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Inleiding 5

 Inleiding

In deze door een specialist geschreven praktijkgerichte juridische 
nascholing komen kernpunten aan de orde met betrekking tot de 
civielrechtelijke bestuurdersaansprakelijkheid. De cursus is een 
verdiepingscursus, bedoeld voor diegenen die zich voornemen 
bestuurdersaansprakelijkheid tot hun specialiteit te maken. De docent 
bespreekt de civielrechtelijke aansprakelijkheid op hoofdlijnen. 

De cursus is met name voor curatoren, advocaten en andere juristen 
die zich met vragen inzake de bestuurdersaansprakelijkheid in de 
praktijk bezighouden. Ondanks economisch herstel in Nederland 
worden we nog steeds geconfronteerd met faillissementen, veroor-
zaakt door falende bestuurders. Bovendien worden bestuurders 
steeds sneller ter verantwoording geroepen.

De nascholing bestaat uit twee blokken:
Blok A Interne aansprakelijkheid
Blok B Externe aansprakelijkheid

De fi scale en strafrechtelijke bestuurdersaansprakelijkheid en de 
aansprakelijkheid van commissarissen vragen om aparte aandacht en 
komen hier niet aan de orde.

Na afl oop van deze juridische nascholing:
 ● bent u op de hoogte van de betekenis van de in de wet gehanteerde 

termen;
 ● begrijpt u de uitleg die hieraan wordt gegeven in de jurisprudentie;
 ● bent u in staat uw cliënten in de praktijk verantwoorde onder-

steuning te geven, indien zij geconfronteerd worden met een 
mogelijke claim op grond van bestuurdersaansprakelijkheid.

Deze nascholing is in twee gedeelten (Blok A en B) door te werken. U 
zult voor elk blok circa 1,5 uur nodig hebben. Mogelijk beklijft de stof 
beter als u de nascholing in twee gedeelten doorwerkt.

U slaagt voor de eindtoets als u minimaal 6 van de 10 vragen juist 
hebt beantwoord. U kunt tweemaal herkansen.

Mr. drs. Hendrik de Groot is jarenlang universitair hoofddocent 
geweest aan de Rechtenfaculteit van de Universiteit van Amsterdam 
en heeft vele postacademische cursussen verzorgd, onder meer op het 
terrein van bestuurdersaansprakelijkheidsrecht. Hij is ook auteur van 

 ■ Doelstellingen

 ■ Opmerking

 ■ Criteria toets

 ■ Over de docenten
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het boek Bestuurdersaansprakelijkheid (5e druk). Hij bereidt op het 
ogenblik een nieuwe druk hiervan voor. Verder is hij op het ogenblik 
al jaren verbonden als extern adviseur aan een advocatenkantoor op 
Curaçao en treedt hij daarnaast ook in Nederland regelmatig als 
adviseur op van advocaten, notarissen en fi scalisten. 

Mr. drs. F.W.J. den Ottolander Phd† en mr. P.A. H. Tjong-A-Hung ben 
ik dank verschuldigd voor hun kritische kanttekeningen.

 ■ Dankwoord
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 Pre-toets

Om voor uzelf te bepalen wat uw kennis is van dit onderwerp, kunt u 
vrijblijvend de onderstaande pre-toets maken. De resultaten van de 
pre-toets tellen niet mee voor uw eindscore.

1 Een rechtspersoon kan één van zijn bestuurders met succes aanspreken 
voor diens falen, indien deze:

A een contractuele verplichting niet nakomt en er tevens sprake is van een 
toerekenbare tekortkoming zijnerzijds ex art. 6:74 BW;

B als hij ex art. 2:9 BW zijn taak onbehoorlijk heeft verricht;
C in zijn hoedanigheid van bestuurder wanprestatie heeft gepleegd c.q. 

zijn taak dusdanig onbehoorlijk heeft verricht in de zin van art. 2:9 
BW dat hem hieromtrent een ernstig persoonlijk verwijt gemaakt kan 
worden;

D een contractuele verplichting tegenover de rechtspersoon niet nakomt 
en daardoor schade voor de rechtspersoon is ontstaan.

2 Decharge of kwijting verleend aan het bestuur door de aandeelhouders-
vergadering heeft slechts beperkte werking, in die zin dat:

A deze slechts werking heeft tegen de curator en schuldeisers, voor zover 
de jaarstukken geen misleidende voorstelling van zaken geven;

B deze slechts werking heeft tegenover rechtspersoon, voor zover 
de jaarstukken die door de AVA zijn vastgesteld geen misleidende 
voorstelling van zaken geven;

C deze slechts werking heeft tegenover de rechtspersoon als de 
belangrijkste aandeelhouder persoonlijk is geïnformeerd door het 
bestuur over de kwestie waarover geschil ontstaat;

D een directeur/enig aandeelhouder zich zelf nooit kan dechargeren.

