Bestuurdersaansprakelijkheid
Veel ondernemingsrisico’s zijn vanzelfsprekend om te verzekeren. Bestuurdersaansprakelijkheid staat niet altijd bovenaan het lijstje. En dat terwijl u als
bestuurder in sommige situaties ook privé aansprakelijk gesteld kan worden.
Lees meer over de risico’s waar u waarschijnlijk niet bij stil staat!
VERZEKERING • BEDRIJFSRISICO • HYPOTHEEK • PENSIOEN

Aanleiding
Als ondernemer vindt u het waarschijnlijk vanzelfsprekend om een aantal ondernemingsrisico’s te verzekeren.
Denk aan het brand-, aansprakelijkheids- en het risico van loondoorbetaling bij ziekte. Maar er zijn veel meer
risico’s waar u ook als bestuurder mee te maken heeft. Denk bijvoorbeeld aan bestuurdersaansprakelijkheid.
Als u hier niets voor regelt, kan dat zelfs privé enorme gevolgen hebben.
Wat is bestuurdersaansprakelijkheid?
Als bestuurder bent u verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de onderneming. U bent persoonlijk
aansprakelijk voor schulden als er sprake is van ‘kennelijk onbehoorlijk bestuur’. Oftewel: het moet objectief
gezien voor iedereen duidelijk zijn dat u als bestuurder verwijtbaar (onbehoorlijk) gehandeld heeft.
Meestal komt dit doordat er sprake is van nalatigheid of roekeloosheid, opzet, grove schuld, lichtzinnig en
onverantwoordelijk gedrag. U kunt als bestuurder voor gelopen schade privé aansprakelijk gesteld worden.
De schadebedragen kunnen fors oplopen en grote financiële consequenties hebben.
In de dagelijkse praktijk merken we dat bestuurders vaak niet goed op de hoogte zijn van de verschillende
risico’s die ze lopen. Daarom hebben we een aantal situaties op een rij gezet.
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Ik ben verplicht een jaarrekening
af te geven

Als Nederlandse rechtspersoon bent u verplicht om

De curator kan u vervolgens hoofdelijk aansprakelijk

elk jaar uw jaarrekening te deponeren bij Kamer van

stellen voor de schulden van de onderneming, omdat

Koophandel. Hier zijn allerlei regels aan verbonden.

aangenomen wordt dat dit de belangrijkste oorzaak

Bijvoorbeeld dat het deponeren binnen 12 maanden

van het faillissement is. Het maakt hierbij niet uit of u

na afloop van het boekjaar moet gebeuren. Kan de

binnen uw organisatie hiervoor verantwoordelijk bent

jaarrekening niet op tijd worden vastgesteld?

of een medebestuurder. Als u kunt aantonen dat er

Dan is niet deponeren geen optie. Wist u dat u in zo’n

andere oorzaken waren voor het faillissement, dan

geval verplicht bent om een voorlopige jaarrekening

kunt u hier nog wel aan ontkomen. Er geldt dus een

te deponeren?

omgekeerde bewijslast.

Als bestuurder bent u eindverantwoordelijk dat dit

Het niet deponeren van een jaarrekening wordt

gebeurt. Als de jaarrekening niet of niet op tijd

overigens ook gezien als een economisch delict.

gedeponeerd wordt en uw bedrijf gaat failliet, dan is

Het Openbaar Ministerie kan via de Belastingdienst

er volgens de wet sprake van onbehoorlijk bestuur.

een boete tot wel € 21.750,- opleggen.
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Ik heb medebestuurders

De theorie is helder: een bestuur met meerdere

Dit betekent dus dat ook als iets onder de

bestuursleden is collectief verantwoordelijk voor de

verantwoordelijkheid van de andere bestuurder valt,

algemene gang van zaken, waaronder het strategisch

u als medebestuurder aansprakelijk gesteld kunt

en financieel beleid.

worden. Bijvoorbeeld als uw medebestuurder die
verantwoordelijk is voor de jaarrekening deze niet

Alle bestuurders zijn in beginsel hoofdelijk aansprakelijk

op tijd deponeert en het bedrijf failliet gaat, dan

voor schade die de rechtspersoon lijdt door onbehoorlijk

kunt u ook persoonlijk aansprakelijk gesteld worden.

bestuur. Met die hoofdregel beschermt de wet degenen
die schade lijden als gevolg van onbehoorlijk bestuur.
Een benadeelde kan immers elk van de bestuursleden
aanspreken.
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Ik ben bestuurslid van een
vereniging/stichting

Als bestuurslid van een vereniging of stichting heeft u

Als het faillissement veroorzaakt is door wanbeleid

het vertrouwen van de leden. Dat is natuurlijk super,

van een bestuurslid, kunnen alle bestuursleden ook

misschien ook wel eervol om te doen. Maar bent u hier

persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Denk hierbij

ook nog blij mee wanneer u privé schade moet betalen

bijvoorbeeld aan het niet (juist) bijhouden van de

als de financiële verplichtingen niet nagekomen

administratie, onverantwoorde beslissingen nemen,

kunnen worden?

een greep uit de kas (ook door andere bestuurders)
of het zwart betalen van personeelsleden.

