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Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Tijdpad wetgevingsprocedure

➢ 1 januari/1 juli 2015: inwerkingtreding Wwz

➢ 5 februari 2019: wetsvoorstel WAB aangenomen door TK

➢ 28 mei 2019: wetsvoorstel WAB aangenomen door EK

➢ 1 januari 2020: (gefaseerde) inwerkingtreding WAB



1. Oproepkrachten (art. 7:628a BW)
Wanneer oproepkracht? (lid 9)

• Als de omvang van de arbeid niet is vastgelegd (per week/maand)

• Als het loonuitsluitingsbeding van toepassing is

➢ Veelal nul-urenovereenkomst en min-maxovereenkomst

Introductie oproeptermijn (lid 2 en 3)

• Vier dagen van tevoren oproepen

• Schriftelijk of elektronisch

• Recht op loon bij intrekken/wijzigen

• Bij cao verkorten tot minimaal 24 uur (lid 4)

Verkorte opzegtermijn nul-urenovereenkomst (art. 7:672 lid 5 BW)

• Opzegtermijn werknemer verkort tot 4 dagen



1. Oproepkrachten (art. 7:628a BW)

“Vastklikmoment” (lid 5)

• Na 12 maanden aanbod voor vaste arbeidsomvang

➢ Gemiddelde arbeidsomvang afgelopen 12 maanden

➢ Schriftelijk of elektronisch

• Gevolg schending verplichting: loonvordering werknemer

• Werknemer hoeft aanbod niet te accepteren

• Geldt ook voor opvolgende werkgevers (lid 7)

• Let op: geen verplichting om arbeidsovereenkomst te verlengen

→ Afwijkende regels mogelijk bij cao in geval van seizoensarbeid (bijv. geen 

oproeptermijn of geen verplicht aanbod na 12 maanden)



1. Oproepkrachten (art. 7:628a BW)

Directe werking

• Geen overgangsrecht

• Bestaande oproepovereenkomsten aanbod in januari 2020 (mits reeds 12 

maanden in dienst)

Acties

• Inventarisatie oproepovereenkomsten

• Eventueel: pool van oproepkrachten vergroten

• Afwijzing aanbod vaste uren schriftelijk vastleggen

• Op loonstrook vermelden of sprake is van een oproepovereenkomst (art. 

7:626 lid 2 BW)



2. Ketenregeling (art. 7:668a BW)

Verruiming ketenregeling (lid 3)

• Weer terug van maximaal twee jaar naar maximaal drie jaar

• Aantal arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd blijft drie

Afwijking bij cao (lid 5)

• Verlenging van maximale periode van drie jaar naar vier jaar

• Verlenging aantal arbeidsovereenkomst van drie naar zes

• Bij Regeling Minister SZW: verkorting onderbrekingsperiode van zes 

maanden naar drie maanden



2. Ketenregeling (art. 7:668a BW)

Directe werking



3. Cumulatiegrond (art. 7:669 BW)

Introductie cumulatiegrond (“i-grond”)

• Combinatie van twee of meer gronden (c-, d-, e-, g- en h-grond)

• “(…) zodanig dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd 

de arbeidsovereenkomst te laten voortduren”

• Niet van toepassing op a-grond, b-grond en f-grond

• Gevolg ontbinding op de i-grond: 

➢ kantonrechter kan extra vergoeding toekennen van maximaal een halve 

transitievergoeding (art. 7:671b lid 8 BW)



4. Transitievergoeding (art. 7:673 BW)

Verschuldigdheid transitievergoeding (lid 2)

• Vanaf dag één en niet pas vanaf 24 maanden

• 1/3 bruto maandsalaris per volledig gewerkt jaar (of pro rata)

• Geen verhoging meer na 10 jaar

• Verhoging voor ouderen boven 50 jaar vervalt (als voorzien in Wwz)



4. Transitievergoeding (art. 7:673 BW)

Vanaf 1 april 2020 vergoeding door UWV bij:

• Ontslag na twee jaar ziekte (slapende dienstverbanden)

