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Bestuur, toezicht en 
aansprakelijkheid

De recente ontwikkelingen 
 

Heeft u na het lezen van deze whitepaper nog vragen? Neem dan contact op 
met één van onze ondernemingsrechtadvocaten.
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“Zoals in een rivier geen draaikolken ontstaan, zolang zij ongehinderd voort stroomt, zo 
ligt het ook in de aard van de mens om alles wat goed gaat, niet op te merken,” aldus de 
filosoof Arthur Schopenhauer. Pas als er iets misgaat, komt men er achter dat sommige 
dingen beter anders had kunnen worden geregeld. Dit gebeurt helaas vaak pas achteraf.

De positie van bestuurders en toezichthouders van ondernemingen is de afgelopen 
decennia erg veranderd. Bestuurders en toezichthouders die niet voldoende op de 
hoogte zijn van de maatschappelijke en juridische ontwikkelingen met betrekking tot hun 
werkterrein, lopen een groter risico op aansprakelijkheid voor schade.  

Deze whitepaper bespreekt in vogelvlucht enkele ontwikkelingen op het gebied van 
bestuur, toezicht en aansprakelijkheid. Aan het einde vindt u tevens tien tips om de risico’s 
voor bestuurders en toezichthouders te beperken.

Beperk het risico op aansprakelijkheid
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Wie gaat ondernemen moet vaak beginnen met de keuze voor een rechtsvorm. Wordt het 
een eenmanszaak, een VOF, of toch een BV?

Van de ruim 2 miljoen ondernemingen in Nederland anno Q2 2022, worden veruit de 
meeste gedreven in de vorm van een eenmanszaak: meer dan 1,4 miljoen. Dit omvat voor 
een groot deel de zogenaamde zzp’ers, die de afgelopen tien jaren voor een verdubbeling 
van het aantal eenmanszaken hebben gezorgd. Er zijn daarnaast vandaag de dag 172.630 
VOF’s, 33.705 maatschappen en 7.330 cv’s.

Rechtspersonen zijn er minder en veruit de meeste zijn besloten vennootschappen: 
Nederland telt maar liefst 416.405 BV’s, naast 1.055 naamloze vennootschappen (NV), 
3.185 coöperaties en 41.285 verenigingen en stichtingen.

Ondernemen via een rechtspersoon
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En voor de opmerkzame lezer: de kolom ‘overig’ betreft buitenlandse rechtsvormen die 
in Nederland zijn ingeschreven in het Handelsregister, zoals de Engelse Ltd. en de Duitse 
GmbH.

De keuze voor de ene of de andere rechtsvorm wordt bepaald door verschillende 
factoren, hier weergegeven in een nog steeds illustratieve (maar toch op punten enigszins 
verouderde) tabel:

NB. Het minimumkapitaal-vereiste voor de BV is in 2012 komen te vervallen. Ook de genoemde belastingtarieven 
gelden niet meer.

De belangrijkste redenen om voor een juridische rechtspersoon te kiezen, zijn nog altijd 
fiscale aspecten en de aansprakelijkheid. In deze whitepaper gaat het met name om het 
laatste aspect.

Bij de juridische rechtspersoon blijft het privévermogen van de ondernemer(s) in beginsel 
buiten schot door een juridische fictie: net als ieder mens is de juridische rechtspersoon 
een ‘zelfstandige drager van rechten en plichten’. Zij kan dus ‘eigen’ verplichtingen 
aangaan. De rechtspersoon blijft echter maar een bedenksel van de mens, dus de zij doet 
dat uiteraard niet zelf. Net zoals een auto niet uit zichzelf rijdt, moeten ook rechtspersonen 
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worden bestuurd door mensen: door één of meer bestuurders. Deze bestuurders moeten 
daarbij rekening houden met de doelomschrijving en het karakter van de rechtspersoon. 
Ook moeten zij rekening houden met verschillende ‘stakeholders’ en toezichthouders, 
afhankelijk van het type rechtspersoon.

