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1. Inleiding 

Bestuurdersaansprakelijkheid blijft een onder 
werp dat veel aandacht krijgt. Waar de vraag of een 
bestuurder persoonlijk aansprakelijk is bepaald 
wordt door alle omstandigheden van het geval, 
kent de jurisprudentie een sterk casuïstisch karak 
ter. 
Deze bijdrage probeert dit leerstuk" te illustreren 
(en niet te becommentariëren) aan de hand van een 
aantal recente civielrechtelijke uitspraken,' Daarbij 
komen de hoofdelijke aansprakelijkheid van de be 
stuurder jegens de vennootschap op grond van art. 
2:9 BW (de zogenaamde interne aansprakelijkheid) 
en bestuurdersaansprakelijkheid op grond van art. 
6:162 BW eerst aan de orde. Het laatste artikel vormt 
de belangrijkste grondslag voor vorderingen van 
derden (bijvoorbeeld werknemers, handelscredi 
teuren of aandeelhouders) jegens bestuurders. Van 
hoofdelijke aansprakelijkheid is in dat geval geen 
sprake: de derde zal moeten aantonen dat de aan 
gesproken bestuurder persoonlijk onrechtmatig je 
gens hem heeft gehandeld. Daarna wordt aandacht 
besteed aan art. 2:139 BW. Dit artikel biedt de derde 
wel een hoofdelijke aansprakelijkheidsgrondslag 
in geval van een misleidende voorstelling van de 
toestand van de naamloze vennootschap in de jaar 
rekening, het jaarverslag of tussentijdse cijfers.' 
Ten slotte komt de in de praktijk wellicht meest 
vaak voorkomende vordering tegen bestuurders 
aan bod; de vordering van een curator namens de 
boedel op grond van art. 2:138/2:248 BW.5 Indien de 

1. Annemieke Hendrikse en Marianne Valk zijn beiden 
advocaat bij Van Doorne N.V. 

2. Deze bijdrage stelt de aansprakelijkheid omwille van 
handelen of nalaten als bestuurder centraal en gaat 
niet in op art. 7:661 BW als aansprakelijkheidsgrond 
slag voor een werknemer. 

3. Voor een recent overzichtsartikel verwijzen wij naar 
A.J.P. Schild, 'Ontwikkelingen bestuurdersaanspra 
kelijkheid: een overzicht', in: WPNR 201517087. Zie 
bijvoorbeeld ook P.D. Olden & J.H.L. Beckers, 'Kroniek 
bestuurdersaansprakelijkheid 2013', in: Geschriften 
vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2013-2014, 
Deventer: Kluwer 2014. 

4. Het equivalent voor de besloten vennootschap staat 
in art. 2:249 BW. 

5. Art. 2:138 BW is van toepassing op de naamloze ven- 

curator weet aan te tonen dat sprake is van kenne 
lijk onbehoorlijk bestuur dat een belangrijke oor 
zaak van het faillissement vormt, is de bestuurder 
aansprakelijk voor het gehele tekort in het faillisse 
ment." Uit de artikelen volgt dat de op deze grond 
slag aangesproken bestuurder geen beroep kan 
doen op een hem verleende decharge of kwijting. 
Een ander belangrijk voordeel voor de curator zijn 
de bewijsvermoedens waarin deze artikelen voor 
zien bij schending van de boekhoudplicht van art. 
2:10 BW of een schending van de publicatieplicht 
van jaarrekeningen ingevolge art. 2:394 BW. Indien 
daarvan sprake is staat vast - tegenbewijs wordt 
niet toegelaten - dat sprake is van kennelijk onbe 
hoorlijk bestuur en wordt vermoed - tegenbewijs is 
toegelaten - dat dit een belangrijke oorzaak van het 
faillissement is? 
Hoewel de formulering per aansprakelijkheids 
grondslag verschilt, lijkt de mate van verwijtbaar 
heid die vereist wordt materieel gelijk. Uitgangs 
punt is dat de drempel voor aansprakelijkheid in 
privé van de bestuurder hoog ligt. Angst voor aan 
sprakelijkheid zou hem niet moeten weerhouden 
van het vervullen van zijn bestuurstaak, waartoe 
het nemen van verantwoorde risico's behoort." In 
de jurisprudentie komt deze hoge drempel tot uit 
drukking door het vereiste dat sprake moet zijn van 

nootschap en art. 2:248 BW op de besloten vennoot 
schap. 

6. In geval van een vordering op grond van art. 2:9, 6:162 
of 2:139 BW zal aan de hand van art. 6:98 BW bepaald 
moeten worden of, en zo ja, welke schade aan het de 
bestuurder verweten handelen of nalaten toegere 
kend kan worden. 

7. Art. 2:9 BW geldt ook voor bestuurders van stichtin 
gen en verenigingen. Art. 6:162 BW uiteraard ook. 
Uit de schakelbepalingen 2:50a BW (vereniging) en 
2:300a BW (stichting) volgt wanneer art. 2:138 en 2:139 
BW van toepassing kunnen zijn op bestuurders van 
deze reehtspersonen (en op welke grondslagen com 
missarissen (niet) aansprakelijk kunnen worden ge 
houden). Het Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechts 
personen beoogt voor alle rechtspersonen, inclusief 
'niet commerciële' stichtingen en verenigingen, de 
regels voor taakvervulling door bestuurders en toe 
zichthouders alsmede de regels voor aansprakelijk 
heid in geval van onbehoorlijke taakvervulling te 
uniformeren. 

8. Zie HR 20 [uní 2008, NJ 2009/21 (NOM). 
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een ernstig verwijt, gelet op alle omstandigheden 
van het geval," Dit begrip is geïntroduceerd in het 
standaard arrest Staleman/Van de Ven (HR 10 janua 
ri 1997, NJ 1997/360) dat een vordering op grond van 
art. 2:9 BW betreft.'? Voor vorderingen van derden 
op grond van art. 6:162 BW is vereist dat deze derde 
de bestuurder persoonlijk een ernstig verwijt kan 
maken." 

2. Art. 2:9 BW - aansprakelijkheid jegens 
de vennootschap 

De meeste jurisprudentie over deze aansprakelijk 
heidsgrondslag betreft de vraag of sprake is van 
een ernstig verwijt. Recent vielen uitspraken over 
de disculpatiemogelijkheid van art. 2:9 lid 2 BW en 
de vraag welke rechter internationaal bevoegd is 
te oordelen over vorderingen tegen een bestuurder 
die tevens werknemer is op. 