• Einde tijdelijk contract tijdens ziekte 

• Bedrijfsbeëindiging wegens ouderdom/ziekte/overlijden



4. Transitievergoeding (art. 7:673 BW)

Uitvoerig in het nieuws op 8 november 2019:



5. Payrollwerk (art. 7:692-693 BW)

Definitie payrollovereenkomst

➢ De payrollovereenkomst is de uitzendovereenkomst, waarbij de 

overeenkomst van opdracht tussen de werkgever en de derde niet tot stand 

is gekomen in het kader van het samenbrengen van vraag en aanbod op de 

arbeidsmarkt en waarbij de werkgever alleen met toestemming van de 

derde bevoegd is de werknemer aan een ander ter beschikking te stellen. 



5. Payrollwerk (art. 7:692-693 BW)

Wat gaat er veranderen?

• Meer rechten voor payrollwerknemers

• Minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers in dienst van de 

inlener (denk aan: vakantiedagen, verlofregeling, loondoorbetaling tijdens 

ziekte)

• Minimaal dezelfde rechtspositie als werknemers in dienst van de inlener 

(denk aan: ketenregeling, geen uitzendbeding)

• Recht op een ‘adequate pensioenregeling’ per 1 januari 2021

→ Overgangsrecht voor tijdelijke contracten aangegaan vóór 1 januari 2020



6. WW-premiedifferentiatie

Wijziging premie voor de Werkloosheidswet

• Premiedifferentiatie voor de WW-premie naar de aard van de 

arbeidsovereenkomsten

• Premiedifferentiatie voor de WW-premie per sector verdwijnt

• Twee premiepercentages: een lage WW-premie en een hoge WW-premie

• Werkgever moet op de loonstrook vermelden welk type 

arbeidsovereenkomst de werknemer heeft



6. WW-premiedifferentiatie

Hoofdregel (lage premie):

1. Werknemer heeft een schriftelijke arbeidsovereenkomst;

2. voor onbepaalde tijd;

3. niet zijnde een oproepovereenkomst.

→ Voor werknemers die niet aan deze drie voorwaarden voldoen betaalt de 

werkgever de hoge WW-premie



6. WW-premiedifferentiatie

Bijzondere situaties (altijd lage premie)

• Werknemer jonger dan 21 jaar en maximaal 52 uur per maand werkzaam

• Werknemer met BBL-overeenkomst

Premie herzien

• Indien schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd binnen twee 

maanden eindigt (alsnog hoge WW-premie)

• Indien werknemer 30% méér werkt dan in arbeidsovereenkomst is 

opgenomen (alsnog hoge WW-premie)
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Agenda

- Bestuurdersaansprakelijkheid (intern/extern)

- Twee recente casussen

- Nieuwe wetgeving/wetsvoorstellen



Bestuurdersaansprakelijkheid

Hoofdregel: 

Rechtspersonen zijn zelfstandige juridische entiteiten en daarmee 

dragers van rechten en plichten.

Veroorzaken zij schade dan zijn zij zelf daarvoor aansprakelijk.

Haar bestuurders zijn dat niet, tenzij er sprake is van 

onbehoorlijke taakvervulling.



Bestuurdersaansprakelijkheid

- Bestuurders moeten ruimte hebben om te ondernemen en zijn 

daarom in z’n algemeenheid niet aansprakelijk voor 

beslissingen die achteraf verkeerd uitpakken. 

- Bestuurders moeten de vrijheid hebben om risicovolle 

ondernemingsbeslissingen te nemen.

- De grenzen worden in wet en met name jurisprudentie 

aangebracht.



Bestuurdersaansprakelijkheid

A.  intern: onbehoorlijke taakvervulling (artikel 2:9 BW)

B.  jegens derden: onrechtmatige daad (artikel 6:162 BW) 

C.  jegens boedel: onbehoorlijk bestuur (artikel 2:248 BW) 



Bestuurdersaansprakelijkheid (A)

A.  intern: onbehoorlijke taakvervulling (artikel 2:9 BW)

Artikel 2:9 lid 1 BW:

“Elke bestuurder is tegenover de rechtspersoon gehouden tot een 

behoorlijke vervulling van zijn taak. Tot de taak van de bestuurder 

behoren alle bestuurstaken die niet bij of krachtens de wet of de 

statuten aan een of meer andere bestuurders zijn toebedeeld.”



