, dan kan het door
de vennootschap worden aangesproken voor de door
de vennootschap geleden schade. In beginsel is iedere
bestuurder dan voor de volledige schade aansprakelijk.
Aldus is het voor een bestuurder van belang om te
weten wanneer hij zijn bestuurstaak nog wel behoorlijk
vervult, en wanneer er sprake is van een onbehoorlijke
taakvervulling.

4.1 Aansprakelijkheid van de bestuurder
Zoals hiervoor al aan de orde is gekomen, kan een bestuurder van
een vennootschap op verschillende gronden en door verschillende
partijen aansprakelijk worden gesteld voor zijn functioneren als
bestuurder. Enerzijds kan een bestuurder aansprakelijk worden
gesteld door derden waarmee hij als vertegenwoordiger van de
vennootschap te maken heeft; de zogenaamde ‘externe’
aansprakelijkheid. Aan de andere kant kan een bestuurder door
de vennootschap zelf worden aangesproken. In dit laatste geval
spreken we van ‘interne’ aansprakelijkheid.

4.2 Toerekenbare tekortkoming
De verplichting van het bestuur om diens bestuurstaak behoorlijk te
vervullen, is neergelegd in artikel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek. Naast deze wettelijke verplichting kan de interne
aansprakelijkheid van een bestuurder in veel gevallen ook worden
gebaseerd op wanprestatie (een toerekenbare tekortkoming in de
nakoming van een contractuele verplichting). In de meeste
situaties zal een bestuurder namelijk ook werkzaam zijn op basis
van een arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht,
veelal in de vorm van een zogeheten ‘managementovereenkomst’.
In beide gevallen staat de bestuurder dus niet alleen in een
vennootschapsrechtelijke verhouding tot de vennootschap, maar
bestaat er ook een contractuele relatie tussen de bestuurder en de
vennootschap. Indien een bestuurder zijn taak onbehoorlijk heeft
vervuld en de vennootschap erin slaagt aan te tonen dat de
bestuurder toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van de
aan hem contractueel opgedragen verplichtingen, is aansprakelijkstelling dus ook mogelijk op basis van wanprestatie. Veelal kan de
overeenkomst in dergelijke gevallen tevens worden beëindigd.
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4.3 Onbehoorlijk bestuur
In veruit de meeste gevallen wordt het bestuur door de
vennootschap echter aangesproken op grond van artikel 9 van Boek
2 van het Burgerlijk Wetboek, waarin is bepaald dat een bestuurder
tegenover de vennootschap gehouden is tot een behoorlijke
vervulling van zijn taak. Daarbij geldt dat alle bestuurstaken die niet
zijn toebedeeld aan een of meer andere bestuurders, behoren tot
de taak van een bestuurder. Tevens is bepaald dat een bestuurder
voor het geheel aansprakelijk is voor onbehoorlijk bestuur, tenzij
hem, mede gelet op de taken die aan andere bestuurders zijn
toebedeeld, geen ernstig verwijt kan worden gemaakt en hij niet
nalatig is geweest met het treffen van maatregelen om de gevolgen
van onbehoorlijk bestuur af te wenden. Het laatstgenoemde
onderdeel van de uitzondering is echter dusdanig algemeen
geformuleerd dat het lijkt alsof een bestuurder steeds een groot
risico loopt bij de uitoefening van zijn taak als bestuurder.
Ondanks de op het eerste gezicht ruime aansprakelijkheidsgrond
van de bestuurder, geldt daarbij ook een aantal beperkingen. Zo
dient in ieder geval aan de volgende vereisten te worden voldaan
voordat er sprake kan zijn van aansprakelijkheid van de bestuurder:
1. Het handelen van een bestuurder moet als onbehoorlijk kunnen
worden gekwalificeerd.
2. Er moet sprake zijn van schade bij de vennootschap.
3. Daarbij moet de schade een gevolg zijn van het onbehoorlijk
bestuur door een bestuurder.
De vraag die als eerste opkomt, is wanneer er nu sprake is van
onbehoorlijk bestuur of een onbehoorlijke taakvervulling. Doet zich
dat al voor als de bestuurder zich verkijkt op bijvoorbeeld de
aanschaf van een nieuwe machine en deze naderhand duurder blijkt
uit te vallen voor de vennootschap, of moet er meer aan de hand
zijn? Het uitgangspunt is dat er hoge eisen gesteld worden aan de
norm voor de interne aansprakelijkheid. Het te voeren beleid wordt
immers voor een groot deel gevormd door een aantal minder
grijpbare aspecten zoals durf, creativiteit, gevoel en visie. Deze
aspecten laten zich voorafgaand niet makkelijk objectief beoordelen
op hun juistheid. Bovendien kunnen gedurende het uitvoeren van
het beleid de omstandigheden zodanig veranderen dat bepaalde
keuzes die vooraf juist leken, opeens negatief uitpakken. Daarnaast
hoeft niet elke keuze die slecht uitpakt voor de vennootschap bij
voorbaat ook een slechte keuze te zijn. Veelal zal een bestuurder
ook een reden kunnen geven waarom hij een bepaalde keuze heeft
gemaakt en kan worden beargumenteerd dat hij bepaalde negatieve
gevolgen niet voor ogen had op het moment van zijn keuze. Uit het
voorgaande volgt wel dat het op voorhand moeilijk is te bepalen
waar de grens ligt tussen ‘normale’ bestuursrisico’s en
onbehoorlijke taakvervulling.
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Als norm voor het bepalen van de grens tussen aanvaardbare
risico’s en onbehoorlijke taakvervulling hanteert de rechtspraak,
en sinds de invoering van de Wet bestuur en toezicht op 1 januari
2013 ook de wet, het uitgangspunt dat er van aansprakelijkheid
jegens de rechtspersoon sprake is indien de bestuurder ten aanzien
van de onbehoorlijke taakvervulling een ‘ernstig verwijt’ kan worden
gemaakt. Het begrip ‘ernstig verwijt’ doelt niet specifiek op het
aanwezig zijn van opzet bij de bestuurder, maar veeleer op de mate
van ernst van de onbehoorlijke taakvervulling en de mate waarin dit
de bestuurder kan worden toegerekend. Bij de beoordeling of er
sprake is van een ‘ernstig verwijt’ moeten alle omstandigheden
worden meegewogen. Hierbij valt onder meer te denken aan: ‘de
aard van de uitgeoefende activiteiten, de ervaring van de
bestuurder, de taakverdeling binnen het bestuur, alsook de
gegevens waarover de bestuurder beschikte of behoorde te
beschikken ten tijde van het handelen’.
De hiervoor genoemde omstandigheden kunnen er enerzijds toe
leiden dat een bestuurder juist eerder aansprakelijk is dan een
medebestuurder doordat de bestuurder bijvoorbeeld over meer
kennis beschikt dan zijn medebestuurder. Een voorbeeld van een
omstandigheid die een verzwarend karakter heeft, is de
omstandigheid dat een bestuurder heeft gehandeld in strijd met
een wettelijke of statutaire bepaling die als strekking heeft de
rechtspersoon te beschermen. Een voorbeeld hiervan is de
bestuurder die een overeenkomst met een derde sluit, terwijl voor
het aangaan van een dergelijke overeenkomst eerst goedkeuring
nodig is van de raad van commissarissen. In een dergelijk geval
wordt er automatisch van uitgegaan dat er sprake is van een
‘ernstig verwijt’. De bestuurder kan hier echter nog wel
omstandigheden tegen inbrengen, maar de bewijslast ligt in
principe bij de bestuurder zelf.
De omstandigheden waarmee rekening wordt gehouden bij het
bepalen van de mate van verwijtbaarheid, kunnen vanzelfsprekend
ook een afzwakkende werking hebben.
Doordat er dus met alle omstandigheden van het geval steeds
rekening moet worden gehouden, is het zeer lastig om ten aanzien
van een bepaalde situatie vooraf aan te geven wanneer er wel en
wanneer er geen sprake is van een onbehoorlijke taakvervulling.
Voorts kan een bestuurder aansprakelijkheid ontlopen (hij kan zich
‘disculperen’) door te bewijzen dat hem, mede gelet op de taken die
aan andere bestuurders zijn toebedeeld, geen ernstig verwijt kan
worden gemaakt en hij niet nalatig is geweest in het treffen van
maatregelen om de negatieve gevolgen van het onbehoorlijk
bestuur af te wenden.
Ondanks de onduidelijkheden rondom onbehoorlijke taakvervulling,
biedt de praktijk wel een aanknopingspunt om te bepalen of er in
een specifiek geval sprake is van aansprakelijkheid van een
bestuurder. Als aanknopingspunt om te bepalen of er behoorlijk is
bestuurd, kan de bestuurder zich de vraag stellen of een ‘redelijk
bekwaam en zorgvuldig handelend bestuurder op dezelfde wijze zou

hebben gehandeld’. Er moet dus worden bekeken hoe een ‘normale’
bestuurder zou hebben gehandeld onder dezelfde omstandigheden.
Wijkt het handelen van de bestuurder af van de wijze waarop een
redelijk bekwaam en zorgvuldig handelend bestuurder zou hebben
gehandeld, dan is het aannemelijk dat de bestuurder onbehoorlijk
heeft bestuurd en dat hij aansprakelijk kan worden gehouden voor
eventuele schade bij de vennootschap.
Uit de eerdergenoemde opsomming van de vereisten voor interne
bestuurdersaansprakelijkheid volgt dat naast het vraagstuk van de
onbehoorlijk taakvervulling, ook nog aan twee andere vereisten
moet worden voldaan voordat er daadwerkelijk sprake kan zijn van
interne aansprakelijkheid van een bestuurder. Allereerst dient er
sprake te zijn van schade bij de vennootschap en bovendien moet,
zo blijkt uit het derde vereiste, de schade het gevolg zijn van het
onbehoorlijk handelen van een bestuurder. Dit laatste vereiste kan
vaak voor de nodige onduidelijkheid zorgen. Er dient immers
bewezen te worden dat de schade te wijten is aan het handelen van
een bestuurder en niet aan andere oorzaken kan worden
toegeschreven.
Alles bij elkaar kan worden gesteld dat van aansprakelijkheid van
een bestuurder tegenover de vennootschap alleen dan sprake zal
zijn indien (i) de betreffende bestuurder ernstig verwijtbaar heeft
gehandeld, (ii) de betreffende bestuurder nalatig is geweest in het
afwenden van de negatieve gevolgen van onbehoorlijk bestuur door
een medebestuurder, en (iii) het onbehoorlijk bestuur heeft geleid
tot schade voor de vennootschap.

Voorbeeld
De financieel directeur van een besloten vennootschap
besluit zonder voorafgaand overleg op eigen houtje een deel
van het vermogen van de vennootschap uit te lenen aan een
gerenommeerde partij, tegen een zeer lucratieve rente.
Een maand nadat hij het geld heeft uitgeleend gaat de
betreffende partij failliet als gevolg van fraude binnen het
betreffende bedrijf. Vooraf had de financieel directeur nog
advies ingewonnen bij diverse instanties omtrent de
financiële positie van het bedrijf. Hieruit bleek echter niets
van de fraude en het ophanden zijnde faillissement. Door
het faillissement is ruim de helft van het vermogen van de
vennootschap verdwenen.

Valt in dit voorbeeld de financieel directeur een ernstig verwijt te
maken ten aanzien van diens handelen en zou een redelijk bekwaam
en zorgvuldig handelende bestuurder niet tot het uitlenen hebben
besloten? Het antwoord op deze vragen is niet onmiddellijk te
geven. Wel lijkt duidelijk dat de financieel directeur niet erg
verstandig heeft gehandeld.
Zo was het bijvoorbeeld verstandiger geweest als hij van tevoren
met de rest van het bestuur had overlegd – overigens niet alleen
voor zichzelf, maar zoals hierna zal blijken, ook voor diens
medebestuurders. Met betrekking tot de schadevraag is in dit
voorbeeld wel duidelijk dat de vennootschap schade lijdt, maar het
staat niet direct vast dat de schade (volledig) aan de financieel
directeur kan worden toegerekend. Wordt de schade in dit
voorbeeld niet voornamelijk veroorzaakt door het faillissement? In
hoeverre was het faillissement te voorzien en had de financieel
directeur hier rekening mee moeten houden? Welke rol speelt het
gevraagde advies hierbij? Uit dit voorbeeld blijkt al dat er bij het
aansprakelijk stellen van een bestuurder door de vennootschap
diverse vragen rijzen die vaak moeilijk te beantwoorden zijn.

4.4 Collectieve aansprakelijkheid
Het uitgangspunt van de wet is dat het bestuur als college bestuurt.
Dit betekent dat de bestuurstaak in principe een taak van de
gezamenlijke bestuurders is, waarvoor iedere bestuurder de
volledige verantwoordelijkheid draagt. In de praktijk worden binnen
het bestuur de diverse bestuurstaken toebedeeld aan afzonderlijke
bestuurders, die binnen het bestuur daarvoor ook verantwoordelijkheid dragen. Het uitgangspunt van collectieve aansprakelijkheid
heeft desalniettemin automatisch tot gevolg dat wanneer één
bestuurder de aan hem opgedragen taak onbehoorlijk vervult, in
beginsel alle overige bestuurders voor de hierdoor veroorzaakte
schade aansprakelijk kunnen worden gehouden. Dit is slechts
anders indien de betreffende bestuurder, mede gezien de aan
andere bestuurders toebedeelde taken, geen ernstig verwijt kan
worden gemaakt en hij voldoende maatregelen heeft genomen om
de gevolgen van de onbehoorlijke taakvervulling door zijn
medebestuurder(s) af te wenden. Hieruit volgt dus het belang van
een op schrift gestelde werkverdeling van de taken binnen het
bestuur. Die stelt een bestuurder in staat om achteraf aan te tonen
dat een bepaalde handeling niet tot zijn taak behoorde. Een
dergelijke verdeling van de taken kan bijvoorbeeld worden
opgenomen in een door het bestuur opgesteld directiereglement.
De opdeling van het bestuur in uitvoerende en niet-uitvoerende
bestuurders, zoals besproken in hoofdstuk 2.2, one-tier board, is
ook een taakverdeling in deze zin. Ook in situaties waarin geen
verdeling van het takenpakket van het bestuur heeft
plaatsgevonden, of waarin een bepaalde taak aan twee of meer
bestuurders is toebedeeld, bestaat er voor de niet onbehoorlijk
handelende bestuurder, zoals hiervoor al kort aangehaald, een
mogelijkheid om de hiervoor besproken aansprakelijkheid te
ontlopen. Hij zal in dat geval moeten aantonen dat hem, mede

Bestuurdersaansprakelijkheid bij de BV en de NV

25

gezien de beperkte taakverdeling, geen ernstig verwijt kan worden
gemaakt en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van
maatregelen om de nadelige gevolgen van het onbehoorlijk bestuur
van zijn medebestuurders af te wenden. Hiermee komt er op de
bestuurder dus een zware bewijslast te rusten die vaak maar
moeilijk waar te maken is.