De belangrijkste kenmerken van de stichting zijn opgenomen in artikel 2:285 BW. 
Kort gezegd heeft de stichting altijd een ideëel doel en kent deze geen winstoogmerk. 
Stichtingen vinden we met name in de charitatieve of culturele sector en in de zorg. Een 
stichting wordt bestuurd door een bestuur en kent soms een toezichthoudend orgaan.

De (gewone) vereniging kent net als de stichting geen mogelijkheid tot winstuitkering. 
Zij is daarom ook niet erg geschikt voor het ontplooien van commerciële activiteiten. Wel 
is een vereniging uitermate geschikt voor gezamenlijke niet-commerciële activiteiten 
ten behoeve van haar leden. Denk aan sportverenigingen, muziekverenigingen en 
belangenverenigingen. De Algemene Ledenvergadering (ALV) vormt de hoogste macht, het 
bestuur heeft de dagelijkse leiding. Soms is er ook een toezichtsorgaan.

De coöperatie is een bijzondere verenigingsvorm. Artikel 2:53 lid 1 BW bepaalt dat de 
coöperatie zich blijkens de statuten ‘ten doel moet stellen in bepaalde stoffelijke behoeften 
van haar leden te voorzien krachtens overeenkomsten, anders dan van verzekering, 
met hen gesloten in het bedrijf dat zij te dien einde te hunnen behoeve uitoefent of 
doet uitoefenen’. De coöperatie kan dus – anders dan de gewone vereniging – wél een 
winstoogmerk hebben. ’s Lands grootste en bekendste coöperatie is de Rabobank. 
Coöperaties worden van oorsprong veel gevonden in de agrarische sector, maar 
tegenwoordig ook steeds meer in de zorg.

Een andere bijzondere verenigingsvorm is de onderlinge waarborgmaatschappij (OWM). 
Deze exploiteert een verzekeringsbedrijf ten behoeve van haar leden.
 
Veruit de grootste groep rechtspersonen wordt gevormd door de bv’s. Deze vinden 
hun oorsprong vóór de gouden eeuw. Voor de opkomst van de Verenigde Oost-Indische 
Compagnie (VOC) kon een beperkte kring van geldschieters al meedoen aan de 
financiering van een zeereis. Was die succesvol, dan deelden de investeerders mee in de 

De verschillende typen rechtspersonen 
in vogelvlucht belicht
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winst. Maar werd de tocht een mislukking, dan waren ze hun geld kwijt. Deze constructie 
is vergelijkbaar met die van de moderne besloten vennootschap, waarvan aandeelhouders 
nooit tot meer gehouden zijn dan storting op hun aandelen. De in 1602 opgerichte VOC 
was de eerste onderneming ter wereld die onder een breed publiek aandelen uitgaf. 
De VOC wordt veel genoemd als één van de eerste multinationals met kenmerken van 
de naamloze vennootschap, die ervoor zorgde dat Amsterdam zich ontwikkelde tot de 
bakermat van de mondiale aandelenhandel.

Artikel 2:175 BW bepaalt in het eerste lid 1 dat de besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid “een rechtspersoon (is) met een in een of meer overdraagbare aandelen 
verdeeld kapitaal. De aandelen zijn op naam gesteld. Een aandeelhouder is niet persoonlijk 
aansprakelijk voor hetgeen in naam van de vennootschap wordt verricht en is niet 
gehouden boven het bedrag dat op zijn aandelen behoort te worden gestort in de verliezen 
van de vennootschap bij te dragen.”

De tegenhanger voor de nv, artikel 2:64 BW, is min of meer gelijkluidend. Het kenmerkende 
verschil zit in het ontbreken van de zinsnede dat de aandelen op naam zijn gesteld.
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In de tijd van de VOC vormden de aandeelhouders de ‘eigenaars’ van de onderneming. 
Zij stelden als zodanig een kapitein/ bestuur aan, die/dat de dagelijkse leiding van de 
onderneming had. Buiten die wisselwerking tussen aandeelhouders en bestuur waren er 
geen andere stakeholders van belang. Dat is lang zo gebleven, tot ver na de industriële 
revolutie.

