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KRONIEK BESTUURDERSAANPRAKELIJKHEID 2017

1

Inleiding

In de kroniek in deze bundel van vorig jaar constateerden Kraaipoel en Oppedijk dat
de rust op het vlak van het bestuurdersaansprakelijkheidsrecht definitief is weergekeerd.2 Op dit moment moeten wij constateren dat dit nog steeds zo is. Althans, wat
betreft de hoofdlijnen van de dogmatiek. Er is slechts één uitspraak geweest in 2017
die de pennen in het vakgebied echt heeft losgekregen en die betreft niet echt een
hoofdlijn, meer een opvallende side issue. Dat is het arrest van de Hoge Raad van
17 februari 2017 inzake Kampschoër/Le Roux,3 waarover meer in par. 6.1. Verder
waren de hoofdlijnen van het bestuurdersaansprakelijkheidsrecht aan het begin van
2017 wel duidelijk en dat is gedurende het jaar zo gebleven. Kennelijk vanwege die
duidelijkheid kon het gebeuren dat het Hof Arnhem-Leeuwarden afgelopen jaar een
kortgedingvonnis bekrachtigde waarin een geldvordering ex art. 2:9 BW in kort
geding was toegewezen.4
In het detail van het rechtsgebied zit wel nog voldoende speling. Dat werd ook
gesignaleerd door de redactie van de bundel Aansprakelijkheid van bestuurders en
commissarissen die vorig jaar is verschenen. Zij signaleerden dat het bestuurdersaansprakelijkheidsrecht een uitdijend rechtsgebied is waarop steeds meer deelvragen opkomen die om nadere analyse vragen.5 Een heel aantal van de deelvragen
die in de bundel zijn belicht komen terug in deze kroniek.
Wij gaan in deze kroniek niet in op nieuwe wetgeving, want voor zover wij weten
valt daarover voor 2017 weinig te melden. Het Wetsvoorstel Wet bestuur en toezicht
rechtspersonen6 is al in 2016 ingediend en is op het moment van schrijven van deze
kroniek nog steeds in behandeling bij de Tweede Kamer. De Wet civielrechtelijk

1
2

3
4
5
6

Beide auteurs zijn werkzaam als advocaat bij Lemstra Van der Korst in Amsterdam. Van Bekkum is
daarnaast als fellow verbonden aan het OO&R/VHI, RU Nijmegen.
Kraaipoel & Oppedijk, ‘Kroniek bestuurdersaansprakelijkheid 2016: It’s the end of the world as we
know it (and it feels fine)’, Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2016-2017
(VDHI nr.141), Deventer: Wolters Kluwer 2017, p. 3, hierna: Kraaipoel & Oppedijk 2017.
HR 17 februari 2017, JOR 2017/121, m.nt. Leijten (Kampschöer/Le Roux).
Hof Arnhem-Leeuwarden 14 november 2017, JOR 2018/38, m.nt. Van Thiel (Leithreas/TT Plaza
Technology).
Van Solinge, Van Bekkum, Kreileman & Schuijling, Aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen, Deventer: Wolters Kluwer 2017, p. 1, hierna: Bundel bestuurdersaansprakelijkheid 2017.
Kamerstukken II 2015/16, 34491, 2.
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bestuursverbod is al op 1 juli 2016 in werking getreden7 en heeft voor zover wij
hebben kunnen vaststellen nog niet tot rechtspraak geleid.
Wij concentreren ons in deze kroniek dus op wat ons is opgevallen in de
rechtspraak. Wij beogen daarbij met name een signaleringsfunctie te vervullen.
Voor meer diepgang verwijzen wij zoveel mogelijk naar literatuur, met een speciale
focus op literatuur die in 2017 is verschenen. Wij veronderstellen de hoofdlijnen van
het bestuurdersaansprakelijkheidsrecht bij de lezer bekend en zullen dus vaste
concepten, zoals bijvoorbeeld ‘Beklamel-aansprakelijkheid’, veelal zonder verdere
toelichting gebruiken.
Voordat we met de bespreking van de meest interessante onderdelen van de
jurisprudentie beginnen, gaan we in op de statistieken van het bestuurdersaansprakelijkheidsrecht in 2017 en besteden we een korte paragraaf aan hindsight bias.