4.5 Tegenstrijdige belangen van bestuurders
Het kan gebeuren dat een bestuurder bij het vertegenwoordigen
van de vennootschap een tegenstrijdig belang heeft. Dit is
bijvoorbeeld het geval als hij namens de vennootschap een
overeenkomst wil sluiten met zichzelf in privé. Een dergelijk
tegenstrijdig belang kan zich ook minder direct voordoen, indien er
bijvoorbeeld een overeenkomst wordt gesloten met een andere
vennootschap waarvan hij bestuurder of aandeelhouder is. Ook in
die gevallen is er sprake van een (indirect) tegenstrijdig belang. In
situaties waarin er een tegenstrijdig belang aanwezig is, bestaat er
een spanningsveld tussen het privébelang van de bestuurder en het
belang van de vennootschap waarvan hij bestuurder is. Denkbaar is
dat de bestuurder in voorkomende gevallen zijn privébelang laat
prevaleren boven het belang van de vennootschap en de met de
vennootschap verbonden onderneming, waardoor de vennootschap
schade lijdt. Deze schade kan bijvoorbeeld bestaan uit het betalen
van een te hoge prijs voor het overnemen van eigendommen van
de bestuurder. In dergelijke gevallen kan de bestuurder door de
vennootschap achteraf aansprakelijk worden gesteld op grond van
een onbehoorlijke taakvervulling.

het bestuur decharge verlenen. Dat wil zeggen dat zij aangeeft dat
zij vindt dat het bestuur zijn taak over het betreffende boekjaar
behoorlijk heeft vervuld en dat zij het bestuur daarmee ontheft
van verdere verantwoording over dat boekjaar. Een dergelijk
dechargebesluit heeft tot gevolg dat het bestuur nadien niet meer
door de vennootschap aansprakelijk kan worden gesteld voor het
door het bestuur gevoerde beleid over die periode. Een besluit tot
decharge heeft alleen het hiervóór aangegeven gevolg voor zover
het feiten betreft waarover door het bestuur rekening en
verantwoording is afgelegd. Feiten die niet of onjuist zijn vermeld of
medegedeeld aan de algemene vergadering vallen niet onder het
dechargebesluit. Het bestuur kan dus ook nog na verlening van
decharge aansprakelijk worden gesteld voor niet of onjuist
vermelde feiten.
Het verdient in dit kader nog opmerking dat een besluit tot
decharge alleen intern werkt. Eventuele schade veroorzaakt door
onbehoorlijk handelen van het bestuur waarvoor decharge is
verleend, heeft dus geen gevolg voor de aansprakelijkheid van het
bestuur ten opzichte van derden. Daarnaast kan een besluit tot
decharge ook worden aangetast wegens het onredelijke karakter
daarvan. Een voorbeeld hiervan is het geval dat een meerderheid
van de aandeelhouders (persoonlijk) voordeel heeft gehad van de
bestreden handelingen van het bestuur. Een dergelijk besluit zou op
verzoek van andere belanghebbenden door de rechter kunnen
worden vernietigd. Wordt een dechargebesluit vernietigd, dan kan het
bestuur ook weer worden aangesproken door de rechtspersoon zelf.

4.7 Aansprakelijkheid van commissarissen
Zowel voor de vennootschap als voor de bestuurder zelf is het dus
van belang dat er te allen tijde zorgvuldig wordt gehandeld in die
gevallen waarin er een tegenstrijdig belang aanwezig is. Een
bestuurder die een tegenstrijdig belang heeft, mag niet deelnemen
aan de beraadslaging en besluitvorming over de betreffende
transactie. Enkele handvatten waaraan in dit kader kan worden
gedacht zijn:
• melding door bestuurders en commissarissen van
nevenactiviteiten;
• als bestuurder en commissaris openheid betrachten, actief
melden indien zich een tegenstrijdig belang voordoet en zich
onthouden van deelname aan de beraadslaging en het
besluitvormingsproces ter zake.

4.6 Decharge
Het bestuur van zowel besloten als naamloze vennootschappen legt
na afloop van ieder boekjaar rekening en verantwoording af aan de
algemene vergadering van aandeelhouders over het door het
bestuur gevoerde beleid. De algemene vergadering van
aandeelhouders kan op haar beurt dit gevoerde beleid afkeuren dan
wel goedkeuren. In het geval dat de algemene vergadering van
aandeelhouders instemt met het gevoerde beleid, zal zij veelal aan
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Ook commissarissen van een besloten of naamloze vennootschap
kunnen in bepaalde gevallen aansprakelijk worden gesteld door de
vennootschap. Evenals voor de bestuurders is de wettelijke
grondslag voor interne aansprakelijkheid van commissarissen
neergelegd in artikel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
een schakelbepaling die artikel 9 van overeenkomstige toepassing
verklaart op de taakvervulling door de raad van commissarissen.
De commissaris dient dus net als de bestuurder zijn taak behoorlijk
uit te voeren op straffe van een mogelijke aansprakelijkstelling door
de vennootschap. De uitwerking van de toetsing van de
taakvervulling door de commissaris verschilt uiteraard wel van die
van de bestuurder. Dit komt doordat de taken van de bestuurder en
de commissaris wezenlijk verschillen. Daar waar het bestuur van
een vennootschap belast is met het besturen van de vennootschap,
is de raad van commissarissen in beginsel belast met het geven van
advies aan en het houden van toezicht op het bestuur. Over de
mogelijkheid van een one-tier board en de gevolgen voor de
aansprakelijkheid van niet-uitvoerende bestuurders schreven we in
hoofdstuk 2.2.
Ook hier geldt dat de relatie tussen de vennootschap en de
commissaris veelal een contractuele basis kent. In voorkomende
gevallen zou dus ook ten opzichte van de commissaris een beroep

kunnen worden gedaan op een toerekenbare tekortkoming in de
nakoming van diens overeenkomst van opdracht met de
vennootschap.
Naast de hiervoor genoemde grondslag bepaalt de wet dat een
commissaris ook intern aansprakelijk kan worden gesteld als ware
hij bestuurder indien de commissaris, op basis van de statuten of
een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders,
daden van bestuur heeft verricht. In dat geval zal dus de toetsing of
er sprake is van een behoorlijke taakvervulling eveneens de door de
commissaris uitgevoerde bestuurstaken omvatten. Voorts geldt dat
ook een commissaris een tegenstrijdig belang kan hebben en hij
zich in dat geval dient te onthouden van deelname aan de
beraadslaging en besluitvorming ter zake.

4.8 Uitkeringen
Een besluit tot het doen van uitkeringen aan de aandeelhouders
van een besloten vennootschap of aan andere gerechtigden wordt
in beginsel genomen door de algemene vergadering van
aandeelhouders, ongeacht of het een uitkering van winst of
reserves betreft, of een uitkering in het kader van een
kapitaalvermindering of inkoop van aandelen. Met de invoering van
de Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht op 1 oktober
2012 heeft het bestuur hierbij een specifieke rol gekregen en is een
eerder in de rechtspraak ontwikkelde specifieke grond voor interne
bestuurdersaansprakelijkheid in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek
opgenomen. Deze grond voor bestuurdersaansprakelijkheid houdt
in dat in het geval dat de vennootschap na een uitkering haar
opeisbare schulden niet meer kan voldoen, alle bestuurders
hoofdelijk jegens de vennootschap aansprakelijk zijn voor het tekort
dat door de uitkering is ontstaan. In het navolgende zal deze rol van
het bestuur bij uitkeringen kort worden belicht.

meer kerncijfers als de liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit van de
vennootschap na de uitkering. In het kader van de uitkeringstest
dienen niet alleen de op het moment van de uitkering reeds
bestaande verplichtingen te worden meegewogen, maar ook
eventuele toekomstige verplichtingen. De periode die het bestuur
daarbij in ogenschouw moet nemen is in beginsel één jaar na de
uitkering, maar dit kan anders zijn wanneer bijvoorbeeld al bekend
is dat er relatief kort na het eerste jaar een grote schuld moet
worden voldaan. De balanstest houdt in dat als de vennootschap
volgens de statuten en/of de wet reserves moet aanhouden, de
uitkering slechts geoorloofd is indien het eigen vermogen groter is
dan die reserves.
Indien na goedkeuring door het bestuur een uitkering plaatsvindt
en de besloten vennootschap na die uitkering niet voort blijkt te
kunnen gaan met het betalen van haar opeisbare schulden, zijn de
bestuurders die dat ten tijde van de uitkering wisten of dat toen
redelijkerwijs behoorden te voorzien, hoofdelijk aansprakelijk voor
het tekort dat door de uitkering is ontstaan, vermeerderd met de
wettelijke rente. Overigens zijn de aandeelhouders die de uitkering
ontvingen terwijl zij wisten of redelijkerwijs behoorden te voorzien
dat de vennootschap niet zou kunnen voortgaan met het betalen
van haar opeisbare schulden (ook) gehouden tot vergoeding van
het ontvangen bedrag van de uitkering, vermeerderd met wettelijke
rente. Zoals ook geldt bij het hiervoor besproken artikel 9 van Boek
2 van het Burgerlijk Wetboek, is de bestuurder die bewijst dat het
niet aan hem te wijten is dat de vennootschap de uitkering heeft
gedaan en dat hij niet nalatig is geweest met het treffen van
maatregelen om de gevolgen van de uitkering af te wenden, niet
aansprakelijk.

Ieder besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders van
een besloten vennootschap tot het doen van een uitkering krijgt
sinds de invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering
BV-recht pas gevolgen nadat het bestuur van de vennootschap dat
uitkeringsbesluit heeft goedgekeurd.
In het kader van de beoordeling van het besluit tot uitkering dient
het bestuur een zogenaamde ‘uitkeringstest’ uit te voeren.
Daarnaast dient het bestuur een zogenaamde ‘balanstest’ uit te
voeren indien de vennootschap op grond van de statuten of de wet
verplicht is om bepaalde reserves aan te houden. Alleen wanneer
de uitkomst van de balanstest en/of de uitkeringstest negatief is,
mag (en moet) het bestuur zijn goedkeuring aan het
uitkeringsbesluit onthouden. In dat geval kan er geen uitkering
plaatsvinden.
Bij de uitkeringstest dient het bestuur na te gaan of de uitkering
mogelijk negatieve gevolgen zal hebben voor de continuïteit van de
vennootschap. Hierbij kan het bestuur gebruikmaken van onder
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5 | Externe aansprakelijkheid,
de Wba
Om misbruik van de rechtspersoon (dus ook de BV
of NV) tegen te gaan, zijn er in de jaren tachtig van
de twintigste eeuw diverse antimisbruikwetten tot
stand gebracht. Daarbij is de mogelijkheid geregeld
om bestuurders van rechtspersonen aansprakelijk te
houden voor het handelen of nalaten van de rechtspersonen. In dit hoofdstuk wordt een van deze
antimisbruikwetten besproken: de Wet bestuurdersaansprakelijkheid (Wba), hierna te noemen de
(fiscale) bestuurdersaansprakelijkheid. De in deze
wet opgenomen regelgeving is thans hoofdzakelijk
te vinden in de Invorderingswet 1990 (artikel 36).
Bestuurders kunnen met deze aansprakelijkheid te
maken krijgen als hun organisatie in gebreke is met
het tijdig betalen van loonheffingen, omzetbelasting
en een aantal andere heffingen. Onder loonheffingen
vallen de loonbelasting, premies volks- en werknemersverzekeringen, alsmede de loonafhankelijke
werkgeversbijdrage Zorgverzekeringswet.

5.1 Toepasselijkheid
bestuurdersaansprakelijkheid
De bestuurdersaansprakelijkheid is van toepassing op BV’s, NV’s,
buitenlandse rechtspersonen die in Nederland belastingplichtig zijn
en commerciële stichtingen en verenigingen. Het betreft lichamen
in de zin van de AWR (Algemene wet inzake rijksbelastingen) die
aan de heffing van vennootschapsbelasting onderworpen zijn.
Hierna zullen wij spreken van vennootschappen. De hier besproken
regeling staat los van de civiele bestuurdersaansprakelijkheid in
faillissementssituaties, zoals beschreven in hoofdstuk 6.

5.2 Aansprakelijkheid voor belastingen en
sociale premies
Wanneer een vennootschap ten onrechte geen sociale premies,
loonheffing of omzetbelasting afdraagt, kan de Belastingdienst
(alsmede het bedrijfs- of bedrijfstakpensioenfonds) de bestuurders
hoofdelijk (dat wil zeggen ieder voor de gehele vordering)
aansprakelijk stellen. Dit gebeurt alleen als er ook sprake is van
‘kennelijk onbehoorlijk bestuur’. Daarvan is onder meer sprake als
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het bestuur niet tijdig melding maakt van de betalingsonmacht.
De bestuurders zijn dan van rechtswege aansprakelijk. Deze
aansprakelijkheid wordt echter geformaliseerd wanneer de
vennootschap in gebreke is met het (tijdig) nakomen van
voornoemde betalingsverplichtingen.
Met deze aansprakelijkheidsvorm kan elke bestuurder op elk
moment geconfronteerd worden, dus niet alleen in
faillissementssituaties maar ook bij surseances, kortom, gedurende
de totale levensduur van de vennootschap, maar ook daarna!
Een voorwaarde daarbij is dat de vordering waarvoor
aansprakelijkstelling plaatsvindt, nog ingevorderd kan worden.
Meldings- en informatieplicht
Het kan gebeuren dat een vennootschap de hierboven gemelde
heffingen (in de praktijk voornamelijk loonheffingen en/of
omzetbelasting) niet meer kan betalen, of betaalt. In dat geval
moet de vennootschap (of een van de bestuurders):
• de Belastingdienst (of het pensioenfonds) uiterlijk twee weken
nadat deze heffingen behoren te zijn betaald van de
betalingsonmacht op de hoogte stellen. Deze melding dient
schriftelijk te gebeuren;
• de genoemde instanties op verzoek nadere informatie geven over
de oorzaken van de slechte financiële positie van de organisatie.
Het bestuur moet dan de specifieke redenen van de
betalingsonmacht aangeven, zoals bijvoorbeeld niet-betalende
debiteuren of financieringsproblemen;
• op verzoek van de genoemde instanties de boeken, bescheiden en
opgeslagen gegevens (bijvoorbeeld computerback-ups) ter inzage
geven. De instanties hebben het recht kopieën en uittreksels van
de verschafte informatie te maken.
Aansprakelijkheid bij niet-correcte melding
Als bestuurders van een vennootschap bij betalingsproblemen niet
aan deze meldings- en informatieplicht voldoen, verkeren zij in een
lastige positie. In dat geval hoeft de fiscus (en het pensioenfonds)
namelijk niet meer aannemelijk te maken dat er bij de betreffende
vennootschap sprake is van ‘kennelijk onbehoorlijk bestuur’. Dat
staat dan namelijk (onweerlegbaar) vast, tengevolge waarvan
bestuurders direct persoonlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden
voor de hierboven genoemde schulden.
Een bestuurder kan aan deze aansprakelijkheid ontkomen indien hij
bewijst dat het niet aan hem is te wijten dat de meldingsverplichting
niet is nagekomen. Slaagt hij erin dat bewijs te leveren, dan moet hij
vervolgens het vermoeden weerleggen dat er sprake is van
kennelijk onbehoorlijk bestuur aan zijn zijde. In de praktijk is dit een
vrijwel onmogelijke opgave. Uit rechtspraak blijkt namelijk dat elke
bestuurder in feite zodanige maatregelen getroffen moet hebben
dat hij altijd betalingsonmacht kan melden indien de vennootschap
in gebreke is. In feite is er bij deze bewijslast sprake van een
zogenaamd dubbeldekkersbewijs.
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Juiste melding
Betalingsonmacht kan uitsluitend schriftelijk worden gemeld.
Daarbij moet duidelijk blijken om welke schulden het gaat en wat de
oorzaken zijn van de niet-betaling. Bij de fiscus (en ook
pensioenfondsen) zijn standaardmeldingsformulieren verkrijgbaar
waarmee de betalingsonmacht kan worden gemeld. Opgemerkt
wordt dat melding bij de ene instantie niet automatisch als melding
bij de andere instantie geldt. Iedere betrokken instantie moet dus
separaat op de hoogte worden gebracht van de betalingsonmacht.
Iedere bestuurder is bevoegd tot melding van niet-betaling aan de
instantie die het aangaat, ongeacht de taakverdeling binnen het
bestuur en ongeacht de geldende statutaire
vertegenwoordigingsregeling.
Let op:
Als de vennootschap eenmaal melding heeft gedaan van
betalingsonmacht, geldt dat de betalingsonmacht vanaf dat
moment ook geldt voor alle volgende verplichtingen. Er hoeft dus
niet steeds opnieuw betalingsonmacht te worden gemeld. Indien
latere verplichtingen wel worden voldaan, geldt deze doorlopende
melding niet meer voor naderhand opkomende betalingsonmacht.
Voor naheffingsaanslagen waarbij een vergrijpboete is opgelegd,
kan men niet meer rechtsgeldig melden. Dit betekent dat de
vennootschap het aangifteproces loonheffingen nauwkeurig moet
bewaken, zodat alle belaste loonelementen tijdig in de
loonheffingen betrokken zijn.

