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(SteR) en de kiem daarvoor is
vervolg daarop in 2019), een symposium voor de onderzoekers van het SteR.
Naar aanleiding van deze buitengewoon interessante middagen besloten ondergetekenden om in samenwerking met collegae Jasper Krommendijk, Hans
Peters, Claartje Bulten, Ashley Terlouw en Edsard van der Werf een brede
groep gerenommeerde onderzoekers uit te nodigen om vanuit hun specialisamenwerking met de Leidse en Utrechtse zusterfaculteiten in het Sectorplan
zijn ook onderzoekers van die faculteiten bij het project betrokken. Door deze
aanpak vanuit een multidisciplinaire redactie biedt deze bundel een fraaie illustratie van de relevantie en noodzaak van de rechtsgebiedoverstijgende samenwerking binnen het thema Conflictoplossende instituties . De bundel bestrijkt zowel het publiek- als het privaatrecht en is daarbij interdisciplinair van
aard en opzet. Wij zijn trots op dat veelkleurige resultaat!
Uiteraard gaat onze dank in de eerste plaats uit naar alle auteurs die hebben bijgedragen aan dit mooie boek. Zij schreven zeer boeiende en grondige
bijdragen, waarin zij hun wetenschappelijke licht met intensiteit over uiteenlopende deelterreinen lieten schijnen. Zonder hen was dit project niet mogelijk
geweest. De redactie spreekt voorts haar waardering uit voor de goede samenwerking met uitgeverij Wolters Kluwer en met name uitgever Sanne Bleeker.
Het is niet alleen een interessant boek geworden maar ook een prachtige uitgave. Daarvoor geldt dank aan Jeske Jansen (opmaak), Willy Cremers (omslag)
en Hans Peters & Sander Peters (grafische lay-out). Ook danken wij onze student-assistenten Bettine Wils en Joris ter Beek, die hebben geholpen met de
uniformering van het notenapparaat. En last but surely not least: Edsard van
der Werf, die als secretaris van het project alles in goede banen heeft geleid.
Wij wensen de lezer veel leesplezier toe en hopen dat deze bundel kan
inspireren!
Nijmegen, december 2021
Namens de gehele redactie,
Roel Schutgens
Raymond Schlössels
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Een vergelijkende studie naar het variëren
van de toetsingsintensiteit door de rechter

26 Toetsingsintensiteit bij
bestuurdersaansprakelijkheid
Winand Westenbroek1

1

INLEIDING

De wijze waarop de civiele rechter in bestuurdersaansprakelijkheidszaken
toetst, houdt de pen van ondernemingsrechtjuristen in beweging. De pijlen,
waaronder de mijne,2 richten zich vooral op de rechtstheoretische benadering
die in de rechtspraak is ontstaan voor de algemene rechtsgronden voor interne
en externe bestuurdersaansprakelijkheid, welke in zekere zin lijkt af te wijken
van hoe de wetgever het wettelijke kader oorspronkelijk heeft opgesteld en
uitgelegd in de parlementaire geschiedenis. Deze afwijkende benadering,
waarvan de inmiddels gecodificeerde terminologie recentelijk nog tot Kamervragen heeft geleid,3 houdt in dat bij de vraag of een bestuurder jegens de venin de zin van artikel 2:9 BW, de Hoge Raad toetst of een bestuurder een zogeHoge Raad voor de beoordeling van de vraag of een bestuurder jegens derden
van onrechtmatig handelen in de zin van
artikel 6:162 BW. Hoewel de Hoge Raad dat niet zo heeft onderbouwd, wordt
bij de rechtvaardiging voor het gebruik van deze maatstaf in de literatuur vaak
gerefereerd aan argumenten die verband houden met toetsingsintensiteit.4
Hierna zal ik daar uiteraard op ingaan. Er bestaan echter meer (ook bijzondere)
rechtsgronden voor aansprakelijkheid. Het is daarom niet eenvoudig om in te
gaan op het thema toetsingsintensiteit zonder een colloquium bestuurdersaansprakelijkheidsrecht te geven. Ik maak daarom eerst wat algemene opmerkingen over het thema binnen dit onderwerp. Daarna zal ik ingaan op de verschillende rechtsgronden voor bestuurdersaansprakelijkheid waaruit in zekere zin
1

2

3

4

Mr. dr. W.A. Westenbroek is advocaat bij WestLegal te Amsterdam en verbonden aan
de Erasmus School of Law.
Zie met name W.A. Westenbroek, Bestuurdersaansprakelijkheid in theorie (diss. Rotterdam)
(Instituut voor Ondernemingsrecht nr. 108), Deventer: Wolters Kluwer 2017.
Zie daarover W.A
MvO 2021/34.
WPNR 2017/7140, p. 194 en mijn reactie daarop
WPNR 2018/7189, p. 302-308.
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de toetsingsintensiteit per rechtsgrond kan worden afgeleid. Ik zal afsluiten
met een noot over de huidige tijdgeest.

2

TOETSINGSINTENSITEIT: EEN STRENGE OF TERUGHOUDENDE TOETSING?

een goed begrip van hoe de rechter bestuurdersaansprakelijkheidszaken in
Nederland benadert of volgens de Nederlandse wet zou moeten benaderen.

of derde en anderzijds de aansprakelijkgestelde bestuurder, kan dit tot een
verwarrende discussie leiden. Waar de aansprakelijkgestelde bestuurder bijvoorbeeld zou kunnen betogen dat de rechter terughoudend dient te toetsen
artikel 6:162 BW heeft gehandeld, zal de rechtspersoon, Belastingdienst of
derde wellicht menen dat een dergelijke terughoudende toetsing vanuit haar
perspectief juist een (te) strenge toetsing inhoudt van de stelling dat deze be-

gehanteerd wordt bij de beoordeling van besluiten van bestuursorganen 5 en
bij de beoordeling van de geldigheid van besluiten (van bestuur of aandeelhouders) binnen een onderneming.6 Beleidsvrijheid speelt daarin een centrale
rol. Dat is binnen het bestuurdersaansprakelijkheidsrecht niet anders.
Er zijn zoals gezegd echter nogal wat verschillende rechtsgronden voor
bestuurdersaansprakelijkheid waartussen de toetsingsintensiteit (zou men
daarover al willen spreken) verschillend is. Sommige rechtsgronden zijn gebaseerd op de schending van een concreet omschreven gedragsnorm die geen
invulling meer behoeft en waar beleidsvrijheid geen rol speelt, terwijl andere
rechtsgronden zijn gebaseerd op een open geformuleerde (vage) gedragsnorm
die rechterlijke invulling behoeft en waar beleidsvrijheid wel een rol speelt.7
Die beleidsvrijheid betekent evenwel niet per se dat terughoudend (in de zin

5

6
7

AB Klassiek. Standaarduitspraken bestuursrecht, opnieuw en thematisch geannoteerd, Deventer: Wolters Kluwer 2016.
Zie hierover Asser/Maeijer & Kroeze 2-I* 2015/308.
Een vage gedragsnorm is een norm die een onbepaald begrip bevat waarvan de rechter
in het concrete geval de betekenis moet vaststellen en waarvan de in het concrete geval
Trema 2016/3 onder verwijzing naar: P.M. Memelink,
De verkeersopvatting (diss. Leiden), Deventer: Kluwer 2009, p. 40 en H.J. Snijders, Rechtsvinding door de burgerlijke rechter, (diss. Leiden), Deventer: Kluwer 1978, p. 178-179.
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de norm waaraan getoetst wordt ruimte laat voor verschillende handelwijzen.
Bij die toetsing lijkt de rechter echter wel terughoudend te zijn in het oordelen
dat sprake is van aansprakelijkheid. In dit verband merk ik hier reeds op dat
de Hoge Raad in het bestuurdersaansprakelijkheidsrecht spreekt over een

Een andere moeilijkheid binnen het bestuurdersaansprakelijkheidsrecht is
dat een gedragsnorm vaak op het bestuur van de rechtspersoon als collectief
rust, waardoor in beginsel hoofdelijke aansprakelijkheid ontstaat, maar dat het
voor individuele bestuurders mogelijk is om onder die aansprakelijkheid uit
te komen door aan te tonen dat hen ten aanzien van de schending van die gedragsnorm geen verwijt valt te maken. De bewijslast ter zake een dergelijke
met inachtneming van het bepaalde in artikel 150 Rv bij
de betrokken individuele bestuurders.8 Bij schending van sommige gedragsnormen is een dergelijke disculpatie echter weer niet mogelijk. Voorts wordt
bij veel rechtsgronden voor aansprakelijkheid zowel in de wet als in de rechtspraak gewerkt met bewijsvermoedens en met zogenoemde geobjectiveerde
wetenschap van een bestuurder. Wat wist of behoorde de bestuurder te weten?
Bij de beantwoording van die vraag speelt beleidsruimte (wat een reden kan
alleen waar het onzekere toekomstige omstandigheden betreft) en dient de
rechter te treden in concreet feitenonderzoek. In de rechtsstrijd worden rechtsgronden vaak ook gecombineerd ingeroepen, veelal tezamen met de algemene
betamelijkheidsnorm van artikel 6:162 BW.
Tot slot beogen de rechtsgronden voor bestuurdersaansprakelijkheid de
belangen van verschillende partijen te beschermen, namelijk het belang van de
rechtspersoon die bestuurd wordt, het belang van de maatschappij in het algemeen,9 de belangen van de Belastingdienst en de belangen van derden. Het
maakt een en ander niet eenvoudig om in te gaan op (variatie in) toetsingsintensiteit in het bestuurdersaansprakelijkheidsrecht. Om toch zoveel mogelijk
een goed beeld te geven zal ik hierna stilstaan bij een breed scala 10 aan rechtsgronden voor aansprakelijkheid en daarbij onderscheid maken tussen:
(i) concrete normen die onweerlegbaar leiden tot hoofdelijke aansprakelijkheid;
(ii) concrete normen met mogelijkheid van disculpatie;

8

9
10

J.B. Huizink, Meerhoofdig bestuur, aantekening 14.3, in: J.B. Huizink (red.), Groene Serie
Rechtspersonen, Deventer: Wolters Kluwer.
Zie daarover Westenbroek 2017 (supra noot 2), par. 10.8.
Het overzicht van rechtsgronden voor aansprakelijkheid in deze bijdrage is gelet op de
ruimte evenwel niet allesomvattend. Er wordt bijvoorbeeld niet ingegaan op strafrechtelijke bestuurdersaansprakelijkheid (zie bijv. art. 51 Sr), aansprakelijkheid op grond van
milieuwetten of de doorbraakaansprakelijkheid van art. 2:11 BW.
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(iii) concrete normen gecombineerd met open normen en met de mogelijkheid
van disculpatie;
(iv) de open norm en mogelijkheid van disculpatie van artikel 2:9 BW, artikel
2:138/248 BW en artikel 36 Invorderingswet; en
(v) de open individuele norm van artikel 6:162 BW.
Het gaat het bestek van deze bijdrage te buiten om diep in te gaan op al deze
normen. Daar zijn voldoende handboeken voor te vinden. Ik beperk mij
daarom tot een algemene omschrijving en zal waar nodig verwijzen naar
steekproefsgewijs onderzochte rechtspraak.

3

INTERNE EN EXTERNE BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID

Alvorens nader op de verschillende rechtsgronden in te gaan, is het goed om
kort stil te staan bij twee veelvoorkomende begrippen in het bestuurdersaansprakelijkheidsrecht. In de literatuur wordt veelal onderscheid gemaakt tussen
De termen worden vooral gebruikt om een onderscheid te maken tussen de
meest voorkomende algemene vormen van aansprakelijkheid, namelijk die
van de bestuurder jegens de vennootschap op grond van artikel 2:9 BW (intern), die van de bestuurder jegens derden op grond van artikel 6:162 BW (extern) en die van de bestuurder jegens de curator voor het tekort in de boedel
op grond van artikel 2:138/248 BW. In de literatuur wordt ten aanzien van deze
laatste vorm een discussie gevoerd over de vraag of sprake is van interne 11 of
externe12 aansprakelijkheid.13 Ik acht die discussie niet nuttig.14 Het gaat imexgevolgen heeft. Men zou kunnen zeggen dat de bepaling hiermee een
hybride karakter heeft.15 Ik zal deze termen hierna (bewust) ontwijken, want
11

12

W.C.L. van der Grinten, H.J.M.N. Honée & Hendriks-Jansen, Van der Heijden Handboek
voor de naamloze en besloten vennootschap, Deventer: Kluwer 1992, 399.1; J.M. Blanco
Fernández, De Raad van Commissarissen bij de NV en BV (diss. Maastricht) (Instituut voor
Ondernemingsrecht nr. 19), Deventer: Kluwer 1993, p. 166; S.C.J.J. Kortmann en N.E.D.
WPNR 1996/6249, p. 899-906.
Asser/Maeijer, Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II* 2009/455; B.F. Assink & W.J. Slagter,
Compendium Ondernemingsrecht
Het Voorontwerp Insolventiewet nader beschouwd, Nijmegen: Ars Aequi 2008, p. 209.