2

De statistieken

Voor deze kroniek hebben wij geprobeerd alle uitspraken over bestuurdersaansprakelijkheid te vinden uit 2017 die zijn gepubliceerd op rechtspraak.nl. Wij hebben
daarbij hulp gehad van LexIQ (https://lexiq.nl), een jong bedrijf dat met slimme
logaritmen juridische statistische data ontsluit. LexIQ heeft voor ons een selectie
gemaakt van alle uitspraken op rechtspraak.nl:
(i) die zijn gedaan tussen 1 januari en 31 december 2017; en
(ii) waarbij in het veld ‘Inhoudsindicatie’ de term ‘bestuurdersaansprakelijkheid’
voorkomt; en/of
(iii) waarbij in de tekst van de uitspraak op basis van door ons aangereikte
zoektermen duidelijke indicaties zijn dat de procedure betrekking heeft op
een vordering tegen een bestuurder op basis van art. 2:9 BW, art. 2:138 BW/
art. 2:248 BW of art. 6:162 BW.8
Van de zoekresultaten hebben wij zoveel mogelijk uitgezonderd (i) kort gedingen;
(ii) kantonzaken; en (iii) verzoekschriftprocedures, omdat daarin over het algemeen
niet wordt geoordeeld over bestuurdersaansprakelijkheidsvorderingen.

7
8

4

Stb. 2016/205.
Van Bekkum, medeauteur van deze kroniek, doet samen met Kreileman, als promovenda verbonden
aan het Van der Heijden Instituut (OO&R) van de Radboud Universiteit Nijmegen, onderzoek naar
kwantitatieve ontwikkelingen in het bestuurdersaansprakelijkheidsrecht van 2008 t/m 2017. Voor dat
onderzoek maken zij gebruik van de hulp van LexIQ. De resultaten van dat onderzoek worden naar
verwachting dit jaar gepresenteerd. In dat kader zullen Kreileman en Van Bekkum uitgebreid
verantwoording afleggen over de zoektermen op basis waarvan is vastgesteld of een bepaalde
uitspraak betrekking heeft op een vordering wegens bestuurdersaansprakelijkheid. Die uitgebreide
verantwoording blijft in deze kroniek achterwege.
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Wij realiseren ons dat op basis van de selectie die we aldus hebben gemaakt,
mogelijk relevante uitspraken over bijvoorbeeld (i) aansprakelijkheid van commissarissen of andere toezichthouders; (ii) aansprakelijkheid van feitelijk beleidsbepalers of personen met een soortgelijke positie; (iii) aansprakelijkheid van
bestuurders op andere grondslagen dan art. 2:9 BW, art. 2:138 BW/art. 2:248 BW
of art. 6:162 BW; of (iv) aanpalende procedures, zoals procedures over art. 843a Rv
of voorlopige getuigenverhoren, hebben gemist. Wij hebben dat geprobeerd te
compenseren door in de JOR na te gaan welke uitspraken uit 2017 daar tot nu toe
aandacht hebben gekregen en door navraag te doen bij vakgenoten naar wat hen is
opgevallen het afgelopen jaar. Dat heeft nog vijf uitspraken opgeleverd: één van een
rechtbank over art. 2:9 BW,9 één van een rechtbank over art. 6:162 BW,10 een van
de Ondernemingskamer over art. 2:354 BW11 en twee van de Hoge Raad over
art. 36 Invorderingswet 1990.12
De 172 uitspraken die wij met behulp van LexIQ hebben gevonden en de andere vijf
uitspraken, hebben wij op hoofdlijnen doorgenomen. Uitspraken die toch niet over
bestuurdersaansprakelijkheid bleken te gaan, hebben wij uit de selectie verwijderd.
Wij hebben toen 147 zaken overgehouden, inclusief de vijf hiervoor genoemde
uitspraken uit de JOR. Deze zaken kunnen als volgt worden verdeeld qua instantie,
primaire grondslag13 en uitkomst:
Rechtbanken
Art. 2:9 BW
Art. 2:138 BW/
art. 2:248 BW
Art. 6:162 BW
Overig
Totaal

Toewijzingen

Afwijzingen

Overig

Totaal

9
6

5
4

0
0

14
10

11
1
27

35
0
44

0
0
0

46
1
71

9
10
11
12

Rb. Amsterdam 2 augustus 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:540.
Rb. Den Haag 26 april 2017, JOR 2017/194, m.nt. Bartman (OK Autoglas/X c.s.).
Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) 8 december 2017, JOR 2018/9, m.nt. Josephus Jitta, (ZED+).
HR 17 februari 2017, JOR 2017/156, m.nt. Groffen; en HR 31 maart 2017, JOR 2017/189, m.nt.
Tekstra (X/Staatssecretaris van Financiën).
13 Wij hebben gekeken naar de primaire grondslag voor de vordering wegens bestuurdersaansprakelijkheid. Dit sluit niet uit dat de eiser in de procedure ook andere vorderingen – primair, nevengeschikt
of subsidiair – tegen dezelfde bestuurder heeft ingesteld, bijvoorbeeld wegens onverschuldigde
betaling, een borgstelling, een overeenkomst, enzovoort.
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Gerechtshoven
Art. 2:9 BW
Art. 2:138 BW/
art. 2:248 BW
Art. 6:162 BW
Overig
Totaal

Toewijzingen

Afwijzingen

Overig

Totaal

4
7

4
8

1
1

9
16

10
1
22

21
1
34

3
2
7

34
4
63

Hoge Raad

Inhoudelijke
beslissing

Art. 81 RO

Totaal

Art. 2:9 BW
Art. 2:138 BW/
art. 2:248 BW
Art. 6:162 BW
Overig
Totaal

1
0

2
2

3
2

3
3
7

2
0
6

5
3
13

De verdeling van deze uitspraken over de instanties is opvallend. Er zijn bijna net
zoveel gepubliceerde uitspraken in hoger beroep als in eerste aanleg. In de periode
2011-2013 werd in 30% van de handelszaken, sector civiel, hoger beroep ingesteld.14 Onze cijfers over 2017 vormen een indicatie dat dit percentage in bestuurdersaansprakelijkheidszaken weleens flink hoger zou kunnen liggen. Als dat zo is,
zou het interessant zijn om de oorzaak daarvan te onderzoeken. Maar zeker weten of
het percentage significant hoger ligt, doen we natuurlijk niet. De opvallende
verhouding tussen de zaken in eerste aanleg en in hoger beroep in onze cijfers
kan ook andere oorzaken hebben, zoals een verschillend publicatiebeleid bij de
rechtbanken en hoven of een piek in het aantal eerste aanlegzaken in de periode vóór
2017. Wij hebben dit in het kader van deze kroniek niet verder onderzocht.
Wat ook opvallend is, is de verdeling tussen de zaken over de drie meest
voorkomende grondslagen: art. 2:9 BW (26 stuks), art. 2:138 BW/art. 2:248 BW
(28 stuks) en art. 6:162 BW (85 stuks). Het aantal zaken op grond van onrechtmatige daad steekt er met kop en schouders bovenuit. Dat is het deel van het
bestuurdersaansprakelijkheidsrecht waar de onrust was ontstaan waaraan Kraaipoel
en Oppedijk refereerden aan het begin van hun kroniek van vorig jaar in deze
bundel, zoals hiervoor gememoreerd. Wellicht dat de onduidelijkheid over dit deel
14 Zie daarover Peters op de website van zijn kantoor, www.bureaubrandeis.com/facts-and-figuresover-hoger-beroep/, met verwijzing naar een onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en
Documentatiecentrum (www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/rechtsvergelijkend-onderzoek-hoger-beroep.aspx).
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van het recht die door de Hoge Raad was gecreëerd, crediteuren van rechtspersonen
ertoe heeft bewogen om de onduidelijke jurisprudentie van de Hoge Raad in hun
voordeel uit te leggen en op basis daarvan vorderingen op de bestuurder in privé te
beargumenteren. Ook hier geldt weer dat dit slechts een suggestie is van onze zijde,
er kunnen ook andere oorzaken zijn van dit opvallende verschil. Zo zijn er
bijvoorbeeld in en rond rechtspersonen veel meer partijen (met name crediteuren)
die een vordering op grond van art. 6:162 BW kunnen instellen, dan partijen die een
vordering op grond van art. 2:9 BW (enkel de rechtspersoon) of art. 2:138 BW/