Vanaf de jaren 70 van de vorige eeuw zijn markten steeds meer geglobaliseerd en heeft 
effectenhandel een hoge vlucht genomen. Ook werden ondernemingen steeds groter en 
groeiden deze uit tot de multinationals die we vandaag de dag kennen. Aandeelhouders 
van grote(re) ondernemingen werden internationaler, anoniemer. Zij bleken daarnaast 
steeds minder goed in staat om invulling te kunnen geven aan hun wettelijke 
toezichthoudende en controlerende functie ten aanzien van het bestuur. Dit is mede te 
wijten aan het klassieke, dualistische bestuursstelsel van ondernemingen (bestuur vs. 
aandeelhouders).

Vanuit de overheid is op deze maatschappelijke tendens in de jaren 80 en 90 gereageerd 
met de instelling van verschillende externe (branchegerichte-) toezichthouders (zoals de 
NMA, de AFM, de OPTA etc.). Ook introduceerde de wetgever mede daarom bijvoorbeeld 
de ‘structuurvennootschap’: grote(re) vennootschappen kregen verplicht een Raad van 
Commissarissen als intern toezichtsorgaan met vérgaande bevoegdheden.

Waar onder Lubbers III en de paarse kabinetten overheidsregulering nog voorop stond, 
werd in de jaren die volgden – onder de kabinetten Balkenende en Rutte – ‘marktwerking’ 
tot maatstaf verheven. De overheid moest zich volgens het liberale gedachtegoed meer 
terughoudend opstellen en vooral de markt zijn werk laten doen om de economische groei 
te optimaliseren. In 2006 werd met de afschaffing van het ziekenfonds en de introductie 
van de Zorgverzekeringswet zelfs in de zorgsector marktwerking het leidende principe.

De veranderende bestuursstructuur van  
de besloten vennootschap
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Er is door wetgever en doctrine lang nagedacht over de modernisering van het 
Nederlandse rechtspersonenrecht. Dit om mee te kunnen gaan in de internationale 
ontwikkeling en een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor internationale ondernemingen te 
behouden in Nederland. Na twaalf jaar voorbereiding op een nieuwe titel 7.13 in het BW, 
werd het wetsvoorstel in 2011 voor deze nieuwe titel toch ingetrokken. Volgens minister 
Opstelten was er bij nader inzien ‘te weinig behoefte’ aan. Een jaar later werd de BV die 
tot dan toe voor een groot deel stoelde op wetgeving uit 1838, alsnog gemoderniseerd. Zo 
ontstond wat in de volksmond de ‘flex-BV’ is gaan heten. De belangrijkste wijzigingen op 
een rij:  

•  geen verplichte minimale inbreng meer;
•  geen bankverklaring meer nodig;
•  geen verplichte blokkeringsregeling meer;
•  verruiming van de mogelijkheden van besluitvorming buiten de AvA;
•  stemrechtloze en/of winstrechtloze aandelen;
•  een uitkeringstest in plaats van een balanstest;
•  vrije(re) inrichting van statuten en meer regelend recht.

De wet flexibilisering bv-recht (2012)
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Met de inwerkingtreding van de ‘Code Tabaksblat’ in 2004 werd de introductie van 
‘corporate governance’ in Nederland als eerste voor beursgenoteerde vennootschappen 
een feit. Sindsdien heeft aandacht voor het zelfreinigend vermogen van organisaties 
geleidelijk steeds meer handen en voeten gekregen. In tal van bedrijfstakken zijn in 
navolging van de corporate governance code eigen branchegerichte governance codes 
aangenomen. Deze tendens heeft op het gebied van de zorg in 2010 bijvoorbeeld geleid 
tot de geboorte van de eerste ‘Zorgbrede Governance Code’. Deze is per 1 januari 2017 
herzien tot de ‘Governance Code Zorg’ (GCZ); naar eigen zeggen een ‘richtinggevend 
document dat beoogt aan te zetten tot zelfregulering op het gebied van het functioneren 
van bestuur en toezichthouders en hun onderlinge verhouding.’ De code zet in op 
het borgen van de ‘checks and balances’ binnen zorgorganisaties. Daarbij hoort het 
organiseren en benutten van inspraak, samenspraak en tegenspraak van verschillende 
stakeholders, maar ook het vermijden en tegengaan van iedere vorm en schijn van 
belangenverstrengeling.