5.3 Kennelijk onbehoorlijk bestuur
Worden de betreffende instanties op de juiste wijze geïnformeerd
over de problemen, dan kunnen bestuurders alleen persoonlijk
aansprakelijk worden gesteld indien aannemelijk is dat het niet
betalen van premies of belastingen aan hen te wijten is als gevolg
van kennelijk onbehoorlijk bestuur. De fiscus, dan wel het
pensioenfonds dient in dat geval te bewijzen dat de niet-betaling
van de schulden aan de bestuurder is te wijten in de periode van
drie jaar voorafgaand aan de melding.

Roekeloos
Aangezien ondernemen bepaalde risico’s met zich meebrengt,
heeft de wetgever een betrekkelijk ruime marge gelaten aan de
ondernemings- en bestuurdersvrijheid. Vandaar dat
aansprakelijkstelling alleen dreigt als er sprake is van kennelijk
onbehoorlijk bestuur. De wetgever denkt daarbij aan bestuur dat
kan worden aangemerkt als onbezonnen, roekeloos en
onverantwoord. Dat kan het geval zijn indien:
• bij bestuursbeslissingen geen rekening is gehouden met de
belangen van derden (zoals de crediteuren);
• wordt nagelaten om stappen te ondernemen zodat de
belastingschuld zou worden betaald;
• de rechter oordeelt dat een redelijk bekwaam bestuur in
vergelijkbare omstandigheden anders zou hebben gehandeld en
tot een andere beslissing zou zijn gekomen;
• de administratie van de onderneming niet goed is bijgehouden;
• het bestuur blijft toestaan dat een duidelijk incompetente collega
verregaande bevoegdheden behoudt of dat de raad van
commissarissen niet of onjuist ingelicht wordt;
• er sprake is van ongerechtvaardigde persoonlijke verrijking.
In het bijzonder in lagere rechtspraak is het begrip kennelijk
onbehoorlijk bestuur nader ingevuld. Veelal is er daarbij sprake van
zeer feitelijke situaties. Als algemeen criterium geldt dat er van
kennelijk onbehoorlijk bestuur sprake is ‘indien geen redelijk
denkend bestuurder onder dezelfde omstandigheden zou hebben
gehandeld als de aansprakelijk gestelde heeft gehandeld’. De
praktijk wijst uit dat aansprakelijkheid veelal wordt gebaseerd op
een samenstel van omstandigheden.

5.4 Aansprakelijkheid van ex-bestuurders en
beleidsbepalers
Niet alleen formele bestuurders kunnen persoonlijk aansprakelijk
zijn. Iedereen die het bestuursbeleid (mede) heeft bepaald in een
periode van drie jaar voorafgaand aan de melding van
betalingsonmacht of het tijdstip waarop betaling had moeten
plaatsvinden, kan aansprakelijk zijn. Dat geldt dus ook voor
ex-bestuurders als een premie- of belastingschuld tijdens hun
bestuursperiode is ontstaan. Ook als iemand in die periode formeel
geen bestuurder was, maar feitelijk beleidsbepaler, kan hij
aansprakelijk zijn. Voor het zijn van (mede)beleidsbepaler is vereist
dat een persoon over de gehele bestuurstaak een bepalende stem
heeft gehad. Zie hiervoor ook hoofdstuk 2.3. Indien de fiscus stelt
dat er sprake is van een (mede)beleidsbepaler, dient hij dat te
bewijzen. Bestuurders kunnen niet via (onderlinge) afspraken deze
aansprakelijkheid jegens de fiscus beperken of voorkomen.

Hieronder is een aantal voorbeelden opgenomen van
handelingen die een belangrijke indicatie kunnen
vormen voor de vaststelling dat iemand als
beleidsbepaler kan worden aangemerkt:
• het aanstellen en ontslaan van personeel;
• het onderhandelen met (potentiële) opdrachtgevers
van de vennootschap;
• het doen van de aangifte omzetbelasting en het
melden van de betalingsonmacht;
• het onderhouden van contacten met de bank, de
accountant en de Belastingdienst;
• het maken van loonafspraken met werknemers;
• het geven van opdrachten aan administratief
medewerkers.
De rechter zal uiteindelijk bij het beoordelen of er
sprake is van een ‘feitelijk’ bestuurder alle
omstandigheden van het geval in zijn afweging
meenemen.

Indien een bestuurder van een vennootschap zelf een vennootschap
is, wordt ieder van de bestuurders van de besturende vennootschap
in het kader van deze regeling als bestuurder aangemerkt. Zijn deze
bestuurders eveneens vennootschappen, dan worden ook de
bestuurders van deze vennootschappen als bestuurder aangemerkt.
Dit gaat net zo lang door tot men bij de achterliggende natuurlijke
personen komt.
Disculpatie
In beginsel geldt dat alle bestuurders hoofdelijk aansprakelijk zijn bij
onbehoorlijk bestuur. Een individuele bestuurder kan zich echter
beroepen op disculpatie (letterlijk: verontschuldiging). Dat betekent
dat die bestuurder stelt niet aansprakelijk te zijn voor bepaalde
handelingen en de gevolgen daarvan. Een voorwaarde daarbij is wel
dat de meldingsplicht geheel en tijdig is nagekomen. Heeft een
bestuurder zich in het bestuur niet alert genoeg opgesteld, dan zal
snel kunnen worden aangenomen dat het kennelijk onbehoorlijk
bestuur (waarvan de fiscus bij een situatie van een zogenaamde
rechtsgeldige melding de bewijslast heeft) mede aan hem te wijten
is en zal hij zich zeer moeilijk aan zijn aansprakelijkheid kunnen
onttrekken. Om dat wél te kunnen doen, zal hij duidelijk moeten
maken dat hij zich tegen bepaalde bestuursbeslissingen heeft
verzet of dat hij zich daartegen niet kon verzetten omdat hij van de
beslissingen niet op de hoogte was en kon zijn, bijvoorbeeld doordat
hij de bijeenkomsten van het bestuur onmogelijk kon bijwonen ten
gevolge van (langdurig) verblijf in het buitenland of ziekte. Ook dan
is van belang of hij zich, na van het besluit op de hoogte te zijn
gekomen, bij de eerste gelegenheid heeft verzet tegen bepaalde
beslissingen. In bepaalde omstandigheden zal een bestuurder
alleen geloofwaardig zijn in zijn verzet als hij ontslag neemt of
daarmee dreigt. Zie hiervoor ook hoofdstuk 3.3. Indien er sprake is
van geen of een niet-rechtsgeldige melding van betalingsonmacht,
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geldt hetgeen is beschreven in onderdeel 5.2 ‘Aansprakelijkheid bij
niet-correcte melding’.
Bestuurdersaansprakelijkheid voor aansprakelijkheidsschulden
Indien de vennootschap aansprakelijk is voor belasting- en
premieschulden van een uitlener of een onderaannemer en de
vennootschap deze niet tijdig (binnen de betalingstermijn, vermeld
op de aansprakelijkstellingsbeschikking) voldoet, zijn de bestuurders
van deze vennootschap hoofdelijk aansprakelijk voor deze
aansprakelijkheidsschuld. Hetgeen hierboven voor de eigen
schulden van de vennootschap beschreven is, is van overeenkomstige
toepassing op dit type schulden. Het gaat dan niet om de belastingschuld van de vennootschap, maar om de aansprakelijkheidsschuld
waarvoor de vennootschap aansprakelijk is gesteld. Het betreft
alleen dergelijke schulden met betrekking tot de loonheffingen en/of
omzetbelasting.
Let op:
In fiscale aansprakelijkheidszaken vindt geen matiging plaats, zoals
in civiele zaken (zie onderdeel 6.7) wel mogelijk is. Matiging houdt
kort gezegd in dat de rechter om bepaalde redenen het bedrag
waarvoor bestuurders en anderen aansprakelijk zijn, matigt.
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6 | Externe aansprakelijkheid
bij faillissement, de Wbf
De derde antimisbruikwet regelt de mogelijke
aansprakelijkheid van bestuurders in geval van
faillissement (Wbf). Als de vennootschap in staat van
faillissement wordt verklaard, kan de curator onder
omstandigheden de (voormalig) bestuurders
aansprakelijk stellen voor het tekort in de
faillissementsboedel. Het faillissement van de
vennootschap dient dan wel in belangrijke mate het
gevolg te zijn geweest van het onbehoorlijk bestuur
van de bestuurder. Dit hangt uiteraard af van de
concrete omstandigheden van het geval.

Alleen de curator kan een vordering instellen op basis van de Wbf in
geval van faillissement. Hij treedt daarbij op als belangenbehartiger
van alle schuldeisers (inclusief de Belastingdienst). De eventuele
opbrengst verdeelt hij onder de gezamenlijke schuldeisers.
De curator kan niet alleen bestuurders en voormalig bestuurders
aansprakelijk stellen, maar ook feitelijk bestuurders; de zogenoemde
beleidsbepalers.
De regeling van de Wbf is verder van toepassing op commissarissen
die hun toezichthoudende taak niet goed hebben uitgeoefend. Zo
kunnen commissarissen op kennelijk onbehoorlijke wijze toezicht
hebben gehouden of bestuurders hebben geadviseerd. Daarbij
moet het aannemelijk zijn dat die onbehoorlijke taakvervulling een
belangrijke oorzaak is van het faillissement. Ook kan een
commissaris aansprakelijk worden gesteld omdat hij als feitelijk
beleidsbepaler heeft opgetreden.

6.1 Geen beroep op verleende decharge
Een dechargebesluit (zie hoofdstuk 4.6) staat een
aansprakelijkstelling door de curator in het kader van de
antimisbruikwetgeving niet in de weg. Deze wetgeving richt zich
namelijk vooral op de bescherming van crediteuren, dus extern,
terwijl een dechargebesluit juist bedoeld is als intern besluit: de
bestuurder is niet meer aansprakelijk tegenover de vennootschap.
Crediteuren, die door de misbruikwetgeving worden beschermd,
vallen daar niet onder. Omdat de curator bij deze vordering
optreedt namens de gezamenlijke crediteuren, treft een
dechargebesluit hen dus niet.
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6.2 Aansprakelijkstelling door de curator voor
het gehele tekort
Als de curator overgaat tot het afwikkelen van de boedel kunnen er
feiten en omstandigheden blijken die aanleiding geven om over te
gaan tot het aansprakelijk stellen van de bestuurders vanwege
kennelijk onbehoorlijke taakvervulling. Slaagt de curator in zijn
aansprakelijkstelling, dan zijn de gevolgen zeer ingrijpend. De
bestuurders zijn dan namelijk in beginsel ieder persoonlijk
aansprakelijk voor het totale bedrag dat de curator tekortkomt
om alle schuldeisers te voldoen. Bij de berekening van het tekort
worden ook de na het faillissement ontstane schulden, zoals de
algemene en bijzondere faillissementskosten, opgeteld. De rechter
heeft wel de mogelijkheid om de schade te matigen. Bijzondere
omstandigheden kunnen daarbij een rol spelen.

6.3 Voorwaarden voor aansprakelijkheid bij
faillissement
De voorwaarden voor de bestuurdersaansprakelijkheid in geval van
faillissement zijn voor een deel gelijk aan de voorwaarden voor
aansprakelijkheid van bestuurders in het kader van de Wba:
• Er moet sprake zijn van kennelijk onbehoorlijke taakvervulling
door het bestuur in de periode van drie jaar voorafgaand aan het
faillissement.
• Aannemelijk moet zijn dat de onbehoorlijke taakvervulling een
belangrijke oorzaak is van het faillissement.
• Daarbij moet de onbehoorlijke taakvervulling door het bestuur
verwijtbaar zijn aan de bestuurder die persoonlijk wordt
aangesproken.
Dat voldaan is aan de eerste twee voorwaarden moet door de
curator worden bewezen dan wel aannemelijk gemaakt. De
laatstgenoemde voorwaarde, de persoonlijke verwijtbaarheid,
wordt verondersteld, maar iedere bestuurder kan trachten het
tegendeel te bewijzen.

6.4 Kennelijk onbehoorlijke taakvervulling
Hiervoor, in hoofdstuk 5, is besproken dat er voor een (fiscale)
aansprakelijkstelling op grond van de Wet
bestuurdersaansprakelijkheid sprake dient te zijn van kennelijk
onbehoorlijk bestuur. In het arrest Ontvanger/Van Zoolingen is op 7
juni 1996 (JOR 1996/68) bepaald dat van onbehoorlijk bestuur
kan worden gesproken ‘als geen redelijk denkend bestuurder onder
dezelfde omstandigheden aldus zou hebben gehandeld’. Hierbij kan
men denken aan handelen van de bestuurder op grond van
onverantwoordelijk gedrag, verwijtbare nalatigheid,
onbezonnenheid, roekeloosheid, onbekwaamheid of fraude. Niet
vereist is dat de bestuurders zichzelf of een derde hebben verrijkt,
of dat zij dit beoogd hebben. In het kader van aansprakelijkheid op
grond van de Wbf is het criterium dat er sprake dient te zijn van
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kennelijk onbehoorlijke taakvervulling. Dit criterium is vergelijkbaar
met het criterium kennelijk onbehoorlijk bestuur. De Wbfaansprakelijkheid wordt vooral ingeroepen indien er sprake is van
schending van de boekhoudplicht of de publicatieplicht (de
verplichting tot tijdige deponering van de jaarrekening).
Boekhoudplicht
Indien de curator kan aantonen dat het bestuur niet heeft voldaan
aan de boekhoudplicht, staat vast (wettelijke aanname) dat er
sprake is van kennelijk onbehoorlijke taakvervulling en wordt
rechtens vermoed (weerlegbaar) dat dit een belangrijke oorzaak is
van het faillissement. Een curator heeft in dat geval geen bewijslast
ten aanzien van het onbehoorlijk bestuur, noch ten aanzien van het
verband met het faillissement. De bestuurders moeten dan maar
aantonen dat er duidelijk andere oorzaken zijn voor het
faillissement. Bij het beoordelen of er sprake is van schending van
de boekhoudplicht kijkt de curator dan wel de accountant of de
administratie van de vennootschap zodanig was dat men snel
inzicht kan krijgen in de debiteuren- of crediteurenpositie op enig
moment en deze posities en stand van de liquiditeiten, gezien de
aard en omvang van de onderneming, een redelijk inzicht geven in
de vermogenspositie van de vennootschap. Indien de boekhouding
geheel ontbreekt, zal schending van de boekhoudplicht vrij snel
worden aangenomen. Het ligt lastiger indien de curator van mening
is dat de boekhoudplicht is geschonden omdat er enige inkomsten
en uitgaven niet zijn verantwoord of omdat de administratie niet is
ingericht op een wijze die in soortgelijke bedrijven gebruikelijk is.
Publicatieplicht
Indien de curator kan aantonen dat het bestuur niet heeft voldaan
aan de publicatieplicht, staat eveneens vast (wettelijke aanname)
dat er sprake is van kennelijk onbehoorlijke taakvervulling en wordt
rechtens vermoed dat dit een belangrijke oorzaak is van het
faillissement.
De vennootschap en het bestuur zijn krachtens de wet verplicht tot
het tijdig publiceren en deponeren van een jaarrekening bij de
Kamer van Koophandel. De jaarrekening is tijdig gepubliceerd
indien de openbaarmaking plaatsvindt binnen de maximale termijn
van dertien maanden na de afsluiting van het boekjaar. In de
praktijk bestaat er onduidelijkheid over de vraag in welke gevallen
overschrijding van de termijn van dertien maanden nog kan worden
aangemerkt als een onbelangrijk verzuim dat niet in aanmerking
behoeft te worden genomen. Over het algemeen kan worden
gesteld dat een termijnoverschrijding met een of enkele dagen als
onbelangrijk verzuim wordt gezien. In de jurisprudentie is hierover
bepaald dat er in het bijzonder rekening gehouden dient te worden
met de redenen die tot de te late publicatie hebben geleid en dat
aan deze omstandigheden hogere eisen worden gesteld naarmate
de termijnoverschrijding langer is.