art. 2:248 (enkel de curator) kunnen instellen. Ook dat zou onze cijfers kunnen
verklaren. Ook dit hebben we in het kader van deze kroniek niet verder uitgezocht.
Wat ook nog relevant is, is het grote aantal afwijzingen van vorderingen op grond
van art. 6:162 BW. Bij de rechtbanken en de hoven samen waren er 21 toewijzingen
en 56 afwijzingen. Dat komt neer op 27% toewijzingen en 73% afwijzingen. In de
uitspraken waarin de vorderingen tegen bestuurders werden afgewezen, is het ons
opgevallen dat bestuurders door crediteuren vaak heel gemakkelijk aansprakelijk
worden gesteld, zonder dat sprake is van noemenswaardige onderbouwing. Rechters
rekenen vaak snel af met dergelijke frivole pogingen om vorderingen tegen
bestuurders toegewezen te krijgen. Zonder volledigheid na te streven, zijn enkele
goede voorbeelden te vinden in de uitspraken van rechtbanken die in deze voetnoot
zijn vermeld.15 Ook is ons opgevallen dat crediteuren bestuurders heel geregeld
naast (of zelfs in plaats van) de door hen bestuurde rechtspersoon aanspreken en
juridische actie dus niet beperken tot hun contractuele wederpartij.16 Hieruit kan de
gedachte ontstaan dat hoewel de Hoge Raad hoge drempels voor aansprakelijkheid
van bestuurders heeft opgeworpen, de drempels voor aansprakelijkstelling juist zijn
verlaagd. De redactie van de bundel Aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen opperde eenzelfde mogelijkheid en vroeg zich af of er wellicht sprake is
van een toegenomen claimcultuur.17 Ook dit hebben we in het kader van deze
kroniek niet verder onderzocht.
Een laatste wat trieste observatie is dat tussen de aanvankelijke selectie van LexIQ
van 172 uitspraken, vijf uitspraken zaten van rechtbanken en hoven over het al dan
niet uitspreken van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van een bestuurder
jegens wie een vordering wegens bestuurdersaansprakelijkheid was ingesteld of
15 Rb. Den Haag 11 januari 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:188, r.o. 4.56; Rb. Zeeland-West-Brabant
19 april 2017, ECLI:NL:RBZWB:2017:3014, r.o. 4.8; Rb. Midden-Nederland 5 juli 2017,
ECLI:NL:RBMNE:2017:3160; Rb. Midden-Nederland 26 juli 2017, ECLI:NL:RBMNE:2017:3812;
Rb. Rotterdam 2 augustus 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:6094; Rb. Limburg 2 augustus 2017,
ECLI:NL:RBLIM:2017:7463; Rb. Amsterdam 16 augustus 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:4858;
Rb. Noord-Nederland 1 november 2017, ECLI:NL:RBNNE:2017:4160.
16 Zie bijvoorbeeld, zonder hierbij volledig te zijn, Rb. Midden-Nederland 6 september 2017,
ECLI:NL:RBMNE:2017:4592, r.o. 4.8; Rb. Gelderland 4 oktober 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:5099,
r.o. 2.18 en Rb. Zeeland-West-Brabant 25 oktober 2017, ECLI:NL:RBZWB:2017:7022, r.o. 3.11-3.14.
17 Bundel bestuurdersaansprakelijkheid 2017, p. 2.
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toegewezen.18 In deze vijf uitspraken werd de schuldsaneringsregeling niet uitgesproken, onder meer omdat niet aannemelijk was dat de schulden wegens bestuurdersaansprakelijkheid te goeder trouw waren ontstaan (art. 288 lid 1 aanhef en sub b Fw).
Aldus resteerde het persoonlijk faillissement. Dit herinnert ons aan de mogelijk
verstrekkende persoonlijke gevolgen van aansprakelijkheid als bestuurder,19 zeker
waar de financiële risico’s van de onderneming van de rechtspersoon of de schade
die vanuit die onderneming kan worden aangericht vele malen groter zijn is dan het
privévermogen van de bestuurder. Dat vraagt om zorgvuldige rechtspraak en
nauwgezette inachtneming van de hoge drempels voor persoonlijke aansprakelijkheid die de Hoge Raad heeft opgeworpen.