De ontwikkeling van de marktwerking en flexibilisering is op de voet gevolgd door 
de ontwikkeling van zelfregulering. Het zelfreinigend vermogen door bestuur en 
toezichthouders, een goed functionerende ‘macht en tegenmacht’, wordt steeds 
belangrijker. Hieraan zijn voor een goed functionerende marktwerking met name de 
laatste vijftien jaren steeds strengere eisen gesteld. Omdat volledig ongecontroleerd 
winstbejag bleek te leiden tot perverse prikkels (die uiteindelijk ook aan de wieg van de 
financiële crisis in 2008 stonden), hebben brancheverenigingen van ondernemers eerst 
zélf het zelfreinigend vermogen binnen hun ondernemingen vergroot. Vervolgens hebben 
ook wetgever en Hoge Raad beurtelings steeds scherpere normen gesteld voor prudent 
bestuur en toezicht. Niet iedere bestuurder bleek namelijk in staat om zichzelf als Baron 
van Münchhausen uit het moeras op te trekken.

Governance codes

Van marktwerking naar zelfregulering
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Een aantal incidenten in de semipublieke sector heeft ook de overheid zo’n tien jaren 
geleden weer wakker geschud. Deze incidenten vloeiden voort uit gebrekkig bestuur en 
falend toezicht bij onder meer stichtingen in de onderwijssector, in de zorgsector en bij 
woningcorporaties. Naar aanleiding van genoemde misstanden stelde de regering de 
commissie ‘Maatschappelijk Verantwoord Bestuur en Toezicht in de semipublieke sector’ 
in, die in 2013 het rapport ‘een lastig gesprek’ opleverde. De commissie concludeerde 
dat er toch meer aan de hand was dan ontsporing door individueel bestuurlijk gedrag. De 
commissie kwam vervolgens met aanbevelingen waaraan een goede governance-structuur 
zou moeten voldoen.

Een lastig gesprek

“Onmiskenbaar mag een aantal bestuurders en toezichthouders de ontsporing van hun 
instelling zwaar worden aangerekend, maar de semipublieke sector kent ook weeffouten in 
de (politiek-) bestuurlijke ordening, in de sturingsmechanismen en de verantwoordelijkheids-
verdeling. Door deze weeffouten neemt het gevaar van immorele en bestuurlijk onbehoorlijk 
gedrag toe en wordt de kwetsbaarheid voor incidenten groter.”

De regering reageerde adequaat en voerde nog hetzelfde jaar de Wet bestuur en toezicht 
in, die een pakket regelingen bevatte voor hervorming van bestuur en toezicht bij de BV en 
de NV.

De Wet bestuur en toezicht (2013)
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• wettelijke regeling voor de Angelsaksische one-tier board (ook wel het monistisch 
bestuursmodel);

• aanpassing interne aansprakelijkheid, artikel 2:9 BW (n.a.v. monistisch bestuursmodel);
• wijziging regeling tegenstrijdig belang;
• limitering van het aantal toezichthoudende functies per persoon;
• streefcijfers man-vrouwverhouding binnen een bestuur of raad van commissarissen;
• wijziging rechtspositie bestuurders beursvennootschappen.

Deze ‘Wbt’ is ook het vertrekpunt geweest voor de ‘Wbtr’, de Wet bestuur en toezicht 
rechtspersonen, waarvan het wetsvoorstel stamt uit 2016. Toch werd deze wet pas na 
de verkiezingen in 2020 aangenomen om per 1 juli 2021 in werking te treden. Doel van 
de Wbtr is met name de regeling voor bestuur en toezicht bij de stichting, vereniging, 
coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappijen aan te vullen en zoveel mogelijk gelijk 
te trekken met de regelingen voor de B.V. en de N.V. Ten aanzien van de stichting biedt 
de wet bovenal een juridisch kader ter verdere professionalisering, dat tot dan toe volledig 
ontbrak.