13

14

15

TvvS 1991, nr. 91/8, p. 197 wordt deze discussie
reeds genoemd.
Zie hierover ook: HR 18 september 2009, ECLI:NL:HR:2009:BI5912, NJ 2009/438; JOR
2010/29, m.nt. S.C.J.J. Kortmann en N.E.D. Faber (Simoca).
Timmerman 1991 (supra noot 13), p. 197.
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zoals hierna zal blijken, hebben vele van de hierna behandelde rechtsgronden

den gezien van de vraag of de bestuurder zijn taak op grond van artikel 2:9
16

4

CONCRETE NORMEN MET ONWEERLEGBARE HOOFDELIJKE
AANSPRAKELIJKHEID

4.1

Inleiding

Veel (bijzondere) concrete gedragsnormen die bij schending leiden tot aansprakelijkheid van bestuurders, houden verband met de oprichting en positie
in zekere zin het vertrouwen van de maatschappij in het bestaansrecht van de rechtspersoon. Het zijn dan ook vrij strikte en concrete normen
waar de rechter weinig ruimte heeft om terughoudend of marginaal te toetsen.
Dat verklaart ook waarom schending van dit soort normen in de praktijk minder vaak voorkomt. Ik zal hierna omwille van de ruimte daarom een paar sprekende normen eruit lichten en de rest enkel als norm noemen in de voetnoot.18
17

4.2

Aansprakelijkheid voor rechtshandelingen vóór oprichting bij
kapitaalvennootschappen

Op grond van artikel 2:93/203 BW zijn bestuurders hoofdelijk verbonden aan
de rechtshandelingen die zij namens de vennootschap hebben verricht in de
periode dat de vennootschap nog niet is opgericht totdat de vennootschap na
oprichting de rechtshandeling heeft bekrachtigd.19 De toets of de rechtsper-

16
17

18

19

Zie daarover Westenbroek 2017 (supra noot 2), par. 10.8.
Westenbroek 2017 (supra noot 2), par. 10.8 waarin ik uiteenzet dat het rechtspersonenrecht (waaronder de daarin opgenomen aansprakelijkheidsgronden) ook als functie

Ik behandel bijvoorbeeld niet art. 2:4 lid 3 en 4 BW en art. 2:30 BW die geen variatie in
toetsingsintensiteit mogelijk maken. Zie hierover ook: C.H.C. Overes, art. 2:30 BW, aant.
3, De hoofdelijke aansprakelijkheid, in GS Rechtspersonen.
Hiervan onderscheiden moet worden de aansprakelijkheid van bestuurders voor verrichte rechtshandelingen in de periode voordat de rechtspersoon is ingeschreven in het
handelsregister. Ook hier bestaat geen tot weinig variatie in toetsingsintensiteit. Zie art.
2:29 BW en art. 2:53a BW, art. 2:289 BW art. 2:69 BW, art. 2:180 BW. Zie hierover Asser/Maeijer, Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II* 2009/65 en Hof Den Bosch 1 april 1977,
ECLI:NL:GHSHE:1977:AB6968, NJ 1977/544 (Van Leer); Rb. Amsterdam 13 juni 1979,
ECLI:NL:RBAMS:1979:AC3088, NJ 1980/254 (Josephus Jitta/Bruijs).
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soon was opgericht ten tijde van de rechtshandeling is concreet en de consequentie is aansprakelijkheid zolang de rechtspersoon niet is opgericht of niet
heeft bekrachtigd.20 Ook na bekrachtiging blijft deze aansprakelijkheid bestaan, indien de vennootschap haar verplichtingen uit de bekrachtigde rechtshandeling niet nakomt en de bestuurders wisten of redelijkerwijs konden weten dat de vennootschap haar verplichtingen niet zou kunnen nakomen. De
wederpartij zal de wetenschap van de handelende persoon moeten aantonen
en de rechter zal inhoudelijk moeten beoordelen of hij die wetenschap aanwezig achtte.21 De beoordeling of bestuurders dit wisten of konden weten, vergt
een volle (en niet marginale) toetsing. Bovendien wordt de wederpartij geholpen met een bewijsvermoeden in lid 3 dat bepaalt dat indien de vennootschap
binnen een jaar na oprichting failliet wordt verklaard, de wetenschap van nietnakoming geacht wordt aanwezig te zijn bij de namens de vennootschap in
oprichting handelende personen. De handelende persoon kan dit wettelijk
vermoeden weerleggen.22 Bij de beoordeling van deze weerlegging treedt de
rechter inhoudelijk in het verweer van de bestuurder en vindt een volle (niet
marginale) toetsing plaats. Een goed voorbeeld waarin de toepassing van artikel 2:203 BW aan de orde was, maar welke zaak uiteindelijk op grond van artikel 6:162 BW is beslecht, is een uitspraak van het gerechtshof Den Haag uit
april 2020. In deze zaak had een bestuurder namens een besloten vennootschap een huurovereenkomst bekrachtigd die door hem namens de vennootschap als huurder in de oprichtingsfase was aangegaan. Het was de bedoeling
van de vennootschap om in het gehuurde een sportschool/fitnessruimte te vestigen en om dat te realiseren waren een grote verbouwing, een bestemmingswijziging en vergunningen/toestemmingen van de gemeente en brandweer
nodig. Dit alles werd echter niet gerealiseerd en de huurovereenkomst werd
niet nagekomen. Na een volle toetsing waarin bouwtekeningen, kostenramingen, ondernemingsplan en dergelijke aan de orde komen, kwam het hof tot de
conclusie dat er minstens EUR 650.000 nodig was om de verbouwing te realiseren, terwijl er maar EUR 340.000 aan startkapitaal beschikbaar was, en derhalve dat voorshands moest worden aangenomen dat de bestuurder wist of
behoorde te weten dat de overeenkomst niet zou worden nagekomen. De bestuurder werd nog toegelaten om dit bewijsvermoeden te weerleggen door
bijvoorbeeld aan te tonen dat de vennootschap over aanvullende financiering
beschikte. De bestuurder legde daartoe nieuwe kostenramingen, offertes, offertebeoordelingen en bankafschriften over die opnieuw vol werden getoetst
20

21

22

De bekrachtiging kan behalve uitdrukkelijk ook stilzwijgend geschieden. Zie Hof 's-Gravenhage 7 november 1975, LJN AB4079, NJ 1976/347 (Pedorano).
Bepalend voor het weten of kunnen weten dat de vennootschap haar verplichtingen niet
zou kunnen nakomen is het moment van het verrichten van de rechtshandeling. Zie HR
28 maart 1997, ECLI:NL:HR:1997:ZC2320, NJ 1997/582, m.nt. J.M.M. Maeijer (Hoekstra/Holma).
Hof Amsterdam 6 oktober 2005, ECLI:NL:GHAMS:2005:AU8692, JOR 2005/293 (Van
Kerkwijk/Van den Berg).

Toetsingsintensiteit bij bestuurdersaansprakelijkheid

545
______

door het hof. Het hof concludeerde uiteindelijk tot aansprakelijkheid op grond
van artikel 6:162 BW, maar had de aansprakelijkheid evengoed op artikel 2:203
BW kunnen baseren.23
4.3

Aansprakelijkheid voor onttrekkingen en het nemen van aandelen bij
naamloze vennootschappen

Op grond van artikel 2:93a lid 4 BW zijn bestuurders die tevens oprichters zijn
hoofdelijk jegens de vennootschap verbonden tot terugbetaling van alle gelden die zijn gestort op de aandelen maar die door hen als oprichter zijn onttrokken vóór oprichting, totdat de vennootschap de onttrekking van de rekening uitdrukkelijk heeft bekrachtigd.24 Bestuurders zijn daarnaast op grond
van artikel 2:95 BW jegens de vennootschap hoofdelijk aansprakelijk voor de
volstorting van aandelen die de naamloze vennootschap in haar eigen kapitaal
heeft genomen. Dat mag namelijk niet en neemt de naamloze vennootschap
die toch, dan gaan de aandelen ook over op de gezamenlijke bestuurders.25 Het
zijn beide concrete gedragsnormen waarbij geen variatie in de toetsingsintensiteit bestaat.
4.4

Aansprakelijkheid bij verkrijgen van eigen aandelen

Verkrijging van eigen aandelen (wat iets anders is dan het nemen bij uitgifte)
door een vennootschap is nietig wanneer die verkrijging strijdig is met de kapitaalbeschermingsregels van artikel 2:98/207 BW en 2:98a/207a BW. Bestuurders zijn hoofdelijk aansprakelijk jegens de vervreemder te goeder trouw die
door deze nietigheid schade lijdt (artikel 2:98a/207a lid 1 BW). Een nietige verkrijging van aandelen als bedoeld in artikel 2:98 lid 2-4 BW of artikel 2:207a lid
2 en 3 BW leidt voorts ertoe dat deze aandelen overgaan op de gezamenlijke
bestuurders en dat bestuurders hoofdelijk jegens de vennootschap aansprakelijk zijn voor betaling van de verkrijgingsprijs/waarde met wettelijke rente (artikel 2:98a lid 2 BW en 2:207a lid 2 en lid 3 BW). De voornoemde kapitaalbeschermingsregels bepalen bij de besloten vennootschap kort gezegd dat
deze geen aandelen kan inkopen indien het eigen vermogen, verminderd met
de verkrijgingsprijs, kleiner is dan de reserves die krachtens de wet of de sta-

23

24
25

Hof Den Haag 23 april 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:816, JOR 2020/198, m.nt. J.D.M.
Schoonbrood, waarin het hof oordeelde dat de vordering op grond van art. 2:203 BW
niets toevoegde aan de vordering op dezelfde persoon op grond van art. 6:162 BW. Art.
2:203 BW is in feite de wettelijke toepassing van de voor bestuurders van een NV/BV
geldende Beklamel-norm (waarover later in deze bijdrage meer).
Zie ook Asser/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-IIa 2013/149.
Bij een besloten vennootschap is het nemen van eigen aandelen nietig op grond van art.
2:205 BW.
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tuten moeten worden aangehouden of indien het bestuur weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de inkoop niet zal kunnen
blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden (zie artikel
2:207 lid 2 BW). Deze zogenoemde uitkeringstoets is streng. Om te beoordelen
of de vennootschap in staat is om aan haar opeisbare schulden te blijven voldoen, dienen de bestuurders afhankelijk van de specifieke omstandigheden de
liquiditeit, de solvabiliteit en de rentabiliteit in hun oordeel te betrekken.26 Ook
dit betreft een volle (niet marginale) toetsing ten aanzien waarvan bijvoorbeeld
ook een deskundigenonderzoek kan worden bevolen.27

5

CONCRETE NORMEN MET MOGELIJKHEID VAN DISCULPATIE

5.1

Inleiding

Een aantal wettelijke bepalingen bevat (bijzondere) concrete gedragsnormen
die gelden voor het bestuur van een rechtspersoon als collectief, maar houdt
in de gevolgen van de schending van die gedragsnorm rekening met het feit
dat het bestuur bestaat uit individuele bestuurders die niet steeds persoonlijk
verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor de schending van de gedragsnorm.28 Dit uit zich in de wettelijke bepaling vaak doordat in beginsel
hoofdelijke aansprakelijkheid bestaat waarbij individuele bestuurders zich
kunnen disculperen. Daarover het volgende.

26

27

28

Kamerstukken II 2006/07, 31058, nr. 3, p. 71/72 en J.N. Schutte-Veenstra, De uitkeringstest,
aantekening 8 in GS Rechtspersonen.
Zie bijvoorbeeld Rb. Den Haag 8 april 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:3000, JOR 2021/6,
m.nt. C.D.J. Bulten.
Een grond voor persoonlijke aansprakelijkheid die ik onbesproken laat, is de veroordeling in de kosten van het onderzoek in een enquêteprocedure door de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam (art. 2:354 BW). Het betreft een individuele perquêteprocedure Leaderland. Verhaal van onderzoekskosten op feitelijk bestuurder en
Ondernemingsrecht 2018/82; HR 13 april 2018,
ECLI:NL:HR:2018:597; HR 18 november 2016, r.o. 3.6.2, NJ 2017/202, m.nt. H.B. Krans &
P. van Schilfgaarde (Meavita); HR 19 mei 1999, r.o. 3.3, ECLI:NL:HR:1999:AD3051, NJ
1999/658, m.nt. J.M.M. Maeijer (Bobel); HR 4 juni 1997, ECLI:NL:HR:1997:AG7240, r.o.
4.1.1-4.1.3; 4.16.1, NJ 1997/671, m.nt. J.M.M. Maeijer (Text Lite).
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5.2

Aansprakelijkheid voor tekort na verkrijgen van eigen aandelen of
dividenduitkering

Artikel 2:207 lid 3 BW29 en artikel 2:216 lid 3 BW30 bepalen dat indien de vennootschap na een inkoop van aandelen respectievelijk na een dividenduitkering niet kan voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden, de bestuurders die dat ten tijde van de verkrijging wisten of redelijkerwijs behoorden te voorzien, jegens de vennootschap hoofdelijk verbonden zijn tot vergoeding van het tekort dat door de verkrijging is ontstaan, met de wettelijke rente
vanaf de dag van de verkrijging. Hoewel de bewijslast van de geobjectiveerde
wetenschap van benadeling in beginsel bij de vennootschap of curator ligt, is
in de parlementaire geschiedenis uitdrukkelijk bepaald dat de rechter gelet op
het bepaalde in artikel 150 Rv de bewijslast bij de bestuurder kan leggen.31 Een
reden daarvoor is dat de bestuurder bij uitstek beschikt over de informatie die
verband houdt met de totstandkoming van het inkoop- of dividendbesluit (dat
zou anders kunnen zijn indien de betrokken bestuurder inmiddels is afgetreden en geen toegang meer heeft tot de boeken en bescheiden van de vennootschap). Bovendien is de bestuurder in de positie om aan te tonen dat het tekort
niet is ontstaan door een onzorgvuldig inkoop- of uitkeringsbesluit, maar bijvoorbeeld door een externe omstandigheid die ten tijde van de inkoop of uitkering nog niet voorzienbaar was.32 Het betreft opnieuw duidelijk een volle
(en niet marginale) toetsing. Beide bepalingen dienen in de eerste plaats ter
bescherming van crediteuren van de rechtspersoon en zijn een goed voorbeeld
niet toevallig dat de hierin opgenomen regelingen grote overeenkomsten vertonen met de in de rechtspraak ontwikkelde regels voor aansprakelijkheid van
bestuurders jegens derden op grond van artikel 6:162 BW.33 De bepalingen, die

29

30

31

32

33

Art. 2:207d BW bevat een regeling toegespitst op dochtervennootschappen die ik hier
evenwel niet zal bespreken.
Art. 2:208 lid 6 BW bevat een regeling toegespitst op de vermindering van kapitaal door
terugbetaling op aandelen en verklaart art. 2:216 lid 3 BW van overeenkomstige toepassing.
Wat in de parlementaire geschiedenis ook wordt gerechtvaardigd met een verwijzing
naar jurisprudentie. Zie Kamerstukken II 2006/07, 31058, nr. 3 p. 32blijkt dat het in bepaalde omstandigheden op de weg ligt van degene die volledige zeggenschap over een nalatige vennootschap heeft om aannemelijk te maken dat de vennootschap niet in staat is te betalen (HR 3 april 1992, NJ 1992/411, Van Waning/Van der
Kamerstukken II 2006/07, 31058, nr. 3 p. 32-33 en Kamerstukken I 2011/12, 31058, nr. E, p.
17-18.
Kamerstukken II 2006/07, 31058, nr. 3, p. 33 verwijst dan ook expliciet naar het op art. 6:162
BW gebaseerde arrest HR 6 oktober 1989, ECLI:NL:HR:1989:AB9521, RvdW 1989/217
(Beklamel), HR 8 november 1991, ECLI:NL:HR:1991:ZC0401, NJ 1992/174 (Nimox) en HR
6 februari 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO3045, JOR 2004/67 (Reinders Didam).
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bij de Wet Flex-BV zijn gecodificeerd,34 bevatten echter ook een disculpatiemogelijkheid volgens welke de bestuurder niet aansprakelijk is als hij bewijst dat
het niet aan hem te wijten is dat de vennootschap aandelen heeft ingekocht
respectievelijk een dividenduitkering heeft gedaan en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.
Hier speelt echter een tegenstrijdigheid die verband houdt met de ernstig-verwijt problematiek, waar ik later in par. 7.4 nog dieper op in zal gaan. Over de
disculpatiemogelijkheid wordt in de literatuur onder verwijzing naar de parlementaire geschiedenis35 namelijk gesteld dat de wetgever hiermee beoogde
aansluiting te zoeken bij de interne aansprakelijkheidsregeling van bestuurders in artikel 2:9 BW waar die disculpatiemogelijkheid ook in gelijke bewoordingen is opgenomen. Daardoor zou het op dat artikel gebaseerde standaardarrest Staleman/Van de Ven,36 dat door mij wordt bekritiseerd,37 relevant zijn,
namelijk dat voor aansprakelijkheid is vereist dat de vennootschap bewijst dat
de bestuurder een ernstig verwijt kan worden gemaakt.38 Kort gezegd, maar ik
kom hier later op terug, zou deze maatstaf een hoge drempel voor aansprakelijkheid inhouden en voorschrijven dat terughoudend tot aansprakelijkheid
zou moeten worden geconcludeerd. Tegelijkertijd, en tegenstrijdig daarmee,
wordt in dezelfde literatuur, mijns inziens terecht, gesteld dat de disculpatiemogelijkheid in het kader van artikel 2:207 BW en 2:216 BW erg beperkt is. Ter
disculpatie zou de bestuurder in feite alleen kunnen aanvoeren en moeten bewijzen (cumulatief) dat (i) hij tijdens de bestuursvergadering heeft toegelicht
waarom hij de inkooptransactie respectievelijk het dividendbesluit onverantwoord vond en vervolgens heeft tegengestemd bij het nemen van het besluit
tot inkoop respectievelijk dividenduitkering en (ii) hij alles in het werk heeft
gesteld (bijvoorbeeld het aantrekken van extra liquide middelen via stortingen
of financiering) om te voorkomen dat door de inkoop respectievelijk uitkering
de continuïteit van de vennootschap inderdaad in gevaar kwam.39 Dat geeft
maar zeer beperkte ruimte voor disculpatie en is allerminst aan te merken als
een terughoudende toetsing over de aansprakelijkheid.
34