3

Hindsight bias

Er is de laatste tijd in het ondernemingsrecht veel aandacht voor het thema hindsight
bias. Niet alleen kwam dit onderwerp naar voren in de literatuur,20 ook de
najaarsbijeenkomst op 23 november 2017 van de vereniging die deze bundel
uitgeeft, was gewijd aan dit thema onder de titel “Rechterlijk (voor)oordeel?”. In
het bestuurdersaansprakelijkheidsrecht staat buiten kijf dat het handelen van de
bestuurder ex tunc moet worden beoordeeld, zonder wijsheid achteraf.21 Afgelopen
jaar hebben we geleerd dat dat in België ook zo is. De Belgische advocaten Tas en
Hotterbeekx schreven in de bundel Aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen dat ook de rechter in België het handelen van de bestuurder ex ante of a
priori moet beoordelen en dat met a posteriori vaststellingen geen rekening mag
worden gehouden. Zij gebruikten daarbij de mooie uitdrukking dat het al te
gemakkelijk is “profeet van het verleden” te spelen.22
Het is goed te constateren dat het risico van oordelen met wijsheid achteraf in het
bestuurdersaansprakelijkheidsrecht door rechters af en toe expliciet wordt onderkend

18 Rb. Rotterdam 5 januari 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:2561; Rb. Rotterdam 17 januari 2017,
ECLI:NL:RBROT:2017:3123; Hof Den Haag 25 april 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:1444; Hof
’s-Hertogenbosch 9 november 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:4827 en Hof Arnhem-Leeuwarden
7 december 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:10775.
19 De Rb. Midden-Nederland heeft in een uitspraak van 6 september 2017 ook uitdrukkelijk rekening
gehouden met de mogelijk “ingrijpende gevolgen” van aansprakelijkheid van bestuurders “voor hen
en hun families”, ECLI:NL:RBMNE:2017:4592, r.o. 4.8.
20 Zie hierover C.F. Deelen, ‘Mentale misleiding en de rechter. Meavita, de OK en oordelen achteraf’,
WPNR 2016/7111; R.M. Hermans, ‘Het voorkomen van hindsight bias bij het beoordelen van het
handelen van ondernemingen’, in: Van Amsterdam e.a. (red.), Fraude – Financieel recht –
Ondernemingskamer 2016, p. 105-149 en het proefschrift van R.M. Hermans, Het onderzoek in
de enquêteprocedure 2017, hoofdstuk 8.
21 Zie bijvoorbeeld al Asser/Maeijer 2-III (Hoofdstuk X, XI, XIII, XIV) 2000/328, p. 453.
22 Tas en Hotterbeekx, ‘Bestuurdersaansprakelijkheid in België: Een veelkoppige draak die zelden vuur
spuwt’, Bundel bestuurdersaansprakelijkheid 2017, p. 686.
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en dat die rechters nadrukkelijk proberen te voorkomen dat dat risico zich bij hen
verwezenlijkt. Wij vonden daarvan vier goede voorbeelden.23 Soms gaat het ook nog
mis, zoals bij het Hof Arnhem-Leeuwarden in een arrest van oktober 2017, waarover
Van Bekkum in zijn noot bij dat arrest.24 Met alle aandacht die er momenteel voor
hindsight bias is, hopen we dat dit soort gevallen steeds minder zullen voorkomen.

4

Aansprakelijkheid jegens de rechtspersoon – art. 2:9 BW

4.1

Hoge Raad – rechtsmacht

Wat betreft aansprakelijkheid van bestuurders jegens de rechtspersoon ex art. 2:9
BW was het vrij stil op het vlak van de Hoge Raad. Hij wees één inhoudelijk arrest
in een IPR-kwestie waarover het HvJ EU zich al op 10 september 2015 had gebogen
in de zaak Holterman c.s./Spies.25 In dat arrest zette het HvJ EU de criteria uiteen
op basis waarvan moet worden bepaald of de rechtsverhouding tussen een
rechtspersoon en haar statutair bestuurder onder Brussel I (de EEX-Verordening)
kwalificeert als een verbintenis uit arbeidsovereenkomst, uit overeenkomst of uit
onrechtmatige daad. Op basis daarvan oordeelde de Hoge Raad in een arrest van
3 februari 2017 dat in die casus sprake was van een verbintenis uit arbeidsovereenkomst in de zin van art. 18-21 Brussel I (na herschikking art. 20-23 Brussel I),
zodat geen toepassing kon worden gegeven aan de bevoegdheidsgronden van art. 5,
aanhef en onder 1, respectievelijk onder 3 Brussel I (na herschikking art. 7 Brussel
I).26 Bij dit oordeel gaf de Hoge Raad toepassing aan het criterium dat sprake is van
een verbintenis uit arbeidsovereenkomst indien de bestuurder gedurende bepaalde
tijd voor en onder het gezag van de vennootschap prestaties heeft verricht tegen
beloning.27 In zijn noot bij het arrest merkt Van der Schrieck op dat met name
interessant is wanneer de vereiste gezagsverhouding wel en niet bestaat en dat dit
zeker niet altijd duidelijk zal zijn.28

