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In Nederland geldt als uitgangspunt dat rechtsperso-
nen en natuurlijke personen in beginsel strikt geschei-
den vermogensrechtelijke betrekkingen kennen.2 Eind 
jaren tachtig is in verband met het toenemende onei-
genlijk gebruik en misbruik van rechtspersonen een 
fiscale bestuurdersaansprakelijkheid3 en daarnaast 
een civiele bestuurdersaansprakelijkheid ingevoerd.4 
Ook bestaat aansprakelijkheid voor de pensioenpre-
mies ter zake van deelneming in een bedrijfstakpen-
sioenfonds.5 Het is zelfs mogelijk dat bestuurders van 
een rechtspersoon strafrechtelijk aansprakelijkheid 
zijn voor activiteiten van de rechtspersoon. De ontvan-
ger van de belastingen heeft op grond van het ‘open 
systeem’, zoals dat is neergelegd in art. 4.124 Awb, de 
mogelijkheid om fiscaalrechtelijke bevoegdheden of 
civielrechtelijke bevoegdheden toe te passen jegens 
een bestuurder van een vennootschap. Het open sys-
teem wordt in zekere mate beperkt door de werking 
van de doorkruisingsleer6 en de werking van de begin-
selen van behoorlijk bestuur. In deze bijdrage gaan wij 
in op enkele aspecten van de fiscale en de civiele aan-
sprakelijkheid van bestuurders.

1.  Fis ca le be stuur ders aan spra ke lijk heid

1.1  Algemeen
In deze paragraaf beperken wij ons tot de fis ca le be stuur-
ders aan spra ke lijk heid. In de eerste jaren na de invoering 
van de fis ca le aan spra ke lijk heid was het relatief rustig 
met het aantal procedures. Nadien zijn er veel meer pro-
cedures gevoerd over verschillende aspecten van de fis ca-
le be stuur ders aan spra ke lijk heid. In het kader van deze 
bij dra ge besteden wij met name aandacht aan de verschil-
lende aspecten klevende aan een melding van beta-
lingsonmacht. Daarbij gaan wij ervan uit dat de algemene 
werking van de be stuur ders aan spra ke lijk heid bekend is.

1 Mr. dr. J.A. Booij, fiscaal advocaat/partner bij BooijBikkers, verbonden 
aan Universiteit Lei den en J.H.P.M. Raaijmakers, Raaijmakers Belas-
tingadvies en Educatie.

2 Art. 2:5 BW.
3 Wet van 21 mei 1986, Stb. 1986, 276. Thans opgenomen in art. 36 Invor-

deringswet 1990 en inmiddels uitgebreid met art. 36a Invorderingswet 
1990 (per 1 ja nu a ri 2021) en 36b Invorderingswet 1990 (per 1 ja nu a ri 
2008).

4 Wet be stuur ders aan spra ke lijk heid bij faillissement, Wet van 16 mei 
1986, Stb. 1986, 275. Die aan spra ke lijk heid is opgenomen art. 2:138 en 
2:248 BW.

5 Art. 23 Wet verplichte deelneming in een be drijfs tak pen sioen fonds 
2000.

6 Privaatrechtelijk(e) verhaal/aan spra ke lijk heid kan soms een onaan-
vaardbare doorkruising vormen van de pu bliek rech te lij ke regeling, zie 
HR 15 mei 2020, ECLI:NL:HR:2020:890, waarin de Staat der Ne der-
landen scha de ver goe ding vorderde van een be las ting ad vi seur die op-
zettelijk onjuiste be las ting aan gif ten had gedaan en de Ho ge Raad de 
doorkruisingsleer toepaste.

1.2  Melding betalingsonmacht

1.2.1  Algemeen
De effectiviteit van de fis ca le bestuurdersaansprakelijk 
steunt voornamelijk op de plicht voor het lichaam (of haar 
bestuurder(s)) om de betalingsonmacht te melden.7 Im-
mers, als de betalingsonmacht niet rechtsgeldig is gemeld 
dan bestaat een wettelijk vermoeden dat de ven noot schap 
kennelijk onbehoorlijk is bestuurd.8 Is er wel rechtsgeldig 
gemeld, dan is de bestuurder enkel nog in privé aanspra-
kelijk indien de ontvanger stelt én aannemelijk maakt dat 
de ven noot schap in de drie jaren voorafgaande aan het 
tijdstip van de rechtsgeldige melding kennelijk onbehoor-
lijk is bestuurd.9 De gedachte bij de invoering van de mel-
dingsregeling was enigszins naïef; er werd vanuit gegaan 
dat een malafide bestuurder niet in staat zou zijn om tij-
dig te melden.10 De achterliggende gedachte was dat een 
malafide bestuurder de bij de melding te overleggen gege-
vens niet zou kunnen overleggen wegens het niet voor-
handen zijn van een behoorlijke be drijfsadministratie.

