
Bestuurdersaansprakelijkheid

Als ondernemer neemt u risico’s en dat hoort erbij. Dat u uw onderneming runt vanuit een BV, wil echter 
niet zeggen dat u persoonlijk niet meer aansprakelijk gesteld kunt worden. U moet in het oog houden dat 
u als bestuurder in een BV de onderneming behoorlijk bestuurt en dat u geen schade toebrengt aan de 
onderneming of aan derden. Doet u dat wel, dan loopt u het risico hiervoor persoonlijk aansprakelijk te 
worden gesteld. U krijgt dan te maken met bestuurdersaansprakelijkheid.

Zorgvuldig handelen
Zeker in deze tijden van economische crisis is het 
belangrijk dat u de juiste keuzes maakt en zorgvuldig 
handelt. Als ondernemer en bestuurder moet u daar-
bij onder meer zorgen voor een goed debiteuren-
beleid, het helder vastleggen en nakomen van  
afspraken met uw leveranciers en klanten, goede  
arbeidscontracten met uw personeel, het tijdig doen 
van belastingaangiften en de betaling daarvan etc. 
Als bestuurder komt er dus veel op u af.

Het is belangrijk dat u onderkent dat u als bestuurder 
een andere rol hebt dan als aandeelhouder. Het kan 
voorkomen dat u met verschillende ‘petten’ op een 
andere afweging maakt. Bijvoorbeeld wanneer u als 
aandeelhouder liever winst zou willen uitkeren  
terwijl u dat als bestuurder gezien de toekomst- 
verwachtingen niet verstandig vindt. Ook hierin moet 
u de juiste keuzes maken om risico’s van aansprake-
lijkheid te voorkomen. Het is ook verstandig om  
afspraken tussen de directeur/aandeelhouder en de 
BV schriftelijk vast te leggen.

U kunt met aansprakelijkheid als bestuurder in alle 
fasen van uw onderneming te maken krijgen. Niet  
alleen als de onderneming failliet is gegaan, maar 
ook als uw onderneming nog gewoon functioneert, 
kunt u als bestuurder het risico lopen aansprakelijk 
gesteld te worden voor gemaakte fouten. Wie u  
hierbij aansprakelijk kan stellen, hangt af van de  
situatie waarin u verkeert.

Interne bestuurdersaansprakelijkheid
De interne aansprakelijkheid betreft uw aansprakelijk-
heid tegenover de BV die u bestuurt. Aansprakelijk-
heid ontstaat op het moment dat een bestuurder zijn 
taak niet langer behoorlijk vervult (artikel 2: 9 BW).  
U kunt dan als bestuurder door een collega  
bestuurder, (mede) aandeelhouder of curator (door of 
namens de BV) aangesproken worden omdat u uw 
werk als bestuurder niet zorgvuldig hebt gedaan. 

Een bestuurder moet dus op zijn taak zijn berekend 
en van hem wordt verwacht dat hij zijn taak nauw-
gezet uitvoert. Schiet hij daarin tekort, dan kan dit tot 
persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder  
jegens de BV leiden. Wel is van belang dat aan de 
bestuurder dan een ernstig verwijt gemaakt moet 
kunnen worden (bijvoorbeeld bij roekeloos gedrag). 
Of een persoonlijk ernstig verwijt gemaakt kan wor-
den, hangt af van de omstandigheden van het geval.

Het kan zijn dat u een directie in de BV hebt met 
meerdere personen. Het is dan belangrijk ook de 
taakverdeling en onderlinge verantwoordelijkheid tus-
sen de bestuurders goed te regelen en deze afspra-
ken vast te leggen in bijvoorbeeld een directieregle-
ment. Dit kan aansprakelijkheidsrisico’s beperken.



Bestuurdersaansprakelijkheid en de uitkering van 
winst
De aandeelhouders van de BV kunnen besluiten om 
tot een winstuitkering over te gaan. Dit besluit van de 
aandeelhouders heeft echter geen gevolgen zolang 
het bestuur van de BV geen goedkeuring heeft  
verleend. Een goede onderlinge afstemming tussen 
aandeelhouder en bestuurder is dus vereist.