3 Bestuurder X wil zijn benoeming toe bestuurder van de Loos NV alleen 
aanvaarden als de vennootschap bereid is hem te exonereren voor iedere 
vorm van aansprakelijkheid die zijn optreden als bestuurder in de toekomst 
mogelijkerwijs kan meebrengen. Kan dat?

A Neen, dat is in strijd met art. 3:40 BW.
B Ja, dat kan als een dergelijk exoneratiebeding in zijn arbeidsovereen-

komst is vastgelegd.
C Ja, dat kan als een dergelijk exoneratiebeding in de statuten is 

vastgelegd.
D Neen, wel is mogelijk dat de vennootschap verklaart voor hem de 

proceskosten voor haar rekening te nemen ongeacht of de bestuurder 
in rechte wint of verliest.
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4 De Scherp BV wil het bestuur aanspreken nu gebleken is dat het bestuur de 
boekhouding en de jaarstukken zo gemanipuleerd heeft dat het een beroep 
kan doen op de toegezegde bonus.

 De voorzitter van het bestuur en de fi nancieel directeur zijn voor de fraude 
in eerste instantie verantwoordelijk daar de derde bestuurder aanvankelijk 
niet op de hoogte was van de frauduleuze manipulaties omdat hij in het 
buitenland vertoefde. Kan deze zich met succes disculperen?

A Ja, zonder meer, hij heeft er immers niet actief aan meegewerkt.
B Neen, tenzij hij kan aantonen dat gezien de onderlinge taakverdeling de 

fi nanciële kwesties niet in zijn takenpakket zitten.
C Neen, tenzij hij kan aantonen dat gezien de onderlinge taakverdeling de 

fi nanciële kwesties niet in zijn takenpakket zitten en hij na ontdekking er 
alles aan gedaan heeft om de gevolgen van deze fraude af te wenden.

D Neen, fi nanciële kwesties vallen onder de gemeenschappelijke 
verantwoordelijkheid en dan is disculpatie nooit mogelijk.

5 Bestuurders kunnen persoonlijk aansprakelijk gesteld worden als zij: 

A contracten sluiten namens de vennootschap terwijl zij weten of behoren 
te weten dat de vennootschap niet zal kunnen nakomen;

B contracten sluiten terwijl zij weten of behoren te weten – op het moment 
van het sluiten van het contract namens de rechtspersoon – dat de 
vennootschap niet zal kunnen nakomen;

C de regel onder a en b geldt alleen voor bestuurders die natuurlijke 
personen zijn;

D de regel onder a en b impliceert dat de bestuurders dan contractspartij 
worden in de plaats van de rechtspersoon.

6 Welk item geeft juist weer wat de betekenis is van art. 2:11 BW?

A De aansprakelijkheid van een rechtspersoon-bestuurder (een formeel 
of feitelijk eerstegraads bestuurder) van een andere rechtspersoon 
rust tevens hoofdelijk op ieder die ten tijde van het ontstaan van de 
aansprakelijkheid van de rechtspersoon daarvan (formeel of feitelijk 
tweedegraads) bestuurder is.

B Art. 2:11 BW schakelt alle vormen van aansprakelijkheid voortvloeiend 
uit Boek 2 BW door naar de tweedegraads formeel bestuurder, de 
regeling is niet van toepassing op art. 6:162 BW.

C Art. 2:11 BW is nooit van toepassing op buitenlandse rechtspersonen die 
hier te lande optreden als rechtspersoon-bestuurder.

D De aansprakelijkheid van een rechtspersoon-bestuurder (een formeel of 
feitelijk eerstegraads bestuurder) van een Nederlandse rechtspersoon 
rust tevens hoofdelijk op ieder die ten tijde van het ontstaan van de 
aansprakelijkheid van de rechtspersoon daarvan (formeel tweedegraads) 
bestuurder is.
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7 Zijn art. 2:138/248 BW ook van toepassing op buitenlandse 
vennootschappen?

A Neen, deze artikelen zijn niet van toepassing op buitenlandse 
vennootschappen, want Boek 2 BW is alleen van toepassing op 
Nederlandse vennootschappen.

B Ja, deze artikelen zijn bij uitzondering ook op buitenlandse 
vennootschappen die hier te lande actief zijn van toepassing ongeacht 
waar zij ook maar failliet verklaard zijn.