35
36
37
38

39

Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht, Stb. 2012, 299. Voor de naamloze vennootschap bestaan geen gelijksoortige bepalingen. Niettemin mag aangenomen worden
dat deze regels ook gelden voor de naamloze vennootschap omdat ze in feite een codificatie bevatten van de hierboven op art. 6:162 BW gebaseerde rechtspraak, die bij gelegenheid van de Flexwet, die specifiek betrekking had op besloten vennootschappen,
daarom alleen voor besloten vennootschappen is gecodificeerd.
Kamerstukken II 2006/07, 31058, nr. 3 p. 32-33 en Kamerstukken I 2011/12, 31058, nr. E, p. 9.
HR 10 januari 1997, ECLI:NL:HR:1997:ZC2243, NJ 1997/360 (Staleman/Van de Ven).
Westenbroek 2017 (supra noot 2), hoofdstuk 5.
H.E. Boschma en J.N. Schutte-Veenstra in: T&C Burgerlijk Wetboek, art. 207 BW, aant.
7, H.E. Boschma: in Sdu Commentaar Burgerlijk Wetboek Rechtspersonen (Boek 2 BW),
art. 207 BW, aant. 9; J.N. Schutte-Veenstra, artikel 207 Boek 2 BW, aant. 9, Aansprakelijkheid bestuurders en medebeleidsbepalers, in GS Rechtspersonen; E. Boschma en J.N.
SchutteOndernemingsrecht 2012/116.
Zie de bronnen in de vorige voetnoot.
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5.3

Aansprakelijkheid voor misleidende jaarrekening, cijfers of jaarverslag (artikel
2:139/249 BW)

Indien door de jaarrekening, door tussentijdse cijfers die de vennootschap bekend heeft gemaakt of door het bestuursverslag een misleidende voorstelling
wordt gegeven van de toestand der vennootschap, zijn de bestuurders tegenover derden hoofdelijk aansprakelijk voor de schade die zij daardoor lijden.
De bestuurder die bewijst dat dit niet aan hem te wijten is, is niet aansprakelijk.
Het betreft een strenge hoofdelijke aansprakelijkheid. Zodra vast is komen te
staan dat een misleidende voorstelling van zaken is gegeven én dat er causaal
verband bestaat met de schade, beide te bewijzen door de derde, is de hoofdelijke aansprakelijkheid in beginsel gegeven. Daarbij wil de rechter de causaal
verbanddrempel voor schadelijdende beleggers ook wel eens verlagen door
een causaal verband aan te nemen zonder dat bewezen hoeft te worden dat de
beleggers in kwestie daadwerkelijk op de misleidende cijfers zijn afgegaan.40
De bepaling vereist niet dat de aangesproken bestuurder verwijtbaar heeft gehandeld en oogmerk tot misleiding hoeft niet bewezen te worden. In de literatuur wordt in dit verband ook wel gesproken over een vorm van risicoaansprakelijkheid.41 Niettemin is, vanwege de vele keuzes en afwegingen die (het
bestuur van) de vennootschap bij het opmaken van de jaarrekening onvermijdelijk moet maken, de heersende leer van de Hoge Raad dat aan (het bestuur
van) de vennootschap bij het opmaken een zekere beoordelingsvrijheid toekomt.42 Pijls verwijst in dit verband ook naar de strafzaak inzake Ahold waarin
de Hoge Raad overw
dan ook aan (het bestuur van) een rechtspersoon een zekere beoordelingsvrij-

40

41

42

Rb. Amsterdam 28 oktober 2015, ECLI:NL:RBAMS:2015:7495, JOR 2015/330, m.nt. U.B.
Ondernemingsrecht 2016/19. Zie echter ook Rb.
Amsterdam 20 april 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:2191 (Ahold), waarover E.V.A. Eijke-werknemer stelt Ahold en haar (oud-)bestuurders aansprakelijk
Ondernemingsrecht 2017/45, waarin de rechter
bij vorderingen ingesteld op grond van art. 6:162 BW het causaal verband niet aanwezig
achtte en op basis van een volle toetsing oordeelde dat geen sprake was van misleiding.
Zie bijv. M.J. Kroeze, Bange bestuurders (EUR-oratie), Deventer: Kluwer 2005, p. 20; H.
Ondernemingsrecht 2012/37; J.B. Huizink, art. 2:139 BW, aantekening
4.2 in GS Rechtspersonen.
HR 24 april 2009, r.o. 3.4.3, ECLI:NL:HR:2009:BG8790, NJ 2009/345; JOR 2009/188
(AFM/Spyker); HR 10 februari 2006, r.o. 5.5, 6.3 en 6.7, ECLI:NL:HR:2006:AU7473, NJ
2006/241; JOR 2006/94 (KPN/SOBI); HR 22 maart 2000, r.o. 3.4, ECLI:NL:HR:2000:
AA5256, NJ 2000/421 (Van Oord ACZ Waterbouw BV); HR 22 februari 1989, r.o. 3.2-3.4,
ECLI:NL:HR:1989:AD0632, NJ 1991/183 (Nijhuis
sprakelijkheid voor misleidende financi le verslaggeving , TvoB 2020/5, p. 160 met verwijzing naar diverse bronnen.
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heid worden gegund bij het maken van keuzes voor de waardering van bepaalde posten op de balans en de bepaling van het resultaat. Indien de rechtspersoon bij de vaststelling van de jaarrekening is gekomen tot waarderingen
en bepalingen die stroken met normen van financiële verslaggeving die in het
Nederlandse maatschappelijke verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd,
is dat een aanwijzing dat het wettelijk vereiste inzicht is gegeven en de grenzen
43 Zijn die grenzen wel overschreden, en dat wordt inhoudelijk (vol) getoetst, dan geeft de
wet individuele bestuurders weliswaar de mogelijkheid zich te disculperen
door te bewijzen dat hen geen verwijt treft, maar algemeen wordt aangenomen
dat zij hierin niet snel zullen slagen omdat het financiële beleid tot de collectieve taak van het bestuur behoort.44 De bestuurder zal zich ook niet kunnen
beroepen op het oordeel van accountants of andere adviseurs. Het opmaken
van de jaarrekening, het bestuursverslag en het doen van tussentijdse mededelingen is namelijk de taak van de bestuurders, die een zelfstandige beoordeling van de te presenteren gegevens dienen te maken.45 Algemeen wordt beschouwd dat de mogelijkheid van disculpatie openstaat (i) voor de bestuurder
die geweigerd heeft de jaarrekening te ondertekenen en (ii) in het geval bij de
vaststelling van de jaarrekening wordt afgeweken van de door de bestuurders
opgestelde jaarrekening.46 Hoewel de aansprakelijkheid streng is, komen procedures maar weinig voor wegens het moeilijk te leveren bewijs inzake de causaliteit en de schade.47

6

CONCRETE NORMEN GECOMBINEERD MET OPEN NORMEN EN MET DE
MOGELIJKHEID VAN DISCULPATIE

6.1

Inleiding

Het belangrijkste deel van het bestuurdersaansprakelijkheidsrecht wordt
vormgegeven door de algemene open gedragsnorm dat het bestuur zijn taak

43

Pijls 2020 (supra noot 42), p. 160; Hof Amsterdam 28 januari 2009, ECLI:NL:GHAMS:
2009:BH1792 (Van der Hoeven).

44

45
46
47

Ondernemingsrecht 2005/48.
J.B. Huizink, art. 2:139 BW, aantekening 4.2, 6.2 en 6.3 in GS Rechtspersonen.
Asser/Maeijer, Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II* 2009/470.
Asser/Maeijer, Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II* 2009/470 en de daarin genoemde bronnen. Dat leidt er wellicht ook toe dat rechtbanken niet bewust zijn van hun taak hierin.
Zo overwoog Rb. Limburg 6 november 2019, ECLI:NL:RBLIM:2019:9902, JOR 2020/83,
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dragsnorm gecombineerd met concrete gedragsnormen die bij schending leiden tot een bewijsvermoeden dat de hiervoor bedoelde open gedragsnorm is
geschonden en dat de bestuurder daarvan een verwijt treft. In deze paragraaf
zal ik met name ingaan op deze concrete gedragsnormen. In pararagraaf 7 zal
ik vervolgens nader ingaan op de bedoelde open gedragsnorm.
6.2

Aansprakelijkheid jegens fiscus voor schulden bij niet gemelde
betalingsonmacht

Op grond van artikel 36 Invorderingswet en artikel 23 Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 kunnen bestuurders van commerciële rechtspersonen persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor onbetaald
gebleven belastingen en premies indien aannemelijk is, dat het onbetaald blijven het gevolg is van aan deze bestuurders te wijten (kennelijk) onbehoorlijk
bestuur in de periode van drie jaren daaraan voorafgaand. Het betreft een
breed scala aan belastingen en premies48 en de aansprakelijkheid wordt met
regelmaat ingeroepen door de fiscus. De aansprakelijkheid is gebaseerd op de

dragsnorm een belangrijke rol in kort gezegd de verdeling van de bewijslast of van aansprakelijkheid sprake is. Die concrete gedragsnorm houdt in dat
indien de rechtspersoon niet meer in staat is om de bedoelde belastingen en
premies te betalen, zij verplicht is om dit onverwijld (binnen 14 dagen) 49 aan
de Belastingdienst, het UWV en (indien van toepassing) het bedrijfspensioenfonds te melden. Hoewel deze gedragsnorm de iure op de rechtspersoon rust,
rust deze de facto uiteraard op het bestuur omdat de rechtspersoon zelf als ab50 Lid 3 en lid 4 van beide bepalingen stellen dan ook dat indien de rechtspersoon niet of niet op de juiste
wijze aan de meldingsverplichting heeft voldaan, het (kennelijk) onbehoorlijk
bestuur in de genoemde periode van drie jaren vaststaat én dat vermoed wordt
dat dit onbehoorlijk bestuur aan de aangesproken bestuurder te wijten is. Het
is een verstrekkende regel die de regering gerechtvaardigd heeft geacht omdat

48
49

50

Art. 36 Inv. jo art. 57 t/m 60 Wet financiering sociale verzekeringen.
J. de Blieck e.a. (red), Fiscale Encyclopedie De Vakstudie Invorderingswet, Deventer: Wolters
Kluwer (bijgewerkt tot 19 januari 2021), art. 36, aant. 3.5 (wanneer moet de melding worden gedaan).
MvO 2018, afl.
Ondernemingsrecht 2003, p. 555.
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het niet doen van melding volgens de regering een vergaande onzorgvuldigheid is.51 In beginsel geldt een collectieve aansprakelijkheid ondanks een taakverdeling52 en de bestuurder kan alleen aan aansprakelijkheid ontkomen door
aannemelijk te maken dat het niet aan hem te wijten is dat niet aan de meldingsplicht is voldaan.53 Dat is niet eenvoudig, omdat de verantwoordelijkheid om te melden op iedere bestuurder rust. Onbekendheid van de bestuurder met de verplichting om te melden, zal de bestuurder niet kunnen helpen.
Ook een taakverdeling is geen geldig verweer, net zomin als het verweer dat
de bestuurder niet of te laat op de hoogte was van de financiële problemen.54
Werd een bestuurder inzicht in de financiële toestand van de rechtspersoon
geweigerd door een medebestuurder, dan had hij deze laatste maar moeten
dwingen hem het bedoelde inzicht te verschaffen.55 Het niet machtig zijn van
de Nederlandse taal, het volgen van advies door deskundige adviseurs,56 het
afzijdig houden van het dagelijks bestuur57 en verblijf in het buitenland worden allemaal als invalide verweren aangemerkt.58 Indien ziekte, zwangerschap
of persoonlijke omstandigheden worden aangevoerd treedt de rechter in een
inhoudelijke beoordeling (bijvoorbeeld of er voorzorgsmaatregelen zijn genomen) en wordt dit soms wel maar soms ook niet als valide reden aangemerkt.59
Artikel 36 Invorderingswet geeft de rechter voorts geen mogelijkheid om de
aansprakelijkheid te matigen.60 Kortom, geen terughoudende marginale toetsing, maar een strenge toepassing van de wet. Voor het geval de rechtspersoon
overigens wél tijdig melding heeft gedaan, kan nog steeds worden overgegaan
51
52