1.2.2  Inhoud melding
Een melding van betalingsonmacht dient schriftelijk te 
worden gedaan. Voorts dient bij de melding inzicht te 
worden gegeven in de redenen waarom niet binnen de 
wettelijke termijn de verschuldigde belasting kan worden 
betaald.11 Daarnaast kan het zijn dat de Ontvanger meer of 
nadere gegevens nodig heeft voor de vast stel ling van de 
betalingsonmacht of gegevens die van belang kunnen zijn 
voor de bepaling van de fi nan ci ë le positie van het lichaam. 
Het lichaam is gehouden om die gevraagde informatie te 
verstrekken.12 Daarbij geldt als uitgangspunt dat de Ont-
vanger niet snel ‘overvraagt’; wel is het noodzakelijk dat 
de Ontvanger die informatie vraagt in het kader van de be-
stuur ders aan spra ke lijk heid.13

1.2.3  Tijdstip
De melding van betalingsonmacht dient, zoals in art. 36 
lid 2 Invorderingswet 1990 is verwoord, ‘on ver wijld’ te 
worden gedaan. De term ‘on ver wijld’ is uitge werkt in art. 7 
lid 1 Uit voe rings be sluit Invorderingswet 1990.

Is sprake van een naheffingsaanslag, welke niet het gevolg 
is van het feit dat sprake is van opzet of grove schuld en 
welke niet binnen de be ta lings ter mijn kan worden vol-
daan, dan bedraagt de termijn twee weken na de verval-
dag van die naheffingsaanslag.14 De naheffingsaanslag 
moet dan niet het gevolg zijn van het feit dat de verschul-

7 Art. 36 lid 2 Invorderingswet 1990.
8 Art. 36 lid 4 Invorderingswet 1990.
9 Art. 36 lid 3 Invorderingswet 1990.
10 Ka mer stuk ken II 1980/81, 16 530, nr. 3, blz. 14 en is enige jaren later nog 

immer gesteld, zie Ka mer stuk ken II 1987/88, 20 588, nr. 3, blz. 97.
11 Art. 36 lid 2 Invorderingswet 1990 juncto art. 7a Uit voe rings be sluit In-

vorderingswet 1990.
12 Zie art. 8 Uit voe rings be sluit Invorderingswet 1990.
13 HR 20 oktober 1999, ECLI:NL:HR:1999:AA2930, BNB 1999/445.
14 Art. 7 lid 2 Uit voe rings be sluit IW 1990.
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digde belasting meer bedraagt dan is aangegeven of had 
moeten worden afgegeven.15 De aanwezigheid van opzet 
of grove schuld is iets dat de Ontvanger geheel zelfstandig 
moet beoordelen, waarbij het feit of al dan niet een ver-
grijpboete is op ge legd irre le vant is.16

Uit de jurisprudentie komt naar voren dat, voor de bepa-
ling van de aanwezigheid van opzet of grove schuld van de 
zijde van het lichaam, geldt dat de kennis en het inzicht 
van per so nen aan wie het lichaam zaken heeft uitbesteed 
moeten worden toegerekend aan het lichaam.17 Echter, 
met betrekking tot de toepassing van art. 36 lid 4 Invorde-
ringswet 1990 geldt dit uitgangspunt niet omdat ten aan-
zien van de aan spra ke lijk heid slechts rekening kan wor-
den gehouden met de eigen handelingen van de 
aansprakelijkgestelde.18 Na verwijzing en een hernieuwd 
cas sa tie be roep, oordeelde de Ho ge Raad19 dat opzet of 
grove schuld van de zijde van de bestuurder niet kan wor-
den gebaseerd op het feit dat hij geen controle heeft uitge-
oefend op de be las ting aan gif ten en andere bescheiden 
welke zijn opgesteld door de door de ven noot schap inge-
schakelde derden, indien de bestuurder die derden voor 
voldoende deskundig mocht houden en hij niet hoefde te 
twijfelen aan hun zorgvuldige taakvervulling. In de ver-
wijzingszaak heeft Hof Arn hem-Leeu war den geoordeeld 
dat, zodra er een si tu a tie ontstaat waarin een zakelijke en 
effectieve samenwerking met de ac coun tant niet langer 
mogelijk blijkt, een bestuurder dient te twijfelen aan de 
zorgvuldige taak uit oe fe ning van de ac coun tant.20