23 Hof ’s-Hertogenbosch 24 januari 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:214, r.o. 4.7.2; Hof ArnhemLeeuwarden 24 januari 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:527, r.o. 6.18; Hof Arnhem-Leeuwarden
24 oktober 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:9213, r.o. 5.2.13 en 5.2.17 en Rb. Gelderland 13 december
2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:6849, r.o. 4.8.
24 Hof Arnhem-Leeuwarden 24 oktober 2017, JOR 2018/37, m.nt. J. van Bekkum (Wea Beheer).
25 HvJ EU 10 september 2015, C-47/14, JOR 2015/288, m.nt. Van der Plas (Holterman c.s./Spies).
26 HR 3 februari 2017, JOR 2017/190, m.nt. Van der Schrieck (Holterman c.s./Spies), r.o. 3.5.
27 HR 3 februari 2017, JOR 2017/190, m.nt. Van der Schrieck (Holterman c.s./Spies), r.o. 3.4.
28 Zie par. 4 en 5 van de noot van Van der Schrieck bij JOR 2017/190. Het arrest is ook geannoteerd
door Strikwerda (NJ 2017/253), Arons (Ondernemingsrecht 2017/51, zie ook Arons, ‘Verkenning
van de internationale bevoegdheid en het toepasselijk recht bij geschillen over de aansprakelijkheid
van bestuurders’, Ondernemingsrecht 2017/138), Wiersma (JAR 2017/58) en door Van Hees (JBPR
2017/34). Zie verder over rechtsmacht Van Hees, ‘Internationale en interregionale bevoegdheid van
de Nederlandse rechter in geschillen over de aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen’,
Bundel Bestuurdersaansprakelijkheid 2017, p. 637-659.
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4.2

Hoge Raad – voorzienbaarheid van schade

Naast het inhoudelijke arrest over rechtsmacht wees de Hoge Raad met betrekking
tot art. 2:9 BW twee art. 81 RO-arresten.29 Eén daarvan is interessant, omdat in het
cassatiemiddel werd geprobeerd om de Hoge Raad te laten oordelen, in afwijking
van of in aanvulling op het standaardarrest van de Hoge Raad inzake Staleman/Van
de Ven,30 dat voorzienbaarheid van schade van de rechtspersoon een conditio sine
qua non is voor aansprakelijkheid op grond van art. 2:9 BW. De Hoge Raad gaat
daar dus niet in mee. Ook A-G Hartlief, die de conclusie schreef bij dit arrest,
concludeerde tot verwerping van het cassatieberoep. Daarbij benadrukt hij dat het
arrest van de Hoge Raad inzake RCI/Kastrop, dat betrekking had op een vordering
op grond van art. 6:162 BW en waarin de Hoge Raad oordeelde dat voorzienbaarheid van schade een conditio sine qua non is voor Beklamel-aansprakelijkheid,31
niet kan worden doorgetrokken naar vorderingen op grond van art. 2:9 BW.32 Dat
oordeel lijkt ons juist.33 Bij vorderingen op grond van art. 2:138 lid 1 BW/art. 2:248
lid 1 BW vinden wij beter bepleitbaar dat voorzienbaarheid van schade een
belangrijk element is voor het antwoord op de vraag of sprake is van kennelijk
onbehoorlijk bestuur, omdat bestuurdersaansprakelijkheid op grond van art. 2:138
BW/art. 2:248 BW net als op grond van art. 6:162 BW in het teken staat van de
bescherming van crediteuren.34
4.3

Alleen de rechtspersoon kan een vordering ex art. 2:9 BW instellen

Alleen de rechtspersoon kan op grond van art. 2:9 BW een vordering instellen tegen
zijn bestuurders. Dat volgt uit art. 2:9 BW zelf. Bovendien staan de arresten van de
Hoge Raad inzake Poot/ABP en Tuin Beheer/Houthoff er in beginsel aan in de weg
dat aandeelhouders of certificaathouders zelf de schade vorderen die de rechtspersoon heeft geleden wegens onbehoorlijk bestuur.35 Dit zou gesneden koek moeten
zijn voor iedere ondernemingsrechtjurist, maar het is ons gebleken dat dit toch
weleens fout gaat. Zo stelden de vereffenaars van een ontbonden rechtspersoon op
eigen naam een vordering ex art. 2:9 BW in.36 Ook een claimstichting die opkwam
voor de belangen van obligatiehouders probeerde tevergeefs een vordering ex

