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Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een 
geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elek-
tronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van 0900-jurist.

Deze publicatie geeft geen juridisch of fiscaal advies en er mag niet worden afgegaan op de inhoud van 
deze bijdrage. Iedere persoon dient advies te vragen met inachtneming van de specifieke feiten en om-
standigheden van zijn zaak. Hoewel deze publicatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, kan 
0900-jurist geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid accepteren voor de gevolgen van het gebruik-
maken van deze m publicatie zonder de medewerking van 0900-jurist. Hetzelfde geldt voor fouten en 
omissies. 
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Ondernemen is niet zonder risico’s. Een BV is in principe zelf aansprakelijk voor haar schulden, maar in 
sommige gevallen zijn ook de bestuurders van de BV persoonlijk aansprakelijk. Bestuurdersaansprakelijk-
heid valt onder andere uiteen in interne en externe aansprakelijkheid. Ook gelden specifieke regels voor 
aansprakelijkheid bij faillissement en voor aansprakelijkheid ten aanzien van premie- en belastingschulden.

Hierna leest u meer over bestuurdersaansprakelijkheid. Daarnaast wordt stilgestaan bij de aansprakelijk-
heid in concernverband. 
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Interne aansprakelijkheid

Bij een onbehoorlijke vervulling van zijn of haar bestuurstaak is een bestuurder aansprakelijk voor de scha-
de die de vennootschap daardoor lijdt. De bestuurder kan dan door de vennootschap aansprakelijk worden 
gesteld. Aan de betreffende bestuurder moet wel een “ernstig verwijt” kunnen worden gemaakt. Naast 
deze bestuurder is in principe ook een bestuurder die een aan de kwestie verwant takenpakket heeft hoof-
delijk aansprakelijk.

 

Aansprakelijkheid in geval van faillissement
 
Als een vennootschap failliet is, is in principe iedere bestuurder en iedere medebeleidsbepaler hoofde-
lijk aansprakelijk jegens de boedel van de vennootschap als het bestuur zijn taak “kennelijk onbehoorlijk” 
heeft vervuld en het daarbij aannemelijk is dat dit een essentiële oorzaak is van het faillissement. Het is 
in principe aan de curator om dit te bewijzen. De curator hoeft niet te bewijzen dat het bestuur zijn taak 
onbehoorlijk heeft vervuld (i) als het bestuur niet heeft voldaan aan zijn administratieplicht of (ii) niet heeft 
voldaan aan zijn verplichtingen omtrent het publiceren van de jaarrekening van de vennootschap. Wanneer 
sprake is van de situaties (i) of (ii) staat namelijk onweerlegbaar vast dat het bestuur zijn taak onbehoorlijk 
heeft vervuld. Daarnaast staat dan weerlegbaar vast dat de onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke 
oorzaak is van het faillissement van de vennootschap.

 

Aansprakelijkheid voor premie en belastingschulden
 
Als aannemelijk is dat het niet betalen van belastingen en premies van de vennootschap te wijten is aan 
“kennelijk onbehoorlijk bestuur”, zijn de bestuurders van de vennootschap in principe hoofdelijk aanspra-
kelijk voor die schulden. Van “kennelijk onbehoorlijk bestuur” is sprake als geen redelijk denkend bestuur-
der onder dezelfde omstandigheden zo zou hebben gehandeld.
In dit kader is ook van belang dat de bestuurders van de vennootschap tijdig bij de Belastingdienst mel-
ding doen van onmacht van de vennootschap om premies en belastingen te betalen. Als het niet tijdig 
melden van betalingsonmacht aan een bestuurder te wijten is, kan dit ook tot hoofdelijke aansprakelijkheid 
van de bestuurder leiden. 
 
 

Externe aansprakelijkheid
 
Als een bestuurder door een derde (niet zijnde de vennootschap) aansprakelijk wordt gesteld voor geleden 
schade, kan het zijn dat die bestuurder de geleden schade moet vergoeden. Van zo’n situatie is bijvoor-
beeld sprake als een bestuurder een onrechtmatige daad pleegt jegens een crediteur. De bestuurder die 
bij het aangaan van een overeenkomst wist of redelijkerwijze behoorde te begrijpen dat de vennootschap 
die hij vertegenwoordigde de aangegane verplichtingen niet zou (kunnen) nakomen, pleegt een onrecht-
matige daad. Een bekend arrest hierbij is het “Beklamel”-arrest uit 1989. In dit arrest ging een bestuurder 
contracten aan voor een vennootschap, terwijl hij wist of had moeten weten dat die vennootschap haar 
verplichtingen niet zou kunnen nakomen.
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Aansprakelijkheid binnen een concern
 
Uit de jurisprudentie blijkt dat bij een hechte concernband de moedervennootschap een bepaalde zorg-
plicht heeft ten opzichte van de crediteuren van een dochtervennootschap. Schending van die zorgplicht 
kan in bepaalde gevallen tot aansprakelijkheid (op grond van onrechtmatige daad) van de moederven-
nootschap leiden. Als binnen een concern een moedervennootschap zich bijvoorbeeld actief bemoeit 
met zaken van een dochtervennootschap, maar vervolgens geen rekening houdt met de belangen van de 
crediteuren van de betreffende dochter, kan de moedervennootschap onder bepaalde omstandigheden 
aansprakelijk zijn jegens die crediteuren. Bij de beoordeling van de aansprakelijkheid van de moederven-
nootschap speelt onder andere een rol: de mate van inzicht in het beleid en de financiële situatie van de 
dochtervennootschapen, de zeggenschap in en de betrokkenheid van de moeder bij het beleid in de doch-
tervennootschap en de mate waarin voor de moedervennootschap voorzienbaar is dat crediteuren van de 
dochter benadeeld zullen worden.

 

Tot slot
 
Een bestuurder moet beschikken over het inzicht en de zorgvuldigheid die van een bestuurder mag wor-
den verwacht. Een bestuurder moet op zijn taak berekend zijn en deze nauwgezet vervullen. Wanneer een 
bestuurder daartoe niet in staat is, dient hij of zij zich te omringen met deskundigen of andere bestuurders 
of dient de betreffende bestuurder af te treden.

 

Heeft u vragen?
 
U kunt voor meer informatie over bestuurders- of concernaansprakelijkheid contact opnemen met 
0900-jurist op telefoonnummer 0900-8090. U krijgt direct een senior bedrijfsjurist aan de lijn die jarenlang 
werkte als advocaat en bedrijfsjurist. U kunt voor meer informatie over bestuurdersaansprakelijkheid ook 
de publicatie “Voorkom bestuurdersaansprakelijkheid” raadplegen.
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