De belangrijkste wijzigingen op rij:

De Wet bestuur en toezicht 
rechtspersonen (2021)

De belangrijkste wijzigingen op rij:

• wettelijke grondslag raad van commissarissen naar algemeen deel (voor alle 
rechtspersonen);

• monistisch bestuursmodel naar algemeen deel;
• regeling tegenstrijdig belang naar algemeen deel;
• norm taakvervulling bestuurders en commissarissen naar algemeen deel;
• uniformering aansprakelijkheidstelling bestuurders na faillissement;
• verruiming ontslagmogelijkheid stichtingsbestuurders en –commissarissen.
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Hoewel de rechtspersoon dus ‘eigen’ rechten en plichten heeft, kunnen bestuurders (en 
ook toezichthouders) niettemin onder omstandigheden tóch privé aansprakelijk worden 
gehouden voor schulden van de vennootschap. Met name wanneer zij misbruik maken van 
de rechtspersoonlijkheid.
Bestuurders dienen zich bij het besturen van rechtspersonen in het rechtsverkeer aan 
zekere ‘verkeersregels’ te houden. In tegenstelling tot het verkeersrecht, is de normenset 
die geldt voor bestuurders van kapitaalvennootschappen echter niet altijd duidelijk en aan 
verandering onderhevig.  Die normenset weerspiegelt in zekere zin de (bovenomschreven) 
maatschappelijke blik op de rechtspersoon, haar organen en haar stakeholders.

‘Rechts heeft voorrang’. Een simpele stelregel die voortvloeit uit een praktische samenhang 
met de regel dat we in Nederland op de rechter weghelft rijden. Voor bestuurders van 
rechtspersonen is het minder simpel. Met de invoering van ons nieuwe Burgerlijk Wetboek 
in 1992 werd civiele aansprakelijkheid van bestuurders nog meer dan tevoren opgehangen 
aan ‘open normen’. Bestuurders zijn jegens de vennootschap gehouden tot een ‘behoorlijke 
taakvervulling’. Als zij dat niet doen, dan kan dat leiden tot aansprakelijkheid richting de 
vennootschap. Jegens schuldeisers van de vennootschap kan de bestuurder extern 
aansprakelijk zijn als hij heeft gehandeld ‘in strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht 
in het maatschappelijk verkeer betaamt’. Maar wat is dat dan precies? En wanneer handelt 
hij onbehoorlijk?

De civiele aansprakelijkheidsnormen moeten in het concrete individuele geval worden 
‘ingevuld’ en uitgewerkt door de rechter. Bestuurdersaansprakelijkheid is daarmee in hoge 
mate casuïstisch ‘rechtersrecht’. Of een bestuurder ‘onbehoorlijk’ heeft gehandeld, moet 
worden afgeleid uit de jurisprudentie. Dat levert steevast voer voor discussie op, omdat 
geen twee zaken precies hetzelfde zijn. Zij lijken hoogstens op elkaar.

Jurisprudentie op het gebied van 
bestuurdersaansprakelijkheid; wat vindt 

de maatschappij?
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Toch heeft de Hoge Raad door de jaren heen wel enkele algemene stelregels geformuleerd:
‘Indien de bestuurder namens de vennootschap een verbintenis is aangegaan en de 
vordering van de schuldeiser onbetaald blijft en onverhaalbaar blijkt, kan persoonlijke 
aansprakelijkheid van de bestuurder worden aangenomen indien deze bij het aangaan 
van die verbintenis wist of redelijkerwijze behoorde te begrijpen dat de vennootschap 
niet aan haar verplichtingen zou kunnen voldoen en geen verhaal zou bieden, behoudens 
door de bestuurder aan te voeren omstandigheden op grond waarvan de conclusie 
gerechtvaardigd is dat hem persoonlijk ter zake van de benadeling geen ernstig verwijt kan 
worden gemaakt’.  (HR 8 december 2006, NJ 2006, 659 Ontvanger/Roelofsen)

