
 
Welkom bij de lezing 

 
Gooische Sociëteit Financiële Dienstverlening (GSFD) 

Verzorgd door Anita Hol-Bubeck 



Bestuurdersaansprakelijkheid 
en bijzondere aansprakelijkheid 

Door: Anita Hol-Bubeck 



Programma  

 

• 1. Bestuurdersaansprakelijkheid  

• 2. Wetgeving en jurisprudentie  

• 4. Overige ontwikkelingen 

• 5. Verzekerings (on) mogelijkheden  

• 6. Bijzondere ‘nieuwe’ aansprakelijkheid   

• 5. Tot slot 



 

In het nieuws 
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Stelling 

• Een bestuurslid van de GSFD huurt 
namens GSFD een locatie voor een 
lezing   

• De vereniging is in eerste instantie 
verantwoordelijk voor de betaling van 
de locatie   

 

• De stelling is juist  : groen 

• De stelling is niet juist : rood 

 



Uitgangspunten rechtspersoon 

• heeft rechtspersoonlijkheid èn  
• een eigen afgescheiden vermogen 
• bestuurder(s) en bij bepaalde omvang Raad 

van Commissarissen / Toezichthouders 
• van hen mag een behoorlijke vervulling van de 

taken worden verwacht 
 

 
• In principe géén aansprakelijkheid voor de 

bestuurder, maar in bepaalde situaties wel:  
• ‘Bestuurdersaansprakelijkheid’   



Stelling 

• Voor een bestuurslid van een 
organisatie die geen vergoeding voor 
zijn werkzaamheden ontvangt, kan er 
géén sprake zijn van 
bestuurdersaansprakelijkheid  

 

• De stelling is juist  : groen 

• De stelling is niet juist : rood 

 



Bestuurdersaansprakelijkheid 

• Als er sprake is van ‘onbehoorlijke 
taakvervulling’ of ‘onbehoorlijk bestuur’  

• Onbehoorlijk bestuur als geen redelijk 
denkend bestuurder –onder dezelfde 
omstandigheden– zo gehandeld zou hebben 

• Bestuurders kunnen persoonlijk of collectief 
worden aangesproken, ook als 

• zij niet betaald worden  
• zij zich bij laten staan door deskundigen 
• er meerdere bestuurders zijn 
• het gaat om beslissingen van andere bestuurders 
• sprake is van onbehoorlijk bestuur door het totale 

bestuur 

 



Stelling 

• De eigenaar van een BV koopt op naam van de 
BV een nieuwe dure auto, een Tesla van 
140.000,-- euro   

• De BV is in principe verantwoordelijk voor de 
betaling van de auto  

• Als het bestuurslid wist dat de BV onvoldoende 
geld had om de aankoop te doen dan kan hij 
door de BV en door de leverancier aangesproken 
worden voor de geleden schade  
 

• De stelling is juist  : groen 
• De stelling is niet juist : rood 

 



Bestuurdersaansprakelijkheid 

• Interne aansprakelijkheid 
• geldt tegenover de rechtspersoon (BV, Stichting) 

• Art. 2.9 BW onbehoorlijk bestuur/onverantwoord risico 
waarvan de rechtspersoon de dupe is   

• Bijv. een bestuurder vergeet om de benodigde vergunning voor het bedrijf aan 
te vragen en het bedrijf komt 3 maanden stil te liggen  

 

• Externe aansprakelijkheid * 
• geldt tegenover derden (klant, leverancier) 
• Bijv. een bestuurder van een bedrijf bestelt meubelen maar weet dat het bedrijf 

de rekening niet kan betalen  

 



Externe aansprakelijkheid  
op grond van  

• art. 2:138 en 248 BW bij faillissement : onbehoorlijk bestuur 
èn als dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement  

• Jurisprudentie: uitleg onbehoorlijk bestuur  
 

• art. 6:162 BW onrechtmatige daad 
 

• Anti-misbruikwetgeving uit de jaren tachtig om misbruik van 
rechtspersonen tegen te gaan bestaat uit drie wetten: 

• Wet ketenaansprakelijkheid 
• Wet bestuurdersaansprakelijkheid   
• Wet bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement 

 
• Antimisbruikwetgeving geldt niet voor non-profitinstellingen, 

vereniging zonder winstoogmerk en stichtingen  
 



Stelling 

• Als een bestuurder namens een 
rechtspersoon een onverantwoorde 
investering doet  dan is alleen die 
bestuurder aansprakelijk en de andere 
bestuurders zijn niet aansprakelijk 