Een melding kan achterwege blijven indien de Ontvanger 
op de hoogte is van de betalingsonmacht op het moment 
dat een melding gedaan zou moeten worden. Voorbeelden 
uit de rechtspraak waaruit de kennis van de Ontvanger 
over de betalingsonmacht beschikt of redelijkerwijs over 
had kunnen beschikken zijn on der meer de uitlatingen 
aan een deurwaarder,21 het niet nakomen van een beta-
lingsregeling22 en een verzoek om uitstel van betaling.23

15 Zie on der meer HR 23 december 2011, ECLI:NL:HR:2011:BR7038, BNB 
2012/50. Daarbij komt uit HR 22 februari 2019, ECLI:NL:HR:2019:284, 
BNB 2019/70 naar voren dat, bij het aannemelijk maken dat er sprake is 
(ge weest) van kennelijk onbehoorlijk bestuur, de Ontvanger niet aan de 
bestuurder kan tegenwerpen dat de verschuldigde belasting en premie 
meer belopen dan die welke over een komstig de aangiften zijn afgedra-
gen.

16 HR 26 oktober 2001, ECLI:NL:HR:2001:AD4804, NJ 2002/94 (Juno).
17 Zie on der meer HR 23 ja nu a ri 2009, ECLI:NL:HR:2009:BD3566, BNB 

2009/80; HR 22 juni 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV0663, BNB 2012/227.
18 HR 8 augustus 2014, ECLI:NL:HR:2014:2149, BNB 2014/215.
19 HR 25 maart 2016, ECLI:NL:HR:2016:480, BNB 2016/112.
20 Hof Amsterdam 20 april 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:1524, V-N 2017/42.22.
21 Zie on der meer Hof ’s-Gra ven ha ge 11 december 2009,  

ECLI:NL:GHSGR:2009:BL3779, V-N 2010/20.20.
22 Rb. Mid den- Ne der land 27 ja nu a ri 2021, ECLI:NL:RBMNE:2021:1303; Hof 

Den Haag 3 maart 2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:269, JOR 2020/106. Te-
gen de uitspraak is beroep in cassatie ingesteld. A-G Assink heeft een 
conclusie genomen (ECLI:NL:PHR:2021:522). De A-G is van oordeel dat 
de melding betalingsonmacht voor het niet kunnen betalen van pen-
sioen pre mies op grond van art. 23 lid 2 Wet Bpf 2000 schriftelijk dient 
plaats te vinden en dat daar een voldoende wettelijke basis voor is. 
Maar een melding is niet meer noodzakelijk indien het pen sioen fonds 
uit anderen hoofde op de hoogte is van de betalingsonmacht.

23 Zie on der meer Hof Arn hem 26 september 2007,  
ECLI:NL:GHARN:2007:BB5516, V-N 2008/14.1.4.

In het kader van de co ro na cri sis is in het Be sluit noodmaat-
re gelen goedgekeurd dat een verzoek om uitstel van beta-
ling dat betrekking heeft op de verschuldigde belasting 
die behoorde te zijn afgedragen of voldaan vanaf 12 maart 
2020 tot uiterlijk 1 oktober 2021 als een rechtsgeldige 
melding van betalingsonmacht wordt aangemerkt. Dit is 
anders indien achteraf blijkt dat de betalingsonmacht niet 
hoofdzakelijk verband houdt met de gevolgen van de co-
ro na cri sis.24