53

54

55
56

57

58
59

60

Kamerstukken II 1987/88, 20588, nr. 3, p. 97 98.
Zie ook Belastingdienst, Instructie Invordering en Belastingdeurwaarders (IIB), Belastingdienst/Activiteitengroep Invordering 2021, par. 48.5.1.
In Hof 's-Hertogenbosch 5 februari 1997, nr. 428/95/RO, V-N 1998/7.21, p. 678; Rb. Arnhem 7 september 2000, nr. 99/630, V-N 2001/4.32 werd geoordeeld dat de mogelijkheid
om aannemelijk te maken alleen aanwezig is indien het bestuur uit meerdere bestuurders bestaat zodat de enige bestuurder die mogelijkheid niet toekomt. In Hof Arnhem 4
oktober 2006, nr. 04/00014, MK I, V-N 2007/10.24 werd geoordeeld dat ook de enig bestuurder deze mogelijkheid toekomt. Ik volg dit laatste oordeel nu in mijn visie iedere
bestuurder schuld uitsluitende (met overmacht vergelijkende) omstandigheden moet
kunnen aanvoeren (zoals ziekte zonder de mogelijkheid om maatregelen te nemen).
De Blieck e.a., aant. 5.1.2; Rb. 's-Gravenhage 18 september 1996, nr. 95 3369, V-N 1996, p.
4071; Rb. 's-Gravenhage 28 augustus 1996, nr. 94.4448, niet gepubliceerd.
Hof Amsterdam 12 mei 1992, nr. 1780/90, M II, FED 1992/644.
HR 12 juli 2019, ECLI:NL:HR:2019:1178, BNB 2019/143; V-N 2019/34.25; Rb. 's-Hertogenbosch 9 juli 2003, nr. 65964/HA ZA 01 1156 (DB), V-N 2003/36.26.
Rb. Zeeland-West-Brabant 31 december 2020, ECLI:NL:RBZWB:2020:6778, V-N Vandaag
2021/83.
Hof 's-Hertogenbosch 1 maart 1995, V-N 1995, p. 1489; NJ 1996/77.
Zie voorbeelden in: HR 28 september 2007, nr. 42 857, V-N 2007/46.29, BNB 2007/322;
Hof 's-Gravenhage, MK II, 5 juni 2009, nr. BK-08/00042, V-N 2009/53.24; Hof 's-Hertogenbosch 2 februari 1998, nr. 801/94/MA, V-N 1998/14.20, p. 1361; Rb. Noord-Holland 6
maart 2014, nr. AWB 13 1972, ECLI:NL:RBNHO:2014:1714; Rb. Breda 12 februari 2009,
MK, nr. 08/201, V-N 2009/31.20.
HR 15 mei 2009, ECLI:NL:HR:2009:BI3747, BNB 2009/168; V-N 2009/24.20.
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tot aansprakelijkstelling op de grond dat sprake is van (kennelijk) onbehoorlijk
bestuur. De bewijslast voor zowel het (kennelijk) onbehoorlijk bestuur als het
causaal verband tot de betalingsonmacht ligt in dat geval echter bij de fiscus.
Omdat de regeling op dat punt overeenkomt met de toepassing van de open
gedragsnorm uit artikel 2:9 BW en artikel 2:138/248 BW die ik hierna in paragraaf 7 behandel, zal ik hier nu niet verder op ingaan.
6.3

Aansprakelijkheid jegens curator voor tekort bij schending administratie- of
publicatieplicht

In artikel 2:10 BW is de concrete (op het bestuur rustende) gedragsnorm opgenomen dat het bestuur van een rechtspersoon kort gezegd een juiste administratie dient bij te hou
BW is de concrete (op de rechtspersoon rustende) gedragsnorm opgenomen
dat de rechtspersoon tijdig de jaarrekening dient te openbaren (hierna: de publicatieplicht). Het niet voldoen aan deze concrete gedragsnormen door bestuur of rechtspersoon moet in beginsel worden aangemerkt als schending van
de open gedragsnorm als bedoeld in artikel 2:9 BW dat het bestuur zijn taak
behoorlijk dient te vervullen. In artikel 2:138/248 BW wordt in dat verband gespro
en 2:394 BW kan zelfs ook als een onrechtmatige daad ex artikel 6:162 BW worden aangemerkt.61 Deze concrete gedragsnormen worden als dusdanig fundamenteel beschouwd dat in geval van faillissement van de rechtspersoon schending ervan, behoudens een onbelangrijk verzuim,62 ook een bewijsrechtelijke
betekenis heeft. Artikel 2:138/248 BW (jo. artikel 2:50a en 2:300a BW) bepaalt
dat in geval van faillissement van een (commerciële of niet-commerciële)
rechtspersoon, iedere bestuurder jegens de boedel hoofdelijk aansprakelijk is
voor het tekort in de boedel indien het bestuur zijn taak (kennelijk) onbehoorlijk heeft vervuld en aannemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak is van het
faillissement. Op grond van artikel 2:138/248 lid 2 en 6 BW wordt voor de commerciële63 rechtspersoon vervolgens onweerlegbaar aangenomen dat het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld indien de administratieplicht of 64
61

62

63

64

Rb. Midden-Nederland 30 april 2014, ECLI:NL:RBMNE:2014:1506, r.o. 5.15, JOR
2014/291, m.nt. W.J.M. van Andel (Stichting Daidalos).
Zie bijvoorbeeld HR 12 juli 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ7189, RO 2013/69 (Apeldoornse Asbestsanering); HR 2 februari 1996, ECLI:NL:HR:1996:ZC1981, r.o. 3.2, NJ 1996/406; HR 20
oktober 2006, ECLI:NL:HR:2006:AY7916, r.o. 4.3.2, NJ 2007/2 waaruit volgt dat een geringe overschrijding of een gering verzuim met een aanvaardbare verklaring als een onbelangrijk verzuim kunnen worden aangemerkt.
Bij de invoering van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wet van 11 november
2020, Stb. 2020, 507 en 508) is in lid 2 van art. 2:50a en 2:300a BW opgenomen dat de
bewijsvermoedens niet gelden voor niet-commerciële rechtspersonen.
Voldoende is dat één van de twee genoemde verplichtingen is geschonden. Zie HR 5
september 2003, ECLI:NL:HR:2003:AF7852, JOR 2003/225 (Van Gijtenbeek Holding).
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publicatieplicht zijn geschonden in de periode van drie jaar voorafgaande aan
het faillissement en wordt bovendien weerlegbaar vermoed dat deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement. De
curator heeft dus verder geen bewijslast ten aanzien van het onbehoorlijk bestuur, noch ten aanzien van het verband met het faillissement wat vermoed
wordt aanwezig te zijn. De bestuurdersaansprakelijkheid wordt in dit geval
dus gemakkelijk vastgesteld.65 De bestuurder kan alleen aan aansprakelijkheid
ontkomen door het voorshands aangenomen causaal verband tussen het onbehoorlijk bestuur en het faillissement te weerleggen. De bestuurders zullen
daarvoor moeten aanvoeren dat het faillissement aan een andere oorzaak, bijvoorbeeld economische tegenslag is te wijten.66 De Hoge Raad heeft geoordeeld dat een redelijke uitleg van deze bewijslastverdeling meebrengt dat voor
het ontzenuwen van het daarin neergelegde vermoeden ten aanzien van het
causaal verband volstaat dat de aangesproken bestuurder aannemelijk maakt
dat er andere feiten of omstandigheden bestaan dan de onbehoorlijke taakvervulling die een belangrijke oorzaak van het faillissement zijn geweest. Stelt de
bestuurder daartoe een van buiten komende oorzaak en wordt de bestuurder
door de curator verweten dat hij heeft nagelaten het intreden van die oorzaak
te voorkomen, dan zal de bestuurder (tevens) feiten en omstandigheden moeten stellen en zo nodig aannemelijk maken waaruit blijkt dat dit nalaten geen
onbehoorlijke taakvervulling oplevert.67 Als hij daarin slaagt, kan de curator
nog steeds op de voet van het eerste lid aannemelijk maken dat de kennelijk
onbehoorlijke taakvervulling toch mede een belangrijke oorzaak van het faillissement is geweest.68 In een recente uitspraak heeft de Hoge Raad hier een belangrijke aanvul
zaken, 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 kan zijn voor ontze69 In de praktijk dient
nuwing van het bedoelde (causaal verbandde rechter dus te treden in een volle inhoudelijke (niet terughoudende) toetsing van naar voren gebrachte omstandigheden die iets zeggen over het causaal verband en dat doet de rechter ook waarbij de ene keer de rechter het

65
66
67

68

69

Kamerstukken II 1980/81, 16631, nr. 3, p. 3-5.
Kamerstukken II 1983/84, 16631, nr. 6, p. 38; Kamerstukken II 1983/84, 16 631, nr. 9, p. 22 e.v.
HR 30 november 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA6773, NJ 2008/91, m.nt. J.M.M. Maeijer (Blue
Tomato).
HR 20 oktober 2006, ECLI:NL:HR:2006:AY7916, NJ 2007/2, m.nt. J.M.M. Maeijer (Van
Schilt); HR 23 november 2001, ECLI:NL:HR:2001:AD4508, NJ 2002/95, m.nt. J.M.M.
Maeijer (Mefigro); HR 20 mei 1988, ECLI:NL:HR:1988:AD0329, NJ 1989/676.
HR 9 juli 2021, ECLI:NL:HR:2021:1099.
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wettelijke vermoeden ontzenuwd acht70 en de andere keer niet.71 Tot slot zij
nog opgemerkt dat de bestuurder nog steeds ook een beroep kan doen op de
algemene disculpatiegrond in 2:138/248 BW lid 3 inhoudende dat de bestuurder mag aantonen dat het onbehoorlijk bestuur niet aan hem te wijten is en hij
ook niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen ervan af te wenden. Een beroep daarop zal echter slechts in zeer uitzonderlijke
omstandigheden slagen72 omdat de administratie- en publicatieplicht nu eenmaal collectieve en fundamentele bestuursverplichtingen betreffen. 73 Hij zal
dan bijvoorbeeld moeten aantonen dat hij zich heeft verzet tegen het beleid,
doch door de andere bestuurders is overstemd.74 Ook dat betreft uiteraard een
volle inhoudelijke (niet terughoudende) toetsing door de rechter. Is geen
sprake van schending van artikel 2:10 BW of artikel 2:394 BW dan kunnen bestuurders nog steeds op grond van artikel 2:138/248 BW aansprakelijk worden
gesteld indien de curator aantoont dat het faillissement een gevolg is van (kennelijk) onbehoorlijk bestuur in de periode van drie jaar voorafgaand aan het
faillissement. Daarover het volgende.

70

71

72

73

74

Zie als voorbeelden Hof Amsterdam 19 februari 1998, JOR 1998/131 (Proforce BV), Hof
Arnhem 19 juli 2011, ECLI:NL:GHARN:2011:BR3465, JOR 2012/4, m.nt. A.F.J.A. Leijten;
-Gravenhage 16 februari 2010, LJN BL4097, JIN 2010, 249, m.nt. Verhoog en Rademakers; Hof Den Haag 24 maart 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:602; en andere uitspraken
genoemd in J.B. Huizink, art. 2:138 BW, aantekening 16.5, Casuïstiek in GS Rechtspersonen.
Zie als voorbeelden Hof Arnhem 29 november 2011, ECLI:NL:GHARN:2011:BU6901,
JIN 2012, 9, m.nt. P. Haas; Hof Arnhem-Leeuwarden 11 augustus 2015, ECLI:NL:
GHARL:2015:6002, RO
-Gravenhage 20 september 1999, JOR 1999/252
(Vlimeta BV), Hof 's-Gravenhage 24 oktober 2000, JOR 2001/61 (Van Gijtenbeek Holding
BV),
-Hertogenbosch 19 januari 2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:111, JIN 2016/35,
m.nt. M.C. van Rijswijk en E.J.H. Zandbergen; en andere uitspraken genoemd in J.B.
Huizink, art. 2:138 BW, aantekening 16.5, Casuïstiek, in GS Rechtspersonen.
Vgl. Asser/Maeijer 2-III 2000/330 en Asser/Maeijer, Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II*
2009/459 waarin wordt uiteengezet dat individuele disculpatie slechts in sterksprekende
uitzonderingsgevallen mogelijk is. Zie ook Rb. Den Haag 28 april 2016, ECLI:NL:
RBDHA:2016:8601, JOR 2016/227, m.nt. C.J. Scholten waarin een actieve rol van de bestuurder wordt onderstreept om onbehoorlijk bestuur te voorkomen.
Kamerstukken II 1980/81, 16631, nr. 3, p. 5; Vgl. Rb. Breda 10 juni 1997, nr. 25712HAZA
951420, JOR 1997/95, m.nt. S.C.J.J. Kortmann (Van Gils) waarin is verwoord dat de verplichting van art. 2:10 BW een elementaire bestuurdersverplichting is. Een beroep op een
door de bestuurders onderling getroffen werkverdeling op zichzelf is onvoldoende om
zich in dat verband te kunnen disculperen. Onmogelijk is het echter niet. Zie Rb. Utrecht
17 juli 1996, JOR 1997/1, m.nt. J.B. Wezeman (Proforce BV) en Rb. Utrecht 9 juli 1996, JOR
1997/96, m.nt. S.C.J.J. Kortmann.
Kamerstukken II 1980/81, 16631, nr. 3, p. 5.
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7

DE OPEN GEDRAGSNORM MET DE MOGELIJKHEID VAN DISCULPATIE EX
ARTIKEL 2:9, 2:138/248 BW EN 36 INVORDERINGSWET

7.1

Onbehoorlijk bestuur, kennelijk onbehoorlijk bestuur, onbehoorlijke
taakvervulling

De belangrijkste (open) gedragsnorm in boek 2 BW en de Invorderingswet is

vorderingswet wordt daarvoor steeds een verschillende terminologie ge-

is vooral te verklaren doordat de wetgever niet goed bij de exacte bewoordingen van de bepalingen lijkt te hebben stilgestaan. Ik ga hier nu niet dieper op
in en volsta met de vaststelling dat, niettegenstaande de bewijsvermoedens
van artikel 2:138/248 BW en artikel 36 Invorderingswet (zie de vorige paragraaf), de gedragsnorm die in de betrokken bepalingen is opgenomen in wezen hetzelfde is: het bestuur dient als collectief zijn taak behoorlijk te vervullen
en iedere individuele bestuurder dient persoonlijk zijn taak als onderdeel van
len.75 Beide bepalingen gaan uit van een collectieve verantwoordelijkheid met
daaraan gekoppelde hoofdelijke aansprakelijkheid.
7.2

Toetsingsintensiteit van de open gedragsnorm volgens de wetgever

Het wettelijk systeem gaat ervan uit dat ter zake van de vaststelling of sprake
is van onbehoorlijk bestuur de bewijslast (behoudens eerdergenoemde bewijsvermoedens) bij de vennootschap (artikel 2:9 BW), de curator (artikel 2:138/248
BW) en de fiscus (artikel 36 Invorderingswet) ligt. Maar hoe wordt nu beoorindividu? Deels heeft de wetgever daar al antwoord op gegeven door concrete
gedragsnormen in wettelijke bepalingen vast te leggen waarvan schending als
onbehoorlijk wordt beschouwd (zie de vorige paragrafen). Voor de niet daardoor gereguleerde gevallen, heeft de regering getracht antwoord te geven op
deze vraag door in algemene bewoordingen te omschrijven wat van de bestuurder wordt verwacht. Soms is dat overigens bepaald niet eenduidig en