C Ja, deze artikelen zijn bij uitzondering ook op buitenlandse vennoot-
schappen van toepassing die hier te lande onder de vennootschaps-
belasting vallen en in Nederland failliet verklaard zijn.

D Ja, deze artikelen zijn bij uitzondering ook op buitenlandse vennoot-
schappen van toepassing die hier te lande onder de vennootschaps-
belasting vallen en in een lidstaat van de Europese Unie  failliet 
verklaard zijn.

8 Op de aandeelhoudersvergadering heerst een vijandige stemming 
tegenover het bestuur. De voorzitter van het bestuur meent nu teneinde 
de vergadering niet te laten ontaarden in een volledige chaos, dat 
een leugentje om bestwil hier op zijn plaats is. Zijn medebestuurders 
corrigeren hem niet terwijl zij weten dat de voorzitter de aandeelhouders 
hierdoor misleidt. Wanneer de aandeelhouders hier na afl oop van de 
vergadering achter komen willen zij het bestuur in rechte aanspreken 
omdat zij claimen dat zij daardoor aanwijsbaar ernstige schade hebben 
geleden. Hoe schat u hun kansen in op succes en op welke gronden dienen 
zij de bestuurders hier aan te spreken?

A Zij hebben een redelijke kans op succes, wanneer zij de voorzitter 
aanspreken ex art. 6:162 BW en de medebestuurders ex art. 6:166 BW, 
ervan uitgaand dat aan alle vereisten voor een onrechtmatige daad is 
voldaan.

B Zij hebben een redelijke kans op succes, wanneer zij de voorzitter 
aanspreken ex art. 6:162 BW, ervan uitgaand dat aan alle vereisten voor 
een onrechtmatige daad is voldaan. De medebestuurders kunnen zij 
niet aanspreken.

C Zij hebben een redelijke kans op succes, wanneer zijn de bestuursleden 
in persoon aanspreken, als door de gang van zaken metterdaad schade 
voor de aandeelhouders is ontstaan.

D Zij hebben weinig of geen kans op succes, nu de voorzitter en de andere 
bestuurders zich op een rechtvaardigingsgrond kunnen beroepen.

9 Welk antwoord is juist? Art. 2:138/248 BW bieden:

A de mogelijkheid zich op verrekening te beroepen als de aangesproken 
bestuurder een tegenvordering heeft;
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B crediteuren de mogelijkheid van cessie namelijk als de curator geen 
gebruikmaakt van de vordering gebaseerd op deze artikelen dan kan 
een crediteur van de vennootschap met medewerking van de curator de 
vordering aan hem doen cederen;

C schuldeisers en anderen de mogelijkheid bij verzoekschrift bij de 
rechter-commissaris op te komen teneinde de curator te bevelen een 
actie in te stellen op grond van art. 2:138/248 BW;

D de curator zonder meer de mogelijkheid met succes een beroep te doen 
op deze artikelen als in een enquêteprocedure wanbeleid geconstateerd 
is.

10 Is samenloop van art. 2:138/248 BW en art. 6:162 BW mogelijk?

A Bijzondere aansprakelijkheidsregeling ex art. 2:138/248 BW sluit 
toepasselijkheid van de algemene regel van art. 6:162 BW uit.

B Schuldeisers of een derde kunnen ook tijdens het faillissement van een 
rechtspersoon een bestuurder persoonlijk aansprakelijk stellen op grond 
van art. 6:162 BW wegens een specifi eke jegens hen of hem gepleegde 
onrechtmatige daad.

C De curator heeft exclusieve bevoegdheid indien hij namens de 
gezamenlijke crediteuren ageert ex art. 6:162 BW.

D Samenloop van art. 2:138/248 BW en art. 6:162 BW is zonder meer 
mogelijk.
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Blok A Interne aansprakelijkheid 

 A1 Inleiding

Bij de eenmanszaak en de vennootschap onder fi rma is de hande-
lende persoon/vennoot persoonlijk aansprakelijk.

Onderbrengen van de organisatie/onderneming in een rechtspersoon 
voorkomt dit in eerste instantie. Immers, rechtspersonen zijn voor 
wat het vermogensrecht aangaat gelijk gesteld met natuurlijke 
personen. Zie art. 2:5 BW.

Rechtspersonen kunnen eigenaar zijn en contractspartij. Zij kunnen 
zelfs een onrechtmatige daad plegen1 evenals strafrechtelijk vervolgd 
worden.2

Kiezen voor het onderbrengen van de organisatie c.q. de onderneming 
in een rechtspersoon ter vermijding van persoonlijke 
aansprakelijkheid kent zijn grenzen.

