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Externe bestuurdersaansprakelijkheid 
(algemeen)

Als een vennootschap tekortschiet in de nakoming van een verbintenis of een onrechtmatige daad pleegt, is uitgangspunt, dat alleen de
vennootschap aansprakelijk is voor daaruit voortvloeiende schade. Onder bijzondere omstandigheden is evenwel, naast aansprakelijkheid van die
vennootschap, ook ruimte voor aansprakelijkheid van haar bestuurder. Voor het aannemen van een zodanige aansprakelijkheid is vereist, dat die
bestuurder ter zake van de benadeling persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt. Het antwoord op de vraag of de bestuurder persoonlijk een
ernstig verwijt kan worden gemaakt, is afhankelijk van de aard en ernst van de normschending en de overige omstandigheden van het geval (HR 5
september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2627, NJ 2015/22 (RCI Financial Services/K); HR 30 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:470, NJ 2018/330 (X./TMF
Management e.a.)). Deze aansprakelijkheid geldt niet alleen voor de (indirecte) formele bestuurders van rechtspersoon, maar evenzeer voor de
personen, die feitelijk het beleid bij de rechtspersoon bepalen, zoals (indirecte) aandeelhouders (HR 14 november 1997, ECLI:NL:HR:1997:ZC2494, NJ
1998/270 (Henkel); Hof Den Haag 2 augustus 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:2259, OR-Updates.nl 2016-0213 (A.W.M. X Beheer)).

Uit dit één en ander kan het na te melden stappenplan worden gedestilleerd om te kunnen bezien of een bestuurder van een vennootschap
aansprakelijk kan zijn tegenover haar schuldeisers:



Persoonlijk ernstig verwijt

Voor aansprakelijkheid van een bestuurder van een vennootschap tegenover haar schuldeisers kan onder meer grond zijn, als de
bestuurder (i) namens de vennootschap heeft gehandeld, of (ii) heeft bewerkstelligd of toegelaten, dat de vennootschap haar wettelijke of contractuele
verplichtingen niet nakomt. In beide gevallen mag, zoals gezegd, in het algemeen alleen dan worden aangenomen, dat de bestuurder tegenover de
schuldeiser van de vennootschap onrechtmatig heeft gehandeld waar hem, mede gelet op zijn verplichting tot een behoorlijke taakuitoefening als
bedoeld in artikel 2:9 van het Burgerlijk Wetboek, een voldoende ernstig verwijt kan worden gemaakt (HR 18 februari 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA4873,
NJ 2000/295 (New Holland Belgium/Oosterhof)). In de onder (i) bedoelde gevallen draait het, kort gezegd, om het wekken of in stand houden van een
onterechte schijn van kredietwaardigheid (Rb. Arnhem 2 maart 2011, ECLI:NL:RBARN:2011:BP7534, JIN 2011/262 (NLC); Rb. Rotterdam 19 augustus
2015, ECLI:NL:RBROT:2015:5922, NJF 2015/507 (Weton concern)). In de onder (ii) bedoelde gevallen draait het, kort gezegd, om frustratie van betaling
en verhaal (Hof Arnhem-Leeuwarden 8 september 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:6649, JOR 2016/89 (SNCU/Y.)).

Voor de onder (i) bedoelde gevallen is in de rechtspraak de maatstaf aanvaard, dat persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder van
de vennootschap kan worden aangenomen, als deze bij het namens de vennootschap aangaan van verbintenissen wist of redelijkerwijs had behoren te
begrijpen, dat de vennootschap niet aan haar verplichtingen zou kunnen voldoen en geen verhaal zou bieden, behoudens door de bestuurder aan te
voeren omstandigheden op grond waarvan de conclusie gerechtvaardigd is, dat hem ter zake van de benadeling geen persoonlijk verwijt gemaakt kan
worden (HR 6 oktober 1989, ECLI:NL:HR:1989:AB9521, NJ 1990/286 (Beklamel); Hof Amsterdam 27 februari 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:699, JOR
2018/174 (Triple Showtechniek)). In de onder (ii) bedoelde gevallen kan de betrokken bestuurder voor schade van de schuldeiser aansprakelijk worden
gehouden, als zijn handelen of nalaten als bestuurder ten opzichte van de schuldeiser in de gegeven omstandigheden zodanig onzorgvuldig is, dat hem
daarvan persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt. Van een dergelijk ernstig verwijt zal in ieder geval sprake kunnen zijn, als komt vast te
staan, dat de bestuurder wist of redelijkerwijze had behoren te begrijpen, dat de door hem bewerkstelligde of toegelaten handelwijze van de
vennootschap tot gevolg zou hebben, dat deze haar verplichtingen niet zou nakomen en geen verhaal zou bieden. Er kunnen zich ook andere
omstandigheden voordoen op grond waarvan een ernstig persoonlijk verwijt kan worden aangenomen (HR 8 december 2006, ECLI:NL:HR:2006:AZ0758,
NJ 2006/659 (Ontvanger/Roelofsen); Rb. Groningen 19 december 2012, ECLI:NL:RBGRO:2012:BY7934, NJF 2013/70 (Geothermie)).