Bestuurdersaansprakelijkheid (A)

Artikel 2:9 lid 2 BW:

“Elke bestuurder draagt verantwoordelijkheid voor de algemene 

gang van zaken. Hij is voor het geheel aansprakelijk terzake van 

onbehoorlijk bestuur, tenzij hem 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 onbehoorlijk bestuur af te wenden.”



Bestuurdersaansprakelijkheid (A)

Dus twee vereisten voor interne aansprakelijkheid:

1 - er is sprake van onbehoorlijke taakvervulling door de

bestuurder, en

2 - de bestuurder kan hiervan een ernstig verwijt gemaakt     

worden.



Bestuurdersaansprakelijkheid (A)

Behoorlijke taakvervulling?

- Van een bestuurder mag worden verwacht dat hij op zijn taak 

berekend is en deze nauwgezet vervult. Mist hij het inzicht of 

de bekwaamheid die van iemand in zijn positie mag worden 

verwacht, dan kan hij zich ter disculpatie niet daarop 

beroepen.



Bestuurdersaansprakelijkheid (A)

Bij beoordeling van het ernstig-verwijtcriterium moeten alle
omstandigheden van het geval worden betrokken (HR 10-1-1997 -
Staleman/Van de Ven), waaronder:

- de aard van de door de rechtspersoon uitgeoefende activiteiten
- de in het algemeen daaruit voortvloeiende risico’s
- de taakverdeling binnen het bestuur
- de eventueel voor het bestuur geldende richtlijnen,
- de gegevens waarover de bestuurder beschikte of behoorde te 

beschikken ten tijde van de aan hem verweten beslissingen of 
gedragingen, 

- het inzicht en de zorgvuldigheid die mogen worden verwacht van een 
bestuurder die voor zijn taak berekend is en deze nauwgezet vervult.



Bestuurdersaansprakelijkheid (A)

Handelingen in strijd met wettelijke, statutaire of andere regels 

die de rechtspersoon beoogt te beschermen, zullen in zijn 

algemeenheid onbehoorlijke taakvervulling opleveren.



Bestuurdersaansprakelijkheid (A)

Persoonlijk ernstig verwijt? 

Het moet gaan om een onmiskenbare tekortkoming van de 

bestuurder, een verwijt dat hem persoonlijk kan worden 

aangerekend. Daarbij moeten alle omstandigheden van het geval 

worden meegewogen.



Bestuurdersaansprakelijkheid (A)

Voorbeelden van persoonlijk ernstig verwijt:

- het onttrekken van middelen aan de rechtspersoon, 

bijvoorbeeld door daar over te beschikken als ware het privé 

vermogen

- het vermengen van privé zaken met zaken van de 

rechtspersoon, 

- het aandoen van concurrentie aan de vennootschap en met 

name het ondergeschikt maken van het vennootschapsbelang 

aan privé belangen of belangen van anderen



Bestuurdersaansprakelijkheid (A)

(vervolg)

- onbevoegd verbinden van de rechtspersoon aan derden

- nemen van onnodig grote financiële risico’s, nemen van 

beslissingen met vergaande financiële consequenties zonder 

behoorlijke voorbereiding 

- niet voorkomen of tegengaan van onderkapitalisatie en 

verwaarlozen van kredietbewaking

- niet afsluiten van gebruikelijke verzekeringen



Bestuurdersaansprakelijkheid (A)

Wie stelt de vordering in?

- de rechtspersoon zelf

- benadeelde derde, maar alleen als de handeling van de 

bestuurder specifiek gericht was op deze derde (bijv. lening met 

derde waarvan de bestuurder wist dat deze niet zou kunnen 

worden afgelost door de rechtspersoon) en in dat geval 

gecombineerd met een vordering uit onrechtmatige daad



Bestuurdersaansprakelijkheid (A)

Artikel 2:11 BW

- aansprakelijkheid van een rechtspersoon als bestuurder van 

een andere rechtspersoon rust tevens hoofdelijk op ieder die 

ten tijde van het ontstaan van de aansprakelijkheid van de 

rechtspersoon daarvan bestuurder is.