 

• De stelling is juist  : groen 

• De stelling is niet juist : rood 



Aansprakelijkheid van bestuurders 
als er meerdere bestuurders zijn 

• Specifieke taken 

• Andere bestuurder(s) kunnen zich disculperen 
als er géén sprake is van een ernstig 
verwijtbaar handelen  van die bestuurders 

 

• Jurisprudentie:  

• financiële kwesties zijn kerntaken van het 
gehele bestuur èn kan niet uitsluitend 
toebedeeld worden aan een enkel bestuurslid! 



Stelling 

• Een bestuurder van een BV heeft jarenlang  
onverantwoorde uitgaven gedaan 
waardoor de BV uiteindelijk failliet gegaan 
is  

• De curator kan op zowel externe als 
interne  aansprakelijkheid een bestuurder 
aanspreken  

 

• De stelling is juist  : groen 

• De stelling is niet juist  : rood 



Ontwikkelingen 
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Stelling 

• Een bestuurder van een rechtspersoon 
heeft onverantwoorde uitgaven gedaan 
waardoor de rechtspersoon failliet is 
gegaan  

• Het Openbaar Ministerie ( OM) kan deze 
bestuurder een bestuursverbod opleggen 
van 5 jaar  

 

• De stelling is juist  : groen 

• De stelling is niet juist : rood 



Wet civielrechtelijk bestuursverbod 

• In werking getreden op 1 juli 2016 

• Ingevoegd in Faillissementswet  

 

• De curator en het Openbaar Ministerie kunnen aan de 
bestuurders van  rechtspersonen een bestuursverbod op 
laten leggen voor max. 5 jaar 

 

• Doel: tegengaan van faillissementsfraude en andere 
ernstige onregelmatigheden rond het faillissement van 
rechtspersonen  

 



Ontwikkeling: wetgeving 

• Aanpassing bestaande wetgeving komt voort uit de 
roep om verantwoordelijke bestuurders financieel 
aansprakelijk te stellen voor schade 

• Voor zowel non-profit-  als profit instellingen 

• Onderzoek 2012 door Erasmus School of Law 

 

• Voorbeelden van aanpassing wetgeving 

• Wcz ( Wet cliëntenrechten zorg) 2013  

• Wetsvoorstel: Bestuur en Toezicht rechtspersonen  

• Wet civielrechtelijk bestuurverbod per 1 juli 2016 * 

 



Uitspraak Gerechtshof  
Arnhem Leeuwarden van 24 januari 2017 

• Centrale vraag was:  

• Geldt de klachtplicht van een 
schuldeiser (art. 6:89 BW) ook voor een 
schuldeiser als dat de  rechtspersoon is 
die de bestuurder aansprakelijk stelt? 

 

• Uitspraak was nee! 

 



Vereniging van Eigenaars 

• Ingestorte galerijvloer in Leeuwarden 
2011  

• Aanleiding aanpassing Regeling 
Bouwbesluit per 1-1-2016 

• Verplicht onderzoek voor 1 juli 2017  

• Balkons, galerijvloeren etc. van 
gebouwen bouwjaar 1950-1970  

• Niet aan de plicht voldaan?  

 

 



Stelling 

 

• Een bestuurdersaansprakelijkheids-
verzekering is voor bepaalde  
rechtspersonen wettelijk verplicht 

 

 

• De stelling is juist  : groen 

• De stelling is niet juist : rood 



Verzekerings(on)mogelijkheden 



Stelling 

 

• Een bestuurdersaansprakelijkheids-
verzekering wordt gesloten door de 
bestuurder(s) van een rechtspersoon 

 

• De stelling is juist  : groen 

• De stelling is niet juist : rood 



Bestuurdersaansprakelijkheids- 

verzekering 

• Doel: bescherming privévermogen van bestuurders 

• wordt gesloten door de rechtspersoon 

 

 

 

• Interne en externe aansprakelijkheid gedekt 

 

• Dekkingsmogelijkheden, verzekerde bedragen, eigen 
risico’s , premie etc. afhankelijk van acceptatiebeleid 
per verzekeraar en de soort en omvang van de 
rechtspersoon 
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Dekking 

• Vergoed wordt:  

• schadevergoeding als de bestuurder aansprakelijk blijkt 
te zijn   

• de kosten van verweer incl. proceskosten en de 
bereddingskosten boven de verzekerde som als deze 
kosten in overleg met de verzekeraar gemaakt zijn 

• de wettelijke rente 

 

• Soms ook tot een apart genoemd maximum:  

• kosten in verband met het stellen van een zekerheid 

• kosten om de goede naam of eer bestuurders te 
herstellen 



Stelling 

• Bij een financiële dienstverlener zijn werknemers  in 
dienst die niet beschikken over de in de Wft vereiste 
vakdiploma’s  
 

• Het bedrijf, de BV, krijgt een boete opgelegd en omdat 
de situatie niet verbeterd wordt na één jaar ook een 
boete opgelegd aan de bestuurder van de BV  
 

• De boete van de BV valt niet onder de dekking van de 
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering maar de 
boete van de bestuurder wel  
 

• De stelling is juist   : groen 
• De stelling is niet juist   : rood 



Uitsluitingen 

• Opzettelijke veroorzaakte schade 
• Milieuverontreiniging 
• Zaak- en personenschade 
• Niet voldoen aan boekhoud- en publicatieplicht  
• Aansprakelijkheid verhogende bedingen 
• Boetes in welke vorm dan ook 
• Ongeoorloofd begunstiging van derden 
• Bevoordelen van verzekerde persoonlijk  
• Frauduleus handelen 
• Beroepsaansprakelijkheid 
• Vorderingen uit VS of Canada ( of volgens dat recht) 
• Uitlooprisico (inloop vaak wel verzekerd) 
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Aanbieders 

• Diverse verzekeraars kennen 
verzekeringsmogelijkheden voor MKB, 
internationale bedrijven, stichtingen en 
verenigingen 

• Standaard product maar ook maatwerk  

• Allianz,  AIG, Turien, Schouten Insurance, 
CNA/Hardy, Chubb, Hiscox, Achmea etc.  

 

• Tip: informeer bij de gemeente of er een 

vrijwilligersverzekering is en of 
bestuurdersaansprakelijkheid is meeverzekerd  



Tot slot bestuurders 
aansprakelijkheid 

• Bij aanvaarding van een functie als bestuurder 
is de bestuurdersaansprakelijkheid 
(verzekering) niet het eerste waar men aan 
denkt 
 

• De interne en de externe  aansprakelijkheid 
van een bestuurder is een reëel risico zeker in 
claimbewuste samenleving 
 

• Inventariseer en analyseer ook dit risico  
• Geef advies: risico is (meestal) goed 

verzekerbaar en tegen redelijke premie 
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Bijzondere aansprakelijkheid   

Ontwikkelingen brengen  
bijzondere ‘nieuwe’ 

aansprakelijkheid met zich mee 



Productaansprakelijkheid 

• Brexit 

• Levering van goederen via internet 

• - Gaan de goederen naar bijv. VS?  

• - Wie is EU importeur?  

 

• Moderne technieken:  

• - 3 D printing (polis Turien) 

• - elektrische en zelfrijdende auto’s  

 

 



Cyberrisico’s 

• Wereldwijde cyberaanval WannaCry 12 mei 
2017  

• Eigen schade, schade aan derden en kosten 

• -aansprakelijkheid bij degene die de gegevens 
‘vastlegt en beheert’  

 

• Ontwikkelingen: 

• - per 1-1-2016 meldplicht datalekken 

• - Wetsvoorstel bestrijding cybercrime (in de 
Tweede kamer aangenomen 20-12-2016)  



Milieuaansprakelijkheid 

• De Environmental Liability Directive (ELD) en 

richtlijn 2004/35/EG 

• - Wie is de vervuiler?  

• - Richtlijn: risicoaansprakelijkheid 

 

• Asbest: 2024 geen daken meer met asbest 

 

 

 

 



Overige risico’s 

• Deeleconomie 

• Drone 

• Moderne voertuigen  

• - zelfrijdende auto’s   

• - snelle e-bike 

• - hoverboard 

• Voertuigoverzicht van het Verbond 



 
Vragen?  



Bedankt en  

tot ziens! 

1 juni 2017  

Anita Hol-Bubeck 

www.anitahol-bubeck.nl 

http://www.anitahol-bubeck.nl/
http://www.anitahol-bubeck.nl/
http://www.anitahol-bubeck.nl/