Net als bestuursleden van een onderneming zijn
bestuursleden van een vereniging of stichting
verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van
de vereniging of stichting. Kan de vereniging of
stichting niet aan de (financiële) verplichtingen
voldoen, dan kan zij failliet gaan.
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Ik kies er soms voor iets bewust
niet te verzekeren

Of u zich hier nou in herkent of niet, in beide gevallen

Als u van mening bent dat u nog nooit de bewuste

is dit een aandachtspunt!

keuze heeft gemaakt om iets niet te verzekeren,
dan gaan bij ons ook de alarmbellen rinkelen.

Want kiest u er inderdaad weleens voor om bewust

Want de vraag is dan of u wel een goed beeld heeft

iets niet te verzekeren? Dat is op zich niet erg. Sterker

van alle risico’s die u loopt. Misschien toch verstandig

nog: het uitgangspunt van Zicht is dat verzekeren niet

om hier met een adviseur (van Zicht) over te sparren.

altijd de beste oplossing is. Soms is het verstandiger
om een risico te vermijden of te verminderen.
Onder oplossingen verstaan wij ook het nemen van
preventiemaatregelen of het accepteren van een risico.
Maar let op! Als blijkt dat uw organisatie niet failliet
was gegaan als u wel bijvoorbeeld die cybercrimeverzekering had afgesloten, dan wordt dit gezien als
onbehoorlijk bestuur. En dan kunt u dus wel persoonlijk
aansprakelijk gesteld worden.
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Ik doe niet altijd diepgaand onderzoek
naar mijn contractpartners

Bij het aangaan van een relatie met een nieuwe

En dat onderzoek gaat heel ver. Om nog een

partner worden vaak contracten opgesteld.

voorbeeld te noemen: stel u koopt materialen in het

Wist u dat u hierbij een onderzoeksplicht of uw

buitenland. U investeert in een klein dorpje in Azië

contractpartner financieel stabiel is?

waar deze materialen geproduceerd worden. Alles lijkt

U moet bijvoorbeeld controleren of de afnemer/

fantastisch, totdat in het regenseizoen niet geleverd

partner kredietwaardig is. De onbetaalde rekeningen

kan worden omdat het dorp onbereikbaar is. U kunt

kunnen immers leiden tot een winstdaling en

hierdoor niet leveren, de winst keldert en uiteindelijk

uiteindelijk misschien zelfs tot een faillissement.

gaat u failliet. Omdat bij iets beter onderzoek duidelijk

Als bestuurder kunt u hier dan verantwoordelijk

was geworden dat het dorp in het regenseizoen

voor worden gehouden door bijvoorbeeld de

ontoegankelijk zou zijn, had u dit kunnen weten.

aandeelhouders.

Dit wordt dan gezien als onbehoorlijk bestuur.
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Ik ben niet als bestuurder
ingeschreven bij KvK

Bij een onderneming, vereniging of stichting met

Helaas is dat niet waar. Als u bestuurderstaken uitvoert

meerdere bestuursleden staan niet altijd alle

betekent dit dat u als bestuurder gezien kan worden

bestuursleden officieel ingeschreven bij de Kamer

en kunt u nog steeds persoonlijk aansprakelijk gesteld

van Koophandel. In gesprekken die we met relaties

worden bij bijvoorbeeld een faillissement. Ook als u

voeren merken we dat de perceptie bestaat dat dat

niet officieel bij de Kamer van Koophandel

ook niet uit maakt. Sterker nog, dat je dan ook niet

geregistreerd staat.

als bestuurder aansprakelijk gesteld kan worden.

Ons advies:
(Mede)bestuurslid zijn van een onderneming, vereniging of stichting kan ook privé grote financiële gevolgen
hebben. Neem daarom samen met uw adviseur de tijd om uw situatie echt goed te beoordelen en daar
conclusies aan te verbinden. Dat doen wij bij Zicht ook. Hierdoor behoeden wij onze relaties voor het
onbewust lopen van grote risico’s. En dat noemen wij gelukkig geregeld.
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Over Zicht
Wij helpen u bij het maken van
bewuste keuzes over financiële
risico’s. Bijvoorbeeld door samen
goed vooruit te kijken. En door
uw wensen en situatie in kaart
te brengen. Maar ook door na
te denken over verschillende
oplossingen.
Dit doen we met persoonlijk
advies en financiële producten
die aansluiten bij de fase van uw
(zakelijk) leven. Daardoor kunt u
zich richten op de dingen waar
het in uw leven écht om draait.
Dat is gelukkig geregeld!
Zicht heeft meer dan 100 jaar
ervaring met onafhankelijke
advisering van bedrijven en
particulieren. Vandaag de dag zijn
we één van de toonaangevende
adviesbedrijven van Nederland en
onderdeel van NN Group. Vanuit
vestigingen door heel Nederland
adviseren onze 450 deskundige
medewerkers u graag.
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