Bestuurdersaansprakelijkheid (B)

B.  jegens derden: onrechtmatige daad (artikel 6:162 BW) 

1: Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan 
worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge 
lijdt, te vergoeden.

Lid 2: Als onrechtmatige daad worden aangemerkt een inbreuk op een recht 
en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen 
volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, een en 
ander behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond.

Lid 3: Een onrechtmatige daad kan aan de dader worden toegerekend, 
indien zij te wijten is aan zijn schuld of aan een oorzaak welke krachtens de 
wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.



Bestuurdersaansprakelijkheid (B)

In het geval van deze externe aansprakelijkheid is de bestuurder 

veelal naast de rechtspersoon aansprakelijk jegens derden voor 

schade die deze derden lijden als gevolg van het handelen van de 

bestuurder. 



Bestuurdersaansprakelijkheid (B)

Wanneer? Voorbeelden:

1. Verplichting door bestuurder aangegaan namens de 

rechtspersoon, tegen beter weten in 

2. Indien bestuurder het verhaal van vorderingen frustreert of 

selectief betaalt

3. Schending van op bestuurder rustende zorgvuldigheidsplicht



Bestuurdersaansprakelijkheid (B)

1. Verplichting door bestuurder aangegaan namens organisatie, 

tegen beter weten in (HR 6-10-1989 - Beklamel)

- bestuurder is verplichtingen aangegaan namens de 

rechtspersoon waarvan hij wist althans behoorde te weten dat 

rechtspersoon niet kon voldoen en de rechtspersoon ook geen 

verhaal biedt voor de te lijden schade



Bestuurdersaansprakelijkheid (B)

2. Indien bestuurder het verhaal van vorderingen frustreert of 

selectief betaalt (HR 8-12-2006 - Ontvanger/Roelofsen = 

uitbreiding Beklamel)

- bestuurder aansprakelijk indien hij heeft toegelaten of 

bewerkstelligd dat de rechtspersoon haar wettelijke of 

contractuele verplichtingen niet nakomt én daarbij zodanig 

onzorgvuldig heeft gehandeld dat bestuurder daarvan 

persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt.



Bestuurdersaansprakelijkheid (B)

(vervolg)

- 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 ook geen verhaal zou 

bieden voor de als gevolg daarvan optredende schade.



Bestuurdersaansprakelijkheid (B)

3. Schending van op bestuurder rustende zorgvuldigheidsplicht

HR 23-11-2012 - Spaanse Villa

- bestuurder niet aansprakelijk voor een tekortkoming of 

onrechtmatig handelen van de vennootschap, maar voor een 

schending van een op hem persoonlijk (rechtstreeks) rustende 

zorgvuldigheidsverplichting die tevens aan zijn vennootschap 

kan worden toegerekend (dus geen persoonlijk ernstig verwijt)



Bestuurdersaansprakelijkheid (C)

C.  jegens boedel: onbehoorlijk bestuur (artikel 2:248 BW) 

Artikel 2:248 lid 1 BW:

“In geval van faillissement van de vennootschap is iedere 

bestuurder jegens de boedel hoofdelijk aansprakelijk voor het 

bedrag van de schulden voor zover deze niet door vereffening van 

de overige baten kunnen worden voldaan, indien het bestuur zijn 

taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld en aannemelijk is dat dit 

een belangrijke oorzaak is van het faillissement.”



Bestuurdersaansprakelijkheid (C)

Er gelden hier dus twee vereisten:

- er moet (1)  sprake zijn van kennelijk onbehoorlijk bestuur  

waarvan (2) aannemelijk is dat het een belangrijke oorzaak is 

van het faillissement



Bestuurdersaansprakelijkheid (C)

Panmo-maatstaf (HR 8-6-2001):

“Van onbehoorlijke taakvervulling kan slechts worden gesproken 

als geen redelijk denkend bestuurder – onder dezelfde 

omstandigheden – aldus gehandeld zou hebben.”



Bestuurdersaansprakelijkheid (C)

- vordering komt toe aan de curator

- moet gaan om onbehoorlijk bestuur over drie jaren 

voorafgaand aan faillissement (indien buiten 3 jaar dan 2:9 

BW)

- dus bestuurder is aansprakelijk (hoofdelijk met anderen 

bestuurders), behoudens tegenbewijs van andere oorzaak  

(externe factoren)



Bestuurdersaansprakelijkheid (C)

- er zijn wettelijke bewijsvermoedens van onbehoorlijke 

taakvervulling als er geen boekhouding is bijgehouden (artikel 

2:10 BW) of als de jaarrekening niet tijdig is gepubliceerd 

(artikel 2:394 BW).



Bestuurdersaansprakelijkheid (C)

- administratieplicht (artikel 2:10/3:15i BW):

- “boekhouding dient van een zodanig niveau te zijn dat 

men snel inzicht kan krijgen in de debiteuren- en de 

crediteurenpositie op enig moment en deze posities en 

de stand van de liquiditeiten gezien de aard en omvang 

van de onderneming een redelijk inzicht geven in de 

vermogenspositie (HR 11-6-1993) 



Bestuurdersaansprakelijkheid (C)

(vervolg)

In jurisprudentie geaccepteerde uitleg (casuïstisch):

- achterstand administratie ontstaan door overmacht, zoals 

computerstoring of ziekte van de administrateur

- ontbreken van slechts enkele boekhoudbescheiden

- afwijking van GBR met balans van € 4k bij balanstotaal van € 1 

mln is onbelangrijk verzuim -> Hof Den Bosch 11-9-2018

- bewust buiten boeken houden van gering bedrag



Bestuurdersaansprakelijkheid (C)

publicatieplicht: tijdige publicatie over laatste drie boekjaren 

(artikel 2:394 BW, tijdig is binnen 12 maanden):

- enkele dagen (soms 14 dagen) overschrijding is 

onbelangrijk verzuim; hoe langer de overschrijding hoe 

hoger de eisen aan de verklaring ervan (sterk casuïstisch)

- overschrijding met > 1 maand in verband met lopend 

belastingonderzoek? -> Hof Den Bosch 9-8-2017: dan 

voorlopige cijfers deponeren met korte toelichting/ 

voorziening



Bestuurdersaansprakelijkheid (C)
(vervolg)

- overschrijding 6 maanden waarbij bestuurder nog maar 6 

weken aan boord; Hof -> onbelangrijk verzuim, HR 1-11-2013 

niet -> gaat om onbehoorlijke taakvervulling van het bestuur, 

niet van een individuele bestuurder

- niet voldoen aan andere verplichtingen (bijv. accountants-

verklaring deponeren) levert niet per definitie een belangrijk 

verzuim op -> HR 20-10-2006

- overschrijding terug te voeren op misverstand bij dyslectische 

bestuurder -> HR 12-7-2013



Bestuurdersaansprakelijkheid (C)

Oorzaak faillissement te wijten aan externe factoren:

- externe gevolgen van (achteraf) ongunstig uitgepakte 

ondernemersbeslissingen (HR 30-11-2007 Blue Tomato –

bestuurder had geen inbraakalarm geïnstalleerd als gevolg 

waarvan verzekeraar niet uitkeerde omdat het wel een door 

de verzekeraar aan verzekering  gestelde voorwaarde was; 

Hof negatief, HR liet opening; niet helemaal uitgeprocedeerd; 

vervolg onduidelijk)



Bestuurdersaansprakelijkheid (C)

(vervolg)

- van buiten komend onheil dat bestuurders of kernpersonen 

van onderneming treft (bijv. verkeersongeluk) (toegekend, Hof 

Arnhem 17-2-2009)

- negatieve berichtgeving in pers, waardoor geen financiering 

kon worden aangetrokken (niet toegekend, Hof DB 8-8-2017)