75

Westenbroek 2017 (supra noot 2), par. 3.7.1. t/m par. 3.7.5.
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zelfs tegenstrijdig gedaan. Ik laat dat hier voor wat het is 76 en beperk mij tot
een aantal passages uit de wetsgeschiedenis die duidelijk omschrijven waar
rekening mee moet worden gehouden:
(i) Het antwoord van de Minister op de vraag wanneer sprake is van onbeag moet de rechter
uiteraard steeds rekening houden met alle omstandigheden van het geval
en tot een redelijk en billijk oordeel komen. Van de rechter kan echter niet
worden gevraagd dat hij op de stoel van de ondernemer plaats neemt.
Daarnaast moet worden bedacht dat de grens tussen onbehoorlijk bestuur
en bestuur dat weliswaar nadelig voor de vennootschap en haar schuldeisers is uitgepakt, doch dat niet als onbehoorlijk bestuur mag worden aangelijking
kan worden gemaakt met rechtmatig en onrechtmatig handelen. Ook daar
heeft de rechtspraak in tal van uitspraken aan de hand van de concrete
77

(ii) Daarbij geldt als uitgangspunt dat de bestuurder moet inst
kwaliteiten als zodanig en dat elke bestuurder, ongeacht de interne taakverdeling binnen het bestuur en zijn plaats daarin, ten aanzien van het financieel beleid en de preventie van onbehoorlijke taakvervulling door het
78 Er
bestuur een gelijke v
wordt in dit verband wel gesproken van een objectieve maatman-toets:
een bestuurder kan zich niet verschuilen achter onervarenheid of ongeschiktheid voor de functie.79
(iii) Voorts moet rekening worden gehouden met hindsight benefit zodat uit80

tot aansprakelijkf be-

den aangemerkt.81
(iv) Bestuurders moeten ook toezicht op elkaar houden en onbehoorlijk bestuurder zijn taken niet goed vervult en daardoor onbehoorlijk bestuur
dreigt, zal hij moeten ingrijpen, ook wanneer de desbetreffende taak aan

76

77
78
79
80
81

Zie hierover meer: Westenbroek 2017 (supra noot 2), par. 3.6.4 en 3.7.1 t/m par. 3.7.5;
Kamerstukken II 1983/84, 16631, nr. 6, p. 13-14, 20-2, 28-29; Kamerstukken II 1983/84, 16631,
nr. 9, p. 2 en 14; Kamerstukken II 2008/09, 31763, nr. 3, p. 8; Kamerstukken I 2010/11, 31763,
nr. C, p. 5-6, 15, 16.
Kamerstukken II 1983/84, 16631, nr. 6, p. 20.
Kamerstukken II 1983/84, 16631, nr. 6, p. 19.
Asser/Maeijer & Dortmond 2-III 1994/321.
Kamerstukken II 1983/84, 16631, nr. 6, p. 14.
Kamerstukken II 1983/84, 16631, nr. 6, p. 21.
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terne taakverdeling [heeft] voor het financiële beleid en de preventie van
onbehoorlijke taakvervulling door het bestuur een gelijke verantwoordeertoe dat alle bestuurders hoofdelijk aansprakelijk zijn voor onbehoorlijk
bestuur, ook als een kwestie tot de taak van een bepaalde bestuurder be82

(v) De Minister
de rechter is dat hij zal moeten letten op wat verstandige ondernemers in
dezelfde of aanverwante branche van bedrijvigheid als onbehoorlijk zouden beschouwen en dat hij zal moeten trachten objectief vast te stellen of
het gedrag in kwestie, als kennelijk onbehoorlijk moet worden aange83

Het behoeft geen betoog dat de Minister met dit alles beleidsruimte en ondernemingsvrijheid aan de bestuurder heeft willen geven om te ondernemen en
plaatsnemen en de bestuurder mag niet afgerekend worden op ondernemingsbeslissingen die uitsluitend achteraf bezien verkeerd uitpakken. Kort gezegd:
een verkeerd uitgevallen ondernemingsbeslissing levert sec geen onbehoorlijk
bestuur op, niet van het collectieve bestuursorgaan noch van de individuele
ehoorlijk bestuur.84 Daarzien vanuit het tijdstip van de beslissing als onverantwoordelijk moeten wor85 Tegelijkertijd moeten bestuurders wel instaan voor hun capaciteiten en hun bestuursverplichtingen nakomen en die hebben niet altijd
betrekking op beleid, maar bijvoorbeeld ook op de naleving van wetten. Is van
het bestuur als geheel eenmaal vastgesteld dat sprake is van onbehoorlijk bestuur, dan is sprake van hoofdelijke aansprakelijkheid. Een individuele bestuurder kan zich echter van hoofdelijke aansprakelijkheid disculperen door
aan te tonen dat hem geen (ernstig) verwijt kan worden gemaakt van het onbehoorlijk bestuur en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen
om de gevolgen van het onbehoorlijk bestuur af te wenden (artikel 2:9 lid 2
BW, 2:138/248 BW lid 3 BW en 36 Invorderingswet).86 De vraag is daarbij steeds
82

83
84

85
86

Kamerstukken II 2008/09, 31763, nr. 3 p. 8. Zie ook Kamerstukken I 2010/11, 31763, nr. C, p.
5; Kamerstukken II 1983/84, 16631, nr. 6, p. 19; Kamerstukken II 1980/81, 16631, nr. 3, p. 3.
Kamerstukken II 1983/84, 16631, nr. 9, p. 2.
Zie ook Kamerstukken II
worden genomen; dan bestaat aansprakelijkheidsrisico voor bestuu
Kamerstukken II 1983/84, 16631, nr. 6, p. 13 en 14.
In art. 36 Invorderingswet is de disculpatie impliciet geformuleerd doordat het kennelijk
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7.3

Toetsing van disculpatie volgens de wetgever

Het wettelijk systeem gaat ervan uit dat ter zake van de disculpatie de bewijslast bij de bestuurder ligt. Daarvoor moet hij voldoen aan twee cumulatieve
eisen. Hij moet stellen en bewijzen dat (i) het onbehoorlijk bestuur niet zag op
zijn (inhoudelijke en collegiale) taken n (ii) hij niet nalatig is geweest in het
treffen van maatregelen om de gevolgen van het onbehoorlijk bestuur af te
wenden.87 Deze systematiek hangt samen met het collegialiteitsbeginsel.88 Het
beginsel komt in de kern erop neer dat bestuurders weliswaar een taakverdeling kunnen hebben, maar desalniettemin een zekere collectieve verantwoordelijkheid dragen. Dat is met name het geval voor het algehele en het financiële
beleid, maar zij dienen ook gezamenlijk overleg te voeren, beleidsbeslissingen
te nemen, toezicht te houden op de naleving daarvan en een bepaalde sociale
89 Anders gezegd: een
bestuurder kan ook aansprakelijk zijn voor het onbehoorlijk bestuur van een
medebestuurder als hij dat onbehoorlijk bestuur had kunnen voorkomen. Het
gevolg van dit alles is dat een bestuurder die het gewone verwijt kan worden
gemaakt niet te hebben ingegrepen terwijl hij had moeten ingrijpen, ook aansprakelijkheid riskeert. De wetgever omarmt het beginsel al lang en noemt het
fun90
damenteel en waardevol beginsel van vennootschapsrecht De wetsgeschiedenis
laat zien dat de
van het onbehoorlijk bestuur in beginsel niet relevant is voor de individuele
aansprakelijkheidsvraag.91 Als een bestuurder 'schuld' treft (een verwijt valt te
maken) van het onbehoorlijk bestuur van het collectief (daarvan is zoals gezegd echter niet snel sprake), ontstaat aansprakelijkheid. Een bestuurder die
geen schuld treft van het onbehoorlijk bestuur (én cumulatief niet nalatig
87
88
89

90
91

Westenbroek 2017 (supra noot 2), par. 3.4; Kamerstukken I 2010/11, 31763, nr. C, p. 5.
Zie hierover uitvoerig Westenbroek 2017 (supra noot 2), par. 3.6.
Zie hierover uitvoerig Westenbroek 2017 (supra noot 2), par. 3.6.3; W.J. Slagter, Compendium voor het Ondernemingsrecht, Deventer: Kluwer 1993, p. 61; F.J.W. L wensteyn, Pitlo.
Rechtspersonenrecht, Arnhem: Gouda Quint 1986, p. 76; F.J.W. L wensteyn en M.J.G.C.
Raaijmakers, Pitlo. Rechtspersonenrecht, Arnhem: Gouda Quint 1994, p. 72 en 290: L. TimOndernemingsrecht 2009/2, nr. 28aantastbaarheid en delegatie, en het besluit van een bestuurslid onder het nieuwe artikel
Ondernemingsrecht
-Rovers e.a. (red.),
Jaarboek Corporate Governance 2012, par. 8.2; Asser/Maeijer & Kroeze 2-I* 2015/28 en 29.
Kamerstukken II 1983/84, 16631, nr. 6, p. 36.
Zie Gebr. Belifante, Ontwerpen van wetten op de vennootschappen en andere. Wijziging en
aanvulling van de bepalingen omtrent de Naamloze Vennootschap en de regeling van de aansprakelijkheid voor het prospectus -Gravenhage: Gebr. Belifante 1929, p. 87 en 214; C.J. Van
Zeben, W.G. Belifante, O.W. van Ewijk, Parlementaire Geschiedenis van het Nieuwe Burgerlijk Wetboek. Boek 2. Algemene Bepalingen, Deventer-Antwerpen: Kluwer 1962, p. 138, 436
en 541.
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is geweest in het treffen van maatregelen) kan zich disculperen van de collectieve aansprakelijkheid. De taakverdeling speelt daarin in zoverre slechts een
rol in de onderbouwing dat de tekortkoming van het bestuur inhoudelijk niet
aan hem is te wijten.92 Hij zal dan nog wel steeds moeten aantonen dat hij zich
ook heeft gekweten van zijn collegiale taken zoals het houden van toezicht en
ingrijpen waar nodig. Daarbij moeten bestuurders in zekere zin overigens wel
kunnen vertrouwen op (informatie van) hun medebestuurders.93 Al met al kan
men de disculpatiegrond vergelijken met de civielrechtelijke figuur van overmacht ex artikel 6:74 BW.94 Een terughoudende toetsing past daar niet bij.
7.4

-toets en
codificatie

Niettegenstaande het feit dat de open gedragsnorm in wezen hetzelfde is in de
verschillende bepalingen, heeft de rechtspraak over artikel 2:9 BW enerzijds
en artikel 2:138/248 BW en artikel 36 Invorderingswet anderzijds zich parallel
aan elkaar en met een eigen terminologie ontwikkeld. Daarbij is de rechtspraak
over artikel 2:138/248 BW en artikel 36 Invorderingswet in mijn ogen het meest
zuiver. Daarin heeft de Hoge Raad sinds 1996 geoordeeld dat van (kennelijk)
onbehoorlijk bestuur en vervolgens individuele aansprakelijkheid (bij gebrek
aan succesvolle disculpatie) sprake is indien geen redelijk denkend bestuurder
onder dezelfde omstandigheden aldus gehandeld zou hebben.95 Hoewel
het wettelijke systeem altijd een duidelijke verdeling van de stelplicht en bewijslast voorschreef (onbehoorlijk bestuur te stellen door vennootschap/cura-

92

93

94

D.A.M.H.W. Strik, Grondslagen bestuurdersaansprakelijkheid, (diss. Rotterdam) (Instituut
voor Ondernemingsrecht nr. 73), Deventer: Kluwer 2010, p. 19.
Zie hierover: M. Mussche, Vertrouwen op informatie bij bestuurlijke taakvervulling (diss.
Rotterdam) (Instituut voor Ondernemingsrecht nr. 83), Deventer: Kluwer 2011; Rb. Amsterdam 11 november 2009, JOR 2013/123, m.nt. Y. Borrius.
Westenbroek 2017 (supra noot 2), par. 3.8. Vgl. ook J.M.M. Maeijer, annotatie bij HR 7
juni 1996, ECLI:NL:HR:1996:ZC2096, NJ 1996/695; JOR 1996/69, m.nt. S.C.J.J. Kortmann
(Ontvanger/Van Zoolingen
van de belastingschuld, maar de zo spoedig mogelijk nadien gedane corrigerende mededeling kan, mede gelet op de computerstoringen en ziekte, worden meegewogen bij
het oordeel dat van ernstige verwijtbaarheid geen sprake is, welk oordeel opgesloten ligt
in de uitspraak dat niet gezegd kan worden dat de betrokken bestuurders gehandeld
hebben op een manier die geen redelijk denkend bestuurder onder dezelfde omstandig-

95

HR 7 juni 1996, ECLI:NL:HR:1996:ZC2096, NJ 1996/695, m.nt. J.M.M. Maeijer; JOR
1996/69, m.nt. S.C.J.J. Kortmann (Ontvanger/Van Zoolingen), herhaald in HR 8 juni 2001,
ECLI:NL:HR:2001:AB2053, NJ 2001/454; JOR 2001/171, m.nt. S.C.J.J Kortmann (Gilhuis
q.q. Panmo/H).
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tor met hoofdelijke aansprakelijkheid tot gevolg en mogelijkheid van disculpatie te stellen door individuele bestuurder), is in de rechtspraak van de Hoge
Raad over artikel 2:9 BW echter een eigen en daarvan afwijkende lijn te ontwaren die zijn (ongelukkige en mogelijk onbedoelde)96 basis vindt in het arrest
Staleman/Van de Ven uit 1997 (met conclusie van A-G Mok) dat betrekking had
op artikel 2:9 BW.97 Daarin overwoog de Hoge Raad, zonder kenbaar rekening
te houden met de systematiek van hoofdelijkheid en de mogelijkheid van disvoor aansprakelijkheid op de voet van artikel 2:9 [is] vereist dat aan de
bestuurder een ernstig verwijt kan wor
Deze ernstig verwijt-maatstaf
is sindsdien voer voor discussie, ook al trachtte de Hoge Raad duiding eraan
te geven door te overwegen:
verwijt als hier bedoeld, dient te worden beoordeeld aan de hand van alle omstandigTot de in aanmerking te nemen omstandigheden behoren
volgens de Hoge Raad in Staleman/Van de Ven onder meer:
(i) de aard van de door de rechtspersoon uitgeoefende activiteiten;
(ii) de in het algemeen daa
(iii) de taakverdeling binnen het bestuur;
(iv) de eventueel voor het bestuur geldende richtlijnen;
(v) de gegevens waarover de bestuurder beschikte of behoorde te beschikken
ten tijde van de aan hem verweten beslissingen of gedragingen; alsmede
(vi) het inzicht en de zorgvuldigheid die mogen worden verwacht van een bestuurder die voor zijn taak berekend is en deze nauwgezet vervult.