Andere ongeoorloofde handelingen kunnen bijvoorbeeld zijn:
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Algemene stelregels

• het doen van selectieve betalingen; 
• het nalaten om voldoende deskundig advies in te winnen over belangrijke transacties; 
• het gebruik van activa van de vennootschap voor privédoeleinden; 
• het nalaten om de kredietwaardigheid van de contractspartners te verifiëren;
• het doen van onverantwoorde investeringen;
• het nalaten om de schulden van de vennootschap te voldoen, indien voldoende geld 

binnen de vennootschap aanwezig is (betalingsonwil);
• het verstrekken van leningen aan vrienden of familie tegen voorwaarden die niet als 

zakelijk zijn te beschouwen.

‘Ernstig verwijt’: wat is dat eigenlijk?

De grenzen van de rechtspersoonlijkheid kunnen pas worden doorbroken als een 
bestuurder een ‘ernstig persoonlijk verwijt’ treft. In 2014 ontstond naar aanleiding van het 
zogeheten ‘Spaanse Villa-arrest’ even verwarring over de vraag of deze drempel van de 
‘ernstige persoonlijke verwijtbaarheid’ nu was verdwenen, maar dat bleek niet het geval:
‘Indien een vennootschap tekortschiet in de nakoming van een verbintenis of een 
onrechtmatige daad pleegt, is uitgangspunt dat alleen de vennootschap aansprakelijk 
is voor daaruit voortvloeiende schade. Onder bijzondere omstandigheden is, naast 
aansprakelijkheid van die vennootschap, ook ruimte voor aansprakelijkheid van een 
bestuurder van de vennootschap. Voor het aannemen van zodanige aansprakelijkheid 
is vereist dat die bestuurder ter zake van de benadeling persoonlijk een ernstig verwijt 
kan worden gemaakt. Er gelden voor het aannemen van aansprakelijkheid van een 
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bestuurder naast de vennootschap dus hogere eisen dan in het algemeen het geval is. 
Een hoge drempel voor aansprakelijkheid van een bestuurder tegenover een derde wordt 
gerechtvaardigd door de omstandigheid dat ten opzichte van de wederpartij primair 
sprake is van handelingen van de vennootschap en door het maatschappelijk belang dat 
wordt voorkomen dat bestuurders hun handelen in onwenselijke mate door defensieve 
overwegingen laten bepalen.’ (HR 5 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2627 en 2628, Tulip 
Air)

Een ‘open aansprakelijkheidsnorm’ met een beweeglijke, hoge drempel. De 
verwijtbaarheidsnormen laten namelijk zien wat de maatschappij in een bepaald 
tijdsgewricht redelijk en eerlijk vindt. Dat is aan (langzame) verandering onderhevig. Enkele 
observaties:

Governance regels zijn geen recht, 
maar kunnen niet worden genegeerd

De afgelopen jaren is een duidelijke tendens waarneembaar van toenemende importantie 
van governance regels. Oftewel: in het kader van procedures over aansprakelijkheid van 
bestuurders en toezichthouders wordt in toenemende mate gewicht toegekend aan de 
mate waarin door deze bestuurders en toezichthouders bestaande governance regels zijn 
nageleefd.

Zo overwoog de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam in de 
‘Meavita-enquête’ dat van toepasselijke governance codes een ‘reflexwerking’ uitgaat bij de 
invulling van de aansprakelijkheidsnormen voor onbehoorlijk bestuur en/ of onrechtmatig 
handelen. Dit omdat de codes een weerspiegeling vormen van ‘wat naar de algemene 
maatschappelijke verkeersopvattingen betamelijk is: weloverwogen en objectieve reflectie 
op de inhoud en verdeling van bestuurs- en toezichttaken’.