Soms kan het verstandig zijn om indien de jaarrekening nog niet is
vastgesteld terwijl de termijn van dertien maanden na het einde van
het boekjaar bijna is verstreken, de voorlopige (niet vastgestelde)
jaarrekening te deponeren. Daar moet dan wel een brief bij van het
bestuur met de reden waarom de vastgestelde jaarrekening (nog)
niet is gedeponeerd.
Let op:
De plicht tot deponering rust op het bestuur, niet op de accountant.
Nalatigheid van de accountant kan dan ook nimmer het bestuur
disculperen ter zake van aansprakelijkheid.

De boekhoud- en publicatieplicht rust niet op commissarissen.
Zij zullen wel op deze naleving van de verplichtingen toezicht
moeten houden en zich daartoe door het bestuur moeten laten
inlichten en zo nodig moeten ingrijpen. Van de commissaris
mag worden verwacht dat hij over zodanige feitelijke gegevens
beschikt dat daaruit kan blijken op welke wijze hij inhoud heeft
gegeven aan zijn taak.

Opgemerkt wordt dat de Wbf alleen beoogt excessen
van onbehoorlijke taakvervulling te bestrijden en dat zij
de bestuurders primair beleidsvrijheid toekent.
Van kennelijk onbehoorlijke taakvervulling zal onder
meer in de volgende gevallen worden gesproken:
• onverantwoordelijke onbekwaamheid of
besluiteloosheid van bestuurders;
• het verwaarlozen van kredietbewaking;
• het zich niet tijdig indekken tegen voorzienbare risico’s;
• het stellen van onevenredig grote zekerheden ten
behoeve van financiers of het ongunstig vervreemden
van activa;
• het aangaan van verplichtingen die niet kunnen
worden nagekomen of het onvoldoende voorbereid
nemen van ingrijpende financiële beslissingen.

6.6 Disculpatie

6.5 Kennelijk onbehoorlijke taakvervulling als
belangrijke oorzaak van een faillissement
Indien er geen sprake is van schending van de boekhoud- of
publicatieplicht, zal de curator onderzoeken of er daarnaast sprake
is van kennelijk onbehoorlijke taakvervulling. De curator dient met
betrekking tot de onbehoorlijke taakvervulling feiten en
omstandigheden te stellen en daarbij aannemelijk te maken dat de
kennelijk onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is
van het faillissement. Een strikt bewijs is niet vereist.
Bestuurders kunnen trachten het causale verband te weerleggen
door aan te tonen dat het faillissement volledig of in overwegende
mate is veroorzaakt door externe (onvoorzienbare)
omstandigheden zoals het wegvallen van een afzetmarkt.

Indien er sprake is van kennelijk onbehoorlijke taakvervulling van
het bestuur, is in beginsel de verwijtbaarheid van iedere bestuurder
gegeven. De bestuurder is niet aansprakelijk voor het tekort in het
faillissement indien hij bewijst dat de onbehoorlijke taakvervulling
van het bestuur niet aan hem te wijten is en dat hij niet nalatig is
geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af
te wenden. In dit verband geldt in wezen hetzelfde als is opgemerkt
in hoofdstuk 5 over de disculpatiemogelijkheid van bestuurders die
aansprakelijk worden gesteld in het kader van de Wet
bestuurdersaansprakelijkheid.
Niet afzijdig houden
Veel ruimte voor disculpatie heeft de bestuurder niet. In dit kader
dient vooral gedacht te worden aan bijzondere persoonlijke
omstandigheden, zoals een ernstige ziekte. Bestuurders zullen zich
niet snel achter elkaar kunnen verschuilen. Een afspraak omtrent
werkverdeling tussen de bestuurders onderling neemt de algemene
verantwoordelijkheid van iedere bestuurder voor het gevoerde
bestuur niet weg. Een bestuurder kan zich dus niet afzijdig houden
van het bestuur van een of meer van zijn medebestuurders. In
uitzonderingsgevallen kan het anders liggen, vooral in het geval dat
een bestuurder door zijn medebestuurder is misleid. Ook kan een
bestuurder zich niet verschuilen achter een feitelijk beleidsbepaler
die de facto de bestuurstaken uitoefende. Het volledig aan anderen
overlaten van het bestuur kan op zich al worden aangemerkt als
kennelijk onbehoorlijke taakvervulling. Een beroep op het ontbreken
van bedrijfseconomische kennis of op het feit dat men zonder
dringende reden allerlei bestuursvergaderingen niet heeft
bijgewoond, zal de aangesproken bestuurder niet baten. Heeft een
bestuurder zich wel verzet tegen een bepaalde bestuursbeslissing
die hij niet behoorlijk achtte, dan is het van belang dat dit duidelijk is
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opgetekend. Dat alleen is echter niet voldoende. Is het besluit
ondanks zijn tegenwerking toch genomen, dan is hij ook verplicht
alles te doen om de gevolgen van het besluit af te wenden, dan wel
te verminderen. Bestaat daarvoor geen enkele mogelijkheid, dan
kan er een moment komen dat de bestuurder eigenlijk alleen nog
maar geloofwaardig kan blijven door af te treden.

6.7 Rechterlijke matiging
Als de curator aannemelijk kan maken dat er sprake is van kennelijk
onbehoorlijke taakvervulling als een belangrijke oorzaak van het
faillissement en de aansprakelijk gestelde bestuurders,
ex-bestuurders of (mede)beleidsbepalers zich niet kunnen
disculperen, zijn allen aansprakelijk voor het hele tekort in de
failliete boedel. Dat kan tot een ongewenste uitkomst leiden.
De rechter kan om die reden het bedrag waarvoor bestuurders en
anderen aansprakelijk zijn, matigen. De rechter betrekt alleen de
periode van drie jaar voorafgaand aan het faillissement in het
bewijs.
De aansprakelijkheid na faillissement kan vooral een heel bittere pil
zijn voor bestuurders die kort voor het faillissement zijn benoemd
en die slechts voor een beperkt deel verantwoordelijk zijn voor het
gevoerde beleid en de gevolgen daarvan. In de wet is daarom
voorzien in de mogelijkheid dat de rechter ten aanzien van een
bepaalde bestuurder, ex-bestuurder of (mede)beleidsbepaler het
bedrag waarvoor deze aansprakelijk wordt gesteld (nog verder)
vermindert. Dat kan bijvoorbeeld in verband met het tijdsbestek
waarin die bestuurder als zodanig in functie is geweest in de
periode waarin de onbehoorlijke taakvervulling plaatsvond.

6.8 Overdracht van vermogen
Als een bestuurder voorziet dat hij aansprakelijk kan worden gesteld
voor een kennelijk onbehoorlijke taakvervulling, kan hij in de
verleiding komen om belangrijke onderdelen van zijn
privévermogen over te dragen aan bekenden om op die manier de
verhaalsmogelijkheden van de curator te verminderen. In de wet is
een aantal mogelijkheden geboden om deze handelwijze tegen te
gaan. Zo hebben de curator en individuele crediteuren de
mogelijkheid om de geldigheid van dergelijke (rechts)handelingen te
vernietigen (terug te draaien) indien aannemelijk is dat deze geheel
of nagenoeg geheel zijn verricht om de mogelijkheid van verhaal
(door de curator) op het privévermogen van de bestuurder te
verminderen.
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6.9 Samenloop met andere vormen van
bestuurdersaansprakelijkheid
De in dit hoofdstuk 6 beschreven aansprakelijkheid kan samenlopen
met de fiscale bestuurdersaansprakelijkheid op grond van de Wba
(zie hoofdstuk 5). De desbetreffende bestuurder is dan enerzijds
tegenover de curator aansprakelijk voor het gehele tekort in het
faillissement en anderzijds tegenover de ontvanger der belastingen,
voor zover er sprake is van fiscale schulden, zoals het niet of niet
tijdig melden van de betalingsonmacht. Tussen de curator en de
ontvanger der belastingen kan er, indien er sprake is van samenloop
(er is dan sprake van kennelijk onbehoorlijk bestuur), overleg
plaatsvinden wie er actie onderneemt jegens de bestuurder en in
welke mate. Hetzelfde geldt voor afzonderlijke acties van
schuldeisers jegens de bestuurder. Het staat elk der partijen vrij om
afzonderlijk van elkaar fiscaal- of civielrechtelijke procedures tegen
de bestuurder in te stellen.
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7 | Onrechtmatige daad en
onzorgvuldig handelen
Bestuurders kunnen ook aansprakelijk zijn als ze zich
rechtstreeks onzorgvuldig hebben gedragen jegens
derden en wel op grond van onrechtmatige daad. Deze
grondslag voor persoonlijke aansprakelijkheid van
bestuurders komt veel voor. Dat komt hoofdzakelijk
doordat de actie uit onrechtmatige daad in beginsel
voor iedereen openstaat. Zolang er geen beroep kan
worden gedaan op specifieke wetgeving zal het handelen van bestuurders dan ook aan deze norm getoetst
moeten worden. In de rechtspraak is hieraan voor
bestuurders nadere invulling gegeven.

7.1 Wanneer is er sprake van een
onrechtmatige daad?
Een onrechtmatige daad wordt in de wet omschreven als handelen
of nalaten dat:
• inbreuk maakt op een recht van een ander;
• in strijd is met een verplichting die uit de wet volgt; of
• in strijd is met dat wat volgens ongeschreven recht in onze
maatschappij zorgvuldig is.
Hierbij dient de daad aan de pleger daarvan te kunnen worden
toegerekend. Met andere woorden, deze dient te wijten te zijn aan
zijn schuld of dient volgens verkeersopvattingen voor zijn rekening
en risico te komen. Verder moet er schade zijn die door de
onrechtmatige daad is veroorzaakt. De onrechtmatigheid kan
worden opgeheven als er sprake is van een rechtvaardigingsgrond.

7.2 Bestuurdersaansprakelijkheid op grond
van onrechtmatige daad
Indien een bestuurder van een vennootschap in de uitvoering van
zijn taken als bestuurder onrechtmatig handelt, levert dat in
beginsel enkel een onrechtmatige daad van de rechtspersoon op en
niet van de bestuurder zelf. Handelt de bestuurder evenwel in strijd
met de zorgvuldigheid die hij persoonlijk tegenover de wederpartij
in acht had moeten nemen, dan kan er ook sprake zijn van een
onrechtmatige daad van de bestuurder in persoon. Ook in deze
situatie geldt dat niet iedere door een bestuurder gemaakte fout
tot persoonlijke aansprakelijkheid hoeft te leiden, omdat in de
rechtspraak is uitgemaakt dat de bestuurder wel een voldoende
ernstig verwijt moet kunnen worden gemaakt.
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7.3 Rechtspraak
Hiervoor zijn in het kort de algemene bepalingen over
onrechtmatige daad weergegeven. Er is uitvoerige rechtspraak over
de vraag wanneer een bestuurder van een rechtspersoon persoonlijk
onrechtmatig handelt. Deze rechtspraak ziet hoofdzakelijk op
bestuurders van vennootschappen. Hierna zal dan ook een aantal
situaties worden geschetst die zich kunnen voordoen en waarin er
sprake kan zijn van persoonlijke aansprakelijkheid van een
bestuurder op grond van onrechtmatige daad.
De bestuurder weet dat de vennootschap verplichtingen niet
kan nakomen
Indien een bestuurder namens de vennootschap verplichtingen
aangaat terwijl hij op het moment van aangaan weet of
redelijkerwijs moet weten dat de vennootschap deze niet kan
nakomen, kan dit leiden tot persoonlijke aansprakelijkheid van
de bestuurder. Dit criterium wordt wel aangeduid als de ‘Beklamelnorm’, naar het eerste arrest van de Hoge Raad waarin dit criterium
is geformuleerd. Het criterium moet wel beperkt worden uitgelegd.
Pogingen het op te rekken tot situaties waarin de bestuurder
rekening moest houden met de aanmerkelijke kans op mogelijk niet
nakomen door de vennootschap zijn in de rechtspraak niet
gehonoreerd. Het is dan ook wel toegestaan te trachten een slecht
renderend bedrijf te redden, zulks echter tot het moment dat
duidelijk wordt dat de reddingspogingen niet gaan slagen. Uiteraard
betreft dit een grijs gebied en een bestuurder zal zich onder die
omstandigheden te allen tijde dienen te vergewissen in hoeverre de
vennootschap nog overlevingskansen heeft voordat hij namens de
vennootschap verplichtingen aangaat.
Er zijn veel rechtszaken bekend waarin de Beklamel-norm door
derden werd aangevoerd, maar slechts in weinig gevallen heeft
dit tot de uitspraak geleid dat er sprake was van persoonlijk
onrechtmatig handelen van de bestuurder. Een voorbeeld waarin
dat wel het geval was, is de situatie waarin een rechtspersoon
nog een bestelling plaatste bij een leverancier voor meer dan
€ 100.000, terwijl er op dat moment aanzienlijke verliezen werden
geleden, er een groot tekort op de rekening-courant bij de bank
bestond en de onderneming verder geen actief had. Onder die
omstandigheden had de bestuurder moeten weten dat de rekening
van de leverancier nooit betaald zou kunnen worden. Hij was dan
ook persoonlijk aansprakelijk naast de vennootschap.

42

Onttrekken vermogensbestanddelen
Vergelijkbaar met de Beklamel-norm is de situatie waarin een
bestuurder een rechtspersoon ‘leeghaalt’ ten koste van de
schuldeisers. Met andere woorden, de bestuurder verricht willens
en wetens zodanige handelingen dat er geen baten meer voor de
crediteuren van de vennootschap resteren, bijvoorbeeld door de
verkoop van de activa van de vennootschap aan zichzelf, waarbij
een eigen vordering wordt verrekend of niet de marktwaarde wordt
betaald. Dit is niet alleen paulianeus handelen, maar kan onder
omstandigheden ook persoonlijke aansprakelijkheid van de
bestuurder op grond van een onrechtmatige daad opleveren.
Betalingsonwil of selectieve wanbetaling
Voorts kan een bestuurder persoonlijk aansprakelijk zijn indien
hij er welbewust voor zorg draagt dat bepaalde schulden van de
vennootschap onbetaald worden gelaten, terwijl hiervoor wel
gelden beschikbaar zijn. Belangrijk hierbij is dat de benadeling
voorzienbaar is en tevens door de bestuurder beoogd wordt.
Andere gronden
Naast voornoemde categorieën van bestuurdersaansprakelijkheid
op grond van onrechtmatige daad, zijn er andere gronden.
Zo was een bestuurder persoonlijk aansprakelijk omdat de
vennootschap waarvan hij enig bestuurder was, in strijd met
gedane toezeggingen en wettelijke verplichtingen gedurende
achttien jaar geen pensioenvoorziening had getroffen voor een
werknemer. Het gerechtshof in Den Bosch overwoog in die zaak
dat pensioen een zeer wezenlijke arbeidsvoorwaarde betreft,
terwijl de enig bestuurder volledige zeggenschap had over de
werkgever. De bestuurder had dan ook de persoonlijke
verplichting het gebrek te herstellen.
Ook de bestuurder die de auto van een leasemaatschappij verkocht
ten behoeve van de vennootschap was persoonlijk aansprakelijk.
De bestuurder wist uiteraard dat de auto niet aan de vennootschap
toebehoorde. Door deze toch te verkopen handelde hij dermate
verwijtbaar dat het hem persoonlijk moest worden verweten.
In een uitspraak van de rechtbank in Arnhem uit 2007 werd een
bestuurder aansprakelijk gehouden voor het ontbinden van een
vennootschap waartegen nog een procedure liep. In die situatie
had vrijwillige liquidatie volgens de wet niet plaats mogen vinden,
maar had de wettelijke weg van vereffening gevolgd moeten
worden. Doordat dit niet werd gedaan, werd de schuldeiser die
nog een procedure voerde buiten spel gezet. De bestuurder die
zo handelt wordt vermoed onrechtmatig gehandeld te hebben.