Andere omstandigheden

Andere omstandigheden op grond waarvan een ernstig persoonlijk verwijt kan worden aangenomen doen zich voor als een bestuurder
van een vennootschap: (i) de schuldeisers namens de vennootschap toezegt om hen uit te ontvangen gelden exclusief te zullen voldoen, maar nadat het
voorziene actief in het vermogen van de vennootschap komt in vrijheid de keuze maakt om het ontvangene anders te besteden dan overeengekomen
met de schuldeisers in kwestie, bijzondere omstandigheden daargelaten (HR 26 maart 2010, ECLI:NL:HR:2010:BK9654, NJ 2010/189 (Zandvliet/ING
Bank)), (ii) weigert om te bewerkstelligen, dat de vennootschap een schuldeiser voldoet, terwijl de vennootschap niet in betalingsonmacht verkeert (Hof
’s-Hertogenbosch 7 mei 1997, ECLI:NL:GHSHE:1997:AB9823, NJ 1998/122 (Divos); Hof Amsterdam 16 februari 2010, ECLI:NL:GHAMS:2010:BM9466, JOR
2011/57 (Rietbergen/Nijland); Hof ’s-Hertogenbosch 25 mei 2010, ECLI:NL:GHSHE:2010:BM6066, JIN 2010/452 (Dubbel F/Ela Hungary); Rb. Noord-
Holland 24 april 2013, ECLI:NL:RBNNE:2013:BZ8656, JOR 2014/175 (Van Oord Handel en Transport)), (iii) voorafgaand aan een faillissement van de
vennootschap bij de besteding van de baten van de vennootschap geen rekening houdt met de (voor)rechten van haar schuldeisers, terwijl hij wist of
redelijkerwijs had behoren te begrijpen, dat de vennootschap in ernstige problemen verkeert en zijn eigen vordering op de vennootschap, of
vorderingen van met de vennootschap gelieerde (rechts)personen wel, en de vorderingen van andere schuldeisers niet voldoet, bijzondere
omstandigheden daargelaten (Hof ’s-Gravenhage 21 oktober 2008, ECLI:NL:GHSGR:2008:BG3451, JOR 2009/7 (Delta Roos); Hof Arnhem 3 augustus
2010, ECLI:NL:GHARN:2010:BN2957, JIN 2010/650 (Huisman q.q./X)), (iv) zijn persoonlijke belangen dient door het betalingsgedrag van de
vennootschap af te stemmen op zijn eigen bevrijding van hoofdelijke aansprakelijkheid, borgtocht of verleende zekerheidsrechten, terwijl de
vennootschap in financiële nood verkeert en de bestuurder constateert, dat met de op dat moment beschikbare financiën niet alle schuldeisers
(volledig) zullen kunnen worden voldaan, bijzondere omstandigheden daargelaten (Hof Amsterdam 14 februari 2012, ECLI:NL:GHAMS:2012:BW1995,
JOR 2012/209 (Pieper/Mentzel Beheer)), (v) willens en wetens in strijd met de waarheid informatie heeft verschaft, die de schuldeisers van de
vennootschap heeft bewogen tot het aangaan van verplichtingen, die zij zonder die valse informatie niet zouden zijn aangegaan (Rb. Utrecht 15 februari
2012, ECLI:NL:RBUTR:2012:BV3753, JOR 2012/243 (Fortis); Hof ’s-Hertogenbosch 9 januari 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:99, OR-Updates.nl 2018-0031 (X.
Beheermaatschappij)), of (vi) onvoldoende toezicht heeft gehouden op de uitoefening van een taak door een medebestuurder, terwijl de bestuurder
wist of redelijkerwijs had behoren te begrijpen, dat de medebestuurder in strijd met de Nederlandse regelgeving handelde (HR 30 maart 2018,
ECLI:NL:HR:2018:470, NJ 2018/330 (X./TMF Management e.a.)).



Doorgeefluik van 
bestuurdersaansprakelijkheid

Als de aansprakelijke bestuurder op haar beurt een rechtspersoon is, rust de aansprakelijkheid — ook in geval van aansprakelijkheid van
deze bestuurder tegenover de schuldeisers van de vennootschap — hoofdelijk op ieder, die ten tijde van het ontstaan van de aansprakelijkheid van een
rechtspersoon-bestuurder daarvan bestuurder is. Voor vestiging van de aansprakelijkheid van de meerdergraads bestuurder geldt niet de aanvullende
eis, dat de schuldeiser stelt, en zo nodig bewijst, dat ook die bestuurder persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt (HR 17 februari 2017,
ECLI:NL:HR:2017:275, NJ 2017/215 (Le Roux Fruit Exporters)). Als de tweedegraads bestuurder op zijn beurt een vennootschap is kan opnieuw worden
doorgegrepen naar de bestuurder van de tweedegraads rechtspersoon-bestuurder. Als ook die bestuurder een vennootschap is, herhaalt zich dit,
enzovoort, totdat de aansprakelijkheid van elke vennootschap uiteindelijk blijft rusten op één of meer natuurlijke personen (Kamerstukken II 1980/81,
16 631, nr. 3, p. 3; Hof ’s-Gravenhage 27 april 2006, ECLI:NL:GHSGR:2006:AZ1988, JOR 2006/260 (Palland/Reuser q.q.)). Iedere bestuurder van de
rechtspersoon-bestuurder is aansprakelijk uit hoofde van diens bestuurderschap. Er is sprake van hoofdelijkheid (Kroeze in: Asser/Maeijer & Kroeze 2-I*
2015/212).



Afkortingen

BW: Burgerlijk Wetboek
Rb.: Rechtbank
Hof: Gerechtshof
HR: Hoge Raad der Nederlanden
NJ: Nederlandse Jurisprudentie
NJF: Nederlandse Jurisprudentie Feitenrechtspraak Civiele Uitspraken
JIN: Jurisprudentie in Nederland
JOR: Jurisprudentie Onderneming & Recht