Uniformering van normen

Verschillende aansprakelijkheidsnormen voor zowel bestuurders als toezichthouders zijn 
langzaam naar elkaar toegegroeid en geüniformeerd. Met de recente invoering van de Wet 
Bestuur en Toezicht Rechtspersonen is die uniformering ook deels verankerd in de wet.
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Om misbruik van rechtspersonen tegen te gaan zijn al eind vorige eeuw drie 
anti-misbruikwetten ingevoerd. De eerste maakte hoofdaannemers onder omstandigheden 
hoofdelijk aansprakelijk voor onbetaald gebleven sociale premies en belastingen en 
richtte zich daarmee tegen malafide ‘koppelbazen’. De tweede anti-misbruikwet maakte 
bestuurders onder omstandigheden hoofdelijk aansprakelijk voor belastingschulden 
waarvoor geen tijdige ‘melding betalingsonmacht’ is gedaan. De derde anti-misbruikwet 
gaf curatoren in faillissement bewijsvermoedens in handen waarmee bestuurders 
makkelijker aansprakelijk gehouden kunnen worden voor het faillissementstekort.

Deze anti-misbruikwetten zijn de afgelopen jaren aangevuld en versterkt met de 
implementatie van opvolgende Europese anti-witwasrichtlijnen. Tegelijkertijd heeft ons 
hoogste rechtscollege recent ook enige nuanceringen aangebracht bij de toch tamelijk 
starre bepalingen rondom de bewijsvermoedens bij faillissement en rondom de melding 
van betalingsonmacht:

‘Een redelijke uitleg van artikel 2:248 lid 2 BW brengt mee dat voor het ontzenuwen van het 
daarin neergelegde vermoeden dat onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak 
is van het faillissement, volstaat dat de aangesproken bestuurder aannemelijk maakt dat 
andere feiten of omstandigheden dan zijn onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke 
oorzaak van het faillissement zijn geweest. (…) Naast van buiten komende oorzaken, kan 
ook handelen of nalaten van een of meer bestuurders dat op zichzelf beschouwd geen 
onbehoorlijke taakvervulling oplevert – en waarvan dus niet gezegd kan worden dat geen 
redelijk denkend bestuurder onder dezelfde omstandigheden aldus zou hebben gehandeld 
– voldoende zijn voor ontzenuwing van het in art. 2:248 lid 2 BV bedoelde vermoeden. Het 
vorenstaande wordt niet anders doordat art. 2:248 lid 2 BW bepaalt dat het bestuur zijn 
taak onbehoorlijk heeft vervuld indien het niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit art. 
2:10 BW of art. 2:394 BW (…)’ (HR 9 juli 2021; ECLI:NL:HR:2021:1099)

‘Het strookt met de strekking van de melding van betalingsonmacht als bedoeld in art. 
23 Wet Bpf 2000 om aan te nemen dat een zodanige melding achterwege kan blijven 
als het bedrijfstakpensioenfonds tijdig op andere wijze op de hoogte is geraakt van 
de betalingsonmacht van de rechtspersoon en van de omstandigheden die daartoe 
hebben geleid, en deze wetenschap dusdanig is dat het bedrijfstakpensioenfonds op 
basis daarvan in staat is zich een redelijk oordeel te vormen over de oorzaken van 
de betalingsonmacht en zich te beraden op de opstelling die het ten aanzien van de 
rechtspersoon zal innemen.’ (HR 24 december 2021; ECLI:NL:HR:2021:1976)

‘De Hoge Raad stelt voorop dat uit de parlementaire geschiedenis van de voorganger 
van art. 23 Wet Bpf 2000 kan worden afgeleid dat de wetgever is uitgegaan van de 
toepasselijkheid van de regels over hoofdelijkheid in afdeling 6.1.2 BW. Blijkens de tot-
standkomingsgeschiedenis van deze afdeling zijn de vorderingsrechten van de schuldeiser 