Voorbeeld
Het bestuur van een transportonderneming die het
financieel niet makkelijk heeft, huurt toch nog een
aantal extra vrachtwagens om er met de extra
opbrengsten van een groot transport weer bovenop te
komen. Vervolgens gaat het transport niet door en blijkt
dat de onderneming de huur niet kan betalen. In dat
geval zal er waarschijnlijk geen sprake zijn van
persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurders
tegenover de verhuurder van de vrachtwagens. Een
bestuurder van een onderneming in moeilijkheden moet
immers ook in zo’n situatie nog stappen kunnen
ondernemen om de onderneming er weer bovenop te
helpen. De hier gekozen strategie had best kunnen
slagen, dus kan niet gezegd worden dat het bestuur
moest weten dat de huur nooit betaald zou kunnen
worden.

7.4 Schade
De partij die is benadeeld door handelingen van een bestuurder zal
moeten bepalen welke vordering hij instelt. Het meest voor de hand
liggend is dat een schadevergoeding in geld wordt gevorderd.
Hoe hoog de schade is, is vaak moeilijk te bepalen. Veelal wordt er
gebruikgemaakt van vermogensvergelijking; hoe was de (financiële)
toestand zonder de onrechtmatige daad en hoe is die toestand nu?
Het verschil hiertussen is de geleden schade.
Tot de schade worden daarnaast de kosten gerekend die de
benadeelde moet maken om de schade in rechte vergoed te krijgen.
Daarbij gaat het dus om de proceskosten, maar ook om bijvoorbeeld
kosten voor het inschakelen van deskundigen. Bij proceskosten
moet bedacht worden dat deze door een rechter worden
vastgesteld volgens een ‘puntensysteem’, waarbij het aantal
proceshandelingen met een vast bedrag vermenigvuldigd wordt.
De daadwerkelijke kosten worden hierdoor echter vrijwel nooit
gedekt. Naast het vorderen van schadevergoeding zijn ook nog
andere acties mogelijk. Zo kan, als dat nog mogelijk is, herstel in de
oude toestand gevorderd worden. Als de onrechtmatige daad nog
niet voltooid is, kan er bovendien staking van de onrechtmatige
handeling worden gevorderd. Als er enkel sprake is van een
dreigende onrechtmatige daad, kan een verbod worden gevraagd
om de betreffende handelingen te verrichten.
De vraag naar de omvang van de schade kan in een afzonderlijke
procedure (de zogenaamde schadestaatprocedure) aan de orde
komen.
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8 | Bijzondere vormen van
bestuurdersaansprakelijkheid
In de hieraan voorafgaande hoofdstukken is onder
meer onderscheid gemaakt tussen interne
aansprakelijkheid tegenover de vennootschap en
externe aansprakelijkheid tegenover derden. Behalve
deze vormen van aansprakelijkheid kan er ook
aansprakelijkheid ontstaan op basis van een aantal
specifieke wettelijke regels, zoals aansprakelijkheid bij
de oprichting van de vennootschap en straf- of
bestuursrechtelijke aansprakelijkheid. Deze en andere
vormen van aansprakelijkheid zullen in dit hoofdstuk
de revue passeren.

8.1 Aansprakelijkheid rond de oprichting
Voordat een rechtspersoon daadwerkelijk is opgericht en de
oprichtingshandelingen zijn voltooid, worden er vaak al namens de
nog niet opgerichte vennootschap (rechts)handelingen verricht.
Voorbeelden zijn het aangaan van een financieringsovereenkomst
en de aanschaf van een machine. Dit gebeurt dan in de
zogenoemde ‘voorperiode’. De bedoelde rechtshandelingen zullen
in de meeste gevallen worden verricht door de oprichters of de
toekomstige bestuurders. Oprichters en bestuurders kunnen voor
rechtshandelingen tijdens deze voorperiode en de uiteindelijke
oprichting van de rechtspersoon aansprakelijk zijn.
Aansprakelijkheid met betrekking tot de voorperiode
Een oprichter of een toekomstige bestuurder die niet op eigen
naam maar op naam van de vennootschap in oprichting handelt,
beoogt deze handeling voor rekening en risico van de vennootschap
te laten komen. Hij is evenwel hoofdelijk aansprakelijk voor dit
handelen totdat de desbetreffende vennootschap na oprichting
deze handeling bekrachtigt. Bekrachtiging kan stilzwijgend of
uitdrukkelijk plaatsvinden. Van stilzwijgende bekrachtiging is sprake
als de vennootschap – zonder zich daarover uitdrukkelijk uit te
spreken – de verplichtingen uit de handeling nakomt. Dit is
bijvoorbeeld het geval als in de oprichtingsfase een huurovereenkomst is gesloten en de vennootschap na haar oprichting de
huurtermijnen betaalt. Uitdrukkelijke bekrachtiging vindt plaats
als de vennootschap zich expliciet (op schrift) uitspreekt over de
desbetreffende handeling(en). Uitdrukkelijke bekrachtiging moet
na de oprichting van de vennootschap plaatsvinden. Een daartoe
bevoegde bestuurder dient de verklaring te ondertekenen.
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Als in de voorperiode bedragen worden afgehaald van een
bankrekening die op naam staat van de vennootschap in oprichting,
zijn de oprichters hoofdelijk aansprakelijk om deze bedragen te
vergoeden totdat de vennootschap deze transacties uitdrukkelijk
heeft bekrachtigd. In dit soort gevallen is een stilzwijgende
bekrachtiging ten aanzien van deze onttrekkingen niet mogelijk.
Door bekrachtiging vervalt de hoofdelijke aansprakelijkheid. Het is
dan ook van belang dat in het geval dat er in de voorfase reeds
rechtshandelingen namens de vennootschap zijn verricht,
bekrachtiging van deze rechtshandelingen door de vennootschap
niet over het hoofd wordt gezien.
Wordt de vennootschap uiteindelijk niet opgericht of gaat de
vennootschap niet tot bekrachtiging van een of meer van de
rechtshandelingen over, dan zijn degenen die namens de
vennootschap in oprichting hebben gehandeld persoonlijk
gehouden de aangegane verplichtingen na te komen. Is nakoming
voor hen onmogelijk, dan ontstaat een verplichting tot schadevergoeding. Het is mogelijk om deze hoofdelijke verplichting uit
te sluiten door op het moment dat de rechtshandeling wordt
aangegaan uitdrukkelijk te bedingen dat er geen hoofdelijke
verplichting bestaat. Hoewel de wet dat niet vereist, is het uit het
oogpunt van bewijsvoering sterk aan te bevelen deze uitsluiting
van hoofdelijke verplichting schriftelijk met de betreffende
contractpartij overeen te komen. Houd er echter wel rekening mee
dat in veel gevallen deze partij niet zal willen meewerken aan een
dergelijke uitsluiting. Zijn positie verzwakt daardoor immers.
Aansprakelijkheid ondanks bekrachtiging
Ook al is een rechtshandeling uit de voorfase na oprichting door
de vennootschap bekrachtigd, dan nog kunnen degenen die in de
voorperiode namens de vennootschap in oprichting handelden
onder omstandigheden hoofdelijk aansprakelijk zijn. Dit is het geval
indien de vennootschap haar verplichtingen uit een bekrachtigde
rechtshandeling niet nakomt en degenen die namens de
vennootschap handelden op dat moment wisten of redelijkerwijs
konden weten dat de vennootschap haar verplichtingen niet zou
kunnen nakomen. Als de vennootschap binnen één jaar na
oprichting failliet wordt verklaard, is er een zogenaamd wettelijk
vermoeden dat deze wetenschap bestond: degene die de
desbetreffende rechtshandeling is aangegaan moet dan bewijzen
dat deze wetenschap redelijkerwijs niet bij hem aanwezig was. Is er
meer dan een jaar verstreken voor het faillissement, dan moet de
benadeelde bewijzen dat deze wetenschap bestond en het verband
aantonen tussen de door hem geleden schade en het niet nakomen
door de vennootschap van haar verplichtingen.
Aansprakelijkheid na oprichting
De wet bepaalt dat alle bestuurders van de vennootschap hoofdelijk
aansprakelijk zijn voor rechtshandelingen die door de vennootschap
na oprichting worden aangegaan in de periode dat de vennootschap
nog niet is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel. Het is dus van groot belang dat de vennootschap zo
spoedig mogelijk wordt ingeschreven in het handelsregister.

46

De notaris zal daar vaak spoedig zorg voor dragen maar er kunnen
een of twee dagen tussen zitten. Derden kunnen, naast de
vennootschap, ook de bestuurders in privé aanspreken voor alle
handelingen die zij namens de vennootschap hebben verricht in de
periode waarin de vennootschap nog niet was ingeschreven. Deze
aansprakelijkheid blijft bestaan als de inschrijving is geschied.
Daarom moet afgeraden worden om in deze periode duurovereenkomsten aan te gaan. Sluit de vennootschap bijvoorbeeld een
kredietarrangement of een huurovereenkomst in de periode dat de
vennootschap niet staat ingeschreven, dan kan de bank of de
verhuurder de daaruit ontstane schulden ook op de individuele
bestuurders verhalen. In de praktijk komt het voor dat direct na de
oprichting bijvoorbeeld een financieringstransactie wordt
aangegaan waarin de BV een centrale rol speelt. Het is dan van
belang dat alle wederpartijen daarbij afstand doen van het recht om
bestuurders hoofdelijk aansprakelijk te houden. Dit geldt voor de BV
en de NV. Voor de NV geldt daarnaast dat alle bestuurders
hoofdelijk aansprakelijk zijn voor rechtshandelingen die door de
vennootschap worden aangegaan in de periode na oprichting dat (i)
niet ten minste € 45.000 gestort is, of (ii) van het bij de oprichting
geplaatste kapitaal niet ten minste een vierde van het nominale
bedrag is gestort.

8.2 Andere vormen van aansprakelijkheid
Er is nog een aantal andere specifieke wettelijke gronden voor
bestuurdersaansprakelijkheid, waarop we kort zullen ingaan.
Misleidende voorstelling van de toestand van de vennootschap
Indien in de openbaargemaakte jaarrekening, tussentijdse cijfers
of het jaarverslag een misleidende voorstelling van de financiële
toestand van een vennootschap is gegeven en derden hierop
afgaan en daardoor schade lijden, kunnen bestuurders van de
vennootschap hiervoor hoofdelijk aansprakelijk zijn. Een leverancier,
bijvoorbeeld, die op basis van die gepubliceerde cijfers dacht dat
hij te maken had met een florerend bedrijf, kan met onbetaalde
rekeningen blijven zitten. Een ander voorbeeld is de aandeelhouder
die op de jaarcijfers is afgegaan en aandelen heeft gekocht die later
veel minder waard bleken te zijn.
Aansprakelijkheid bij uitkeringen – BV
Indien bestuurders een uitkeringsbesluit goedkeuren of feitelijk
uitvoeren terwijl ze ten tijde van de uitkering wisten of redelijkerwijs
behoorden te voorzien dat de BV niet zou kunnen voortgaan met
het betalen van haar opeisbare schulden, zijn zij hoofdelijk
aansprakelijk voor het tekort dat door de uitkering is ontstaan.
Dit geldt ook voor de feitelijke beleidsbepalers. Alhoewel deze
aansprakelijkheid in de wet alleen voor de BV is geregeld, geldt ze
op grond van de jurisprudentie ook bij de NV, hoewel bij de NV geen
formeel besluit van het bestuur tot goedkeuring van een uitkering
vereist is. Zie verder hoofdstuk 4.8.

Aansprakelijkheid wegens inkoop eigen aandelen – NV
De inkoop van eigen aandelen door een NV is aan strikte wettelijke
voorwaarden gebonden (waaronder het hebben van voldoende vrij
uitkeerbare reserves). De reden hiervoor is gelegen in bescherming
van de crediteuren van de vennootschap krachtens een Europese
richtlijn (die niet voor de BV geldt). De bestuurder die deze regels
niet in acht neemt, ziet zich geconfronteerd met een ongeldige
(nietige) inkoop.
De derde die te goeder trouw zijn aandelen aan de vennootschap
verkocht zal zijn eventuele schade op de bestuurders van de
vennootschap kunnen verhalen. Bij aandelen aan toonder of
certificaten zijn, bij een inkoop in strijd met de regels, de
bestuurders hoofdelijk aansprakelijk voor de vergoeding aan de NV
van de verkrijgingsprijs met wettelijke rente daarover. De aandelen
gaan in dat geval over op de gezamenlijke bestuurders.
Indien een dochtermaatschappij ongeoorloofd aandelen van de NV
inkoopt, geldt deze aansprakelijkheid van de bestuurders van de NV
jegens de dochtermaatschappij.
Aansprakelijkheid bij ontbinding van de vennootschap
Als een vennootschap wordt ontbonden en daardoor ophoudt te
bestaan, zijn de zogenoemde vereffenaars – in veel gevallen de
bestuurders – verplicht de ontbinding van de organisatie te laten
registreren in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
Zijn er op het moment van ontbinding meer schulden over dan
baten, dan zijn de vereffenaars verplicht het faillissement van de
vennootschap aan te vragen. Doen zij dit niet, dan kan dit tot
benadeling van de schuldeisers leiden. Laatstgenoemden kunnen in
dat geval de vereffenaars persoonlijk aansprakelijk stellen voor de
door hen geleden schade. De vereffenaars worden – ook in hun
aansprakelijkheid – gelijkgesteld aan bestuurders.