2.1. Disculpatie 

Art. 2:9 lid 2 BW bepaalt dat elke bestuurder voor 
het geheel aansprakelijk is terzake van onbehoor 
lijk bestuur, tenzij hem mede gelet op de aan an 
deren toebedeelde taken geen ernstig verwijt kan 
worden gemaakt en hij niet nalatig is in het treffen 
van maatregelen om de gevolgen van onbehoorlijk 
bestuur af te wenden. 
Een voorbeeld waarbij de binnen het bestuur over 
eengekomen taakverdeling een rol speelde biedt de 
volgende casus. A, een voormalig bestuurder van 
Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant ('BJZ'), 
is volgens de rechtbank aansprakelijk jegens BJZ 
wegens onbehoorlijk bestuur in verband met, kort 
gezegd, het aangaan van huurovereenkomsten 
namens BJZ, omdat daarbij in strijd met het huis 
vestingsbeleid hogere dan marktconforme huren 
moesten worden betaald en A, bij gebreke van ei 
gen deskundigheid, geen externe deskundige had 

9. Zie o.a. Schild, a.w., over (de invulling van) deze norm 
bij de verschillende aansprakelijkheidsgrondslagen. 

10. In dit arrest noemt de Hoge Raad bij wijze van voor 
beeld van relevante omstandigheden: de aard van de 
door de rechtspersoon uitgeoefende activiteiten, de in 
het algemeen daaruit voortvloeiende risico's, de taak 
verdeling binnen het bestuur, de eventueel voor het 
bestuur geldende richtlijnen, de gegevens waarover 
de bestuurder beschikte of behoorde te beschikken 
ten tijde van de aan hem verweten beslissingen of ge 
dragingen, alsmede het inzicht en de zorgvuldigheid 
die mogen worden verwacht van een bestuurder die 
voor zijn taak berekend is en deze nauwgezet vervult. 

11. Zie hiervoor o.a. HR 8 december 2006, NJ 2006/659 
(Ontvanger/Roelofsen), HR 5 september 2014, NJ 2015/21 
m.nt. Van Schilfgaarde (Hezemans Air) en HR 5 sep 
tember 2014, NJ 2015/22 m.nt. Van Schilfgaarde (RCI 
Financial Services). Schild, a.w., geeft aan dat in de 
regel het op een grove wijze veronachtzamen van te 
respecteren belangen van derden met voorzienbare 
schade als gevolg van dat handelen voor deze derden 
aansprakelijkheid van de bestuurder jegens de der 
denschept. 
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ingeschakeld om de marktconformiteit van de 
huren te beoordelen." In de vrijwaringsprocedure 
die A aansluitend tegen zijn medebestuurders heeft 
gevoerd," komt de vraag aan de orde of zij zich kon 
den disculperen met een beroep op de binnen het 
bestuur afgesproken taakverdeling. De rechtbank 
beantwoordt die vraag vanwege de volgende om 
standigheden bevestigend: (i) A was formeel belast 
met het huisvestingsbeleid, (ii) A was op basis van 
een volmacht zelfstandig bevoegd huurovereen 
komsten te sluiten en behoefde daarvoor geen 
voorafgaande toestemming te vragen, (iii) A heeft 
de litigieuze huurovereenkomsten gesloten, (iv) één 
van de medebestuurders was bij zijn aanstelling 
door de raad van toezicht medegedeeld dat hij zich 
niet met huisvestingszaken hoefde bezig te houden, 
(v) A had zijn medebestuurders geen informatie 
verschaft over de marktconformiteit van huur 
prijzen, zodat zij zich daarover niet zelfstandig een 
oordeel konden vormen en (vi) er zijn geen feiten of 
omstandigheden gebleken die de medebestuurders 
tot zelfstandig onderzoek noopten, zodat zij zich 
mochten verlaten op de informatie die A verstrekte. 
De stelling van A dat met de huurovereenkomsten 
dermate grote financiële belangen gemoeid waren 
dat zij de terreinen van algemeen en financieel be 
leid raakten en daarom het hele bestuur aangingen 
wordt gepasseerd. Ook de stelling dat de medebe 
stuurders zich onder geen enkele omstandigheid 
mochten verlaten op de informatie die A verstrek 
te en te allen tijde zelfstandig onderzoek moesten 
doen passeert de rechtbank; daardoor zou een taak 
verdeling immers zinledig worden. 
In dit geval heeft de taakverdeling de aangesproken 
bestuurders 'gered'. Maar let op: een eventuele taak 
verdeling biedt geen soelaas wanneer de onbehoor 
lijke taakvervulling is gelegen op het terrein van 
het financiële beleid, omdat iedere bestuurder voor 
(dat onderdeel van) de algemene gang van zaken (te 
allen tijde) verantwoordelijkheid draagt ingevolge 
art. 2:9 lid 2 BW. Dat verklaart waarschijnlijk ook 
waarom een beroep op disculpatie niet snel slaagt. 
Vaak betreffen de aan bestuurders gemaakte ver 
wijten nu juist het financiële beleid C.q. handelen of 
nalaten dat de continuïteit in gevaar kon brengen. 

2.2. Internationale bevoegdheid 

Recent heeft het Hof van Justitie van de Europese 
Unie een belangwekkend arrest gewezen over de 
internationale bevoegdheid bij vorderingen tegen 
een bestuurder, die zowel in hoedanigheid van be 
stuurder als van werknemer wordt aangesproken," 
Dit naar aanleiding van prejudiciële vragen van de 

12. Rb. Oost-Brabant, 17 juli 2013, ECLI:NL:RBOBR:2013: 
4257. 

13. Rb. Oost-Brabant, 17 december 2014, ECLI:NL:RBOBR: 
2014:8100, JOR 2015/129 m. nt. Kortmann. 

14. Hof van Justitie van de Europese Unie 10 september 
2015, C-47/14 (Holterman Ferho v Spies). Zie ook de an 
notaties van Van der Plas in JOR 2015/288, EG. Laag 
land in JAR 2015/ 261 en R.B. van Hees in JBPR 2015/55. 
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Hoge Raad in een procedure van, onder meer, een 
Nederlandse vennootschap tegen haar voormalig 
bestuurder die in Duitsland woont," Het Hof boog 
zich ter beantwoording van die vragen over de 
verschillende bevoegdheidsregels uit Verordening 
(EG) nr. 44/2001 (Brussel 1).16 Uit het arrest volgt 
dat een procedure tegen de bestuurder die moet 
worden aangemerkt als werknemer uitsluitend 
kan worden ingesteld bij de rechter van de lidstaat 
waarin de bestuurder woont," Dit ongeacht het in 
Nederland gemaakte onderscheid tussen aanspra 
kelijkheid als bestuurder en als werknemer. Indien 
de relatie tussen de vennootschap en de aange 
sproken bestuurder niet als arbeidsovereenkomst 
kwalificeert, dan kunnen de bevoegdheidsregels 
uit art. 5 lid 1 Brussel I van toepassing zijn. Dat zal 
zo zijn indien sprake is van een verbintenis uit 
overeenkomst", bijvoorbeeld een overeenkomst tot 
dienstverlenìng". Dat betekent dat in dat geval de 
nationale rechter moet bepalen waar de diensten 
verstrekt dienden te worden. Uitsluitend indien de 
bestuurder op een andere grondslag dan de niet-na 
koming van contractuele/vennootschapsrechtelij 
ke verbintenissen wordt aangesproken (denk aan 
fraude), kan art. 5 lid 3 van Brussel I tot bevoegd 
heid van de rechter in de plaats waar het onrecht 
matig handelen heeft plaatsgevonden en van de 
rechter van de plaats waar de schade is ingetreden 
leiden." De beantwoording van de kwalificatievra 
gen en lokalisering van de overeenkomst tussen de 
bestuurder en de vennootschap is aan de nationale 
rechter," Wordt vervolgd dus. 