Anti-misbruikwetgeving
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jegens de hoofdelijke schuldenaren zelfstandig, tenzij uit de wet het tegendeel voortvloeit. 
De zelfstandigheid van vorderingsrechten betekent onder meer dat verjaring of verval van 
het vorderingsrecht jegens de ene hoofdelijke schuldenaar niet verjaring of verval van het 
vorderingsrecht jegens de andere hoofdelijke schuldenaar meebrengt.’ De in art. 7:663 
BW genoemde vervaltermijn van een jaar geldt dus niet voor de aansprakelijkheid van een 
bestuurder voor achterstallige pensioenpremie. (HR 14 januari 2022; ECLI:NL:HR:2022:13)

Kort en goed: de ‘verkeersregels’ voor bestuurders zijn nog altijd volop in beweging. Er 
zijn vele lessen te destilleren uit de recente ontwikkelingen op het gebied van bestuur, 
toezicht en aansprakelijkheid. Bestuurders die bij de les blijven, maken minder kans op 
ongelukken.
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1. Ken de statuten, het statutaire doel en houdt bijvoorbeeld rekening met een 
instructiebevoegdheid en eventuele ‘persoonsgebonden- niet gebondenheid’ van 
aandeelhouders aan statutenwijzigingen (2:192 BW). Handelen in strijd met statuten brengt 
(interne) aansprakelijkheid dichtbij.

2. Ken ook altijd de actuele financiële situatie; bestuurders moeten te allen tijde kunnen 
inschatten of betalingsverplichtingen realistisch zijn.

3. Onderschrijf branchegerichte governance codes expliciet en documenteer eigen 
governance regels bijvoorbeeld via een bestuursreglement.

4. Zorg voor een duidelijke taakverdeling en documenteer deze ook in bijvoorbeeld een 
bestuursreglement: dit kan disculpatie vergemakkelijken.

5. Documenteer altijd de uitkeringstest bij dividenduitkeringen; bestuurders riskeren 
meer dan vroeger onder de balanstest het geval was persoonlijke aansprakelijkheid.

6. Tenzij in statuten wordt afgeweken van 2:210 lid 5 BW, geldt ondertekening van 
de jaarrekening tevens als vaststelling indien alle aandeelhouders ook bestuurder zijn. 
Deponering dient in dergelijke gevallen binnen 10 maanden en 8 dagen plaats te vinden. 
In alle andere gevallen is 12 maanden tegenwoordig het maximum. Bestuurders die te laat 
deponeren riskeren aansprakelijkheid bij faillissement.

7. Zorg ervoor dat de boekhouding altijd op orde is; bestuurders zonder sluitende 
boekhouding riskeren aansprakelijkheid en hebben een slechte bewijspositie.

8. De WBTR schrijft dwingend voor dat bij eerste statutenwijziging een tegenstrijdig 
belangregeling ‘nieuwe stijl’ wordt opgenomen. Bestuurders die dit verzuimen en 
blijven deelnemen aan de beraadslagingen, riskeren naast vernietigbare besluitvorming 
aansprakelijkheid.

9. Let op de oproepingstermijn voor aandeelhoudersvergaderingen, deze is verkort van 
15 naar 8 dagen. Vergeet ook certificaathouders niet op te roepen; zij hebben vergaderrecht. 
Zorg voor een transparante en goed gedocumenteerde besluitvorming in de AvA en in het 
bestuur.

10. En tot slot: wees altijd proactief, ook bij meldingen betalingsonmacht en zelfs indien 
dit een aftreden betekent. Bestuurders die aanblijven ondanks dat zij zich niet langer met 
het beleid en de gang van zaken kunnen verenigen, dienen het stuurwiel tijdig over te geven.

De tien tips
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Meer weten? 

De meeste bestuurders houden zich liever bezig met besturen dan 
met wet- en regelgeving over bestuursnormen. Toch wordt van hen 
een prudent bestuur verwacht. Met vragen over het fijnmazige en 
beweeglijke normenkader voor bestuurders en toezichthouders 
kunt u altijd contact opnemen met de advocaten van ons team 
ondernemingsrecht.

Mr. Arjen Douma

douma@scheer.nl
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