8.3 Strafrechtelijke aansprakelijkheid
Misdrijven en overtredingen worden natuurlijk het meest door
mensen begaan, maar ook een vennootschap kan strafbare feiten
plegen en strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld.
Strafrechtelijke delicten zijn onder meer omschreven in het
Wetboek van Strafrecht en de Wet op de economische delicten.
Strafbare feiten kunnen misdrijven of overtredingen zijn.
Een sanctie wegens het plegen van een overtreding of een misdrijf
wordt in beginsel aan de pleger opgelegd. Indien een overtreding
door een rechtspersoon wordt begaan kan ook – naast of in plaats
van de rechtspersoon – de feitelijk leidinggever of opdrachtgever
worden vervolgd. Dit hoeft niet altijd een bestuurder van de
rechtspersoon te zijn. Volgens de rechtspraak kan van feitelijk
leidinggeven onder omstandigheden sprake zijn als iemand, hoewel
daartoe bevoegd en redelijkerwijs gehouden, maatregelen ter
voorkoming van de verboden gedragingen achterwege laat en dus
de kans aanvaardt dat deze zich zullen voordoen. Hier speelt de

feitelijke taakverdeling van de bestuurders wel een belangrijke rol.
Overigens betekent strafrechtelijke aansprakelijkheid in veel
gevallen ook dat er sprake is van ‘onbehoorlijk bestuur’ en dus
mogelijk ook van aansprakelijkheid van de bestuurder tegenover de
rechtspersoon of derden.
In welke gevallen?
In het Wetboek van Strafrecht is een aantal specifieke gronden te
vinden voor strafrechtelijke aansprakelijkheid van bestuurders en
commissarissen. Wij noemen:
• het geven van toestemming voor een statutair verboden
transactie waarvan de rechtspersoon ernstig nadeel ondervindt;
• de openbaarmaking van een misleidende jaarrekening;
• het niet hebben voldaan aan de boekhoudplicht dan wel de plicht
tot het voeren van een deugdelijke administratie als de
rechtspersoon failliet is verklaard;
• oneerlijke mededinging;
• leugenachtige berichtgeving;
• valsheid in geschrifte.
De Wet op de economische delicten (WED) verklaart de overtreding
of niet-naleving van specifieke bepalingen van andere wetten
strafbaar. Hierbij gaat het onder andere om:
• het niet naleven van verplichtingen uit de Handelsregisterwet
2007, zoals bijvoorbeeld het inschrijven van de vennootschap,
het doen van opgave of het vermelden van het
handelsregisternummer op correspondentie;
• het niet deponeren van de jaarrekening binnen uiterlijk dertien
maanden na afloop van het boekjaar;
• het niet geven van een opdracht aan een accountant tot controle
van de jaarrekening (indien dat verplicht is).
Tevens zijn er tal van specifieke wetsbepalingen waarvan
overtreding strafbaar is gesteld en die, afhankelijk van de
activiteiten van de rechtspersoon, van belang zijn. Wij noemen als
voorbeelden: milieuwetgeving, waren- en horecawetten en vervoerof telecomregulering.
Deze bepalingen richten zich in de eerste plaats tot de
rechtspersoon maar hier kunnen mogelijk (ook) de bestuurders of
commissarissen als feitelijk leidinggever worden vervolgd.
Straffen
Naast boetes kan ook vrijheidsontneming voor een strafrechtelijke
gedraging door een rechtspersoon worden opgelegd. In veel
gevallen zal de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de bestuurder
of rechtspersoon worden afgedaan met een geldboete. Daarnaast
kunnen in het geval van een economisch delict ook andere
bijkomende straffen worden opgelegd, bijvoorbeeld gehele of
gedeeltelijke stillegging van de onderneming, verbeurdverklaring
van voorwerpen behorende tot de onderneming en
onderbewindstelling van de vennootschap.
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Hoewel gevangenisstraf niet vaak als straf aan bestuurders wordt
opgelegd, is er inmiddels wel een tendens waarneembaar dat dit
vaker wordt gevorderd en (dus ook) in de toekomst vaker zal
worden opgelegd. Economische criminaliteit wordt steeds serieuzer
genomen en als ontwrichtend voor de maatschappij beschouwd. In
2013 heeft er consultatie plaatsgevonden voor een wetsvoorstel
dat beoogt faillissementsfraude te voorkomen, maar het voorstel is
ruimer. Onafhankelijk van een faillissement wordt in de WED het
niet voldoen aan de administratieplicht strafbaar gesteld. In een
faillissement zijn de straffen hoger. Indien het aan de schuld van de
bestuurder of commissaris is te wijten dat niet is voldaan aan de
administratieplicht (inclusief de bewaarplicht), kan gevangenisstraf
(van ten hoogste een jaar) of een geldboete worden opgelegd. Bij
opzet is de maximumgevangenisstraf hoger: twee jaar.

8.4 Bestuursrechtelijke boetes
Bestuurlijke boetes zijn fors hoger dan de strafrechtelijke boetes.
Zeker in het geval van overtreding van mededingingsregels kan de
boete hoog oplopen. Bestuurlijke boetes kunnen ook worden
opgelegd aan bestuurders en commissarissen van rechtspersonen
die een overtreding (van toezichtswetgeving) hebben begaan. Op
14 juli 2010 maakte de Nederlandse Mededingingsautoriteit (thans
de Autoriteit Consument en Markt, ACM) voor het eerst gebruik van
deze nieuwe bevoegdheid door aan vijf leidinggevenden (waaronder
drie commissarissen) een boete op te leggen van tussen de
150.000 en 350.000 euro. De aanleiding was een overtreding van
de Mededingingswet, in het bijzonder het niet naleven van concrete
afspraken (voorwaarden) die met de ACM in het kader van een
vergunning voor een fusie (concentratie) waren gemaakt. Van
belang was dat bestuurders en commissarissen in het kader van die
afspraken de verplichting op zich genomen hadden om een beleid
te voeren dat gericht was op het doen voortduren van de
onafhankelijkheid van verschillende deelnemingen. De
commissarissen hadden meegewerkt aan besluiten van de raad van
commissarissen die in strijd waren met die afspraken. Het begrip
feitelijk leidinggever in deze wetgeving (thans artikelen 5:1 en
verder van de Algemene wet bestuursrecht) loopt synchroon aan
het strafrechtelijke begrip omdat artikel 51 van het Wetboek van
Strafrecht van overeenkomstige toepassing is verklaard. Het zijn
vooral de toezichthoudende instanties zoals de ACM, de Autoriteit
Financiële Markten (AFM), De Nederlandsche Bank (DNB), de
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), het College Bescherming
Persoonsgegevens (CBP) en de Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit (NVWA) die bestuurlijke boetes kunnen opleggen.

8.5 Bestuursverbod in aantocht?
Tot slot besteden we aandacht aan een maatregel die weliswaar
geen aansprakelijkheid betreft maar toch deel uitmaakt van het
toekomstige sanctiepakket tegen onbehoorlijk presterende
bestuurders. In het voorjaar van 2013 heeft een consultatie
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plaatsgehad omtrent een voorontwerp van wet inzake een
civielrechtelijk bestuursverbod. Het wetsvoorstel voorziet in de
mogelijkheid dat de rechtbank, op verzoek van het Openbaar
Ministerie of een curator, een verbod uitspreekt om gedurende
vijf jaar als bestuurder of commissaris van een rechtspersoon te
worden benoemd of als zodanig te fungeren. Daarvoor is vereist
dat de bestuurder zijn taak in de drie jaren voorafgaand aan een
faillissement onbehoorlijk heeft vervuld. Dat is in ieder geval aan
de orde als:
1. voldaan is aan de voorwaarden voor
bestuurdersaansprakelijkheid als bedoeld in artikel 2:138/248
BW;
2. rechtshandelingen zijn verricht die wegens pauliana (benadeling
van schuldeisers) zijn vernietigd;
3. de bestuurder tekortschiet in zijn medewerkings- en/of
informatieverplichting;
4. de bestuurder in de drie jaren voorafgaand aan een faillissement
als bestuurder of als natuurlijk persoon tweemaal betrokken is
geweest bij een eerder faillissement;
5. aan de bestuurder een bestuurlijke boete op grond van de
Algemene wet inzake rijksbelastingen is opgelegd.
Een bestuursverbod (dat tevens een commissarisverbod is) kan
ook worden opgelegd aan iemand die het beleid heeft bepaald
(bestuurder of feitelijke beleidsbepaler). Het gevolg van een
bestuursverbod is dat iemand niet mag functioneren als bestuurder
of als commissaris. De ministerraad is inmiddels akkoord; eind
2013 lag er een definitief wetsvoorstel bij de Raad van State ter
beoordeling.
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9 | Enquêterecht
Binnen een vennootschap kunnen zich uiteenlopende
conflicten en situaties voordoen die een gevaar kunnen
opleveren voor het voortbestaan van de onderneming
van een vennootschap. Zo kunnen bijvoorbeeld
conflicten tussen aandeelhouders onderling of tussen
het bestuur en een of meer aandeelhouders leiden tot
een patstelling waardoor een vennootschap stuurloos
wordt. In dergelijke gevallen kan het enquêterecht
uitkomst bieden. Zo maakt een enquêteprocedure het
mogelijk dat er in geval van wanbeleid bepaalde
voorzieningen worden getroffen om de situatie te
herstellen en om openheid van zaken te krijgen over
de verantwoordelijkheid voor het gevoerde wanbeleid.
Of de verantwoordelijken ook persoonlijk aansprakelijk
zijn, zal echter moeten worden beoordeeld in een
aparte procedure, maar het oordeel dat iemand
verantwoordelijk is voor het wanbeleid zal wel een
sterke aanwijzing opleveren voor een dergelijke
aansprakelijkheid.

9.1 Inleiding
Het enquêterecht is een middel om openheid van zaken te
verschaffen bij twijfel aan het beleid in een onderneming en om
dat beleid uiteindelijk te kunnen corrigeren indien die twijfel
gegrond blijkt. Het enquêterecht wordt ingeleid door een
verzoekschrift van een gerechtigde om een onderzoek (enquête) te
gelasten en behoort tot de uitsluitende bevoegdheden van de
Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam. Het
enquêterecht kan alleen worden ingezet wanneer er gegronde
redenen zijn om aan een juist beleid of juiste gang van zaken te
twijfelen.
Indien er sprake is van gegronde redenen, kan de Ondernemingskamer een onderzoek in laten stellen naar het beleid en de gang
van zaken binnen een vennootschap. Uit het verslag van dat
onderzoek zal dan duidelijk moeten worden of er sprake is van
wanbeleid, waarna de Ondernemingskamer kan besluiten tot het
treffen van verregaande maatregelen om een einde te maken
aan het wanbeleid. Daarnaast heeft de Ondernemingskamer ook
de mogelijkheid om op verzoek al eerder in het geding tijdelijke
voorzieningen te treffen in verband met de toestand van de
vennootschap of in het belang van het onderzoek.
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9.2 Het enquêteverzoek

9.3 Voorlopige voorzieningen

Tot het instellen van een verzoek tot enquête kan onder meer
worden verzocht door de advocaat-generaal bij het gerechtshof te
Amsterdam. Verder kunnen ook houders van aandelen en
certificaten die alleen of samen ten minste een tiende van het
geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, om een enquête verzoeken
alsook vakverenigingen waarvan de leden werkzaam zijn bij de
betreffende vennootschap. De bevoegdheid om een onderzoek uit
te lokken komt niet toe aan de ondernemingsraad. Wél moet de
ondernemingsraad van tevoren over een eventueel enquêteverzoek
door de vakvereniging worden geraadpleegd. Voorts kan ook de
vennootschap zelf, of in geval van faillissement, de curator een
onderzoek verzoeken, alsmede degenen aan wie daartoe bij de
statuten of bij overeenkomst de bevoegdheid is toegekend. Voor
alle verzoekers geldt dat zij niet ontvankelijk zijn in hun verzoek
wanneer zij niet tevoren schriftelijk hun bezwaren tegen het beleid
of de gang van zaken hebben kenbaar gemaakt aan het bestuur en
de raad van commissarissen van de vennootschap.

Zoals hiervoor al kort is opgemerkt, hoeft niet altijd gewacht te
worden met het opleggen van een voorziening. Onder bepaalde
voorwaarden kan namelijk al bij het indienen van het verzoek tot
enquête de Ondernemingskamer worden verzocht om bepaalde
voorlopige voorzieningen op te leggen. Deze voorzieningen zijn van
tijdelijke duur en eindigen bij het einde van de procedure. Een
dergelijke voorlopige voorziening kan worden getroffen in verband
met de toestand van de vennootschap of in het belang van het
onderzoek. Wordt een verzoek om een voorlopige voorziening
ingediend nog voordat er een enquêteonderzoek is gelast, dan zal
een voorlopige voorziening alleen kunnen worden toegewezen
indien er gegronde redenen zijn om aan een juist beleid of juiste
gang van zaken te twijfelen. Vervolgens zal de Ondernemingskamer
binnen een redelijke termijn moeten beslissen of er een onderzoek
zal worden gelast.

Een verzoek tot het instellen van een enquête kan betrekking
hebben op het beleid en de gang van zaken van de vennootschap,
hetzij in volle omvang, hetzij met betrekking tot een bepaald
gedeelte of een bepaald tijdvak.

Tot het indienen van een verzoekschrift om een enquête
te gelasten bij een BV of NV zijn bevoegd:
• indien het een BV of NV betreft met een geplaatst
kapitaal van maximaal € 22,5 miljoen: houders van
aandelen of certificaten van aandelen die samen ten
minste een tiende van het geplaatste kapitaal of
€ 225.000 nominaal vertegenwoordigen;
• indien het een BV of NV betreft met een geplaatst
kapitaal van meer dan € 22,5 miljoen: houders van
aandelen of certificaten van aandelen die samen ten
minste 1% van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen. Gaat het om een beursvennootschap, dan is
een pakket ter waarde van minimaal € 20 miljoen
voldoende (indien de 1%-grens niet is gehaald);
• de vennootschap zelf en, in geval van faillissement,
haar curator;
• een vakvereniging die in de onderneming werkzame
personen onder haar leden telt en ten minste twee
jaar volledig rechtsbevoegd is;
• degenen aan wie daartoe in de statuten of bij
overeenkomst met de vennootschap de bevoegdheid
is toegekend;
• de advocaat-generaal bij het parket Amsterdam om
redenen van openbaar belang.
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Voorbeelden van voorlopige voorzieningen zijn de schorsing van
een bestuurder en de schorsing van een besluit tot
statutenwijziging.

9.4 Gronden voor toewijzing van het verzoek
De wet bepaalt dat de Ondernemingskamer een verzoek tot
enquête slechts mag toewijzen indien uit de feiten en
omstandigheden die bij het verzoek naar voren worden gebracht,
blijkt dat er gegronde redenen zijn om aan een juist beleid of juiste
gang van zaken te twijfelen. Indien de Ondernemingskamer van
oordeel is dat het verzoek niet op redelijke gronden is gedaan, kan
de verzoeker aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade
die is geleden door de vennootschap. Door deze regeling wordt
geprobeerd te voorkomen dat er al te lichtvaardig met het
enquêterecht wordt omgesprongen.

9.5 Het onderzoek
Wordt het verzoek tot enquête toegewezen, dan stelt de
Ondernemingskamer direct vast wat het onderzoek ten hoogste
mag kosten. Dit bedrag kan echter nadien nog wel worden
aangepast als blijkt dat dit onvoldoende is. De kosten van het
onderzoek komen voor rekening van de vennootschap. Bij de
toewijzing van het enquêteverzoek benoemt de
Ondernemingskamer tevens een of meer personen die worden
belast met het onderzoek. Om de onderzoekers in staat te stellen
hun onderzoek uit te voeren, geeft de wet hen vergaande
bevoegdheden.

Uit de rechtspraak van de Ondernemingskamer volgt
onder meer dat zij in de volgende gevallen een grond
tot twijfel aan een juist beleid aanwezig acht:
• verstoorde verhouding tussen bestuur en de raad van
commissarissen;
• niet naleven van wettelijke of statutaire bepalingen
door de vennootschap;
• een impasse in het bestuur van de vennootschap
waardoor er geen besluiten meer worden genomen;
• beëindiging van de activiteiten door de vennootschap
zonder een zorgvuldige afweging van alle belangen;
• gebrekkige informatieverschaffing.

Zo hebben zij het recht om alle boeken, bescheiden en andere
gegevensdragers van de vennootschap te raadplegen indien zij van
oordeel zijn dat dit noodzakelijk is voor hun onderzoek. Voorts
moeten hen alle bezittingen van de vennootschap desgevraagd
worden vertoond en zijn de bestuurders, commissarissen en
werknemers verplicht hen desgevraagd alle inlichtingen te
verschaffen. Indien de onderzoekers de toegang wordt geweigerd
tot de boeken, bescheiden of bezittingen van de vennootschap, kan
zo nodig de hulp worden ingeroepen van de ‘sterke arm’ om alsnog
deze toegang te verkrijgen. Naast de voorgaande bevoegdheden
kunnen zij verder nog de Ondernemingskamer verzoeken om een
of meer personen als getuige te horen. Tevens wordt er een
raadsheer-commissaris aangesteld die toezicht houdt op de
procesgang gedurende het onderzoek.
Zodra de onderzoekers hun onderzoek hebben afgerond, leggen zij
hun bevindingen neer in een verslag dat wordt neergelegd ter
griffie van het gerechtshof te Amsterdam. Daarnaast ontvangen
zowel de advocaat-generaal bij het gerechtshof als de vennootschap
en de verzoekers ieder een exemplaar van het verslag. In beginsel is
de inhoud van het verslag geheim. Alleen de vennootschap mag in
principe mededelingen aan derden doen met betrekking tot de
inhoud van het verslag. Een uitzondering hierop is de vakvereniging,
die de ondernemingsraad van de vennootschap mag informeren
omtrent het verslag. Bovendien kan de Ondernemingskamer onder
omstandigheden bepalen dat het verslag voor eenieder ter inzage
wordt gelegd.