- negatieve ontwikkelingen in markt/marktsector waarin 

onderneming opereert (wisselend succes,  Hof A-L 2-1-2018, 

teruglopen van begrafenissen ten faveure van crematies)



Bestuurdersaansprakelijkheid 

Feitelijke beleidsbepalers zijn aansprakelijk op grond van artikel 

2:248 lid 7 BW

Commissarissen kennen een eigen aansprakelijkheidsbepaling, 

vergelijkbaar met die van bestuurders (2:259 BW)



Casus best. aansprakelijkheid (1)

Hof Den Haag 6-8-2019 – Gouden Tromp 

- Gouden Tromp (GT) is een stamrechtvennootschap met als 

doel het doen van periodieke uitkeringen (ter vervanging van 

de gederfde of te derven inkomsten aan haar bestuurder 

tevens enig aandeelhouder). 

- GT was tevens holdingmaatschappij voor diverse 

vennootschappen. GT verstrekte diverse zekerheden (borg en 

pand) aan dochters en leningen aan bestuurder.



Casus best. aansprakelijkheid (2)
(vervolg)

- Faillissement Gouden Tromp is van 1-2-2011

- Curator houdt bestuurder aansprakelijk voor boedeltekort op 

grond van 2:248 subsidiair 2:9

- Bestuurder, zelf schuldeiser, noemt economische recessie als 

oorzaak faillissement

- Rechtbank Den Haag acht bestuurder aansprakelijk op grond 

van 2:248, na een uitgebreide uiteenzetting bij de 

totstandkoming van artikel 19b Wet LB (onzakelijk handelen)



Casus best. aansprakelijkheid (3)

(vervolg)

- Hof Den Haag: geen aansprakelijkheid bestuurder:

(…) ervan uitgaande dat een stamrechtvennootschap mede ten doel 
heeft het laten renderen van een ontslagvergoeding, er niet spoedig kan 
worden aangenomen dat een bestuurder die handelingen verricht om dat 
doel te verwezenlijken zich aan onbehoorlijk bestuur bezondigt. Dit past 
ook in de huidige leer, nu ‘ondernemingsbeslissingen’ per definitie 
gepaard gaan met het nemen van risico’s. Het kan iedere ondernemer 
overkomen dat transacties tegenvallen of dat investeringen ondanks 
goede voorbereidingen niet het gewenste rendement opleveren. Als een 
faillissement dan het gevolg is, is er nog geen sprake van kennelijk 
onbehoorlijk bestuur.



Casus best. aansprakelijkheid (4)

(vervolg) 

Het hof overweegt verder dat het bij kennelijk onbehoorlijke 

taakvervulling moet gaan om handelingen die uiteindelijk de 

schuldeisers duperen en waarvan het besef bij het bestuur 

aanwezig is. Daartoe behoren niet beslissingen die behoren tot 

het ondernemen.



Casus selectieve betaling  (1)

HR 12-4-2019 

- Jaarcijfers Transportbedrijf over 2007, vastgesteld juni 2008 

laten verlies van € 663k bij netto-omzet van € 2 mln zien

- Belangrijke klant zegt tegen 1-11-2018 op

- Op algemene vergadering van 16-7-2008 wordt besloten te 

stoppen: “(De BV) is einde verhaal en wordt met spoed 

gesaneerd. Uiterlijk op 1 oktober 2018.”

- Acvtivteiten worden tot 1-11-2008 doorgezet om 

verplichtingen na te komen en faillissement te voorkomen



Casus selectieve betaling  (1)

(vervolg)

- Rabobank is vanaf juli 2008 strikter beleid gaan voeren: 

september 2008 worden vorderingen aan bank verpand; 

pandrecht is daarop gebruikt; financiering is 11 september 

opgezegd; betalingen in overleg met bank

- Verkoop activa voor 9 december; opbrengst € 840k; verder 

bedrag van klant ontvangen van € 393k; krediet van bank van 

€ 414k afgelost; van 25 juli tot 9 december € 309k aan fiscus 

betaald; LB en OB deel onbetaald gelaten



Casus selectieve betaling  (1)