Een bestuurder die faalt, kan persoonlijk aansprakelijk gesteld 
worden voor de schade die hierdoor ontstaat hetzij door de rechts-
persoon zelf hetzij door derden (zoals crediteuren). Hij kan niet 
aansprakelijk gesteld worden voor elk wissewasje, anders wordt hij 
gedwongen tot passiviteit, terwijl besturen nu eenmaal betekent 
vooruitzien, beleid uitstippelen en risico’s nemen.

Anders gezegd, spreken over bestuurdersaansprakelijkheid is spreken 
over exceptionele situaties.

Hierna komt de bestuurdersaansprakelijkheid in twee blokken (A en 
B) aan de orde, de aansprakelijkheid tegenover de rechtspersoon, de 
interne aansprakelijkheid en de aansprakelijkheid tegenover schuld-
eisers, derden, de externe aansprakelijkheid.

Achtereenvolgens worden behandeld: de interne aansprakelijkheid ex 
art. 6:74 BW en art. 2:9 BW, de externe aansprakelijkheid tot art. 
6:162 BW, art. 6:166 BW, art. 2:11 BW en art. 2:138/248 BW.

Ik behandel niet art. 2:216 BW, art. 2:354 BW, art. 2:69/180 BW, art. 
2:93/203 BW, noch art. 36 Invorderingswet 1990, de samenloop in 
uitgebreide zin of de verjaring dan wel de disculpatie bij het afgaan 
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op de adviezen van anderen. Deze onderwerpen komen in volgende 
delen aan de orde.

Het bestuur vertegenwoordigt in beginsel de rechtspersoon in en 
buiten rechte en is tevens belast met het bestuur van de 
rechtspersoon. Zie voor de nv en bv: art. 2:129/239 en 2:130/240 BW.

Onder besturen dienen we te verstaan:
 ● zorgdragen voor een goed functioneren van de rechtspersoon;
 ● ontwikkelen, vaststellen en uitvoeren van een verantwoord beleid;
 ● beheren van het vermogen;
 ● uitvoeren van de besluiten van de verschillende organen van de 

rechtspersoon;
 ● voeren van de dagelijkse leiding.

Zij hebben een zorgplicht en een plicht primair het belang van de 
rechtspersoon te dienen (‘duty of care’ en ‘duty of loyalty’) en niet hun 
eigen belang. Zie bijvoorbeeld art. 2:9 en 146/256 BW.

De grenzen aan hun macht worden onder meer gevormd door de wet 
en de statuten. Denk aan art. 2:7 BW (doelstelling) en art. 2:25 BW 
(dwingend recht).

Art. 2:10 en 394 (boekhoudplicht en jaarrekening), art. 2:69/180 
(inschrijving handelsregister), art. 2:120/230 lid 4 (houden van 
aantekening van de genomen besluiten), art. 2:120/230 (bijeenroepen 
AVA), art. 2:137/247 (dga moet al zijn rechtshandelingen met de 
vennootschap schriftelijk vastleggen) en art. 2:23 BW (optreden als 
vereffenaar bij ontbinding en liquidatie).

Een bestuurder kan te allen tijde ook ontslagen worden (art. 
2:134/244 lid 1 BW).3

Ook kan een falend bestuurder in sommige gevallen aansprakelijk 
gesteld worden.

 A2 Wanprestatie (arbeidsovereenkomst of opdracht4)

casus 1 Directeur Overmoed
Directeur Overmoed is door de algemene vergadering van aandeelhouders 
van Frisbier NV ontslagen, omdat hij zich herhaaldelijk niet hield aan de 
afspraken die gemaakt waren met de aandeelhoudersvergadering en de 
raad van commissarissen omtrent het te voeren beleid. Zo vroeg hij onder 
meer nimmer om de door de statuten gevraagde goedkeuring voor 
bepaalde beslissingen zonder dat hij daarvoor een redelijk excuus kon 
aanvoeren, noch meldde hij uitgaven die de hem toegestane budgetten 
overschreden. Na zijn vertrek bleek voorts in concreto dat hij regelmatig 

 ■ Bestuurstaken

 ■ Specifi eke taken
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uitgaven voor het reclamebudget fors had overschreden zonder de 
uitbreiding hiervan aan te kaarten en dat hij daarbij de fi nanciële 
betrouwbaarheid van de contractspartners waarmee hij in zee ging 
nimmer had onderzocht, bovendien schakelde hij regelmatig zijn zoon in 
voor beleidsmatige adviezen, waarvoor op geen enkele manier gebleken is 
dat deze het zakelijk belang konden dienen van de nv.
De nv overweegt nu de schade op hem te verhalen en schakelt u als haar 
advocaat in.