In afwijking van wat hiervoor is gesteld, kan de Ondernemingskamer
op grond van het verslag en op verzoek van de vennootschap
beslissen dat de kosten van het onderzoek worden verhaald op de
verzoekers indien uit het verslag blijkt dat het enquêteverzoek niet
op redelijke grond is gedaan. Dit wordt overigens niet snel
aangenomen. Voorts kunnen de kosten ook worden verhaald op
een bestuurder, commissaris of werknemer die volgens het verslag
verantwoordelijk is voor een onjuist beleid of een onbevredigende
gang van zaken bij de vennootschap.

9.6 Gevolgen van het onderzoek
Wanbeleid
De Ondernemingskamer neemt in het algemeen aan dat er sprake
is van wanbeleid wanneer het gaat om ‘onzorgvuldig en laakbaar
handelen dat zo ernstig is dat dit in strijd is met elementaire
beginselen van verantwoord ondernemerschap’. Wat hier precies
onder moet worden verstaan is echter niet duidelijk. Wel kan uit de
jurisprudentie worden afgeleid in welke gevallen de
Ondernemingskamer veelal wanbeleid aanwezig acht.

Voorbeelden van gevallen waarin (veelal) wanbeleid
wordt aangenomen:
• systematisch ontbreken van zorgvuldige boekhouding;
• voortijdig afbreken van overleg met bonden en
ondernemingsraad over een voorgenomen besluit tot
sluiting van een belangrijk onderdeel van de
onderneming;
• impasse binnen het bestuur;
• niet gescheiden houden van belangen.

Wanbeleid behoeft geen structurele misstand te betreffen. Ook
één enkele handeling kan onder omstandigheden al wanbeleid
opleveren. De vaststelling door de Ondernemingskamer dat er
sprake is van wanbeleid heeft niet automatisch tot gevolg dat
degenen die voor dat beleid verantwoordelijk zijn, daar ook direct
voor aansprakelijk zijn. Voor de vraag of een beleidsbepaler
individueel aansprakelijkheid is, dient een aparte procedure te
worden gevoerd. Het oordeel van de Ondernemingskamer dat er
sprake is van wanbeleid zal in een dergelijke procedure wel een
grote indicator zijn dat er ook sprake is van een onbehoorlijke
taakvervulling.
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Definitieve voorzieningen
Indien uit het verslag van het onderzoek blijkt dat er sprake is van
wanbeleid, kan de Ondernemingskamer een of meer definitieve
voorzieningen treffen. Het opleggen van een voorziening doet de
Ondernemingskamer niet uit zichzelf. Hiertoe moet een verzoek
worden ingediend bij de Ondernemingskamer en wel uiterlijk binnen
twee maanden nadat het verslag bij de griffie is gedeponeerd.
Bevoegd tot het indienen van een dergelijk verzoek zijn in ieder
geval de oorspronkelijke verzoekers en indien het verslag voor
hen ter inzage ligt, ook de andere partijen die bevoegd zijn een
enquêteverzoek in te dienen.

De voorzieningen die de Ondernemingskamer kan
opleggen aan een vennootschap indien zij tot het
oordeel komt dat er sprake is van wanbeleid luiden
als volgt:
• schorsing of vernietiging van een besluit van de
bestuurders, commissarissen, de algemene
vergadering of van een ander orgaan van de
rechtspersoon;
• schorsing of ontslag van een of meer bestuurders
of commissarissen;
• tijdelijke aanstelling van een of meer bestuurders
of commissarissen;
• tijdelijke afwijking van aangegeven bepalingen van
de statuten;
• tijdelijke overdracht van aandelen ten titel van beheer;
• ontbinding van de rechtspersoon.

De Ondernemingskamer kan overigens haar beslissing om een
of meer voorzieningen op te leggen voor een bepaalde termijn
aanhouden indien de vennootschap aangeeft zelfstandig een einde
te maken aan het wanbeleid of de gevolgen daarvan.
Rechtsmiddelen
Tegen een beschikking van de Ondernemingskamer staat beroep in
cassatie open bij de Hoge Raad. Tot het instellen van een beroep in
cassatie zijn degenen bevoegd die ook partij waren bij de procedure
bij de Ondernemingskamer.
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10 | Procederen bij
aansprakelijkheid
Een bestuurder die persoonlijk aansprakelijk wordt
gesteld voor zijn handelen zal niet vaak reageren door
direct aansprakelijkheid te erkennen en de schade te
voldoen. Meestal zal een vordering dan ook via een
gerechtelijke procedure geldend gemaakt moeten
worden. Daarbij zal in het algemeen bijstand van een
advocaat nodig zijn. Toch is het goed een beeld te
hebben van de verschillende procedures die gevoerd
kunnen worden.

10.1 De mogelijke procedures
De dagvaardingsprocedure
Een (rechts)persoon die benadeeld is door handelen van een
bestuurder zal vaak gerechtelijke stappen moeten nemen om iets
van die bestuurder gedaan te krijgen. De meest voor de hand
liggende procedure die dan gestart moet worden begint met een
dagvaarding. Dat is het stuk waarin de gronden van de vordering en
de vordering zelf omschreven zijn. Een dagvaardingsprocedure kan,
behoudens een enkele uitzondering, alleen door een advocaat
gevoerd worden. De dagvaarding moet door een deurwaarder aan
de bestuurder worden uitgereikt. De procedure wordt gevoerd bij
de rechtbank.

Lange adem
Procederen kan lang duren. In een dagvaardingsprocedure is ook nog hoger beroep en beroep in
cassatie mogelijk, waardoor een procedure in totaal wel
zes tot acht jaar kan duren. Vaak is het dan ook voor
beide partijen de moeite waard om te bezien of het niet
mogelijk is een schikking te treffen. Hiermee worden
verdere kosten voorkomen. Ieder der partijen krijgt
daarbij gedeeltelijk wat hij wil en loopt niet langer het
risico aan het eind van de rit volledig in het ongelijk
gesteld te worden.
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Het kort geding
Een kortgedingprocedure is ook een dagvaardingsprocedure. In kort
geding kunnen echter alleen spoedeisende voorlopige maatregelen
aan de rechter gevraagd worden. Bij bestuurdersaansprakelijkheid
zal het dan ofwel gaan om het staken van bepaalde handelingen, of
om het vragen van een verbod, of om het vragen van een voorschot
op de uiteindelijke schadevergoeding. Het voordeel van het kort
geding is dat het een snelle procedure is, waarvan de uitkomst vaak
wel een goede indruk geeft van hoe de rechter over de
aansprakelijkheidsvraag denkt. Dat kan er dan weer toe leiden dat
partijen gemakkelijker een schikking bereiken, omdat ze hun positie
beter in kunnen schatten.
De Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam
De enquêteprocedure bij deze bijzondere kamer van het gerechtshof
in Amsterdam is in het vorige hoofdstuk reeds aan de orde gekomen.
Beslaglegging
Het is mogelijk om al voordat er een definitieve uitspraak van de
rechter is, beslag te leggen op eigendommen of vorderingen van de
bestuurder. Daarmee wordt voorkomen dat hij die bijvoorbeeld
verkoopt of onvindbaar maakt. De procedure voor beslaglegging is
vrij eenvoudig en wordt door een advocaat gevoerd. Die advocaat
dient een verzoek tot beslaglegging in bij de rechtbank, dat vrijwel
altijd wordt toegewezen omdat enkel summierlijk voor de rechtbank
dient te worden aangetoond dat er sprake is van een vordering.
Vervolgens kan een deurwaarder beslag leggen op eigendommen
van de bestuurder. De keerzijde van deze eenvoudige procedure is
wel dat als het beslag onterecht blijkt te zijn, de beslaglegger de
schade die de bestuurder hierdoor geleden heeft moet vergoeden.

10.2 De partijen bij de verschillende procedures
Wie partij is bij verschillende procedures zal per procedure
verschillen. Hier speelt het verschil tussen interne en externe
aansprakelijkheid weer een rol. Bij interne aansprakelijkheid zal de
rechtspersoon de eisende partij zijn; de bestuurder is immers
tegenover de rechtspersoon tekortgeschoten. De rechtspersoon
moet daarbij vertegenwoordigd worden en dat gebeurt normaal
door het bestuur. Als een bestuurder aansprakelijk gesteld moet
worden, zou dat een vreemde situatie opleveren. Er is daarom een
wettelijke (en vaak ook statutaire) regeling die in dit soort gevallen
bepaalt dat ofwel de raad van commissarissen de vennootschap
vertegenwoordigt, of dat de algemene vergadering van
aandeelhouders iemand moet aanwijzen om de vennootschap te
vertegenwoordigen. Na faillissement van een rechtspersoon treedt
de curator namens de failliete vennootschap (de ‘boedel’) op. De
curator zal in een faillissement altijd onderzoeken of het bestuur in
zijn taak is tekortgeschoten en of hij een beroep moet doen op het
tekortschieten van de bestuurders tegenover de rechtspersoon.
Hij kan ook namens de gezamenlijke schuldeisers tegen de
bestuurder(s) procederen. In dat geval zal hij een beroep doen op
de externe aansprakelijkheid.
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Buiten faillissement zal een beroep op externe aansprakelijkheid
meestal worden ingeroepen door benadeelde schuldeisers van de
rechtspersoon. Dat kunnen bijvoorbeeld leveranciers of afnemers
zijn.

10.3 De mogelijke uitkomst van de procedures
Een succesvolle procedure kan ertoe leiden dat in rechte komt vast
te staan dat een bestuurder aansprakelijk is. In de meeste zaken
over bestuurdersaansprakelijkheid komt het aan op de vraag of er
voldoende bewijs is. Degene die de bestuurder aanspreekt moet dat
bewijs leveren, en kan dat bijvoorbeeld doen door het horen van
getuigen of door schriftelijke stukken aan de rechtbank te
overleggen. Vaak blijkt dat voldoende bewijs niet voorhanden is,
maar in een enkel geval concludeert de rechter toch dat er sprake is
van persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder. In dat geval
zal die bestuurder de schade die hij met zijn gedragingen heeft
veroorzaakt moeten vergoeden. Als partijen het er niet over eens
kunnen worden wat de omvang van de schade is, moet ook hierover
soms nog weer een aparte procedure gevoerd worden.
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11 | Verzekeren of vrijwaren
Vanwege het toenemende aantal claims staat het
onderwerp ‘bestuurdersaansprakelijkheid’ al geruime
tijd in de publieke belangstelling. Hierdoor is ook de
interesse voor de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering sterk toegenomen. Geschat wordt dat
tegenwoordig ongeveer 95% van de grote ondernemingen
in Nederland hun bestuurders en commissarissen tegen
een mogelijke aansprakelijkstelling heeft verzekerd.
In dit hoofdstuk zal nader op deze verzekering worden
ingegaan, alsmede op het alternatief hiervoor: de
vrijwaring.

11.1 De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
Uit de voorgaande hoofdstukken blijkt dat bestuurders en
commissarissen soms persoonlijk aansprakelijk kunnen zijn voor
schade die door de vennootschap en/of derden is geleden. Deze
persoonlijke aansprakelijkheid kan het gevolg zijn van een eigen
tekortschieten, maar ook van tekortschieten van medebestuurders
of medecommissarissen. Aansprakelijkheid in privé kan voor
bestuurders of commissarissen uiteraard vergaande persoonlijke
en financiële consequenties hebben.
BCA-verzekering
Veel vennootschappen hebben een algemene aansprakelijkheidsverzekering. Een dergelijke verzekering biedt dekking tegen claims
van derden op basis van wettelijke of contractuele aansprakelijkheid.
Deze verzekering geeft echter geen dekking voor bestuurders en
commissarissen die voor onbehoorlijk bestuur worden
aangesproken. Het afsluiten van een afzonderlijke polis biedt een
mogelijkheid om deze persoonlijke aansprakelijkheid af te dekken.
Dit is de zogenoemde aansprakelijkheidsverzekering voor
bestuurders en commissarissen, ook wel de BCA-verzekering. De
vennootschap sluit de verzekeringsovereenkomst en is ook de
verzekeringnemer. De bestuurders en commissarissen zijn de
verzekerden onder de polis. De BCA-verzekering ziet dan ook
uitsluitend op schade die door de bestuurders of commissarissen
wordt geleden en niet op eventuele schade die door de
vennootschap zelf wordt geleden. Daarnaast vallen vaak ook oudbestuurders en oud-commissarissen onder de dekking van de BCAverzekering. Verzekeraars stellen bij het aangaan van een
BCA-verzekering wel vaak als vereiste dat de vennootschap al haar
bestuurders en commissarissen verzekert, in verband met de
collectieve aansprakelijkheid van het bestuur en de daaruit
voortvloeiende aansprakelijkheid van elke bestuurder voor het
handelen van de andere bestuurders.
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Premie
De premie van de BCA-verzekering is gebaseerd op een
aantal variabele factoren, zoals:
• de omvang van de onderneming van de vennootschap;
• de bestaansduur;
• de branche waarin de organisatie actief is;
• de kwaliteit van de bestuurders;
• de financiële situatie van de vennootschap;
• de zeggenschapsstructuur;
• eventuele activiteiten in het buitenland, vooral in
landen met een zwaarder aansprakelijkheidsregime,
zoals de Verenigde Staten.