15. Zie art. 2:131 en 2:241 BW voor de 'nationale' bevoegd 
heidsregel. 

16. Van der Plas, a.w., merkt op dat het arrest weliswaar 
ziet op de inmiddels ingetrokken Brussel I-vordering 
maar evenzeer van belang is voor de uitleg van de des 
betreffende bepalingen in de Herschikking die sinds 
10 januari 2015 van toepassing is op vorderingen inge 
steld op of na die datum. 

17. Volgens het Hof is van een werknemer sprake indien 
een persoon gedurende bepaalde tijd voor en onder 
het gezag van de vennootschap prestaties heeft ver 
richt tegen beloning en sprake is van een duurzame 
band waardoor die persoon een bepaalde plaats in het 
bedrijf van de onderneming inneemt. De nationale 
rechter moet beoordelen of aan deze criteria - waarbij 
de ondergeschiktheidsband aan de hand van alle ge 
gevens en omstandigheden die de verhouding tussen 
partijen kenmerken beoordeeld moet worden - vol 
daan is (rov. 33-49). Zie hierover Van der Plas in ¡OR 
2015/288. 

18. Volgens het Hof de situatie dat partijen vrijwillig een 
verbintenis met elkaar zijn aangegaan (zie rovo 50 - 65, 
en in het bijzonder 52). 

19. Het Hof overweegt dat de verbintenis tot het besturen 
van een vennootschap kwalificeert als verstrekking 
van diensten (zie rovo 57). 

20. Van der Plas, a.w., wijst er op dat het Hof de contractu 
ele relatie tussen bestuurder en vennootschap gelijk 
lijkt te stellen aan de vennootschapsrechtelijke rela 
tie, onder verwijzing naar rovo 70 en 79. 

21. Van Hees, a.w., wijst op het belang van een duidelijke 
forumkeuze indien de bestuurder zijn werkzaamhe 
den niet op één specifieke plaats uitoefent. 

2.3. Art. 6:162 BW - aansprakelijkheid 
jegens derden 

Een belangrijk element bij de beoordeling van een 
vordering van derden tegen bestuurders betreft 
de vraag of voorzienbaar was dat hun handelen of 
nalaten schade zou berokkenen aan deze derde. 
Recente uitspraken illustreren dat het risico van 
faillissement of een pandrecht van lagere rangorde 
dan overeengekomen nog níet maken dat een be 
stuurder aansprakelijk is wanneer het betreffende 
risico materialiseert. Daarnaast blijkt ook bij deze 
vorderingen ruimte voor een disculpatieverweer. 
Ten slotte de hamvraag: 'to be or not to be' of 'to act 
or not act' als bestuurder? 

2.4. Schade voorzienbaar? 

Wanneer een vennootschap in een (zeer) zorgwek- 
. kende financiële situatie verkeert, is niet per defi 
nitie sprake van een plicht van haar bestuurder(s) 
om crediteuren te waarschuwen voor het risico van 
niet-nakoming van verplichtingen c.q. dergelijke 
verplichtingen niet (länger) aan te gaan. Die plicht 
zal in de regel (pas) ontstaan indien de bestuurder 
dient te beseffen dat een faillissement vrijwel on 
afwendbaar is. De hamvraag is natuurlijk wan 
neer van een dergelijke situatie sprake is. Een in de 
praktijk moeilijk te beantwoorden vraag. Hoe groot 
moeten of hoe klein mogen de kansen op overleving 
zijn? Welke 'odds' doen het dubbeltje omslaan? Hoe 
lang mag de ondernemer optimistisch blijven? Dit, 
is bij uitstek ook een vraag die achteraf makkelijker 
beantwoord wordt, dan door de bestuurder die de 
vennootschap in het oog van de storm staande pro 
beert te houden. De bestuurder. van een vennoot 
schap die, geconfronteerd met de opzegging van het 
krediet door de bank per 1 juli 2005 en een dreigend 
faillissement per die datum, alles op alles zette om 
de onderneming te redden en in dat kader ook een 
koopovereenkomst sloot op 18 juni 2005, werd door 
Hof Den Bosch niet aansprakelijk geoordeeld voor 
de schade van de betreffende crediteur als gevolg 
van de niet-nakoming van die overeenkomst en het 
ontbreken van verhaal. Relevante omstandigheden 
waren onder meer dat de bank de vennootschap tot 
1 [uli had gegund om een nieuwe financier te vin 
den en daarover vergaande gesprekken werden ge 
voerd met andere banken. Volgens het Hof was het 
vertrouwen van de bestuurder dat herfinanciering 
tot stand zou komen gerechtvaardigd. Pas op het 
allerlaatste moment - na 18 juni 2005 - is de beoog 
de financier afgehaakt. Voor de bestuurder was het 
faillissement niet reeds op 18 juni 2005 met een re 
delijke mate van waarschijnlijkheid voorzienbaar, 
aldus het Hof.22 

• 

• 

22. Hof Den Bosch 12 augustus 2014, ¡OR 2015/2, m.nt. 
Westenbroek. Westenbroek bespreekt een aantal 
voorbeelden uit de jurisprudentie over deze situatie. 
Zie in dit verband ook het artikel van M. Reumers, 
'Tijdig ingrijpen bij vennootschappen in financiële 
moeilijkheden: hoe bevordert men dat?', in: Onderne- 
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Een bekend voorbeeld van een situatie die tot aan 
sprakelijkheid van een bestuurder jegens een derde 
kan leiden biedt het Beklamel-arrest (HR 6 oktober 
1989, NJ 1990/286). In dit arrest oordeelde de Hoge 
Raad dat een bestuurder door het aangaan van een 
overeenkomst namens de vennootschap jegens de 
wederpartij van de vennootschap persoonlijk aan 
sprakelijk kan zijn, indien hij wist of redelijkerwijs 
moest weten dat de vennootschap niet of niet bin 
nen een redelijke termijn aan haar verplichtingen 
zou kunnen voldoen én geen verhaal zou bieden 
voor de schade van de wederpartij als gevolg daar 
van. In de zaak die leidde tot het arrest van de Hoge 
Raad RCI Financial Services (HR 5 september 2014, 
JOR 2014/325) deed RCI een beroep op deze zoge 
naamde Beklamel-norm omdat bestuurder Kastrop 
namens vennootschappen de verplichting was aan 
gegaan een eerste pandrecht te vestigen ten gunste 
van RCI op de door RCI gefinancierde auto's maar 
RCI geen eerste maar tweede pandrecht verkreeg. 
Volgens RCI was Kastrop aansprakelijk voor haar 
schade toen het door haar verstrekte krediet niet 
werd afgelost en haar tweede pandrecht geen (af 
doende) verhaal bood. De vordering van RCI slaagt 
niet. De Hoge Raad oordeelt dat de enkele omstan 
digheid dat een schuldeiser, anders dan overeen 
gekomen, geen eerste maar een tweede pandrecht 
verkrijgt, nog niet meebrengt dat deze schade lijdt. 
RCI had onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de 
door haar gestelde schade als gevolg van het niet 
verkrijgen van eerste pandrechten voorzienbaar 
was op het moment dat Kastrop namens de ven 
nootschappen de verplichting tot het vestigen van 
die pandrechten aanging. 