noemde ernstig verwijt-maatstaf, is tot op heden echter onduidelijk. Het zijn
toetsingskaders, die reeds uit de wetsgeschiedenis blijken, aan de hand waarvan de aansprakelijkheid beoordeeld dient te worden. Het enige wat wel duidelijk is, is dat sinds dit arrest een overall benadering wordt toegepast in de
rechtspraak die in feite erop neer komt dat de vennootschap/curator moet aaneen
individuele bestuurder te komen. De ratio en systematiek van de wet leek hiermee te worden losgelaten zonder dat nu helemaal duidelijk was waarom de
Hoge Raad dat deed. Timmerman zag er echter wel een reden voor. Hij schreef
in 1997 in commentaar op het arrest Staleman/Van de Ven:
behulp waarvan de Hoge Raad wenst dat de aansprakelijkheid van de bestuurder onder artikel 2:9 BW wordt bepaald is streng. De Hoge Raad wil dat
96

RM Themis 2016/4; W.A. Westenbroek,
MvV 2019/3 in reactie op A.J.P.
97

Schild in MvV 2019/1.
HR 10 januari 1997, ECLI:NL:HR:1997:ZC2243, NJ 1997/360, m.nt. J.M.M. Maeijer; JOR
1997/29 (Staleman/Van de Ven), par. 3.3.1.
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niet op te lichte gronden aansprakelijkheid van een bestuurder onder artikel
2:9 BW wordt aangenomen. Dit blijkt met name uit het feit dat de Hoge Raad
voor aansprakelijkheid niet slechts onbehoorlijke taakvervulling vereist, maar
ook dat aan de bestuurder een ernstig verwijt te maken moet zijn van deze
98 Geruime tijd later verscheen de invloedrijke
onbehoorlijke
-oratie uit 2005 van Kroeze die stelde dat het bestuurderskunnen terugdeinzen voor risicovolle, maar potentieel zeer winstgevende be99 Een
te streng aansprakelijkheidsrecht paste niet in de ondernemingsgeest, zo vond
men kennelijk. De Hoge Raad zag zo lijkt het hierin een mogelijkheid om
de in het arrest Staleman/Van de Ven geïntroduceerde ernstig verwijt-maatstaf
van een nadere onderbouwing te voorzien. Hij overwoog in 2008 in het arrest
Willemsen/NOM namelijk dat de ernstig verwijthoge drempel
voor aansprakelijkhei
schap en de daarmee verbonden onderneming [wordt] gediend omdat daardoor wordt voorkomen dat bestuurders hun handelen in onwenselijke mate
100 Oftewel: de ernstig verwijtmaar simpelweg om terughoudend tot aansprakelijkheid te concluderen. Dit
werd later door eerdergenoemde Timmerman, inmiddels zelf lang A-G, geAnders gaan bestuurders te defensief, te weinig risicovol besturen
defensief gedrag van bestuurders werd zelfs
bestuurdersaansprakelijkheidsrecht.101
De economische
werkelijkheid heeft ook tot gevolg dat de rechter het beleid van het bestuur terughoudend dient te toetsen. De ratio daarvan is immers het voorkomen van defensief ondernemerschap. 102 Het door de wetgever voorgeschreven toetsingsregime werd
-toets. Hoewel de benadering voorbijgaat
aan de ratio en systematiek van de wet en tot veel discussie en vragen heeft
98
99

100

L. Timmerman, annotatie bij HR 10 januari 1997, TVVS 1997/25.
M.J. Kroeze, Bange bestuurders (EUR-oratie), Deventer: Kluwer 2005. De vraag is echter
of hij op dat moment daarmee beoogd heeft dat de rechtswetenschap zich zou vormen
zoals deze zich de afgelopen 15 jaar gevormd heeft.
HR 20 juni 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC4959, NJ 2009/21, m.nt. J.M.M. Maeijer en H.J. Snijders (Willemsen/NOM).

101

102

Aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen. Nadere terreinverkenning in een uitdijend rechtsgebied (VDHI nr. 140), Deventer: Wolters Kluwer 2017, p. 26; Van Solinge e.a.
in: Van Solinge e.a. 2017, p. 3.
L. Timmerman (supra noot 4), p. 194. Zie daarop mijn reactie en naschrift van L. Tim.
mr. L. Timmerman in WPNR
WPNR 2018/7189.
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geleid,103 is deze tot op heden, ondanks kritiek,104 nog steeds de lijn die de Hoge
Raad volgt.105 Inmiddels heeft de wetgever zich baserend op de Hoge Raad
de maatstaf ondoordacht (namelijk uitsluitend met als reden om aan te sluiten bij terminologie uit de rechtspraak)106 in 2013 gecodificeerd in de disculpatie-grond opgenomen in artikel 2:9 lid 2 BW (maar niet in artikel 2:138/248 BW
of artikel 36 Invorderingswet) zonder uit te leggen hoe deze zich nu verhoudt
met de ratio en toetsingssystematiek van de wet.107 Terwijl de werking van artikel 2:9 BW tot de codificatie helder was, maar slechts de rechtspraak tot vragen leidde, geldt dat laatste nu ook voor artikel 2:9 BW zelf. 108
7.5

Rechtspraak: een verschil tussen doctrine en praktijk?

Hoewel de in 1997 door de Hoge Raad geïntroduceerde (en vage) ernstig verwijt-maatstaf gelet op het voorgaande een belangrijke (theoretische) rol lijkt te
spelen bij de beoordeling van bestuurdersaansprakelijkheid op grond van artikel 2:9 BW, is het maar de vraag of de daaraan toegedichte eigenschap van
in de praktijk echter wel zo aanwezig is bij de meest voorkomende zaken over
bestuurdersaansprakelijkheid. De praktijk laat namelijk zien dat feitenrechters

103

Over
Ondernemingsrecht 2010/50 die twee jaar
vragen, vragen; de literatuur is overvloedig en de Hoge Raad geeft

104

Westenbroek 2017 (supra noot 104), par. 5.3; Strik 2010 (supra noot 92), p. 23 en 27; P. van
De vele gezichten
(Instituut voor Ondernemingsrecht nr. 104), Deventer: Wolters Kluwer 2017, hfdst. 36, p. 490 en 492; N.T. Pham, Directors' liability. A
legal and empirical study, (diss. Rotterdam) (Instituut voor Ondernemingsrecht nr. 101),
Deventer: Wolters Kluwer 2017; F.J.P van den Ingh, annotatie bij Rb. Rotterdam 17 juni
1999, JOR 1999/244.
Het betoog van C.A.J.M. Kortmann,
, Deventer: Kluwer 2009,
p. 12 dat de rechter de afgelopen jaren de trias politica onvoldoende in acht heeft genomen, waardoor een onontwarbare kluwen aan uitspraken, rechterlijke regels en subregels zijn ontstaan waarin de wetgever hoognodig orde moet scheppen, lijkt mij hier dan
ook onmiskenbaar op van toepassing.
Zie de Wet bestuur en toezicht (Stb. 2011, 275) die op 1 januari 2013 in werking is getreden en Kamerstukken II 2008/09, 31763, nr. 3, p. 8-9 waaruit blijkt dat met de codificatie
van de ernstig verwijt-maatstaf geen koerswijziging van de aansprakelijkheidspositie
van de bestuurder werd beoogd en de wetswijziging slechts was ingegeven door de
wens van de minister om de formulering van art. 2:9 BW te laten aansluiten op de in
rechtspraak gebruikte terminologie.
De disculpatiegrond in art. 2:9 BW en art. 2:138/248 BW luidt sinds 1 januari 2013 weliswaar verschillend maar daarvoor is geen rechtvaardiging gegeven en aangenomen moet
worden dat de disculpatiemogelijkheid (behoudens de bewijsvermoedens bij schending
van de concrete gedragsnormen van art. 2:10 en 2:394 BW) hetzelfde zijn.
Zie over dit alles: Westenbroek 2021 (supra noot 3).
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107

108
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en de Hoge Raad in zaken die gegrond zijn op artikel 2:9 BW weliswaar steevast refereren aan de ernstig verwijt-maatstaf en het arrest Staleman/Van de Ven,
maar ook dat dit vaak niet meer is dan een formaliteit, een usance die weinig
toevoegt. Ter beoordeling van de aansprakelijkheid op grond van artikel 2:9
BW wordt daarbij namelijk met grote regelmaat109 gebruikgemaakt van de
toets die de Hoge Raad in 1996 al had geformuleerd in zijn rechtspraak over
de vraag wanneer sprake is van onbehoorlijk bestuur in de zin van het hiervoor besproken artikel 36 Invorderingswet en artikel 2:138/248 BW. De rechter
gaat daarbij steevast over tot het feitelijk beoordelen van het gedrag van de
betrokken bestuurder met een niet-terughoudende toetsing door dit gedrag in
het licht te plaatsen van concretere gedragsnormen die in het specifieke geval
met het voorliggende feitencomplex geformuleerd worden.110 Voorbeelden
van dit soort concretere gedragsnormen zijn:
(i) De bestuurder wordt geacht in het belang van de vennootschap en daarbij
betrokkenen te handelen en niet in het eigen belang en corporate opportunities mag hij niet aan de vennootschap onttrekken.111
(ii) De bestuurder dient de statuten na te leven. De Hoge Raad oordeelde dat
het handelen door een bestuurder in strijd met statutaire bepalingen (die
de rechtspersoon beogen te beschermen) als een zwaarwegende omstandigheid moet worden aangemerkt die in beginsel tot aansprakelijkheid
van de bestuurder leidt. Dit is slechts anders, aldus de Hoge Raad, indien
de aangesproken bestuurder feiten en omstandigheden aanvoert, die maken dat een dergelijk handelen geen aansprakelijkheid zou moeten opleveren.112
(iii) De bestuurder dient bij het maken van zakelijke (beleids)afwegingen op
een geïnformeerde grondslag en doordachte wijze te handelen. Als het bestuur op een bepaald terrein onvoldoende expertise in huis heeft, dient het
zich met het oog op een behoorlijke taakvervulling van extern advies

109
110

111

112

Zie de rechtspraak genoemd in Westenbroek 2021 (supra noot 3). Zie ook voetnoot 58.
Zie bijvoorbeeld: Rb. Noord-Holland 2 september 2015, ECLI:NL:RBNHO:2015:7539, r.o.
4.12 e.v., JOR 2016/122 (Voetbal Vereniging Young Boys).; Rb. Rotterdam 26 augustus 2015,
ECLI:NL:RBROT:2015:6281, r.o. 4.16, JOR 2015/327, m.nt. J. van Bekkum (Fibercom); Hof
Arnhem-Leeuwarden 21 oktober 2014, ECLI:NL:GHARL:2014:8067, r.o. 3.7, JOR 2015/
32, m.nt. M. Holtzer (Meepo); Hof Arnhem-Leeuwarden 2 september 2014, ECLI:NL:
GHARL:2014:6779, r.o. 6.17, JOR 2014/295, m.nt. J. van Bekkum (Goedewaagen Gouda).
Vgl. Hof Arnhem-Leeuwarden 2 september 2014, ECLI:NL:GHARL:2014:6779, r.o. 6.17,
JOR 2014/295, m.nt. J. van Bekkum (Goedewaagen Gouda); HR 4 april 2014, ECLI:NL:HR:
2014:797, r.o. 4.2.1. e.v., NJ 2014/286 (Cancun).
HR 29 november 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE7011, NJ 2003/455 (Berghuizer Papierfabriek).
Zie ook Rb. Rotterdam 26 augustus 2015, ECLI:NL:RBROT:2015:6281, JOR 2015/327,
m.nt. J. van Bekkum (Fibercom) waarin de bestuurder zich succesvol tegen aansprakelijkheid verweerde.
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door deskundigen te laten voorzien.113 Als bestuurders zich hebben laten
adviseren kan dat hen ook zeker tegen aansprakelijkheid beschermen.114
(iv) De bestuurder wordt in beginsel geacht de wet te kennen, althans hij
wordt niet geacht de wet niet te kennen. Onbekendheid met een wettelijke
regel wordt als een relevante omstandigheid aangemerkt bij de beoordeling van aansprakelijkheid van een bestuurder.115
(v) Iedere bestuurder draagt verantwoordelijkheid voor het financiële beleid
en voor een juiste administratievoering. Dat betekent ook dat bestuurders
toezicht dienen te houden op medebestuurders bij gebreke waarvan zij
hoofdelijk aansprakelijk kunnen worden gehouden voor financiële of administratieve malversaties.116
Het zijn slechts voorbeelden. Ze laten echter zien dat de rechter bij het beoordelen van het handelen van de bestuurder bepaald niet terughoudend toetst,
maar zeer concreet ingaat op de aan de rechter voorgelegde feiten. De open
geformuleerde gedragsnorm wordt daarbij van geval tot geval ingevuld om
een oordeel te vellen over aansprakelijkheid. Niettegenstaande deze werkwijze en de reeds bestaande concrete gedragsnormen, blijkt uit de rechtspraak
dat de rechter door toepassing van de ernstig verwijt-maatstaf soms zo lijkt
het met enige willekeur tot een oordeel komt dat anders luidt dan toepassing
van de concrete gedragsnorm ogenschijnlijk voorschrijft. Zo oordeelde de
Hoge Raad in het in 2000 gewezen arrest Prickartz/M dat een enig bestuurder
113