Informatieverplichting
Elke BCA-polis bevat een aantal informatieverplichtingen voor
verzekeringnemer en verzekerden. Zo dient ter beoordeling van het
risico jaarlijks het jaarverslag van de vennootschap te worden
overgelegd en zullen wezenlijke wijzigingen, zoals betalingsproblemen, uitbreiding of inkrimping van activiteiten en wijziging
van statuten en bestuur, direct aan de verzekeraar moeten worden
gemeld. Het niet melden van deze informatie kan ertoe leiden dat
elk recht op schadevergoeding komt te vervallen, zeker indien de
belangen van de verzekeraar zijn geschaad. Daarnaast dient de
verstrekte informatie juist en volledig te zijn. Indien onjuiste
informatie wordt verstrekt of belangrijke informatie wordt
verzwegen, bestaat eveneens het gevaar dat de dekking komt
te vervallen.
Dekking
Een BCA-verzekering geeft dekking tegen schade die derden lijden
door fouten of het ten onrechte niet handelen van bestuurders en/
of commissarissen. Bij sommige BCA-verzekeringen valt ook de
door de organisatie geleden schade bij interne aansprakelijkheid
van bestuurders onder de dekking. In dat geval kan de organisatie
dus zelf een claim indienen. Overigens zal de verzekeraar een door
de organisatie ingediende claim kritischer behandelen dan een
claim van een willekeurige derde. De mogelijkheid van een ‘eentweetje’ tussen de bestuurder en de organisatie is in het eerste
geval namelijk een stuk groter. Verder vallen onder de dekking de
kosten van juridische bijstand voor de bestuurder of commissaris en
de kosten van een eventuele procedure die volgt op de
aansprakelijkstelling. De verzekeraar vergoedt deze kosten ook als
de aansprakelijkstelling achteraf onterecht blijkt te zijn geweest.
Vooral deze kostenvergoeding is vaak een belangrijke beweegreden
van bestuurders om de vennootschap een BCA-polis te laten
afsluiten.
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Uitsluitingen
Niet alle schade wordt door de BCA-verzekering gedekt. Naast een
eigen risico en een minimumdekking gelden er ook verschillende
uitsluitingen. De dekking is in beginsel beperkt tot fouten die
onderhevig zijn aan Nederlands recht. Indien het tot een procedure
komt, zal daarover door een Nederlandse rechter moeten kunnen
worden beslist. Indien dit om welke reden dan ook niet mogelijk is,
valt dit in beginsel buiten de dekking. Daarnaast gelden veelal de
volgende uitsluitingen:
• schade als gevolg van het nalaten om adequate verzekeringen ten
behoeve van de rechtspersoon af te sluiten;
• schade die valt onder de algemene aansprakelijkheidsverzekering
van de rechtspersoon;
• schade die opzettelijk is veroorzaakt. De verzekeraar moet dit
bewijzen.
De bewijslast dat de bestuurder of commissaris opzettelijk schade
heeft veroorzaakt, rust over het algemeen op de verzekeraar. Voor
de verzekerde is het belangrijk om na te gaan of de opzetuitsluiting
niet geldt indien hij kan aantonen dat de schadeveroorzakende
gedragingen buiten zijn weten en/of tegen zijn wil hebben
plaatsgevonden. Daarmee houden de niet-opzettelijk handelende
verzekerden – in geval van een meerhoofdig bestuur – aanspraak op
de dekking. Bij het afsluiten van de BCA-verzekering zal door de
verzekeraar per geval worden bekeken welke uitsluitingen kunnen
vervallen en welke zullen worden toegevoegd.
Claims made-polis
De BCA-verzekering is een zogeheten ‘claims made-polis’. Dit
betekent dat voor dekking onder de polis is vereist dat de claim is
ingesteld binnen de duur van de verzekering. Bij veel polissen wordt
het zogeheten inlooprisico ook meeverzekerd. Hierdoor worden
aanspraken die hun grondslag vinden in fouten voor de ingangsdatum van de verzekering ook meeverzekerd. Dit ligt echter anders
indien de fouten reeds bekend waren op het moment van het
aangaan van de verzekering. Het aloude principe dat een brandend
huis niet te verzekeren valt geldt ook bij de BCA-verzekering.
Duur en einde polis
Normaal gesproken sluit een organisatie een BCA-verzekering voor
de duur van één jaar. Na deze periode kan die eventueel
(stilzwijgend) worden verlengd of opgezegd. Gaat de vennootschap
failliet, dan eindigt de polis normaal gesproken automatisch. Van
belang is daarom dat er voor die situatie een goede uitloopregeling
is opgenomen. Alleen dan blijft de dekking immers gedurende een
bepaalde periode na het faillissement doorlopen voor aanspraken
gebaseerd op fouten die zijn begaan voor de faillissementsdatum.
Juist bij een faillissement is dit van groot belang omdat dan veelal
de bestuurdersaansprakelijkheid een grote rol speelt.
Verzekerde som
Door de groeiende claimbewustheid zijn de verzekerde bedragen de
laatste jaren sterk gestegen. Claims in verband met bijvoorbeeld
bodemverontreiniging en misleiding van derden bij het aangaan van

grote transacties kunnen aanzienlijk zijn. Waar vroeger verzekerde
bedragen van vijfentwintig miljoen euro meer uitzondering dan
regel waren, zijn deze bedragen dan ook al lang niet meer ongewoon.

11.2 De vrijwaring
Naast of in plaats van de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
komt het ook voor dat de vennootschap een bestuurder of
commissaris vrijwaart voor eventuele persoonlijke aanspraken van
derden jegens een bestuurder of commissaris voor handelingen in
de uitoefening van zijn functie. De grenzen van een dergelijke
vrijwaring worden bepaald door de regels omtrent de interne
aansprakelijkheid van de bestuurder. Dit houdt in dat een vrijwaring
de (interne) aansprakelijkheid van de bestuurder tegenover de
vennootschap voor een behoorlijke vervulling van zijn taak niet
teniet mag doen. Kortom, een dergelijke vrijwaring heeft een uiterst
beperkte werking. De vrijwaring wordt gegeven met het oog op de
schadeloosstelling van de bestuurder voor eventuele
vermogensschade die hij lijdt door persoonlijke betrokkenheid bij
geschillen vanwege zijn functie. Het betreft hier alleen de materiële,
direct aantoonbare schade, zoals kosten van verdediging, boetes,
dwangsommen en claims.

11.3 Kritische opmerkingen
Toch blijft de vraag of het belang van de vennootschap nu
daadwerkelijk met de BCA-verzekering is gediend. De organisatie
creëert in het geval van interne aansprakelijkheid van de bestuurder
weliswaar een extra verhaalsmogelijkheid, maar een dergelijke
verzekering wordt toch voornamelijk ten behoeve van de belangen
van de bestuurder of commissaris gesloten. De verzekering betreft
dan ook voornamelijk een tegemoetkoming van de vennootschap
jegens de bestuurder en kan worden gezien als secundaire
arbeidsvoorwaarde. Los hiervan is het de vraag of een
verantwoordelijk en professioneel bestuurder nu echt baat heeft bij
een dergelijke verzekering. Uiteindelijk zal aansprakelijkheid pas
ontstaan op het moment dat een bestuurder handelingen verricht
of nalaat die een redelijk denkend bestuurder in een soortgelijke
situatie nooit in zijn hoofd zou halen. Toch kan verdedigd worden
dat de BCA-verzekering zich inmiddels heeft bewezen, maar dan
vooral omdat het aan de betrokkenen rechtsbijstand biedt. Een
claim wordt in de huidige claimcultuur sneller neergelegd dan dat
deze gegrond wordt verklaard. Professionele rechtsbijstand aan de
bestuurder is dan ook in veel gevallen voldoende om een dergelijke
claim af te weren. De vraag dringt zich dan ook op of de hiervoor
besproken vrijwaring of goede rechtsbijstandsverzekering in dat
geval geen goedkoper alternatief is voor de BCA-verzekering.

Een vrijwaring kan een algemene of een beperkte strekking hebben.
Een vrijwaring van algemene strekking ziet op alle mogelijke claims
van derden, terwijl de beperkte vrijwaring ziet op een concreet
geval. Een vrijwaring kan worden opgenomen in de statuten, zodat
zij in het algemeen geldt voor de bestuurders van een
vennootschap. Een vrijwaring kan echter ook contractueel
vastgelegd worden met iedere individuele bestuurder. Aangenomen
wordt dat het orgaan van de vennootschap dat bevoegd is te
beslissen over de bezoldiging van bestuurders en commissarissen,
tevens bevoegd is om een vrijwaring toe te kennen. De vrijwaring
wordt gezien als een onderdeel van het bezoldigingsbeleid.
Vrijwaring versus verzekering
Het voordeel van een BCA-verzekering ten opzichte van een
vrijwaring is de veelal ruimere dekking die een verzekering biedt.
In geval van faillissement zal een vrijwaring van de failliete
vennootschap geen verhaal meer kunnen bieden, terwijl de
verzekering in veel gevallen dan nog wel soelaas biedt. Bovendien
dekken verzekeringen in een aantal gevallen ook de claims die de
vennootschap op grond van een onbehoorlijke taakvervulling zelf
jegens zijn bestuurder instelt.
Het grote voordeel van een vrijwaring is uiteraard dat er geen
premie door de vennootschap hoeft te worden betaald, terwijl de
bestuurder toch een zeker comfort aan de vrijwaring kan ontlenen.
Hoewel de dekking van de BCA-verzekering vaak ruimer is, gelden
er ook weer uitsluitingen. Voor deze uitsluitingen kan de vrijwaring
haar diensten weer bewijzen. Het komt dan ook regelmatig voor dat
een verzekering wordt gecombineerd met een vrijwaring van de
vennootschap.
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12 | Internationale aspecten
van bestuurdersaansprakelijkheid
Bestuurdersaansprakelijkheid stopt niet bij de grens.
Buitenlandse bestuurders van Nederlandse rechtspersonen kunnen aansprakelijk zijn. Omgekeerd zijn
bepaalde regelingen van overeenkomstige toepassing
op buitenlandse rechtspersonen die in Nederland
opereren.

12.1 De aansprakelijkheid van de buitenlandse
bestuurder van een Nederlandse
rechtspersoon
De wet onderscheidt niet naar nationaliteit of ingezetenschap van
bestuurders. Als er in een vennootschap sprake is van onbehoorlijk
bestuur, kunnen de bestuurders daarvan aansprakelijk zijn, ongeacht
hun afkomst of woonplaats en ongeacht of zij natuurlijke personen
of rechtspersonen zijn. De wet bevat ook een ketenregeling: de
bestuurders van de aansprakelijke bestuurder die rechtspersoon is,
zijn ook weer aansprakelijk (zie onderdeel 2.2). Dat kan ook gelden
voor buitenlandse bestuurders, maar de keten telt slechts één
schakel over de grens.

Voorbeeld:

Listed Company Inc.
b

Europe Holdings S.a.r.l.
Buitenland

b

Nederland

Holding BV
b

Operative BV
(b = bestuurder van)
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Bij Operative BV is sprake van onbehoorlijk bestuur. Holding BV is
daarvoor als bestuurder aansprakelijk (bijvoorbeeld op grond van
de regeling inzake externe aansprakelijkheid bij faillissement). De
bestuurder van Holding BV, Europe Holdings S.a.r.l., is daarvoor
aansprakelijk op grond van de ketenregeling. Dat heeft een
rechtstreekse basis in het Nederlands recht. De Hoge Raad heeft
echter uitgemaakt dat de verhoudingen tussen een buitenlandse
rechtspersoon-bestuurder en zijn bestuurders worden beheerst
door het buitenlands recht. De aansprakelijkheid op grond van het
Nederlands recht stopt bij Europe Holdings S.a.r.l. Listed Company
Inc. is niet aansprakelijk volgens Nederlands recht. Het kan echter
zijn dat het buitenlands recht aan het handelen van Listed
Company, Inc. als bestuurder van Europe Holdings S.a.r.l. wel
gevolgen verbindt. De rechtbank binnen het rechtsgebied waarin
de vennootschap haar zetel heeft, is bevoegd met betrekking tot
vorderingen wegens interne aansprakelijkheid of externe
aansprakelijkheid bij faillissement. In internationale verhoudingen,
indien de verweerder (bestuurder of commissaris) zijn woonplaats
buiten Nederland heeft, zetten verdragen of EU-verordeningen deze
bevoegdheidsregels echter vaak opzij. Dan moet op grond van het
verdrag of de verordening worden bepaald welke rechter (van welk
land) bevoegd is. Het vonnis moet vervolgens in het buitenland ten
uitvoer worden gelegd. Of dat mogelijk is hangt (bij vonnissen van
andere rechters dan van dat desbetreffende buitenland) af van
verdragen inzake de erkenning en executie van buitenlandse
vonnissen. Binnen de EU is dit geregeld in de (herziene) Brussel
I-Verordening.

werking van de fiscale bestuurdersaansprakelijkheid (zie hoofdstuk
5) vallen. Deze aansprakelijkheid is mede op basis van rechtspraak
niet strijdig met communautaire uitgangspunten en evenmin in
strijd met artikel 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van
de rechten van de mens.

12.2 Toepassing op andere dan Nederlandse
rechtspersonen

Op formeel buitenlandse vennootschappen zijn regelingen inzake
aansprakelijkheid voor misleidende cijfers en de aansprakelijkheid
van de commissaris als tijdelijk bestuurder van overeenkomstige
toepassing. Een formeel buitenlandse vennootschap is een naar een
ander dan Nederlands recht opgerichte, rechtspersoonlijkheid
bezittende kapitaalvennootschap die haar werkzaamheid geheel of
nagenoeg geheel in Nederland verricht en voorts geen werkelijke
band heeft met de staat waarbinnen het recht geldt waarnaar zij is
opgericht. Zie verder de hoofdstukken 8.2, 2.3 en 4.7.

Enkele regelingen inzake bestuurdersaansprakelijkheid zijn van
toepassing op buitenlandse ondernemingen die in Nederland
gevestigd zijn of zakendoen.
De regeling inzake onbehoorlijk bestuur bij faillissement is ook van
toepassing op een buitenlandse corporatie die aan de heffing van
vennootschapsbelasting is onderworpen en in Nederland failliet is
verklaard. Een corporatie is een door buitenlands recht beheerste
rechtspersoon of een als zelfstandige eenheid of organisatie naar
buiten optredend lichaam of samenwerkingsverband. Een
buitenlandse rechtspersoon, buitenlands lichaam of samenwerkingsverband kan in Nederland failliet worden verklaard indien het
centrum van de voornaamste belangen daarvan in Nederland is
gelegen. Zie verder hoofdstuk 6.

12.3 Fiscale bestuurdersaansprakelijkheid
Bestuurders van buitenlandse vennootschappen
Bestuurders van buitenlandse vennootschappen met aan
Nederlandse vennootschapsbelasting onderworpen activiteiten in
Nederland dienen er ook rekening mee te houden dat zij onder de
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De in het buitenland wonende bestuurder
Een in het buitenland wonende bestuurder is in principe voor wat
betreft de fiscale bestuurdersaansprakelijkheid op gelijke wijze
aansprakelijk als een in Nederland wonende bestuurder.
De wetstekst beperkt de aansprakelijkheid niet tot bestuurders
die inwoners zijn van Nederland of het Koninkrijk. Nederland
metterwoon verlaten is dus geen oplossing om een mogelijke
bestuurdersaansprakelijkheid te ontlopen. Slechts gebrek aan
invorderingsmogelijkheden zal er feitelijk toe kunnen leiden dat
een ingezette aansprakelijkstelling geen effect heeft.
De in het buitenland wonende bestuurder van een lichaam, niet
onderworpen aan Nederlandse vennootschapsbelasting
De in het buitenland wonende bestuurder van een lichaam dat
niet onderworpen is aan Nederlandse vennootschapsbelasting,
is niet aansprakelijk op grond van de hier besproken
‘bestuurdersaansprakelijkheidsregeling’. Toch kan ook hij met een
aansprakelijkstelling geconfronteerd worden. Op grond van artikel
37 van de Invorderingswet 1990 is degene die de leiding heeft van
de in Nederland verrichte werkzaamheden hoofdelijk aansprakelijk
voor de loonbelasting verschuldigd door een niet in Nederland
gevestigde inhoudingsplichtige.

Deze publicatie is tot stand gekomen met medewerking van auteurs
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EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory

HVG | Advocatuur | Notariaat

Over EY
EY is wereldwijd toonaangevend op de gebieden assurance, tax, transaction
en advisory services. Met de inzichten en de hoogwaardige diensten die wij
bieden, dragen wij bij aan het versterken van het vertrouwen in de
kapitaalmarkten en economieën overal ter wereld. Wij brengen
toonaangevende leiders voort die door samen te werken onze beloften aan
al onze stakeholders waarmaken. Daarmee spelen wij een cruciale rol bij het
creëren van een beter functionerende wereld voor onze mensen, onze
cliënten en de maatschappij.

Over HVG
Holland Van Gijzen Advocaten en Notarissen LLP (HVG) is een
toonaangevend advocaten- en notarissenkantoor met hoogwaardige
juridische dienstverlening. Onze advocaten en (kandidaat-)notarissen zijn
actief op alle rechtsgebieden die voor ondernemingen relevant zijn. Met
vestigingen in Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht,
Brussel en een legal desk in New York zijn wij in staat u passende
oplossingen te bieden voor al uw juridische vraagstukken. In Nederland
heeft Holland Van Gijzen Advocaten en Notarissen LLP een strategische
alliantie met Ernst & Young Belastingadviseurs LLP.

De aanduiding EY verwijst naar de wereldwijde organisatie en mogelijk naar
afzonderlijke rechtspersoon zijn. EYG is een UK company limited by
guarantee en verleent zelf geen diensten aan cliënten. Voor meer informatie
over onze organisatie, kijk op ey.com.
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