• 

Ook voor beoordeling van aansprakelijkheid van 
bestuurders op grond van art. 6:162 BW blijkt een 
(feitelijke) taakverdeling van belang te kunnen zijn. 
Een voetbalvereniging die klein - met één he 
renelftal - begonnen was, blijkt gaandeweg niet 
alleen op het sportieve vlak de activiteiten te heb 
ben uitgebreid: op enig moment werden ook ille 
gale pokeravonden georganiseerd. Bovendien was 
de administratie van de vereniging gebrekkig: in 
komsten uit kantine-exploitatie, sponsorbijdragen 
en entreekaartenverkoop werden niet of nauwe 
lijks bijgehouden en ook werd geen omzetbelasting 
aangegeven en afgedragen. Nadat de betrokken be 
stuurders - waarvan een aantal naderhand in ver 
band met de organisatie van pokeravonden straf 
rechtelijk veroordeeld is - vervangen zijn, heeft het 
interim bestuur het faillissement van de vereniging 
aangevraagd. De curator heeft een aantal voorma 
lig bestuurders aangesproken en hen (onder meer) 
onrechtmatig handelen jegens de gezamenlijke 
schuldeisers verweten. Bij de beoordeling van de 
aansprakelijkheid van een individuele bestuur 
der weegt de rechtbank mee dat deze bestuurder 

25. Disculpatieverweer? 

- 
mingsrecht 2015/95. 

een ondergeschikte rol had in het bestuur en zich 
eigenlijk alleen bezighield met de ledenadminis 
tratie en wedstrijdzaken met de KNVB afhandelde 
en zich niet inliet met kantineomzetten en spon 
sorinkomsten. Gelet op de kleinschaligheid van 
de vereniging mocht deze bestuurder zich daartoe 
beperken. Voor wat betreft de andere, algemene 
taken geldt dat ook hij daarvoor verantwoordelijk 
heid droeg. Bij de vraag of hem een ernstig verwijt 
treft van de wijze waarop hij aan die taken uitvoe 
ring heeft gegeven, neemt de rechtbank de volgen 
de omstandigheden in aanmerking: (ì) gedurende 
zijn bestuursperiade was de vereniging klein; pas 
na zijn vertrek is de vereniging gegroeid, (ii) zijn be 
stuurstaak was als klassiek 'liefdewerk oud papier' 
begonnen; een groep hem bekende jongens had een 
voetbalvereniging opgericht en hij was bestuurder 
geworden en (iii) administratievoeren, boekhou 
ding en belastingaangifte behoorden niet tot zijn 
primaire bestuurstaak. De rechtbank concludeert 
dat deze bestuurder gelet op zijn taak geen voldoen 
de ernstig verwijt treft en dus niet persoonlijk aan 
sprakelijk is jegens de gezamenlijke schuldeisers." 

2.6. Handelen als bestuurder? 

Bestuurders die niet met de bestuurderspet op han 
delen blijken zich niet te kunnen verweren tegen 
een onrechtmatige daad-vordering met een beroep 
op de hoge mate van verwijtbaarheid die voor be 
stuurdersaansprakelijkheid is vereist. Tegelijker 
tijd heeft een turbo-liquidatie niet tot gevolg dat de 
oud bestuurder niet meer op zijn verantwoordelijk 
heid als zodanig kan worden aangesproken indien 
hem verwijten terzake die liquidatie worden ge 
maakt. En ook de grootaandeelhouder-bestuurder 
die met de curator onderhandelt over de aankoop 
van activa uit de boedel dient zich te realiseren dat 
op hem als bestuurder (van de failliete vennoot 
schap) een bijzondere zorgplicht blijft rusten, ook 
jegens crediteuren . 
Het Spaanse Villa-arrest uit 201224 heeft vele pennen 
in beroering gebracht: was de hoge drempel voor 
aansprakelijkheid van bestuurders verlaagd tot de 
'gewone regels van onrechtmatige daad'? Dat bleek 
niet het geval: de drempel voor aansprakelijkheid is 
nog steeds hoog. Hoe zit dat? 
In het Spaanse Villa-arrest lag niet het handelen van 
Van de Riet als bestuurder van een vennootschap 
ter beoordeling voor. Het was namelijk niet de ven 
nootschap die de bemiddelingsdiensten verleende. 
Van de Riet persoonlijk trad op als professioneel 
bemiddelaar bij de aankoop van de Spaanse villa 
van koper Hoffmann. De steken die Van de Riet 
bij de bemiddeling had laten vallen - hij vertel 
de Hoffmann onder meer niet dat de villa zonder 
vergunning was gebouwd waardoor een afbraak 
plicht dreigde die zich vervolgens ook materíalí 
seerde - maakten zijn handelen als professioneel 

23. Rb. Noord-Holland 2 september 2015, ECLI:NL:RBN 
HO:2015:7539. 

24. HR 23 november 2012, NT 2013, 302 (Spaanse Villa). 
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bemiddelaar onzorgvuldig jegens Hoffmann. Dát 
leidde reeds tot zijn aansprakelijkheid. Er hoefde 
niet 'door een vennootschap heen gebroken te wor 
den' om bij Van de Riet uit te komen; de ernstig ver 
wijt-maatstafkwam niet in beeld." 
De onrust die door het Spaanse Villa-arrest was 
ontstaan zalook de Hoge Raad niet ontgaan zijn. 
In 2014 greep hij met het Hezemans Air-arrest" de 
mogelijkheid aan om het Spaanse Villa-arrest te dui 
den. De Hoge Raad lichtte toe dat het Spaanse Vil 
la-arrest - in tegenstelling tot het Hezemans Air-ar 
rest - niet ging over bestuurdersaansprakelijkheid. 
Wat was in Hezemans Air anders? 
In die zaak werd Van der Meer verweten dat hij een 
aan hem verleende volmacht tot verkoop van een 
vliegtuig had overschreden, doordat hij de koper de 
koopsom had laten betalen aan een door Van der 
Meer gecontroleerde vennootschap in plaats van 
op een bankrekening van de volmachtgever. De 
vraag was of Van der Meer in privé had gehandeld, 
omdat de volmacht aan hem in privé was verleend, 
of dat hij handelde als bestuurder van de Tulip-ven 
nootschappen omdat hem de volmacht in die hoe 
danigheid was verleend. Het Hof had geoordeeld 
dat Van der Meer in hoedanigheid van bestuurder 
gevolmachtigde was en had voor de vraag naar de 
aansprakelijkheid van Van der Meer getoetst aan 
de ernstig verwijt-maatstaf. Volmachtgever Heze 
mans had, onder verwijzing naar het Spaanse Vil 
la-arrest, betoogd dat voor de aansprakelijkheid 
van Van der Meer wegens onrechtmatige daad niet 
de strengere eis van een persoonlijk ernstig verwijt 
gold en dat het Hof de drempel voor aansprakelijk 
heid te hoog had gelegd. Niet dus, volgens de Hoge 
Raad. Van der Meer had als bestuurder gehandeld, 
dus er was een persoonlijk ernstig verwijt nodig om 
hem op de voet van art. 6:162 BW aansprakelijk te 
kunnen houden jegens Hezemans. 
Dat gold ook voor bestuurder Rutten, die als be 
stuurder een koopovereenkomst sloot met betrek 
king tot de koop van aandelen door een nog door 
Rutten aan te wijzen partij. De koopovereenkomst 
bevatte een financieringsvoorbehoud ten gunste 
van de koper. Rutten wees vervolgens een door 
hem bestuurde vennootschap als koper aan. Rut 
ten deed vervolgens namens de koper een beroep 
op het financieringsvoorbehoud, maar nam daarbij 
niet de overeengekomen formaliteiten in acht. De 
verkoper accepteerde het beroep op het financie 
ringsvoorbehoud dan ook niet en vorderde nako 
ming. De kopende vennootschap had echter niet de 
middelen voor betaling van de koopprijs. Daarop 
sprak de verkoper Rutten als bestuurder aan uit 
onrechtmatige daad. Het Hof oordeelde dat Rutten 

, 

25. Het onrechtmatig handelen van Van de Riet als be 
middelaar kan in het maatschappelijk verkeer wel 
(tegelijkertijd) gelden als handelen van de door Van de 
Riet bestuurde vennootschap, als gevolg waarvan óók 
die vennootschap aansprakelijk kan zijn (HR 6 april 
1979, N¡ 1980,34 (Kleuterschool Babbel)). 

26. HR 5 september 2014, N¡ 2015/21 m.nt. Van Schilfgaar 
de (Hezemans Air). 

aansprakelijk was jegens de verkoper, maar had 
niet getoetst of Rutten persoonlijk een ernstig ver 
wijt kon worden gemaakt. Ten onrechte, volgens de 
Hoge Raad." 
Voor de vraag welke maatstaf geldt - het ernstig 
verwijt-criterium of de 'normale eisen van onrecht 
matige daad' - is de crux dus of de betrokkene han 
delt als bestuurder of dat sprake is van ander han 
delen dan typisch bestuurshandelen. 28 

Het risico op bestuurdersaansprakelijkheid blijft in 
sommige gevallen bestaan nádat de vennootschap 
is ontbonden en is opgehouden te bestaan. Bijvoor 
beeld in het geval van een zogenoemde turbo liqui 
datie: ontbinding van de vennootschap zonder dat 
vereffening plaatsvindt omdat de vennootschap 
geen baten meer heeft (vgl. art. 2:19 lid 4 BW). Een 
bestuurder kan daarbij onder omstandigheden on 
rechtmatig (ernstig verwijtbaar) handelen jegens 
een crediteur van de vennootschap door het besluit 
tot ontbinding bij de Kamer van Koophandel te la 
ten inschrijven indien hij wist of redelijkerwijs had 
behoren te weten dat de ontbonden vennootschap 
nog wèl baten had (en zodoende de onverhaalbaar 
heid van crediteurenvorderingen bewerkstellìgtl.e 
Ook van de bestuurder (en meerderheidsaandeel 
houder) van een gefailleerde vennootschap wordt 
vanwege zijn hoedanigheid (en de kennis die hij uit 
dien hoofde (mogelijk) draagt) extra zorgvuldigheid 
verwacht. Dit geldt ook voor de bestuurder die als 
'zakenman/handelaar/deelnemer aan het handels 
verkeer' door de curator is benaderd met (slechts) 
het verzoek om een partij tegels van de boedel te ko 
pen. De bijzondere hoedanigheid van bestuurder en 
grootaandeelhouder blijft dan 'kleven' en kan tot 
een extra zorgplicht (in dit geval jegens de Ontvan 
ger) leiden, die deze kandidaat koper onderscheidt 
van andere kopers." 

27. HR6 februari 2015, ¡OR 2015/102. 
28. Zo oordeelde de Hoge Raad recent dat een advocaat 

die tevens bestuurder van zijn praktijkvennootschap 
is en die een beroepsfout maakt voor de beoordeling 
van zijn aansprakelijkheid langs de lat van art. 6:162 
BW wordt gelegd. Het betreft immers zijn handelen 
als advocaat en niet zijn handelen als bestuurder van 
de (praktijk)vennootschap. De ernstig verwijt-maat 
staf komt dan niet in beeld (HR 18 september 2015, 
ECLI:NL:HR:2015:2745). Kritisch over het te maken 
onderscheid tussen bestuurshandelen en niet-be 
stuurshandelen is F.M.J. Verstijlen, 'Bestuurdersaan 
sprakelijkheid in het gemene recht, De spagaat tussen 
Boek 2 en Boek 6', in: Geschriften vanwege de Vereniging 
Corporate Litigation 2014-2015, Deventer: Kluwer 2015. 

29. Rb. Zeeland-West Brabant 11 februari 2015, ¡OR 
2015/103, m.nt, Scholten (Helion). 

30. HR 11 februari 2011, ¡OR 2011/114 (OntvangerINilar 
co). Zie voor het arrest na verwijzing: Hof's-Graven 
hage 12 maart 2013 ECLI:NL:GHDHA:2013:624. Over 
o.a. deze uitspraak en de relatie tot het Spaanse Vil 
la-arrest schreef B.F. Assink 'Verbindingen tussen 
bestuurderschap, bestuurdersaansprakelijkheid en 
civielrechtelijk bestuursverbod', in: WPNR 2013/6983. 
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Art. 2:139 BW - misleidende 
voorstelling 

.' 
(\ 
\ ) 

Er zijn weinig uitspraken voorhanden over deze 
aansprakelijkheidsgrondslag. Recent echter wees 
de rechtbank Amsterdam een vordering op grond 
van art. 2:139 BW toe tegen bestuurders van Landis 
vanwege misleidende jaarrekeningen en jaarver 
slagen én twee uitingen in de medía," De recht 
bank stelt voorop dat aandeelhouders als derden in 
de zin van art. 2:139 BW kwalificeren. Vervolgens 
stelt zij zich de vraag of sprake is van misleiding, 
waarbij zij eerst beoordeelt of sprake is van onjuis 
te informatie en vervolgens of in dit geval sprake 
is van misleiding. Beide vragen beantwoordt zij 
bevestigend, waarbij zij voor de tweede vraag als 
leidraad neemt of de maatman-belegger door de 
onjuiste informatie is misleid." De rechtbank over 
weegt dat bestuurders de maatman-belegger de 
kans hebben ontnomen om 'een weloverwogen be 
leggingsbeslissing' te nemen door de onjuiste infor 
matie. Resteert de vraag naar het causaal verband 
tussen de misleiding en de gevorderde schade. De 
rechtbank oordeelt dat het conditio sine qua non 
verband is gegeven, nu de bestuurders niet concreet 
hebben bestreden dat de onjuiste informatie enige 
invloed op de beurskoers heeft gehad, waardoor de 
mogelijkheid dat beleggers schade hebben geleden 
voldoende aannemelijk is. Daarmee is niet relevant 
of de beleggers bij het nemen van hun beleggingsbe 
slissing daadwerkelijk op die informatie zijn afge 
gaan," Als laatste verdedigingslinie van de bestuur 
ders resteert dan de vraag in hoeverre de gestelde 
schade kan worden toegerekend aan de misleiden 
de cijfers en berichten in de media op grond van art. 
6:98 BW. De rechtbank beschikt nog over te weinig 
informatie om die vraag te beantwoorden," 

3. 