a Vormt het niet vragen van goedkeuring zonder meer onbehoorlijk bestuur, 
zodanig dat directeur Overmoed een ernstig verwijt kan worden gemaakt?

b Rechtvaardigen de overige gedragingen van Overmoed het oordeel dat 
geen redelijk oordelend bestuurder – onder gelijke omstandigheden – 
na afweging van de alternatieven voor de door het bestuur genomen 
beslissing het daaraan voor de rechtspersoon verbonden risico zou 
hebben genomen? 

c Overmoed – hierover aangesproken – beroept zich op de hem verleende 
decharge, uit de jaarstukken zijn bovengenoemde overschrijdingen 
overigens niet terug te vinden. 

Een bestuurder kan door de rechtspersoon tot schadevergoeding 
worden aangesproken als hij zijn taak niet naar behoren vervult.
En zo we al zagen niet voor elk wissewasje, alleen in situaties 
waarbij hem een ernstig verwijt gemaakt kan worden!5 Bij de 
beoordeling of een bestuurder een ernstig verwijt treft, moeten alle 
omstandigheden van het geval worden betrokken.6 Zie voor 
omstandigheden die er onder andere toe doen hierna.

Er is sprake van een arbeidsovereenkomst als bestuurder:
 ● een natuurlijk persoon is;
 ● loon verdient; 
 ● min of meer een volledige werktijd heeft.

Ondanks bijzonder karakter (te weten grote mate van autonomie).
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Werkgever en werknemer moeten zich als een goed werkgever resp. 
werknemer gedragen (art. 7:611 BW).
Arbeidsrechtelijke bescherming bij ziekte7 en schadevergoeding bij 
kennelijk onredelijk ontslag.8

Aansprakelijkheid alleen bij ernstig verwijt.9 Ernstig verwijt is een 
onmiskenbare tekortkoming, waarover geen redelijk oordelend 
bestuurder twijfelt.10

In de wet is de regel opgenomen dat een werknemer slechts per-
soonlijk aansprakelijk is in geval van opzet en bewuste roekeloos-
heid. Zie art. 7:661 en art. 6:170 lid 3 BW. Uit de omstandigheden van 
het geval kan, mede gelet op de aard van de overeenkomst, anders 
voortvloeien. Dit zal zich hier voordoen, immers de bestuurder is 
geen gewone werknemer. Hij zal mijns inziens ook aansprakelijk zijn 
als hij zich niet bewust is van zijn grove nalatigheid.

Indien er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst, dan is er 
sprake van opdracht. Zie art. 7:400 BW e.v.

 A3 Aansprakelijkheid op grond van art. 2:9 BW11

Een bestuurder is tegenover de rechtspersoon gehouden tot een 
behoorlijke taakvervulling. Tot de taak van de bestuurders behoren 
alle bestuurstaken die niet bij of krachtens de wet of de statuten aan 
één of meer andere bestuurders is toebedeeld. Elke bestuurder draagt 
verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken.12 Hij is voor 
het geheel aansprakelijk ter zake van onbehoorlijk bestuur, tenzij 
hem mede gelet op de aan anderen toebedeelde taken geen ernstig 
verwijt kan worden gemaakt en hij niet nalatig is geweest in het 
treffen van maatregelen om de gevolgen van onbehoorlijk bestuur af 
te wenden. Overschrijding van een dergelijke hoge drempel voordat 
de persoonlijke aansprakelijkheid in werking treedt, is begrijpelijk als 
men bedenkt – zoals gemeld – dat besturen o.m. betekent: risico’s 
nemen en beleid uitstippelen voor een (onzekere) toekomst.13

Hoe verhouden zich de aansprakelijkheid van art. 6:74 BW met die 
van art. 2:9 BW?14 Dit is niet duidelijk; vooralsnog kan men ageren uit 
beide artikelen.

Wanneer is er sprake van onbehoorlijke taakvervulling die tot 
aansprakelijkheid van de bestuurder leidt? Voor de beoordeling of er 
sprake is van onbehoorlijke taakvervulling doen de volgende 
omstandigheden er onder andere toe:

 ● de aard van de activiteiten van de rechtspersoon;
 ● de daaruit voortvloeiende risico’s;
 ● de taakverdeling binnen het bestuur;

 ■ Consequenties:


