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Van bestuurders, onrecht 
en verwijtbaarheid
Frank Verstijlen1

De persoonlijke onrechtmatigedaadsaansprakelijkheid van bestuurders van rechtspersonen geeft al 

 decennialang aanleiding tot een schier onuitputtelijke en nogal ondoorgrondelijke rechtspraak. Duidelijk is 

wel dat de Hoge Raad, zoals dat tegenwoordig heet, ‘aan de knoppen aan het draaien is’. Met name het vereiste 

van het (persoonlijk) verwijt wordt gehanteerd om de aansprakelijkheidsrisico’s van bestuurders te temperen. 

Een recent arrest (HR 23 november 2012, Van de Riet/Hoffman), dat een nieuw licht op deze materie werpt, is 

aanleiding om de vraag te stellen waar nu de grenzen liggen en of de verwijtbaarheid wel het meest geschikte 

aanknopingspunt is om de rechtsontwikkeling te sturen.

Bestuurdersaansprakelijkheid als toepassing 
van art. 6:162 BW
De rechtspraak over bestuurdersaansprakelijkheid is, zoals 
gezegd, overvloedig. Dat heeft ertoe geleid dat bestuurders-
aansprakelijkheid een leerstuk is geworden dat enigszins is 
losgezongen van het gemene aansprakelijkheidsrecht. Het 
is daarom goed erbij stil te staan dat de onderwerpelijke 
persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders – bijzonde-
re grondslagen als art. 2:9 en 248 BW daargelaten – een 
toepassing is van art. 6:162 BW. Om te beoordelen of een 
bestuurder persoonlijk aansprakelijk kan worden gehou-
den, toetse men dus aan de vereisten van art. 6:162 BW. Een 
bevestigende beantwoording vergt meer dan het constate-
ren van ((voldoende) ernstige) persoonlijke verwijtbaarheid.

Nodig is ook dat de bestuurder persoonlijk onrecht-
matig heeft gehandeld. Het is gemakkelijk dat over het 
hoofd te zien in een tijd waarin de discussie vrijwel 
 volledig in de sleutel staat van de verwijtbaarheid. Noch-
tans knoopte het arrest dat aan de basis stond van de hui-
dige rechtspraak – HR 25 november 1927, NJ 1928/364 
(Kretzschmar/Mendes de Leon) – juist aan bij de onrecht-
matigheid. De Hoge Raad hanteerde als onderscheidend 
criterium of hetgeen als bestuurder was gedaan van dien 

aard was ‘dat zij daardoor geacht kunnen worden persoon-
lijk eene onrechtmatige handeling te hebben gepleegd’. In 
het daar berechte geval was dat het geval: Mendes de Leon 
werd persoonlijk aansprakelijk geacht omdat hij bij de uit-
gifte van aandelen en daaraan voorafgaande onderhande-
lingen met Kretzschmar een te florissant beeld had 
geschetst van de financiële toestand van de vennootschap. 

Ook in het toenmalige rechtsgeleerde debat stond de 
onrechtmatigheid centraal. Richt de overtreden norm zich 
wel tot de bestuurder persoonlijk of legt deze slechts plich-
ten op de rechtspersoon?2 In het laatste geval komt men 
aan persoonlijke aansprakelijkheid sowieso niet toe. Het 
klassieke voorbeeld is het door Scholten in zijn noot onder 
Kretzschmar/Mendes de Leon genoemde geval van een 
gemeente die ten onrechte een bouwvergunning weigert.3

Bij privaatrechtelijke rechtspersonen zijn er niet zoveel 
normen die zich uitsluitend richten tot de rechtspersoon. Te 
denken valt aan de verplichtingen die Boek 2 van het Bur-
gerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht leggen 
op ‘de vennootschap’ respectievelijk ‘een financiële onderne-
ming’, ‘een beleggingsonderneming’, ‘een aanbieder van een 
beleggingsobject’ enz. Het zal wel vaker voorkomen dat de 
zorgvuldigheidsnorm voor de bestuurder persoonlijk een 
andere is dan voor de rechtspersoon, al is het maar omdat 
de aan die rechtspersoon te stellen zorgvuldigheidseis mede 
wordt bepaald door kennis of andere omstandigheden die 
niet de bestuurder persoonlijk betreffen.

Heden ten dage wordt slechts sporadisch aandacht 
besteed aan de persoonlijke onrechtmatigheid.4 Een 
recent arrest zou zelfs de gedachte kunnen doen postvat-
ten dat het voldoende is dat de rechtspersoon onrechtma-
tig heeft gehandeld. Ik doel op:

Van de Riet/Hoffmann5

Het volgende deed zich voor. Van Eertwegh en Van de Riet 
Makelaardij BV (‘de Vennootschap’) bemiddelde bij de ver-
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noten onder Kretzchmar/Mendes de Leon 
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7938 (Trimp vs. Vening Meinesz c.s.), waar 
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heid en toerekenbaarheid’, Ondernemings-

recht 2009-16, nr. 156, p. 660-671, in 
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van haar proefschrift, Grondslagen bestuur-
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5. HR 23 november 2012, RvdW 

2012/1473.

6. S.N. de Valk, Aansprakelijkheid van 

leidinggevenden, diss. 2009, p. 128-137.

7. Asser-Van der Grinten I (De vertegen-

woordiging), 7e druk, 1990, nr. 177.

8. Dit zeggen ook degenen van wie het 

onderscheid tussen ‘primaire’ en ‘secundai-

re’ aansprakelijkheid afkomstig is, niet. Zie 

S.N. de Valk, a.w., p. 129. En ook Van der 

Grinten, t.a.p. heeft het over het vereiste 

van een verwijt aan de bestuurder dat hij 

(de handelende persoon) in strijd met de 

maatschappelijke betamelijkheid heeft 

gehandeld (waar de Hoge Raad het heeft 

over het verwijt dat zij (de vennootschap) 

daarmee in strijd heeft gehandeld). 

koop van onroerend goed aan de Costa Blanca. (Indirect) 
bestuurder was onder meer Van de Riet. Van de Riet was 
betrokken bij de verkoop door Prever aan Hoffmann van 
een huis in het kader van het project ‘Villa Mundo’ in de 
Spaanse gemeente Elche. Gedurende het verkoopproces 
was er sprake van waarschuwingen van Elche en geruch-
ten over een afbraakplicht voor illegaal gebouwde villa’s. 
Deze bezorgdheid werd ‘gesust’ door Van de Riet. Uiteinde-
lijk resulteert het een en ander in de verkoop van een 
woning in december 2004, die – nota bene – eigendom 
was van twee agenten van Prever. Nadat een deel van de 
koopprijs was voldaan, bleek reeds in januari 2005 dat de 
woning was afgebroken omdat die illegaal was gebouwd.

Hoffmann spreekt de Vennootschap en Van de Riet 
in rechte aan en met succes, want het Hof houdt hen bei-
den aansprakelijk op grond van onrechtmatige daad: hoe-
wel het geen bemiddelingsovereenkomst aanwezig achtte, 
waren zij beiden wel zodanig professioneel betrokken dat 
het hen betaamde zich van de mogelijkheden van woning-
bouw op de hoogte te stellen en Hoffmann daarover te 
informeren. De Vennootschap laat het daarbij zitten, maar 
Van de Riet stelt cassatieberoep in. Van de Riet richt zich 
daarbij met name op het vereiste van de persoonlijke ver-
wijtbaarheid – waarover hieronder meer – maar in dat 
kader overweegt de Hoge Raad dat ‘voor onrechtmatig 
handelen van de vennootschap’:

‘de bestuurder slechts (naast de vennootschap) persoonlijk 
aansprakelijk gehouden [kan] worden, indien hem ter zake 
van het onrechtmatig handelen van de vennootschap per-
soonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt op de 
grond dat hij dat handelen in verband met de kenbare 
belangen van de benadeelde had behoren te voorkomen.’

Hoe moet dit worden geduid? Is een onrechtmatig hande-
len van de vennootschap en een persoonlijk ernstig ver-
wijt van de bestuurder voldoende voor persoonlijke aan-
sprakelijkheid van die bestuurder?

Kennelijk haakt de Hoge Raad hier aan bij het onder-
scheid tussen ‘primair’ en ‘secundair’ daderschap, dat A-G. 
Timmerman in zijn conclusie maakt, voortbouwend op De 
Valk,6 die dan weer voortbouwt op Van der Grinten.7 In 
het eerste geval heeft de bestuurder een tot hem persoon-
lijk gerichte norm geschonden; in het tweede geval gaat 

het om de rol die de bestuurder heeft gespeeld bij een 
normschending door de vennootschap. In het berechte 
geval deed het eerste zich voor omdat het Hof, zo over-
weegt de Hoge Raad, aansprakelijkheid heeft aangenomen 
op de grond dat Van de Riet:

‘in strijd heeft gehandeld met een op hem persoonlijk 
rustende zorgvuldigheidsverplichting jegens Hoffmann 
c.s., en niet op de grond dat hem als bestuurder het ver-

wijt wordt gemaakt dat door zijn onbehoorlijke taakuitoe-
fening de Vennootschap in strijd heeft gehandeld met een 
op haar [de Vennootschap; FMJV] rustende zorgvuldig-
heidsverplichting jegens Hoffmann c.s.’

Voor deze categorie gelden ‘de gewone regels van onrecht-
matige daad’ en is geen ernstig verwijt vereist.

Het lijkt mij een bedenkelijk onderscheid.
Vooropgesteld zij dat het mij onwaarschijnlijk voor-

komt dat de Hoge Raad heeft willen zeggen dat een 
bestuurder aansprakelijk kan zijn zonder dat hij onrecht-
matig heeft gehandeld.8 Onrechtmatigheid is nu eenmaal 
constitutief voor aansprakelijkheid op grond van onrecht-
matige daad. Ik zou de geciteerde overwegingen zo willen 
begrijpen dat in de gevallen van, wat ik maar zal noemen, 
‘secundaire aansprakelijkheid’, ook de bestuurder persoon-
lijk onrecht pleegt door niet te voorkomen – of, wat eerder 
voor de hand ligt: te bewerkstelligen – dat de vennoot-
schap onrechtmatig handelt. Voor zover de bestuurder al 
niet (ook) persoonlijk een inbreuk op een recht maakt of 
handelt met een op hem persoonlijk rustende wettelijke 
plicht, zal dat een handelen in strijd met de hem persoon-
lijk betamende maatschappelijke zorgvuldigheid zijn. Dat 
hij ‘dat handelen [van de vennootschap; FMJV] in verband 

Onrechtmatigheid is nu eenmaal 

constitutief voor aansprakelijkheid 

op grond van onrechtmatige daad
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met de kenbare belangen van de benadeelde had behoren 
te voorkomen’ is dan ook niets anders dan een – nogal 
abstracte – omschrijving van de door de bestuurder per-
soonlijk in acht te nemen zorgvuldigheidsnorm.

Maar daarmee valt de bodem onder het onderscheid 
tussen de beide categorieën weg. Die laatste zorgvuldig-
heidsnorm is immers ook een ‘op hem [de bestuurder; 
FMJV] persoonlijk rustende zorgvuldigheidsverplichting’. 
Waarom zou in het ene geval een (voldoende) ernstig ver-
wijt nodig zijn en in het andere geval niet?

Ik onderwerp de eis van de verwijtbaarheid aan een 
nadere beschouwing. Die eis is aan een zekere evolutie 
onderhevig geweest.

Een (voldoende) (ernstig) persoonlijk verwijt
Een onrechtmatige daad moet aan de bestuurder kunnen 
worden toegerekend. Waar het gaat om de persoonlijke 
aansprakelijkheid voor als orgaan van een rechtspersoon 
verrichte handelingen komt, neemt men aan, een toereke-
ning op grond van de verkeersopvattingen niet in aanmer-
king.9 Toerekening zal dus op grond van schuld moeten 
geschieden. In de terminologie spreekt men – enigszins 
pleonastisch – over een persoonlijk verwijt.

Dit element stond voor de eerste maal centraal in het 
zogenaamde Houtvesterarrest,10 waar een houtvester aan-
sprakelijk werd gehouden omdat hij mastbossen tussen 
Breda en Tilburg in vlammen had doen opgaan en hem 

Wetenschap
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‘voor zijn op zoodanige onverantwoordelijke wijze hande-
len als orgaan, persoonlijk schuld [trof] tegenover verweer-
der’. Vandaag de dag staat de persoonlijke verwijtbaarheid 
nog steeds centraal. Zo oordeelde de Hoge Raad in Pelco/
Sturkenboom dat een bestuurder ‘alleen dan aansprakelijk 
is’ voor de schade van een onbetaald gebleven leverancier 
indien die bestuurder ‘in de omstandigheden van het geval 
ter zake van deze schade persoonlijk een verwijt treft’.11

Intussen lijkt de Hoge Raad deze eis als instrument 
te gebruiken om de aansprakelijkheidsrisico’s van bestuur-
ders te mitigeren door nadere eisen te stellen. Zo wordt, 
in ieder geval in sommige categorieën van gevallen, eerst 
persoonlijke aansprakelijkheid aangenomen indien het 
aan de bestuurder te maken verwijt ‘voldoende ernstig’ 
is.12 De rechtsontwikkeling voltrekt zich kortom vooral 
langs de lijnen van het persoonlijk verwijt.

Voor ten minste twee categorieën van gevallen over-
woog hij in Ontvanger/X.:13

‘Het gaat in een geval als het onderhavige om benadeling 
van een schuldeiser van een vennootschap door het onbe-
taald en onverhaalbaar blijven van diens vordering. Ter 
zake van deze benadeling zal naast de aansprakelijkheid 
van de vennootschap mogelijk ook, afhankelijk van de 
omstandigheden van het concrete geval, grond zijn voor 
aansprakelijkheid van degene die als bestuurder (i) 
namens de vennootschap heeft gehandeld dan wel (ii) 
heeft bewerkstelligd of toegelaten dat de vennootschap 
haar wettelijke of contractuele verplichtingen niet 
nakomt. In beide gevallen mag in het algemeen alleen 
dan worden aangenomen dat de bestuurder jegens de 
schuldeiser van de vennootschap onrechtmatig heeft 
gehandeld waar hem, mede gelet op zijn verplichting tot 
een behoorlijke taakuitoefening als bedoeld in art. 2:9 BW, 
een voldoende ernstig verwijt kan worden gemaakt […].’

De Hoge Raad maakt dus onderscheid tussen twee catego-
rieën van gevallen, het aangaan van verplichtingen en het 
bewerkstelligen of toelaten van het niet-nakomen daar-
van. In het al genoemde Van de Riet/Hoffmann c.s. wordt 
daaraan toegevoegd dat dezelfde maatstaf geldt voor aan-

sprakelijkheid van de bestuurder ‘voor onrechtmatig han-
delen van de vennootschap’, maar worden geen nadere 
eisen aan de verwijtbaarheid gesteld wanneer ‘een op hem 
(de bestuurder) persoonlijk rustende zorgvuldigheidsver-
plichting’ aan de orde is.14

Het resultaat is een (over)genuanceerd systeem 
waarin in sommige gevallen – bewerkstelligen niet-nako-
ming – een ernstig verwijt vereist is.15 Andere gevallen – 
de Beklamel-gevallen – schaart de Hoge Raad onder het 
vereiste van een ‘voldoende ernstig verwijt’, maar lijken 
ook bij een minder dan ernstig verwijt nog ‘voldoende 
ernstig’ te kunnen zijn om persoonlijke aansprakelijkheid 
op te leveren.16 Immers, een bestuurder die in strijd met 
de ‘Beklamel-norm’ verplichtingen aangaat, kan zich dis-
culperen indien hij aantoont dat hem geen ‘persoonlijk 
verwijt’ treft17 – suggererend dat het aantonen dat de 
bestuurder geen ernstig verwijt (dus slechts een licht ver-
wijt) treft, niet voldoende is om van aansprakelijkheid te 
worden bevrijd. Duidelijk is dat echter geenszins want in 
X./Eurocommerce heet het dat de bestuurder moet bewij-
zen dat hem ‘niet een voldoende ernstig verwijt kan wor-
den gemaakt’; 18 daarbij wordt evenwel verwezen naar 
Ontvanger/X. waar dan weer ‘gewoon’ wordt gesproken 
over ‘geen persoonlijk verwijt’. Mogelijk wijst dit erop dat 
de Hoge Raad de regels aan het versoepelen is, zonder dat 
hij ronduit een ‘ernstig verwijt’ vereist stelt. Tot slot maakt 
de Hoge Raad in Van de Riet/Hoffmann c.s. duidelijk dat 
bij ‘persoonlijk op de bestuurder rustende zorgvuldig-
heidsverplichtingen’ een gewoon verwijt volstaat.

Ik vraag mij af of de rechter niet wordt overvraagd 
als hij moet beoordelen of de handelwijze van een 
bestuurder een verwijt oplevert dat ‘gewoon’, ‘ernstig’ of 
‘minder dan ernstig, maar nog steeds ernstiger dan 
gewoon en daarmee voldoende ernstig’ is.

Niet minder belangrijk is dat voor het aanleggen van 
verschillende toetsen aan de verwijtbaarheid geen recht-
vaardiging bestaat. Waar komt dit onderscheid vandaan?

De rol van art. 2:9 BW
Kennelijk ter onderbouwing van de beslissing een ernstig 
verwijt vereist te stellen, verwijst de Hoge Raad naar art. 
2:9 BW. In Van de Riet/Hoffmann c.s. wordt in een tussen-
zin in het verband van de ‘secundaire’ aansprakelijkheid 
ook gesproken van ‘een tekortschietende of onbehoorlijke 
taakvervulling als bestuurder’. Maar art. 2:9 BW ziet op de 
interne aansprakelijkheid van de bestuurder tegenover de 
rechtspersoon. Die aansprakelijkheid kan niet over één 
kam worden geschoren met de aansprakelijkheid tegen-
over een schuldeiser. Met de rechtspersoon zelf staat de 
bestuurder in een rechtspersonenrechtelijke rechtsbetrek-

9. Zie over het handelen als orgaan van de 

staat HR 11 oktober 1991, NJ 1993/165 

(OvJ-arrest). Sommige factoren als onbe-

kwaamheid of onervarenheid komen even-

wel, ook waar zij geen verwijt opleveren, 
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D.A.M.H.W. Strik, t.a.p., Ondernemings-

recht 2009, p. 668-670 en in haar proef-

schrift p. 40-46.

10. HR 6 januari 1933, NJ 1933/593.
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12. Zie HR 18 februari 2000, NJ 2000/295 

(New Holland Belgium vs. Oosterhof) en 

HR 8 december 2006, NJ 2006/659 (Ont-

vanger vs. X).

13. HR 8 december 2006, NJ 2006/659 
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14. HR 23 november 2012, RvdW 

2012/1473.

15. Aldus uitdrukkelijk HR 26 maart 2010, 

NJ 2010/189 (Z. vs. ING).

16. B.F. Assink, H.E. Bröring, L. Timmerman 

en S.N de Valk, ‘Evolutie van het bestuur-

dersaansprakelijkheidsrecht – Een dwars-

doorsnede’, in: B.F. Assink e.a. (red.), 

 Evolutie van het bestuurdersaansprakelijk-

heidsrecht, 2011, p. 29 menen dat de toe-

voeging geen zelfstandige betekenis heeft. 

Het lijkt evenwel niet voor niets dat de 

Hoge Raad de toevoeging in sommige 

gevallen wel en in sommige gevallen niet 

gebruikt.

17. HR 18 februari 2000, NJ 2000/295 

(New Holland Belgium vs. Oosterhof) en 

HR 8 december 2006, NJ 2006/659 (Ont-

vanger vs. X).

18. HR 28 juni 2009, NJ 2009/418.
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king, in het kader waarvan die bestuurder gedurende lan-
ge tijd, voortdurend en op basis van een zeer ruime 
opdracht – ‘besturen’ – zorg dient te dragen voor het 
belang van die rechtspersoon, waarin in de regel de belan-
gen van vele betrokkenen samenkomen. Dat in die geval-
len, naar wordt aangenomen, een ernstig verwijt voor aan-
sprakelijkheid is vereist,19 wil niet zeggen dat eenzelfde 
eis op zijn plaats is in de relatie tot schuldeisers. Tegen-
over een dergelijke derde heeft de bestuurder niet zo’n 
algemene ‘opdracht’; aansprakelijkheid moet zijn gegrond 
op een door hem persoonlijk tegenover die derde in acht 
te nemen norm.

Wat dit betreft is, zoals hiervoor reeds aan de orde 
kwam, het onderscheid dat in Van de Riet/Hoffmann c.s. 
wordt gemaakt kunstmatig. Ook bij ‘secundaire’ aansprake-
lijkheid waarbij de bestuurder wordt verweten dat door zijn 
onbehoorlijke taakuitoefening de vennootschap tekort-
schiet in de nakoming van haar verplichtingen of onrecht-
matig handelt, gaat het in wezen om een op de bestuurder 
rustende zorgvuldigheidsverplichting (of andersoortige 
norm). Neem de Beklamel-gevallen: de bestuurder gaat 
namens de vennootschap een schuld aan waarvan hij weet 
of moet weten dat de vennootschap die niet zal kunnen vol-
doen en geen verhaal zal bieden voor de daardoor veroor-
zaakte schade. Dit rekent de Hoge Raad tot de tweede cate-
gorie. En ongetwijfeld levert deze handelwijze van de 
bestuurder inderdaad ook een schending van een zorgvul-
digheidsnorm door de vennootschap op (hetgeen een enigs-
zins loze constatering is, omdat de vennootschap al aan de 
aangegane verplichting is gebonden en een schadevergoe-
dingsvordering daar niets aan toevoegt, ook al omdat de 
vennootschap uit de aard der zaak geen verhaal biedt). Maar 
de bestuurder is hier aansprakelijk omdat hij persoonlijk 
een op hem rustende (zorgvuldigheids)norm heeft overtre-
den, luidende: gij zult niet namens de vennootschap schul-
den aangaan, wetende of moetende weten dat die niet zul-
len kunnen worden voldaan en dat de vennootschap geen 
verhaal voor de veroorzaakte schade zal bieden.

Hetzelfde geldt voor gevallen van ‘bewerkstelligen 
van niet-nakoming’: op de bestuurder persoonlijk rust 
geen verplichting schulden van de vennootschap te beta-
len – natuurlijk niet, want slechts de vennootschap is 
gebonden – en evenmin rust op hem in zijn algemeen-
heid een (zorgvuldigheids)verplichting jegens schuldei-
sers van de vennootschap om te bewerkstelligen dat de 
vennootschap haar schulden voldoet; maar wel handelt 
hij persoonlijk onbetamelijk indien hij uit wrok of andere 
persoonlijke motieven zijn bevoegdheden als bestuurder 
aanwendt teneinde te verhinderen dat een bepaalde 
schuldeiser wordt voldaan of in een situatie van (ophan-
den zijnde) insolventie bewerkstelligt dat hijzelf of gelieer-
de vennootschappen worden voldaan ten detrimente van 
andere schuldeisers.20 De grond voor aansprakelijkheid is 
hier niet gelegen in de wanprestatie (of onrechtmatige 
daad) van de vennootschap, maar in een handelwijze die 
op het conto van de bestuurder zelf komt. 

Daarvoor doet het er niet toe of de handelwijze 
plaatsvindt in het kader van des bestuurders taakvervul-
ling jegens de vennootschap. De conclusie zou niet anders 
zijn indien hij optreedt als vertegenwoordiger of ander-
soortige functionaris van een andere vennootschap of een 
natuurlijk persoon. Er is geen reden om nadere eisen aan 

de verwijtbaarheid te stellen. Dat diens handelwijze in 
relatie tot de vennootschap door art. 2:9 BW wordt bestre-
ken, brengt niet mee dat hij met de belangen van de 
wederpartij (niet-ernstig) onzorgvuldig mag omspringen.21

Ook De Valk stelt voor ‘secundaire’ aansprakelijkheid 
een ernstig verwijt vereist; niet vanwege (een analogie 
met) art. 2:9 BW maar omdat ‘de handelende functionaris 
(geobjectiveerde) wetenschap dient te hebben van het feit 
dat zijn handelen tot een onrechtmatige daad van de 
rechtspersoon zal leiden’.22 Het ontgaat mij echter waarom 
in een dergelijke situatie ipso facto een ernstig verwijt zou 
moeten worden aangenomen. Met name indien de 
bestuurder niet daadwerkelijk wist dat de belangen van de 
derde onrechtmatig zouden worden geschaad c.q. de 
rechtspersoon een onrechtmatige daad zou begaan, maar 
dat wel had behoren te weten, ligt het niet voor de hand 
dat hem per definitie een ernstig verwijt treft. Men beden-
ke dat het inherent is aan de schending van een zorgvul-
digheidsnorm dat de laedens het geschonden belang van 
de gelaedeerde kende of behoorde te kennen.23 Men zal 
toch niet willen aannemen dat een schending van een 
zorgvuldigheidsnorm steeds ernstig verwijtbaar is.

De taak van de bestuurder jegens de 
 rechtspersoon als relevante factor
Misschien beoogt de verwijzing van de Hoge Raad naar 
art. 2:9 BW niet zozeer een analogie maar is de redenering 
veeleer dat de verplichtingen die de bestuurder jegens de 
rechtspersoon heeft, meebrengen dat de bestuurder min-
der snel door een derde aansprakelijk kan worden gehou-
den. Daar is iets voor te zeggen. De positie van de bestuur-
der in relatie tot de rechtspersoon kan een relevante 

factor zijn voor de invulling van de door die bestuurder 
persoonlijk jegens de derde in acht te nemen zorgvuldig-
heidsnorm. Een mooi voorbeeld biedt Geldens/Inckel,24 
waarin een ambtenaar – beschouwd als ‘bestuursorgaan’ 
van de gemeente – die in persoon werd aangesproken 
omdat hij had nagelaten de eiser in cassatie in te lichten 
dat de gemeente een door hem (onbevoegdelijk) gedane 
toezegging niet zou nakomen, ‘niet geacht kan worden 
naar in het maatschappelijk verkeer geldende regelen van 
betamelijkheid tegenover Geldens gehouden te zijn om, 
met schending van bedoelden ambtsplicht, hem omtrent 
de plannen der Gemeente in te lichten’.

Ook overigens kan de rechtsverhouding tussen de 
bestuurder en de rechtspersoon relevant zijn. Iemand die 
met de bestuurder in diens hoedanigheid contracteert, 
weet van diens relatie tot de rechtspersoon. Hij weet dat 
de bestuurder het belang van de rechtspersoon behartigt, 
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ook wanneer de continuïteit van de rechtspersoon in het 
gedrang is; dat de bestuurder met het oog op dat belang 
beslissingen kan nemen die andere belangen aan risico’s 
blootstellen. Die wederpartij mag niet verwachten dat de 
bestuurder persoonlijk zorgdraagt voor – hetgeen zou 
neerkomen op ‘instaan voor’ – betaling van zijn vorderin-
gen,25 of dat de bestuurder zich bij het bepalen van het 
betalingsbeleid stééds zal laten leiden door de onderlinge 
rangorde van de schuldeisers.

Maar dit alles betreft de invulling van de norm; het 
gaat te ver om de bestuurder vanwege diens taak tegen-
over de rechtspersoon over de gehele linie een vrijbrief te 
geven (niet-ernstig) verwijtbaar onzorgvuldig met de 
belangen van derden om te gaan.

Kennelijk onbehoorlijke taakvervulling als 
zorgvuldigheidsnorm
Er is één categorie van gevallen waarin de link met art. 
2:9 BW zich nadrukkelijker opdringt. Ik doel op de geval-
len waarin de bestuurder niet wordt aangesproken op 
een specifieke schending van de belangen van een con-
crete wederpartij, maar op een kwalitatief ondermaats 
bestuur in zijn algemeenheid. Het is de vraag of in deze 
categorie van gevallen de aansprakelijkheid ex art. 6:162 
BW überhaupt een rol speelt, naast art. 2:248 BW (met 
zijn equivalenten). Op grond van die bepaling bestaat 
eerst aansprakelijkheid indien het (kennelijk) onbehoor-
lijke bestuur van dien aard is dat het het faillissement 
veroorzaakt. Bij de totstandkoming van de bepaling werd 
dit als een kenmerkend verschil met (het huidige) art. 
2:9 BW gezien:26

‘Deze uit art. 8 [thans: art. 2:9 BW; FMJV] voortvloeiende 
aansprakelijkheid gaat verder dan de aansprakelijkheid 
jegens de schuldeisers, immers gedrag dat schadelijk is 
voor de vennootschap doch dat niet tot haar faillissement 
leidt kan reeds grond zijn voor een actie tegen de bestuur-
ders. In zoverre ligt een grotere verantwoordelijkheid van 
de bestuurders ten opzichte van de vennootschap dan ten 
opzichte van de schuldeisers reeds aan de voorstellen ten 
grondslag. Eerst wanneer de onbehoorlijke taakvervulling 
zover is gegaan, dat zij een belangrijke oorzaak is van het 
[faillissement], ontstaat tevens aansprakelijkheid van de 
bestuurders tegenover de schuldeisers (de boedel).’

Kan een individuele schuldeiser dan wel een persoonlijke 
aansprakelijkheid van de bestuurder voor ondermaats 
bestuur gronden op art. 6:162 BW, zelfs zonder dat het 
faillissement daardoor is veroorzaakt?

Hoewel ik deze vraag niet in alle omstandigheden 
ontkennend zou willen beantwoorden, moet de ruimte 
voor zo’n vordering toch gering zijn. De enkele omstandig-
heid dat een bestuursbeslissing gebrekkig of zelfs ronduit 
‘fout’ is, lijkt mij onvoldoende, al is het alleen maar omdat, 
zoals gezegd, de bestuurder niet tegenover de schuldeiser 
gehouden is tot ‘bestuur’.

Vooropgesteld zij dat de belangen van de wederpar-
tijen niet per se in het geding zijn bij des bestuurders 
bestuur. Indien een rechtspersoon over een rijkelijk gevul-
de kas van vele miljoenen euro’s beschikt, is er in de rela-
tie van de bestuurder tot wederpartijen van de rechtsper-
soon niets mis mee dat de bestuurder in een roekeloze 
transactie € 1 miljoen verspilt.27 Dat raakt de belangen 
van de schuldeisers niet of nauwelijks. Dat wordt anders 
in gevallen waarin die kas van de vennootschap minder 
dan € 1 miljoen beloopt.

In dergelijke omstandigheden – met name indien 
het faillissement in zicht is – zou ik niet willen uitsluiten 
dat de bestuurder zich bij zijn handelen mede heeft te 
richten naar de belangen van wederpartijen c.q. schuldei-
sers van de rechtspersoon. Hij moet zich realiseren dat hij 
bij mislukkingen niet slechts de belangen van de rechts-
persoon schaadt, maar ook en vooral – vaak zelfs als enige 
– die van de schuldeisers. Dat wil natuurlijk niet zeggen 
dat hij geen (ondernemings)risico’s mag nemen of dat hij 
voor elke beslissing die onvoordelig uitpakt persoonlijk 
aansprakelijk is jegens de schuldeisers. Maar wel zal hij 
aansprakelijk kunnen zijn indien hij rechtshandelingen 
stelt waarvan hij weet of moet weten dat die de schuldei-
sers zullen benadelen of die de schuldeisers blootstellen 
aan buitensporige risico’s; wanneer hij handelt zoals geen 
redelijk handelend bestuurder met het oog op de belan-
gen van de betreffende schuldeisers zou doen, ook waar 
die risico’s in de verhouding tot de rechtspersoon zelf nog 
wel geoorloofd zijn.28 

De bestuurder van een onderneming in moeilijkhe-
den die in een wanhoopsdaad het tij probeert te keren 
door de vennootschapskas aan de roulettetafel ‘op de nul’ 
te zetten (en verliest) zal aansprakelijk zijn. Hetzelfde zal 
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gelden voor de bestuurder die structureel nalaat kosten 
door te belasten die ten behoeve van concernvennoot-
schappen worden gemaakt, zonder dat de betreffende 
vennootschap zelf inkomsten geniet of op andere wijze 
kan (blijven) beschikken over de middelen die nodig zijn 
om aan de eigen verplichtingen te voldoen.29 

Maar het ligt hier meer voor de hand dat wordt aan-
geknoopt bij art. 2:248 BW dan bij art. 2:9 BW;30 en ook 
hier zou ik niet ernstige verwijtbaarheid vereist willen 
stellen.31 De norm zelf is al zodanig ruim dat slechts in 
uitzonderlijke gevallen aansprakelijkheid valt aan te 
nemen. Daarnaast ernstige verwijtbaarheid vereist stellen 
is dubbelop, tenzij men aanneemt dat een bestuurder die 
deze norm overtreedt ipso facto ernstig verwijtbaar han-
delt,32 maar dan voegt dat laatste criterium niets toe.

Rechtspolitiek en rechtsontwikkeling
Denkelijk is de hogere drempel voor aansprakelijkheid 
ingegeven door de angst dat bestuurders bij een te ver-
gaande aansprakelijkheid overvoorzichtig – ‘bang’ – wor-
den.33 Dit is zonder twijfel een relevante overweging. Maar 
ook hier geldt dat het eisen van een ernstig verwijt te 
grofmazig is en dat het te prefereren is (ook) deze 
omstandigheid te verdisconteren in de door de bestuur-
der jegens een derde in acht te nemen norm. Niet de botte 
bijl van het ernstige verwijt, maar de scalpel van een zorg-
vuldig geformuleerde norm moet worden ingezet. Het is 
beter bestuurders duidelijkheid te bieden over de regel die 
zij in acht moeten nemen, dan hun de boodschap te 
geven dat zij het niet ‘te bont mogen maken’. 

Ook vanuit het oogpunt van de rechtsontwikkeling 
is het beter de discussie te voeren langs de lijnen van de 
in acht te nemen norm dan over de ernst van het verwijt. 
Het debat wordt scherper en efficiënter gevoerd indien 
het gaat over de norm en de belangen die relevant zijn bij 
het formuleren daarvan,34 dan wanneer wordt gediscussi-
eerd over een verwijt dat ‘gewoon’, ‘ernstig’ of ‘driekwart 
ernstig en dus toch voldoende ernstig’ is, een onderscheid 
dat sowieso te subtiel is om ‘op de werkvloer’ hanteerbaar 
te zijn. Men bedenke ook dat de ernst van het verwijt 

eerst kan worden gewogen indien de norm duidelijk is. 
Indien men bijvoorbeeld als norm formuleert dat een 
bestuurder in geval van een negatief vermogen geen 
schuldeisers (volledig) mag betalen, zal de voldoening van 
een schuldeiser terwijl de balans een negatief vermogen 
laat zien al snel als ernstig verwijtbaar moeten worden 
gezien; sneller dan indien de norm luidt dat een bestuur-
der die niet alle schuldeisers integraal kan voldoen indivi-
duele schuldeisers slechts dan (volledig) mag betalen 
indien hij kan menen dat dat nodig is voor het behoud 
van de onderneming en/of per saldo de (gezamenlijke) 
schuldeisers voordeel brengt.

Tot besluit
De taxonomie van bestuurdersaansprakelijkheid die de 
Hoge Raad in vooral Ontvanger/X. en het recente Van de 
Riet/Hoffmann c.s. heeft ontwikkeld, is onhelder, waar zij 
suggereert dat aansprakelijkheid van de bestuurder van een 
rechtspersoon kan bestaan zonder dat die bestuurder per-
soonlijk onrechtmatig heeft gehandeld en waar als afzon-
derlijke categorie het geval wordt opgevoerd dat de bestuur-
der een persoonlijk op hem rustende (zorgvuldigheids)
verplichting heeft geschonden, terwijl dat aspect eigen is 
aan alle categorieën van bestuurdersaansprakelijkheid. De 
maatschappelijke situaties waarin hij kan verkeren zijn 
simpelweg te divers om in deze taxonomie te vangen of om 
te kunnen stellen dat in een van de daarin opgenomen 
categorieën een bestuurder niet de gevolgen hoeft te dra-
gen voor ‘gewoon’ onzorgvuldig c.q. verwijtbaar handelen.

Hiermee hangt samen dat de Hoge Raad uitkomt op 
een (te) genuanceerd systeem van gradaties van verwijt-
baarheid, waarmee de aansprakelijkheid van de bestuur-
der zou moeten worden afgebakend c.q. ingeperkt. Voor 
een dergelijke differentiatie bestaat onvoldoende recht-
vaardiging en vanuit het oogpunt van de rechtsontwikke-
ling is het te prefereren de discussie te laten verlopen 
langs de lijn van de voor de bestuurder in de relatie tot 
(onder meer) wederpartijen van de vennootschap te stel-
len normen.

Moge het bovenstaande daaraan een bijdrage bieden. 
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