31. Rb. Amsterdam 28 oktober 2015, ECLI:NL:RBAMS: 
2015:7495 enJOR 2015/330, m.nt. Verboom. 

32. Door de Hoge Raad omschreven als 'de gemiddeld ge 
informeerde omzichtige en oplettende gewone beleg 
ger tot wie de mededeling zich richt of die zij bereikt' 
{HR 27 november 2009, JOR 2010/43, m.nt. Frielink 
(WorldOnline)). 

33. Zie de annotatie van Verboom bij deze uitspraak in 
JOR 2015/330 voor een nadere uiteenzetting van vor 
deringen op deze grondslag en het aannemen van een 
hogere causaal verbanddrempel bij balansaanspra 
kelijkheid jegens anderen dan beleggers, bijvoorbeeld 
crediteuren. 

34. Overigens wijst de rechtbank de tevens gevorderde 
verklaring voor recht dat bestuurders jegens beleg 
gers onrechtmatig hebben gehandeld o.a. omwille 
van het- door de rechtbank Midden-Nederland in een 
procedure van curatoren jegens bestuurders vastge 
stelde - tekortschieten in de bestuurstaak af, omdat 
die vordering uiteindelijk strekt tot vergoeding van 
afgeleide schade bestaande uit de waardeverminde 
ring van hun aandelen in de vennootschap. Uitgangs 
punt is dat het aan de vennootschap is om vergoeding 
van haar toegebrachte schade te vorderen. Zie o.a. HR 
2 december 1994; ECLI:NL:HR:1994:ZC1564 (Poot/ABP). 
Beleggers hebben niet voldoende onderbouwd dat zij 
meer of andere schade hebben geleden dan koers 
schade. 

Nr.l februari 2016 

4. Art. 2:138/2:248 BW - 
aansprakelijkheid voor het 
boedeltekort 

De bewijsvermoedens in artt. 2:138/2:248 BW ver 
sterken de positie van curatoren aanzienlijk en het 
verbaast dan ook niet dat zij daarop in de meeste be 
stuurdersaansprakelijkheidsvorderingen een be 
roep doen. Recent gaf de Hoge Raad (opnieuw) aan 
wanneer sprake is van schending van de boekhoud 
plicht van art. 2:10 BW en kwam deze vraag ook in 
lagere rechtspraak aan de orde. Voor de praktijk 
is voorts van belang dat de termijn die geldt voor 
de publicatieplicht verkort is. Indien de bewijsver 
moedens van toepassing is, kan de bestuurder vrij 
wel alleen aan aansprakelijkheid ontkomen door 
aannemelijk te maken dat er een andere belang 
rijke oorzaak van het faillissement is. Die oorzaak 
moet dan niet terug te voeren zijn op onbehoorlijk 
bestuur, zoals een recente uitspraak van Hof Arn 
hem-Leeuwarden illustreert. Ten slotte blijkt uit 
recente uitspraken dat de mogelijkheid ook feitelijk 
bestuurders op grond van art. 2:138/2:48 voor het 
boedeltekort aansprakelijk te houden geen dode 
letter is. 

4.1. Bewijsvermoedens 

Tot de bestuurstaak behoort onder meer het voeren 
van een deugdelijke administratie. Art. 2:10 BW 
vereist dat '( ... ) te allen tijde de rechten en verplich 
tingen van de reehtspersoon kunnen worden ge 
kend: Dat is een in de praktijk niet altijd eenvoudig 
te hanteren criterium. 
Sinds het arrest Brens/Sarpers luidde 'de formule' 
dat aan de administratieplicht was voldaan indien 
de administratie van de vennootschap zodanig was 
dat men 'snel; inzicht kan krijgen in de debiteuren 
en crediteurenpositie op enig moment' en dat 'deze 
posities en de stand van de liquiditeiten, gezien de 
aard en omvang van de onderneming, een redelijk 
inzicht geven in de vermogenspositie'. In 201436 ver 
duidelijkte de Hoge Raad dat ook andere elemen 
ten dan de debiteuren- en crediteurenpositie en de 
stand van de liquiditeiten van belang kunnen zijn 
voor de beoordeling of de administratie aan de ei 
sen van artikel2:10 BW voldoet." 

35. HR 11 juni 1993, NJ 1993/713. 
36. HR 10 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:2932 (Rosbeek 

q.q./Rademakers c.s.). Zie ook E.M. van Hengel, 'De 
administratieplicht ex artikel 2:10 BW nader bezien', 
VelO 2015, nummer 3, p. 37-41. 

37. Zo volgde uit HofDen Bosch 13 juli 2004 (JOR 2004/292) 
dat bij een holdingvennootschap van belang zal zijn 
dat haar administratie tevens inzicht biedt in de ver 
mogenspositie van haar dochteronderneming. Recht 
bank Midden-Nederland lijkt inzake Landis (19 juni 
2013, JOR 2013/237, m.nt. Verboom) zelfs nog iets ver 
der te gaan en in geval van een topholding van een in 
ternationaal opererend concern te verlangen dat ook 
inzicht bestaat in de vermogenspositie van buiten 
landse dochters (ook al is art. 2:10 BW daarop niet 
rechtstreeks van toepassing). Anders: Hof Den Bosch 
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Weliswaar al iets ouder maar wel informatief in 
dit verband is het vonnis van de Rechtbank Mid 
den-Nederland inzake Landis." Daaruit kan ten 
aanzien van de administratieplicht worden afge 
leid dat: (i) de administratie zowel het (technische) 
proces voor vastlegging, verwerking, verstrekking 
en verkrijging van informatie als het daaruit voort 
vloeiende schriftelijke/digitale 'product' omvat, en 
(ii) de omstandigheid dat er achterstanden in de 
administratie bestaan en de automatisering slecht 
functioneert kunnen maken dat niet aan de admi 
nistratieplicht wordt voldaan. Als elementen die 
van (wezenlijk) belang zijn voor de beoordeling van 
de administratie noemde de rechtbank de posten 
vorderingen op debiteuren, intercompany verhou 
dingen en voorraden, omdat die in het geval van 
Landis een groot deel van het actief en de liquidi 
teiten vormden. 
Het feit dat de accountant bij de jaarrekening van 
de vennootschap een goedkeurende verklaring 
heeft afgegeven kan een indicatie opleveren dat de 
administratie voldoende is geweest," 
Het bestuur mag de administratie uitbesteden, 
maar dan dient het wel voldoende toezicht te hou 
den op de administrateur. Wanneer het bestuur 
voor de eindcontrole een accountant inschakelt, 
maar die accountant zijn werkzaamheden niet be 
hoorlijk kan verrichten - bijvoorbeeld omdat hij on 
voldoende toegang heeft tot administratieve (bron) 
gegevens - en zijn oordeel bij de jaarrekening heeft 
(moeten) onthouden, heeft het bestuur aan dat toe 
zicht onvoldoende invulling gegeven. Een sprekend 
voorbeeld waarbij gebrekkig toezicht tot aanspra 
kelijkheid van het bestuur kan leiden behandelde 
het Hof Arnhem-Leeuwarden. De vennootschap 
had schade geleden door een (jarenlange) fraude. 
Het bestuur werd aansprakelijk geoordeeld omdat 
de administratie in een fraudegevoelig systeem 
werd gevoerd zonder dat voldoende controlewaar 
borgen waren ingebouwd, het bestuur zelf niet met 
het administratiesysteem overweg kon en boek 
houdkundige kennis ontbeerde." 

in zijn arrest van 26 mei 2015 (JOR 2015/227), waarin 
het oordeelt dat het (enkele) feit dat een vennootschap 
aan het hoofd staat van een groep vennootschappen 
nog niet met zich meebrengt dat haar administratie 
ook voldoende betrouwbaar inzicht zou moeten ge 
ven in het vermogen en resultaat van haar dochters. 

38. Rb. Midden-Nederland, 19 juni 2013, JOR 2013/237, 
m.nt. Verboom. Zie ook C.M. Harmsen, 'Vonnis inzake 
Landis: een stap vooruit op het gebied van de adminis 
tratieplicht', TvI2014/27. 

39. Hof Den Bosch 26 mei 2015, JOR 2015/227. 
40. Hof Arnhem-Leeuwarden 21 oktober 2014, JOR 2015/32 

(Meepo Holding) (deze zaak betrof een vordering op 
grond van art. 2:9 BW). Ten aanzien van Meepo Hol 
ding is eerder een enquêteprocedure gevoerd: zie Hof 
Amsterdam (OK), 13 juli 2011, JOR 2011/290. Daarin 
heeft de Ondernemingskamer, onder meer vanwege 
de wijze waarop de administratie was gevoerd (onder 
meer onjuiste debiteurenboekhouding (handelsvor 
deríngenl), geoordeeld dat sprake is geweest van wan 
beleid. 

Ook bij schending van de verplichtingen uit art. 
2:394 BW (de publicatieplicht van jaarrekeningen) 
staat volgens de wet vast dat sprake is geweest van 
onbehoorlijk bestuur en wordt vermoed dat dit een 
belangrijke oorzaak van het faillissement is (lid 2 
van art. 2:138 en 248 BW). Tot 1 november 2015 kon 
de bestuurder er vanuit gaan dat deze bewijsver 
moedens pas aan de orde konden komen indien 
de jaarrekening niet binnen dertien maanden na 
afloop van het boekjaar was gepubliceerd." Als ge 
volg van een wetswijziging per die datum is de ui 
terste termijn voor publicatie van de jaarrekening 
verkort van dertien naar twaalf maanden." Dat 
zalongetwijfeld tot extra bestuurdersaansprake 
lijkheidsclaims leiden, nu de praktijk leert dat lang 
niet elke curator zich van aansprakelijkstelling 
onthoudt indien daaraan overwegend een beroep 
op schending van de publicatieplicht ten grondslag 
ligt," 
Hof Arnhem-Leeuwarden boog zich over het ver 
weer van bestuurders van een failliete vennoot 
schap dat een andere belangrijke oorzaak van het 
faillissement voorhanden was dan hun onbehoor 
lijk bestuur. Zij voerden daartoe aan dat door de 
nieuwe aandeelhouders - private equity partij 
en - is gekozen voor een te zware financiering op 
basis van zoveel mogelijk vreemd vermogen. De 
aandeelhouders gingen daarbij uit van te optimis 
tische verwachtingen voor wat betreft de groei." 
Die groei was echter minder dan verwacht door 
overnames die verkeerd uitpakten en verslechte 
rende marktomstandigheden. Dit verweer slaagt 
niet. Daarbij houdt het Hof de bestuurders voor dat 
zij de autonome taak hebben de vennootschap te be 
sturen en bij het aangaan van de financiering haar 
belangen en die van haar onderneming voorop 
dienen te stellen. Bij zijn besluitvorming dient het 
bestuur rekening te houden met de belangen van 
alle betrokkenen, waaronder de aandeelhouders. 
Dat betekent echter niet dat het bestuur zich mag 
opstellen als een marionet van die aanhouders. Als 
het bestuur zich wel zo laat gebruiken kan dat niet 
dienen ter ontzenuwing van het vermoeden van on 
behoorlijk bestuur dat een belangrijke oorzaak van 
het faillissement is geweest," 

41. Art. 2:394 lid 3 BW. Voor de vraag of tijdig is gepubli 
ceerd is het uitblijven van een besluit tot verlenging 
van de termijn voor het opmaken van de jaarrekening 
niet relevant (HR 11 juni 1993, NJ 1993/ 713). 

42. Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening. Als gevolg van 
de wetswijziging geldt voor boekjaren die op of na 1 
januari 2016 aanvangen dat de jaarrekening binnen 
twaalf maanden na het einde van het boekjaar gede 
poneerd zal moeten zijn. 

43. Hoewel uit art. 5.4 van de Insolad praktijkregels volgt 
dat de curator slechts dan tot het aansprakelijk stel 
len van een bestuurder over zou moeten gaan indien 
hij er van overtuigd is dat de betreffende (rechts)per 
soon ook werkelijk aansprakelijk is. 

44. Hof Arnhem-Leeuwarden 11 augustus 2015, ECLI:NL: 
GHARL:2015:6002. 

45. Dit arrest past daarmee ook het oordeel van de Hoge 
Raad in het Blue Tomato-arrest toe (HR 30 november 
2007, JOR 2008/29 m.nt. Borrius). De Hoge Raad her- 
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4.2. Feitelijk bestuurder 

Dan de feitelijk bestuurder. Ingevolge art. 2:138 lid 
7/2:248 lid 7 BW kan ook de feitelijk bestuurder 
hoofdelijk aansprakelijk zijn voor het boedeltekort. 
Een feitelijk bestuurder is volgens de wet 'degene 
die het beleid heeft bepaald of mede heeft bepaald 
als ware hij bestuurder: 
Op grond van deze bepaling stelde de curator van 
SMA Dienstverlening een werknemer - die geen 
statutair bestuurder was (geweest) - hoofdelijk 
aansprakelijk voor het boedeltekort." Ter beant 
woording van de vraag of hij kwalificeert als een 
feitelijk bestuurder stelt de rechtbank voorop dat 
uit de parlementaire geschiedenis volgt dat onder 
feitelijk beleidsbepaler wordt begrepen degene die, 
als ware hij bestuurder, aan de statutaire bestuur 
ders opdrachten geeft, die door de bestuurders wor 
den opgevolgd. Voorts moet onder de feitelijk be 
stuurder worden begrepen degene die, al dan niet 
met een officiële functie in de vennootschap, haar 
beleid bepaalt met terzijdestelling van het formele 
bestuur. De rechtbank oordeelt vervolgens aan de 
hand van de door partijen naar voren gebrachte 
feiten dat de bemoeienissen van de werknemer 
veel verder strekten dan bij een werknemer in een 
leidinggevende functie gebruikelijk is. Hij maakte 
deel uit van het managementteam dat met elkaar 
knopen dóorhakte en hield zich overigens met ty 
pische bestuursaangelegenheden bezig, zoals het 
doen van een voorstel tot naamswijziging. Ook had 
hij de beschikking over alle relevante (financiële) 
stukken, waarbij hij de curator had aangeboden 
hem enige ontbrekende stukken ter hand te stellen. 
De rechtbank voegt daaraan toe dat dat de werkne 
mer zich ook naar de buitenwereld als beleidsbepa 
Ier presenteerde (waaronder jegens de Belasting 
dienst, de vakbond en werknemers). De rechtbank 
concludeert dat de werknemer, al dan niet samen 
met de statutair bestuurder, zich zodanig intensief 
bezig heeft gehouden met de bedrijfsvoering van 
de vennootschappen, dat hij in belangrijke mate 
de zeggenschap daarover heeft gehad en het beleid 
(mede) heeft bepaald. Volgens de rechtbank is het 
niet noodzakelijk dat de werknemer de statutair 
bestuurder volledig terzijde stelt, om tot deze con 
clusie te komen. Ook in geval hij het beleid samen 
met de bestuurder bepaalde of op een deelterrein 

- 
haalt in dat arrest dat voor de ontzenuwing van het 
vermoeden dat het onbehoorlijk bestuur een belang 
rijke oorzaak van het faillissement is volstaat dat de 
bestuurder aannemelijk maakt dat andere feiten of 
omstandigheden dan zijn onbehoorlijke taakvervul 
ling een belangrijke oorzaak van het faillissement 
zijn geweest. Indien de bestuurder daarbij op een van 
buiten komende oorzaak wijst en de curator hem ver 
wijt dat hij het intreden van die oorzaak niet heeft 
voorkomen, zal de bestuurder aannemelijk moeten 
maken dat dit nalaten geen onbehoorlijk bestuur op 
levert. 

46. Rb. Noord-Holland 25 maart 2015, ECLI:NL:RBNHO: 
2015:2480 en JOR 2015/136, m.nt. Bartman. 
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het beleid bepaalde kan sprake zijn van een feitelijk 
bestuurder. 
In de zaak ZHG Beheer deed de echtgenote, die als 
feitelijk bestuurder naast de statutair bestuurders 
door de curator was aangesproken, onder meer een 
beroep op disculpatie overeenkomstig art. 2:248lid 
3 BWY De Hoge Raad oordeelde dat ook de feitelijk 
bestuurder dit beroep toekomt. Dit echter onder 
gelijke voorwaarden als de statutair bestuurder. De 
feitelijk bestuurder zal dienen aan te tonen dat de 
onbehoorlijke taakvervulling niet aan hem te wij 
ten is én dat hij niet nalatig is geweest in het tref 
fen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te 
wenden. 

5. Ten slotte 

Zoals volgt uit de inleiding hebben wij voor deze bij 
drage een keuze moeten maken uit vele uitspraken 
over bestuurdersaansprakelijkheid. Dat betekent 
onder meer dat uitspraken over het bestaan van 
een ernstig verwijt nu de bestuurder ernstig reke 
ning had moeten houden met de mogelijkheid dat 
(ook na verrekening) een vordering op de vennoot 
schap zou resteren", eigen schuld aan de zijde van 
de eiser", een onbelangrijk verzuim in de zin van 
art. 2:248 lid 2 BW terzake de te late publicatie van 
de [aarrekeníng'", de Peeters-Gatzenvorderíng" en 
girale betalingen en faíllìssement> niet aan de orde 
zijn gekomen. Het bestuurdersaansprakelíikheíds 
landschap overziend, blijkt de hoge drempel voor 
bestuurdersaansprakelijkheid voor alle grondsla 
gen door de rechter in stand te worden gehouden. 
De dagelijkse praktijk leert echter dat de tendens 
voor bestuurders niet gunstig is. Bestuurders (en 
hun beloningen) worden in het politieke en publie 
ke debat meer kritisch bejegend en bestuurders 
aansprakelijkheid of bestuurlijke boetes vaker als 
een gepaste sanctie gezien. Juist ook in de publieke 
sector is enig taboe op het aanspreken van bestuur 
ders (en toezichthouders) niet meer aan de orde. Het 

47. HR 6 maart 2015:ECLI:NL:HR:2015:522. 
48. HR 4 april 2014, JOR 2015/1, m.nt. Verboom (Vlieg Ver 

Weg). 
49. Hof Amsterdam 3 juni 2014, JOR 2015/163, m.nt. Bor 

rius en Van den Berg. Zie in dit verband ook M. Mus 
sehe, 'Het informeren van crediteuren als verweer te 
gen Beklamel-aansprakelijkheid', in: Maandblad voor 
Ondernemingsrecht 2015 (afl. 2). 

50. Hof Arnhem-Leeuwarden 13 januari 2015, JOR 2015/97, 
m.nt. Van Andel. 

51. Hof Arnhem-Leeuwarden 16 juni 2015, RI 2015/97. 
52. Zie Rb. Overijssel 21 januari 2015, JOR 2015/247 en HR 

27 februari 2015, JOR 2015/248, m.nt. Van der Weijden 
(ING/ Verweerders). In het laatste arrest kwam de Hoge 
Raad onder meer tot het oordeel dat de omstandig 
heid dat een bestuurder een bepaalde reehtsregel 
niet kent - het betrof de terugwerkende kracht van 
een faillissement tot 0.00 uur van de dag waarop de 
rechtbank het faillissement uitspreekt - hem door de 
bank in een bestuurdersaansprakelijkheidsprocedu 
re op grond van art. 6:162 BW niet tegengeworpen kon 
worden. 
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belang aan bescherming tegen bestuurdersaan 
sprakelijkheidsvorderingen - niet alleen voor het 
risico van aansprakelijkheid op zich maar ook de 
kosten van verweer - neemt daarmee toe. Die be 
scherming kan (zoveel mogelijk) geboden worden 
door een bestuurdersaansprakelijkheidsverzeke 
ring, al dan niet in combinatie met een contrae 
tuele of statutaire vrijwaring. Bedenk daarbij wel 
dat dergelijke 'deep pockets' het voor claimanten 
ook aantrekkelijker kan maken om bestuurders 
aan te spreken. Een sprekend voorbeeld biedt de 
recente trend onder curatoren om conservatoir 
beslag te leggen op aanspraken van bestuurders op 
hun bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeraar. 
Tot zover heeft geen rechter zich principieel tegen 
die mogelijkheid uitgesproken en wordt middels 
een belangenafweging beoordeeld in hoeverre de 
blokkerende werking van een dergelijk beslag voor 
gaat op de belangen van een bestuurder bij ver 
goeding van kosten van verweer uit de dekkíng,s 
Dat kan voor het verstrekken van een vrijwaring 
naast het uitnemen van verzekeringsdekking plei 
ten. 'Broekriem en bretels', de moderne bestuurder 
heeft ze hard nodíg.v 

Ij 
/ 

53. Zie voor een pleidooi ten faveure van een dergelijke 
principiële uitspraak N!B 2014/1628, 'Derdenbeslag op 
een BCA-Verzekering' van M.L.S. Kalff en A. Hendrik 
se. 

54. Ontleend aan A.S. Fransen van de Putte, 'De bestuur 
dersaansprakelijkheidsverzekering' in: Geschriften 
vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2003-2004, 
p.494-498. 
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