29
30
31
32
33

HR 10 februari 2017, ECLI:HR:2017:211 en HR 24 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:486.
HR 10 januari 1997, NJ 1997/360, m.nt. Maeijer (Staleman/Van de Ven).
HR 5 september 2014, JOR 2014/325 (RCI/Kastrop), r.o. 4.3.
Conclusie A-G Hartlief van 13 januari 2017, ECLI:NL:PHR:2017:15, par. 5.5-5.9.
Zie Van Bekkum in par. 10 van zijn noot bij het vonnis van de Rb. Amsterdam 30 september 2015,
JOR 2016/182, m.nt. Van Bekkum (Fairstar/Dockwise).
34 Zie daarover Van Bekkum in par. 10 van zijn noot bij Rb. Gelderland 5 oktober 2016, JOR 2017/34,
m.nt. Van Bekkum (Feenstra q.q./Donkervoort c.s.).
35 HR 2 december 1994, NJ 1995/288, m.nt. Maeijer (Poot/ABP) en HR 16 februari 2007, JOR 2007/112,
m.nt. Van Veen (Tuin Beheer/Houthoff), r.o. 3.3-3.8.
36 Hof ’s-Hertogenbosch 26 september 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:4111, r.o. 3.11-3.13.
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art. 2:9 BW in te stellen.37 Ten slotte maakten certificaathouders onvoldoende
duidelijk op welke juridisch basis precies zij vorderingen hadden op de bestuurders
van de rechtspersoon vanwege betalingen van management fees en dividend.38
4.4

Disculpatie en taakverdeling

Als het bestuur ex art. 2:9 BW aansprakelijk is, kan een individuele bestuurder zich
proberen te disculperen. Daarvoor is vereist dat hem ter zake van het onbehoorlijk
bestuur mede gelet op de aan anderen toebedeelde taken geen ernstig verwijt kan
worden gemaakt en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de
gevolgen van het onbehoorlijk bestuur af te wenden (art. 2:9 lid 2 BW).
In een uitspraak met betrekking tot misstanden bij HDI Gerling Verzekeringen N.V.
werden twee bestuurders en een commissaris aangesproken op grond van art. 2:9
BW. Eén van de twee bestuurders deed een beroep op disculpatie. Gezien de
vereisten van art. 2:9 lid 2 BW passeert de rechtbank in dit verband terecht het
verweer dat de betreffende bestuurder ook heel veel goede dingen had gedaan.39
Daar ging het immers niet om. Het ging om wat er fout was gegaan en of de
bestuurder zich ten aanzien daarvan kon disculperen.
Verder beriep de bestuurder zich – voor zover relevant – op de taakverdeling binnen
het bestuur. De transactie waarbij een Arubaanse verzekeringsportefeuille was
verkocht en waarbij sprake was geweest van ernstig verwijtbaar onbehoorlijk
bestuur viel binnen het takenpakket van de andere bestuurder en die had ook de
leiding gehad bij die transactie. Bovendien kwam de transactie uit de koker van de
andere bestuurder en de commissaris. De bestuurder die een beroep deed op
disculpatie stelde dat hij geen reden had om te twijfelen aan de informatie die hij
van de andere bestuurder had gekregen.
De rechtbank passeert dit verweer.40 Daartoe stelt de rechtbank feitelijk vast dat de
bestuurder actief betrokken was geweest bij de transactie, want hij werd op hoogte
gehouden van de transactie, hij had over de transactie gecommuniceerd met de
Arubaanse Centrale Bank en hij had overeenkomsten getekend met betrekking tot
de transactie. Kortom, voor zover er een taakverdeling was, had de bestuurder zich
daaraan niet (strikt) gehouden. Het komt ons voor dat dit er inderdaad aan in de weg
staat dat de bestuurder zich voor zijn disculpatie op de (niet door hemzelf in
acht genomen) taakverdeling kan beroepen.41 Ook overweegt de rechtbank – vrij
37
38
39
40
41