114

115

116

Rb. Oost-Brabant 17 juli 2013, ECLI:NL:RBOBR:2013:4257, RO 2013/73 (Stichting Bureau
Jeugdzorg). Zie ook B.F. Assink, Rechterlijke toetsing van bestuurlijk gedrag: binnen het vennootschapsrecht van Nederland en Delaware, (diss. Rotterdam) (Instituut voor Ondernemingsrecht nr. 59), Deventer: Kluwer 2007, p. 525 en daarin genoemde jurisprudentie.
Rb. Midden-Nederland 28 februari 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:723, JOR 2018/147,
m.nt. Van Uchelen-Schipper; MvV 2018/12, m.nt. Nolen.
HR 27 februari 2015, ECLI:NL:HR:2015:499, NJ 2015/240, m.nt. P. Van Schilfgaarde
(ING/D) en in vervolg daarop na verwijzing Hof 's-Hertogenbosch 26 september 2017,
ECLI:NL:GHSHE:2017:4138.
Rb. Amsterdam 11 november 2009, JOR 2013/123, m.nt. Y. Borrius, dat ging over een
advocaat-bestuurder van een stichting derdengelden die onvoldoende toezicht hield op
betalingen door zijn medebestuurder. Zie ook: Hof Amsterdam 12 juni 2012, ECLI:NL:
GHAMS:2012:BX1192, JOR 2012/348 (Nederlandse Rode Kruis) waarin een onbezoldigde
(vrijwillige) penningmeester op grond van art. 2:9 BW aansprakelijk werd geacht voor
het houden van onvoldoende collegiaal toezicht, als gevolg waarvan de secretaris buiten
zijn zicht om frauduleuze onttrekkingen kon verrichten. Dat sprake was van een rechtspersoon met een maatschappelijke functie die beschikte over publieke gelden, zal daar
zeker een rol in hebben gespeeld. Zie voorts: Rb. Midden-Nederland 30 april 2014, ECLI:
NL:RBMNE:2014:1506, r.o. 5.15, JOR 2014/291, m.nt. W.J.M. van Andel (Stichting Daidalos); Hof Arnhem-Leeuwarden 21 oktober 2014, ECLI:NL:GHARL:2014:8067, JOR
2015/32, m.nt. M. Holtzer (Meepo); Rb. Midden-Nederland 28 maart 2018, ECLI:NL:
RBMNE:2018:1891 in vervolg op Rb. Midden-Nederland 25 augustus 2017, ECLI:NL:
RBMNE:2017:5186 (X/Bondsvereniging); Hof Den Haag 28 augustus 2018, ECLI:NL:
GHDHA:2018:2063 in vervolg op Rb. Rotterdam 28 juni 2017, ECLI:NL:RBROT:
2017:9351, JOR 2017/290, m.nt. S.C.M. van Thiel.
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niet aansprakelijk was voor verdwenen kasgelden omdat de mogelijkheid
werd opengelaten dat niet hij, doch zijn echtgenote, de kasgelden onder zich
zou houden.117 Een conclusie die niet goed valt te rijmen met de norm dat het
financiële beleid valt onder de verantwoordelijkheid van iedere (en zeker
zoals in dit geval de enig) bestuurder. Het staat in schril en enigszins onbegrijpelijk contrast met bijvoorbeeld de uitspraak van de rechtbank Rotterdam
die oordeelde dat een onbezoldigd vrijwillige secretaris van een vereniging die
volkstuintjes beheerde, aansprakelijk kon worden gehouden op grond van artikel 2:9 BW voor het wegsluizen van gelden door zijn medebestuurders zonder dat hij daar weet van had.118 Hoe de rechter de ene keer wel en de ander
keer niet tot aansprakelijkheid oordeelt, is niet eenvoudig te voorspellen. Waar
ter beoordelingsvrijheid aan de bestuurder laat. Dat bleek ook duidelijk uit de
uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden van 15 mei 2018 die oordeelde dat
achteraf altijd vragen kunnen worden gesteld bij investeringsbeslissingen,
maar dat het niet zijn taak is om een bestuursbeslissing over te doen en het hof
slechts de vraag dient te beantwoorden of geen redelijk denkend bestuurder
onder dezelfde omstandigheden aldus gehandeld zou hebben.119 Eenzelfde
conclusie kan worden getrokken uit de uitspraak van de Hoge Raad van 12
april 2019 waarin de Hoge Raad kort gezegd oordeelde dat de bestuurder
van een vennootschap de vrijheid heeft om te bepalen welke schuldeisers van
de vennootschap zullen worden voldaan en dat deze vrijheid weliswaar beperkter is wanneer de vennootschap niet in staat is al zijn schuldeisers te betalen, maar dat een selectieve betaling pas tot aansprakelijkheid jegens de fiscus
ex artikel 36 Invorderingswet leidt wanneer geen redelijk denkend bestuurder
tot een dergelijke selectieve betaling kon zijn gekomen, waarmee de Hoge
Raad impliciet beoordelingsvrijheid aan de bestuurder toekent.120

8

DE OPEN INDIVIDUELE GEDRAGSNORM VAN ARTIKEL 6:162 BW

Een veel voorkomende grond voor aansprakelijkheid is gebaseerd op schending van de individuele open geformuleerde gedragsnorm van artikel 6:162
BW. Het gaat dan om aansprakelijkheid van de bestuurder jegens een derde
voor de benadeling van deze derde doordat diens vordering op de vennootschap onbetaald en onverhaalbaar blijft. De rechtspraak van de Hoge Raad
117

118

119
120

HR 10 december 1999, ECLI:NL:HR:1999:AA3836, NJ 2000/6; JOR 2000/11, m.nt. C.H.
Jansen (Prickartz/M).
Rb Rotterdam, 28 juni 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:9351, JOR 2017/290, m.nt. S.C.M. van
Thiel.
Hof Arnhem-Leeuwarden 15 mei 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:4448 (IWM).
HR 17 januari 2020, ECLI:NL:HR:2020:73, JOR 2020/55, m.nt. Salemink. Zie hierover
ke taakvervulling en onrechtmatig
TvoB 2020/2.
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hierover is zacht gezegd niet onomstreden en dat houdt met name verband
met de dogmatiek die de Hoge Raad heeft ontwikkeld.
Tot 2006 was er geen vuiltje aan de lucht121 en werd de aansprakelijkheid
van de bestuurder beoordeeld door een rechtstreekse toepassing van artikel
de gegeven omstandigheden krachtens ongeschreven recht in het maatschap122 Daarbij werden concrete gedragsnormen geformuleerd gebaseerd op de kennisvoorsprong en de machtspositie van de bestuurder. Zo geldt de concrete gedragsnorm dat een bestuurder op straffe van aansprakelijkheid geen overeenkomst namens de vennootschap behoort aan te
gaan waarvan hij weet of behoort te weten dat de vennootschap die niet kan
nakomen en geen verhaal kan bieden voor de daardoor ontstane schade (de
zogenoemde Beklamel-norm).123 Ook geldt de concrete gedragsnorm dat een
bestuurder op straffe van aansprakelijkheid niet de nakoming van contractuele of wettelijke verplichtingen van de vennootschap mag frustreren of mag
toelaten dat deze gefrustreerd worden en daarop derhalve dient toe te zien.124
De toetsing door de rechter is feitelijk en niet terughoudend. Hier komt ook
meteen het verband tussen artikel 2:9 BW en artikel 6:162 BW naar voren (zie
onderstelt dat die persoon een bepaalde (geobjectiveerde) kennis heeft die in
dit geval wordt bepaald door de normen die voortvloeien uit artikel 2:9 BW
(een bestuurder moet relevante informatie omtrent de vennootschap uiteraard

121
122

123

Zie de uiteenzetting in Westenbroek 2017 (supra noot 2), par. 9.3.1-9.3.5.
HR 30 september 2005, ECLI:NL:HR:2005:AT5154, r.o. 3.4.3, NJ 2006/312, m.nt. P. van
Schilfgaarde (Ontvanger/S.).
HR 6 oktober 1989, ECLI:NL:HR:1989:AB9521, NJ 1990/286, m.nt. J.M.M. Maeijer (Beklamel).

124

door bepaalde vermogensbestanddelen buiten de vennootschap te houden, door middel
van uitkeringen op aandelen en/of het selectief verrichten van onverplichte betalingen.
Zie o.a.: HR 26 maart 2010, ECLI:NL:HR:2010:BK9654, NJ 2010/189 (Zandvliet/ING Bank);
HR 11 september 2009, ECLI:NL:HR:2009:BH4033, NJ 2009/565, m.nt. H.J. Snijders en P.
van Schilfgaarde (Comsystems/Van den End q.q.); HR 17 juni 2005, ECLI:NL:HR:2005:
AS5103, JOR 2005/234, m.nt. S.M. Bartman (De Berghorst/Maas); HR 3 april 1992, ECLI:
NL:HR:1992:ZC0564, NJ 1992/411, m.nt. J.M.M. Maeijer (Van Waning/Van der Vliet); Hof
-Hertogenbosch 16 maart 2010, ECLI:NL:GHSHE:2010:BY3302, RN 2013/17 (X./Etesmi);
Hof Amsterdam 27 maart 2012, ECLI:NL:GHAMS:2012:BW9465, RN 2012/96; Hof Arnhem 27 november 2012, ECLI:NL:GHARN:2012:BY5416, JIN 2013/9, m.nt. F.M. van Peski
en P.J. Peters; Rb. Utrecht 7 november 2012, ECLI:NL:RBUTR:2012:BY3858, RO 2013/12
(DAM Invest/X.); Rb. Arnhem 14 december 2011, ECLI:NL:RBARN:2011:BV0508 (Kampschöer/Le Roux Fruit Exporters).
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wel tot zich nemen). In het als standaard bestempelde overzichtsarrest Ontvanger/Roelofsen125 uit 2006 verwees de Hoge Raad in het kader van de beoordeling van aansprakelijkheid op grond van artikel 6:162 BW dan ook expliciet
naar artikel 2:9 BW.
Niettegenstaande de voormelde concrete gedragsnormen overwoog de
Hoge Raad in 2006 in Ontvanger/Roelofsen
den aangenomen dat de bestuurder jegens een schuldeiser van de vennootschap onrechtmatig heeft gehandeld als hem een voldoende ernstig verwijt
bewuste
werkgever. In de jaren voorafgaand aan dit arrest werd in de literatuur al bepleit dat een bestuurder alleen in geval van een dergelijke zwaardere schuldgradatie aansprakelijk zou moeten kunnen worden gesteld jegens derden. Terecht was dit mijns inziens niet,126 omdat voor de gewone werknemer evenmin
een hogere maatstaf voor aansprakelijkheid jegens derden gold (noch thans
geldt).127 Het feit dat iemand werknemer was, leverde (en levert nog steeds)
geen rechtvaardiging op om af te wijken van de hoofdregel dat de dader persoonlijk aansprakelijk blijft jegens derden voor zijn onrechtmatig gedrag. 128 In
zijn noot bij Ontvanger/Roelofsen merkte Wezeman echter op dat de Hoge Raad
met de eis van ernstige verwijtbaarheid voor externe bestuurdersaansprakelijkheid van artikel 6:162 BW recht wilde doen aan de zwaarte van de bestuurstaak en bestuurders de nodige manoeuvreerruimte het recht op het maken
van enige fouten gunde. Wezeman bleek een goede toekomstvoorspeller
want in het arrest Spaanse Villa uit 2012129 maakte de Hoge Raad ogenschijnlijk
een (in de literatuur terecht bekritiseerd)130 onderscheid tussen de toepassing

125

126

HR 8 december 2006, ECLI:NL:HR:2006:AZ0758, r.o. 3.5, NJ 2006/659 (Ontvanger/Roelofsen).
Binnen het ondernemingsrecht is lang gediscussieerd over de vraag of deze betekenis
Hoewel de Hoge Raad (nog steeds) niet heeft duidelijk gemaakt wat

127
128

129

kelijkheid lager ligt dan bij opzet en bewuste roekeloosheid. Zie hierover Westenbroek
2017 (supra noot 2), par. 5.2.2.; HR 1 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:540, JOR 2016/264,
m.nt. A.J.P. Schild (Stichting ATAL).
Westenbroek 2017 (supra noot 2), par. 10.2.2 -10.2.4.
Oldenhuis 2016, GS Onrechtmatige daad, art. 6:170 BW, aant. 10.1 en Van Zeben, Pon &
Olthoff 1981, PG Boek 6 BW, p. 717.
HR 23 november 2012, ECLI:NL:HR:2012:BX5881, NJ 2013/302, m.nt. P. van Schilfgaarde;
JOR 2013/40, m.nt. W.J.M. van Andel en K. Rutten (Spaanse Villa).

130

bestuurdersaansprakeli

NJB 2013/1344, afl. 22, p. 1440-

Ondernemingsrecht 2013/47, p. 243-246; E. van Wechem, 'Kroniek vermogensrecht', NJB 2013/785, afl. 15, p. 954-955; H.J. De Kluiver, 'Kroniek onder-
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van artikel 6:162 BW voor iemand die handelt in hoedanigheid van bestuurder
-maatstaf zou gelden) en iemand die niet in die
zouden gelden, aldus de Hoge Raad). Kort daarna in de zogenoemde 5 september 2014-arresten Hezemans Air131 en RCI/Kastrop132 heeft de Hoge Raad getracht nadere duiding te geven aan de toegepaste maatstaf. De Hoge Raad
overwoog hierin kort gezegd dat voor het aannemen van aansprakelijkheid

stuurder tegenover een derde zou volgens de Hoge Raad worden gerechtvaarn 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
Opnieuw leek de ernstig
verwijtten, maar om terughoudend tot aansprakelijkheid te concluderen. De Hoge
-argument kennelijk als rechtvaardiging hiervoor en vond dat argument kennelijk ook relevant in de verhouding tussen een bestuurder en dergediend
vreemd genoeg133
bij beoordeling van aansprakelijkheid op grond van artikel 6:162 BW. Of deze
uitleg en de gestelde terughoudendheid rijmt met de door de wetgever voorgeschreven toets van artikel 6:162 BW is echter maar zeer de vraag. Het heeft
nemingsrecht', NJB 2013/789, afl. 15, p. 997noot 12; F.M.J. Ve
afl. 11, p. 664-

WPNR 2013/6969, p. 247, voetNJB 2013/551,
TOP

2013, afl. 1, p. 32AA 2013, p. 125Ondernemingsrecht 2013/1, p. 3de b

131

132

V&O 2013, afl. 1, p. 1-4; J.B. Hui-

O&F 2013, afl. 1, p. 23Ondernemingsrecht 2013/81; J.H.M. Willems, De barbier van Sevilla: uitdijende bestuurdersaanOndernemingsrecht 2013/82.
HR 5 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2628, NJ 2015/21, m.nt. P. van Schilfgaarde; JOR
2014/296, m.nt. M.J. Kroeze (Hezemans Air).
HR 5 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2627, NJ 2015/22, m.nt. P. van Schilfgaarde; JOR
2014/325 m.nt. S.C.J.J. Kortmann (RCI/Kastrop).