(vervolg)

- in augustus tot en met november 2018 € 484k betaald aan al 

dan niet gelieerde zakelijke partners in verband met verleende 

diensten;

- werknemers over die periode ook uitbetaald

- over belastingheffing vanaf september is niet met de fiscus 

gecommuniceerd; naheffingen van voor en na faillissement 

zijn niet betaald



Casus selectieve betaling  (1)

(vervolg)

- HR 12-4-2019: kennelijk onbehoorlijk bestuur als geen redelijk 

denkend bestuurder onder dezelfde omstandigheden dezelfde 

afweging zou hebben gemaakt. Onder meer als: 

(i) de bestuurder heeft bewerkstelligd dat belastingschulden 

onbetaald bleven; 

(ii) terwijl hij wist of behoorde te weten dat door zijn handelwijze 

belastingschulden onbetaald zouden blijven; en 

(iii) hem persoonlijk een ernstig verwijt treft.



Casus selectieve betaling  (2)

(vervolg)

Indien een vennootschap niet in staat is al haar schuldeisers 

volledig te betalen, staat het de bestuurder in beginsel vrij op 

grond van een eigen afweging te bepalen welke schuldeisers in de 

gegeven omstandigheden zullen worden voldaan.



Casus selectieve betaling  (3)

(vervolg)

De betalingsvrijheid van de bestuurder is beperkter indien de 

vennootschap heeft besloten haar activiteiten te beëindigen en 

onvoldoende middelen heeft om al haar schuldeisers te voldoen:

o gelieerde schuldeisers mogen niet met voorrang worden 
betaald, behoudens een bijzondere rechtvaardiging. 

o niet-gelieerde schuldeisers mogen niet met voorrang 
worden voldaan indien de bestuurder bij de betaling een 
persoonlijk belang heeft, behoudens een bijzondere 
rechtvaardiging. 



Casus selectieve betaling  (4)

(vervolg)

- doet de bestuurder dat toch en er is geen bijzondere 

rechtvaardiging, dan is er sprake van kennelijk onbehoorlijk 

bestuur indien de bestuurder er ernstig rekening mee had 

moeten houden dat dat door zijn handelwijze 

belastingschulden onbetaald zouden blijven;

- Opm.: bijzondere rechtvaardiging wordt niet uitgewerkt



Nieuwe/aanstaande wetgeving

- Wet civielrechtelijk bestuursverbod (wet sinds 1-6-2016)

- Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden 

van vennootschappen en andere juridische entiteiten (UBO-

register), treedt in werking op 10 januari 2020

- ‘Wetsvoorstel centraal aandeelhoudersregister’ van 19 januari 

2017, Kamerstukken 34661 (aangehouden).



Nieuwe/aanstaande wetgeving

- 'Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen’ van 13 juni 

2016, Kamerstukken 34491 (eind TK-traject in zicht).

- ‘Wetsvoorstel homologatie onderhands akkoord WHOA’ van 

8 juli 2019, Kamerstukken 35249 (5 juli ingediend bij TK)

- Consultatie ‘Wetsvoorstel overgang van onderneming in 

faillissement’ van 29 mei 2019, met einddatum 31 augustus 

2019 (nog niet bij Raad van State)



Nieuwe/aanstaande wetgeving

- Consultatie ‘Wetsvoorstel modernisering 

personenvennootschappen’ van 21 februari 2019, met 

einddatum 31 mei 2019 (nog niet bij Raad van State)

- Consultatie ‘Wet aanpassing geschillenregeling en 

verduidelijking ontvankelijkheidseisen enquêteprocedure’ van 

22 augustus 2019, met einddatum 22 november 2019.

- Aanstaande consultatie in verband met turboliquidatie (brief 

Minister Dekker 7-10-2019)



Vragen?

René Willemsen

willemsen@delissenmartens.nl T +31 6 14 41 77 52

Sophie Stolker

stolker@delissenmartens.nl T +31 6 24 10 30 99

Save the date volgende seminars

Dinsdag 10 maart 2020

Dinsdag 16 juni 2020

Dinsdag 17 november 2020 
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