Het bestuur moet de goedkeuring weigeren als  
zij weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de 
vennootschap na uitkering niet kan blijven voortgaan 
met betalen. Het bestuur dient de financiële positie 
van de vennootschap te toetsen, waarbij zij tenminste 
een jaar vooruit moet kijken. Mocht de BV na een 
winstuitkering niet kunnen voortgaan met het betalen 
van haar opeisbare schulden en wisten de bestuur-
ders dat ten tijde van de uitkering of behoorden zij 
dat redelijkerwijs te voorzien, dan zijn zij persoonlijk 
aansprakelijk.

Het is belangrijk dat het bestuur een goede en  
zonodig schriftelijk gedocumenteerde afweging 
maakt voordat zij de goedkeuring geeft om tot een 
winstuitkering over te gaan en deze daadwerkelijk 
ook betaalt.

Externe bestuurdersaansprakelijkheid 
Het kan ook voorkomen dat u als bestuurder van een 
BV door derde partijen aansprakelijk wordt gesteld 
(externe bestuurdersaansprakelijkheid). Deze vorm 
van aansprakelijkheid kan bijvoorbeeld ingesteld 
worden door of vanwege:
•  een leverancier op grond van onrechtmatig 
 handelen;
• een curator in geval van faillissement;
•  de Belastingdienst of de bedrijfsvereniging wegens 

het niet betalen en/of niet melden van betalings-
onmacht belastingen en premies een misleidende 
jaarrekening of het niet (tijdig) deponeren van de 
jaarrekening bij de Kamer van Koophandel.

Het is verstandig dat u zich in voorkomende gevallen 
tijdig laat adviseren over uw situatie om risico’s van 
persoonlijke aansprakelijkheid op deze terreinen te 
voorkomen.

Aansprakelijkheid bij meerdere BV’s
Hebt u te maken met meerdere BV’s binnen hetzelfde 
concern, dan kan in bepaalde situaties zich de vraag 
voordoen of de moederonderneming (als bestuurder) 
aansprakelijk kan worden gesteld voor fouten die 
door of bij een dochteronderneming zijn gemaakt. 
Deze aansprakelijkheid wordt niet snel aangenomen. 
De BV’s binnen het concern zijn immers afzonderlijke 
rechtspersonen met beperkte aansprakelijkheid.

Toch kan aansprakelijkheid van de moeder-BV soms 
aan de orde komen als deze onrechtmatig gebruik 
maakt van haar invloed op de dochter-BV ten nadele 
van de schuldeisers of de schijn van kredietwaardig-
heid opwekt van de dochter-BV. Dat kan ook aan de 
orde komen als de moeder-BV zich intensief bemoeit 
met het beleid in de dochter-BV en zich als een  
feitelijk beleidsbepaler gaat gedragen. 

Voorbeeld
Als de moeder-BV de dochter-BV transacties laat begaan  
terwijl zij wist of in redelijkheid moest weten dat haar dochter-
BV de verplichtingen hiervan niet zou kunnen nakomen en 
daarvoor geen verhaal bood, dan kan dit onder omstandig-
heden leiden tot aansprakelijkheid van de moeder-BV.  
Zij heeft dus de belangen van de schuldeisers van de  
dochter-BV in het oog te houden.

Conclusie
U hebt weliswaar een BV met een beperkte aanspra-
kelijkheid, maar dat betekent wel dat u zich aan de 
spelregels moet houden en zorgvuldig als bestuurder 
moet handelen. Onder omstandigheden kan een  
bestuurder van een BV toch in privé aansprakelijk 
worden gesteld voor de schulden van de vennoot-
schap. Dat geldt niet alleen in het geval er een  
faillissement aan de orde is, maar ook als het bedrijf 
nog goed functioneert. 

Laat u zich op tijd adviseren en begeleiden om  
valkuilen van bestuurdersaansprakelijkheid te voor-
komen. Het gaat tenslotte ook om bescherming van 
uw persoonlijke vermogen.

Disclaimer
Deze brochure is gebaseerd op de (voorgestelde) regelgeving zoals die in de op 01 januari 2019 bekend was. Deze nieuwsvoorziening is met grote zorg 
samengesteld. Voor eventuele onvolkomenheden kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden. Druk- en zetfouten voorbehouden.
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