133

WPNR 2016/7102, p. 265-
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dan ook tot veel kritiek geleid,134 waaronder van mijzelf.135 Bartman merkte
on is primair aanspreekpunt
wanneer men met hem contracteert, maar dat zegt toch niets over bestuurders136

De wijze waarop sindsdien door rechters wordt getoetst is overigens niettemin concreet, feitelijk en niet-terughoudend gebleven, zij het dat de inhoudelijke weging van de feiten als gevolg van de introductie van de ernstig verwijt-maatstaf in een enkel geval tot onnodige juridisering 137 of inconsequente
en onvoorspelbare uitkomsten lijkt te leiden. In de ene zaak lukt het een bestuurder niet om zich van aansprakelijkheid vrij te pleiten en in de andere zaak
wel, terwijl de zaken onderling vergeleken die verschillende uitkomsten bepaald niet steeds lijken te verklaren. Een goed voorbeeld naast de hiervoor

134

Verstijlen 2013 (supra noot 130); F.M.J. Verstijlen
Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2014-2015 (Uitgave vanwege het Van der Heijden Instituut, deel 128), Deventer:
Wolters Kluwer 2015, p. 323-348; F.M.J.
Bestuurdersaansprakelijkheid op grond van art.
2:9 BW en art. 6:162 BW, Deventer: Wolters Kluwer 2017, p. 21B.F. Assink e.a. 2017 (supra noot 104), hfdst. 26, p. 367-380; A.
WPNR 2015/7052, p. 209Services/Kastrop & mededelingsplichten van de bestuurder van een vennootschap: hoe
TvI
aansprakelijkheid bij onjuiste gegevensverschaffing bij zekerheidsverlening. Een rol

135

136

137

2627, NJ
MvV 2015, afl. 2.
Westenbroek 2017 (supra
bestuurdersaansprakelijkheid en Spaanse Villa, het is tijd voor herbezinning: laat de ernOndernemingsrecht
Ondernemingsrecht 2016/24, afl. 3; Westenbroek 2016 (supra n
Ondernemingsrecht 2016/99, p.
487WPNR 2017/7144, p. 276-286; Westenbroek 2016 (supra noot 102); Westenbroek 2016 (supra
bestuurdersaansprakelijkheidsrecht (HR 30 maart 201
O&F
bioscoop: een spannende film? - Rb. Amsterdam (kanton) 31 oktober 2018,
ECLI:NL:RBAMS:2018:7881 (CEOMvO 2019/3-4; W.A. Westenbroek,
Ondernemingsrecht
2019/129; Westenbroek 2016 (supra noot 120).
Ondernemingsrecht 2014/143, afl. 17,
p. 723.
Zie bijvoorbeeld HR 10 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:2930, r.o. 4.5.3 en 4.5.4, JOR
2014/297 (Pomm ); HR 23 mei 2014, ECLI:NL:HR:2014:1204, r.o. 3.3.6, JOR 2014/229, m.nt.
J. Van Bekkum (Kok/Maas q.q.).
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genoemde 5 september-arresten waar de bestuurder (met de schrik) vrijkwam, is het TMF-arrest uit 2018.138 Het ging in die zaak om de vraag of trustmaatschappij TMF op grond van artikel 6:162 BW aansprakelijk kon worden
gehouden voor haar betrokkenheid als bestuurder van een vennootschap bij
een investeringsproject dat niet conform de Nederlandse effectenregelgeving
was opgezet, en voor een zeventigtal particuliere beleggers desastreus is uitgepakt. De Hoge Raad oordeelde dat TMF, die nota bene vanaf de oprichting
van het project als bestuurder betrokken was, louter administratieve werkzaamheden had verricht zodat haar niet kan worden verweten dat zij niet actief erop heeft toegezien dat de vennootschappen waarvan zij bestuurder was
de Nederlandse wetgeving naleefden.139 Het staat in contrast met andere uitspraken, zoals Intertrust/Ontvanger140 waarin de Hoge Raad duidelijk had gemaakt dat voor de externe aansprakelijkheid van een trustbestuurder geen andere maatstaf geldt dan voor iedere andere bestuurder van een rechtspersoon.
TMF-arrest er mijns inziens niet zo makkelijk mee zijn weggekomen als men andere rechtspraak erop naslaat. In de Cancun-beschikking oordeelde de Hoge Raad bijvoorbeeld dat bestuurders bij vervulling van hun taak zorgvuldigheid dienen te betrachten met betrekking tot
de belangen van al degenen die bij de vennootschap en haar onderneming zijn
betrokken en dat deze zorgvuldigheidsverplichting met zich kan brengen dat
bestuurders ervoor moeten zorgen dat daardoor de belangen van al degenen
die bij de vennootschap of haar onderneming zijn betrokken niet onnodig of
onevenredig worden geschaad.141 Daar valt een actieve opstelling uit te herleiden. In een andere zaak oordeelde het Hof Den Haag in lijn hiermee dat de
bestuurstaak mede de plicht omvat adequate maatregelen te treffen wanneer
het bestuur zich ervan bewust is dat zich binnen de onderneming misstanden
voordoen of zich dreigen voor te doen. Overtreding van effectenwetgeving

138

139

140

141

HR 30 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:470. Zie daarover Westenbroek 2016 (supra noot
135). Zie over dit arrest eveneens kritisch: R.A. Wolf, annotatie bij HR 30 maart 2018,
ECLI:NL:HR:2018:470, JIN 2018/95.
De vraag is hoe dat zich verhoudt met de verplichting van het bestuur om ervoor te
zorgen dat de vennootschap zijn wettelijke verplichtingen nakomt. Zie over dat laatste:
Ondernemingsrecht 2018/2.
HR 8 juli 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP8686, r.o. 3.6.1, NJ 2011/477, m.nt. Zwemmer; JOR
2011/285, m.nt. Tekstra (Intertrust/Ontvanger
van Solinge e.a. (red.), Aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen (Uitgave vanwege het Van der Heijden Instituut, deel 140), Deventer: Wolters Kluwer 2017, p. 731759, par. 4.4.
HR 4 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:799, r.o. 4.2.2, JOR 2014/290, m.nt. R.G.J. de Haan
(Cancun). Zie daarover ook De Roo 2018 (supra noot 139), voetnoot 14 die met Van
De redelijkheid en billijkheid in het ondernemingsrecht, Deventer: Wolters Kluwer 2016, p. 219).
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door een vennootschap die zich louter met de uitgifte van die effecten bezig142 In de Fairhoudt, zoals in de TMFstar-zaak waarin de vennootschap handelde in strijd met de jegens de markt
in acht te nemen informatieverplichting en de (Noorse) beursregels, oordeelde
meestal de hande
dere bestuurder een verwijt kon worden gemaakt voor de niet naleving van
deze (beurs)regels.143 In het Diogenes-vonnis oordeelde de Rechtbank NoordNederland voorts dat bestuurders aansprakelijk waren voor het overtreden
van de Kwaliteitswet Zorginstellingen door de door hen bestuurde stichting,
144 In de hiervoor in par.
gedragsverand
7.5 genoemde uitspraak van de rechtbank Rotterdam werd zelfs een onbezoldigd vrijwillige secretaris van een vereniging die volkstuintjes beheerde, aansprakelijk gehouden voor het handelen/nalaten van zijn medebestuurders (op
grond van artikel 2:9 BW, maar dat maakt de vergelijking met de TMF-zaak
niet minder terecht).145 In weer een andere zaak oordeelde de rechtbank Midden-Nederland dat het niet-naleven van collectieve verplichtingen (in casu de
administratieplicht en de verplichting tot het opmaken van een jaarrekening)
ook als onrechtmatig handelen jegens de gezamenlijke schuldeisers kwalificeert.146 Een laatste goed voorbeeld dat is te vergelijken met de TMF-zaak, is
de spraakmakende Palm Invest-zaak waarin eveneens sprake was van gedupeerde beleggers. Daarin overwoog de rechtbank Amsterdam dat een tijdelijk
(in verband met ziekte) benoemde bestuurder, die zich blijkens zijn verweer
niet bezighield met het beheer van de geldstromen, de financieringen en het
project zelf, niettemin aansprakelijk was nu zijn verweer de juridische positie
van de statutair bestuurder, in het bijzonder diens interne en externe verantwoordelijkheden, miskende en dat hij, door de aanvaarding van zijn benoeming zich heeft verplicht tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak de door de vennootschap gedreven onderneming zo in te richten en
te leiden dat in ieder geval de mogelijkheid bestond dat de vennootschap aan

142

143

144

145

146

Hof Den Haag 1 juni 2010, ECLI:NL:GHSGR:2010:BM6020, r.o. 12, JIN 2010/451 (Stichting
TBH).
Rb. Amsterdam 30 september 2015, ECLI:NL:RBAMS:2015:6932, r.o. 6.1.6, RO 2016/4
(Fairstar Heavy Transport NV/X).
Rb. Noord-Nederland 10 juni 2015, ECLI:NL:RBNNE:2015:2805, r.o. 6.8, JOR 2016/2,
m.nt. S.L. Rive (Diogenes).
Rb Rotterdam, 28 juni 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:9351, JOR 2017/290, m.nt. S.C.M. van
Thiel.
Rb. Midden-Nederland 30 april 2014, ECLI:NL:RBMNE:2014:1506, r.o. 5.15, JOR 2014/
291, m.nt. W.J.M. van Andel (Stichting Daidalos).
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haar verplichtingen zou blijven voldoen.147 De rechtspraak is duidelijk divers
en terwijl van een terughoudende toetsing geen sprake is, wordt bij tijd en
wijle wel terughoudend tot aansprakelijkheid geconcludeerd. Het is echter de
vraag of dat met toetsingsintensiteit dan wel met rechtspolitiek van de magistratuur te maken heeft.

9

AFSLUITENDE OPMERKING EN DE TIJDGEEST

is, kan afhankelijk zijn van de tijdgeest. In het ondernemingsrecht is in dat verband illustratief dat aan het begin van deze eeuw nog breed gedragen werd
dat bestuurders van kapitaalvennootschappen primair de taak hebben zich te
richten op aandeelhouderswaarde. Het ondernemingsrecht diende zich volgens velen niet zozeer te richten op het opleggen van bepaalde minimumwaarstaan van het faciliteren van efficiënt en concurrerend ondernemen 148 ten behoeve van winst voor de aandeelhouder. Daar paste terughoudendheid van
leek wel oor te hebben voor deze gedachte, zo blijkt uit al het voorgaande.
zouden zijn om te ondernemen bleek in de praktijk namelijk toch niet zo aanwezig en wordt inmiddels gelogenstraft door zowel de theorie149 als de praktijk. Misstanden in diverse sectoren bleken voor de Commissie Behoorlijk Belijkheid van bestuurders en toezichthouders aan te scherpen om de morele
150 De Minister van Justitie
pel tot aansprakelijkstelling of ontslag van wanpresterende bestuurders en
151 In 2016 had de Minister van Volksgezondheid het
147

148

149

150

151

Rb. Amsterdam, 11 November 2009, ECLI:NL:RBAMS:2009:BK7176 (Palm Invest); Rb.
Breda 14 januari 2010, ECLI:NL:RBBRE:2010:BK9185, JOR 2010/57, m.nt. Y. Borrius (Partrust).
F.G.K. Overkleeft, De positie van aandeelhouders in beursvennootschappen (Instituut voor
Ondernemingsrecht nr. 103), Deventer: Wolters Kluwer 2017, p. 258. Zie ook Report of
the High Level Group of Company law experts on issues related to takeover bids, Brussels, 10 januari 2002, p. 20-21. Zie voor een Nederlands commentaar J.N. Schutte-VeenOndernemingsrecht
2002, p. 54-58.
NJB 2020/2030, afl. 34, p. 2520
e.v.
Kamerstukken II
Kamerstukken II 2012/13, 33750 VI, nr. 31 (Brief van 12 november 2013 van de Minister
van Justitie aan de Tweede Kamer).
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en interne toezichthouders, versterken van het externe toezicht en aanpak van
152 In datzelfde jaar is de Wet Beloningsbeonbehoorlijk bestuu
leid Financiële Ondernemingen in werking getreden. Aanleiding daarvoor

wereldwijd werden gezien als

rse beloningsprikkels
n van de oorzaken van de financië

Ook in de literatuur lijkt het tij zich langzaam te
keren. De kritiek op de toepassing van de ernstig verwijt-maatstaf bij zowel
interne als externe aansprakelijkheid vindt in (recente) literatuur steeds meer
weerklank154 (wat bij de oude magistratuur tot vreemde weerstand leidt, getuige de column van oud-raadsheer Hammerstein in 2021 waarin hij onder
verwijzing naar een column uit 2019 van oud Advocaat-Generaal Timmerman
153

n maatstaf nog
De kritiek leidde zelfs tot talloze Kamervragen
en tot de toezegging van de Minister om de in december
155

aan de Minister156

de toekomst aan een evaluatie te onderwerpen.157

152
153

154

Kamerstukken II 2015/16, 32012, nr. 35, p. 1.
Kamerstukken II 2013/14, 33964, nr. 2 (Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen);
Kamerstukken II 2017/18, 33964, nr. 46, p. 1.
Zie naast Westenbroek 2017 (supra noot 2) eerdergenoemde Bleeker 2020 (supra noot
149); Tjittes 2017 (supra noot 134), Van Schilfgaarde 2017 (supra noot 104), p. 486, 490 en
492; Karapetian 2015 (supra noot 134); Strik 2010 (supra noot 92), p. 23 en 27. Zie voorts:
J.E. van Nuland, Beleidsbepaling en aansprakelijkheid, (diss. Maastricht) (Serie vanwege
het Van der Heijden Instituut deel 170), 2021, p. 188 en p. 193 e.v.; D.A.M.H.W Strik,
Wat kunnen de Belgen en de Nederlanders van elkaar
Ondernemingsrecht in de Lage Landen (Instituut voor Ondernemingsrecht nr. 117), Deventer: Wolters Kluwer 2020, par. 1; A. Karapetian, Bestuurdersaansprakelijkheid uit onrechtmatige daad. (diss. Groningen) (R&P nr. INSR11), DevenMvO
2019/8.2; J.M. van Dunn ,
, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2019 (Cahier Privaat-

WPNR 2014/7018, p. 437-438.
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156
157

Ondernemingsrecht 2021/62. Zie
Ondernemingsrecht
Hammerstein, Ondernemingsrecht 2
Ondernemingsrecht 2021/114, met daarop
een enigszins getergd naschrift van Hammerstein in Ondernemingsrecht 2021/115.
Zie voor een overzicht hiervan Westenbroek 2021 (supra noot 3).
Kamerstukken II 2019/20, 34491, nr. 17, p. 13.
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In de zomer van 2020 liet tot slot een collectief van 25 hoogleraren in het
ondernemingsrecht zich horen. Zij stelden onder verwijzing naar maatschappelijke geluiden in een collectief betoog dat bestuurders overmatig georiënteerd zijn geraakt op het eigen financieel succes van de vennootschap ten behoeve van aandeelhouders, waardoor zij onthecht zijn geraakt van de samenleving. Bestuurders zouden een bredere verantwoordelijkheid moeten dragen
en de wet zou zelfs gewijzigd moeten worden.158 Dat laatste lijkt mij overigens
niet nodig als de rechterlijke macht bestaande wetgeving uitlegt en toepast
naar de ratio zoals deze bedoeld is.159

geweest, is dat gelet op deze maatschappelijke ontwikkelingen in ieder geval
niet meer vanzelfsprekend. Ik wil ermee zeggen dat de vraag of en de mate
waarin een toetsing streng of terughoudend wordt beschouwd, niet los kan
worden gezien van deze van tijd tot tijd veranderlijke (wetenschappelijke en
maatschappelijke) inzichten. Wat twintig jaar geleden nog als een te strenge
toets zou zijn beschouwd, zou nu zomaar eens als een te terughoudende toets
kunnen worden beschouwd. De toekomst zal moeten uitwijzen of de Hoge
Raad zich de aanzwellende kritiek op de huidige theorie en de ontwikkelingen
in politiek en maatschappij zal aantrekken.

158

J.A. Wi
Ondernemingsrecht 2020/86.

159

ondernemingen en (bange?) bestuurders of coronawetenschap in crisistijd? Over onder
Ondernemingsrecht 2021/3.