Hof Arnhem-Leeuwarden 24 oktober 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:9213, r.o. 5.3.3.
Hof ’s-Hertogenbosch 27 juni 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:2885, r.o. 3.8.1 en 3.8.2.
Rb. Rotterdam 22 februari 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:1384 (HDI), r.o. 5.32.2 en 5.32.3.
Rb. Rotterdam 22 februari 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:1384 (HDI), r.o. 5.32.5-5.32.7.
Zie voor niet-uitvoerend bestuurders in het kader van art. 2:138 BW/art. 2:248 BW in dezelfde zin:
Kreileman, ‘De aansprakelijkheid van de niet-uitvoerende bestuurder ex art. 2:138 en 2:248 BW’,
Bundel Bestuurdersaansprakelijheid 2017, p. 211.
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vertaald – dat de bestuurder redenen had om tegenstrijdige belangen van de andere
bestuurder en de commissaris bij de transactie te vermoeden en dat in deze
omstandigheid van de bestuurder had mogen verwacht dat hij nader onderzoek zou
hebben gedaan naar de door de andere bestuurder en de commissaris opgegeven reden
van de transactie. Dat onderzoek had hij nagelaten, wat de rechtbank voldoende reden
vindt om het beroep op disculpatie te verwerpen. De nadruk die de rechter hier legt op
de verantwoordelijkheid van de bestuurder om niet alleen te wachten tot de andere
bestuurders hem informatie komen brengen, maar om waar nodig en gepast ook
informatie bij zijn medebestuurders te gaan halen, spoort goed met hoe hierover in de
literatuur wordt gedacht.42
Ten slotte merkt de rechtbank op dat eventuele opzettelijke onjuiste informatieverstrekking aan de bestuurder die het beroep op disculpatie deed, hem mogelijk wel
kan baten in zijn discussie met de andere bestuurder en de commissaris over hun
onderlinge draagplicht als hoofdelijk schuldenaren (art. 6:10 BW).43
4.5

Decharge en exoneratie

De Hoge Raad bepaalde in zijn arrest inzake Staleman/Van de Ven dat een door de
vennootschap verleende decharge zich enkel uitstrekt over de gegevens die uit de
jaarrekening blijken of anderszins aan de algemene vergadering bekend zijn
gemaakt.44 In zijn arrest inzake De Rouw/Dingemans q.q. hield hij strikt vast aan
deze lijn.45 In dat arrest strekte de decharge zich niet mede uit over de kennis van de
bestuurder en tevens enig aandeelhouder die niet bleek uit de jaarrekening of
anderszins aan de algemene vergadering bekend was gemaakt, terwijl de bestuurder
in zijn hoedanigheid van enig aandeelhouder die kennis feitelijk wel bezat toen hij
zichzelf decharge verleende. Zie over de actuele stand van het recht aangaande
decharge het artikel van Bulten en Kreileman in de bundel Aansprakelijkheid van

42 Verdam spreekt in dit verband van de verantwoordelijkheid van het bestuur als college om toezicht uit te
oefenen op aan een individuele bestuurder gedelegeerde taken: Verdam, ‘Over de bestuurstaak,
taakverdeling en individuele verantwoordelijkheid van de bestuurder’, WPNR 2017/7135, par. 8. Zie
ook Schuijling & Kortmann, ‘Taakverdeling, disculpatie en draagplicht’, Bundel Bestuurdersaansprakelijkheid 2017, p. 404-407. Zie tevens Mussche, ‘Taakverdeling, disculpatie en vertrouwensverweer’,
De vele gezichten van Maarten Kroeze’s ‘bange bestuurders’, 2017, p. 425-433. Zie verder voor nietuitvoerend bestuurders in het kader van art. 2:138 BW/art. 2:248 BW in dezelfde zin: Kreileman, ‘De
aansprakelijkheid van de niet-uitvoerende bestuurder ex art. 2:138 en 2:248 BW’, Bundel Bestuurdersaansprakelijheid 2017, p. 213-216. Zie ook met betrekking tot niet-voerend bestuurders in het kader
van art. 2:9 BW Strik, ‘One tier board en aansprakelijkheid’, Ondernemingsrecht 2012/91, par. 3.
43 Rb. Rotterdam 22 februari 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:1384 (HDI), r.o. 5.32.6. Zie over dit
onderwerp Schuijling & Kortmann, ‘Taakverdeling, disculpatie en draagplicht’, Bundel Bestuurdersaansprakelijkheid 2017, p. 408-414.
44 HR 10 januari 1997, NJ 1997/360, m.nt. Maeijer (Staleman/Van de Ven).
45 HR 25 juni 2010, JOR 2010/227, m.nt. Wezeman (De Rouw/Dingemans q.q.).
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