1.2.4  Betalingsonmacht
De hiervoor bedoelde melding van betalingsonmacht 
dient binnen twee weken te worden gemeld na het ont-
staan van de betalingsonmacht. De Ho ge Raad heeft meer 
expliciet beslist dat ook tijdelijke betalingsonmacht tijdig 
moet worden gemeld.25 Hoewel daarmee duidelijkheid is 
geschapen, levert dit aan de andere kant ook weer andere 
vragen en onzekerheid op.26 Zo is de na tuur lij ke vraag hoe 
de betalingsonmacht door het lichaam of haar bestuur-
der(s) aannemelijk kan worden gemaakt en op welke wij-
ze de Ontvanger dat kan checken. Voor de vraag of er spra-
ke is van een geldige melding is dus van belang wan neer 
er sprake is/was van betalingsonmacht. Immers, de mel-
ding dient plaats te vinden binnen twee weken nadat 
sprake is van betalingsonmacht.27 In art. 36.5.1 Leidraad 
Invordering 2008 is het begrip ‘betalingsonmacht’ gedefi-
nieerd; ook als er wel voldoende liquide middelen zijn, 
maar deze worden aangewend voor andere opeisbare be-
ta lings ver plich tingen, is sprake van betalingsonmacht. 
Wel dient een bestuurder ervoor te zorgen dat er geen 
sprake is van selectieve betaling. On der voorwaarden is 
het selectief betalen wel aan te merken als kennelijk on-
behoorlijk bestuur; bij voor beeld om crediteuren met een 
lagere preferentie dan de Be las ting dienst te betalen en be-
lastingschulden niet. Uit het arrest van 12 april 2019 van 
de Ho ge Raad komt naar voren dat er geen algemene regel 
bestaat op grond waarvan er sprake is van on recht ma tig 
handelen indien de bestuurder geen rekening houdt met 
preferenties bij het betalen van de schuldeisers. Er is 
slechts sprake van kennelijk onbehoorlijk bestuur indien 
geen redelijk denkend bestuurder on der dezelfde om stan-
dig he den dezelfde afweging had gemaakt.28 Daarbij is 
door de Ho ge Raad wel geoordeeld dat die vrijheid be-
perkter is indien het lichaam heeft besloten haar activitei-
ten te stoppen. In het kader van dit artikel gaat wij niet 
verder in op het begrip kennelijk onbehoorlijk bestuur.

1.2.5  Duur
Een rechtsgeldige melding van betalingsonmacht blijft 
gelden voor de daarop volgende tijdvakken; het is dus niet 
nodig om voor elke aangifte na een rechtsgeldige melding 

24 Oorspronkelijk be sluit is het Be sluit van 22 april 2020, nr. 2020-8499, 
Stcrt. 2020, 23814, laat ste lijk geactualiseerd bij Be sluit van 28 juni 
2021, nr. 2021-121258, Stcrt. 2021, 33903.

25 Zie HR 4 februari 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP2998, BNB 2011/112 en HR 
12 augustus 2011, ECLI:NL:HR:2011:BR4865, BNB 2011/254.

26 Zie J.J. Vetter, ‘Zijn wetgeving en rechtspraak be stuur ders aan spra ke lijk-
heid nog van deze tijd en stuurt de HR wel de goede kant op?’, TFB 
2011/08-04.

27 HR 4 maart 2016, ECLI:NL:HR:2016:350, BNB 2016/95 en HR 14 decem-
ber 2018, ECLI:NL:HR:2018:2310, BNB 2019/21.

28 HR 12 april 2019, ECLI:NL:HR:2019:576, BNB 2019/108.



AAN SPRA KE LIJK HEID BESTUURDERS: FISCAAL EN CIVIEL Artikelen

Afl. 177 - no vem ber 2021130 TFO 2021/177.4

wederom een melding te doen.29 Een eenmaal rechtsgeldi-
ge melding van betalingsonmacht vervalt indien het li-
chaam ‘helemaal bij is’ met de betaling van de door haar 
verschuldigde loon- en omzetbelasting30 of indien de Ont-
vanger van oordeel is dat er feitelijk geen sprake meer is 
van betalingsonmacht.31 Een doorlopende melding geldt 
enkel voor de aangegeven belasting.

1.2.6  Driejaars ter mijn
Kennelijk onbehoorlijk bestuur dient te hebben plaatsge-
vonden in de perio de van drie jaren voorafgaande aan een 
rechtsgeldige melding van betalingsonmacht of, bij ont-
breken van een rechtsgeldige melding, drie jaren vooraf-
gaande aan het moment waarop het lichaam in gebreke is 
met de voldoening van haar belastingen.32

Bij een rechtsgeldige melding zijn er geen problemen in-
zake de driejaars ter mijn. Die loopt vanaf de datum van de 
rechtsgeldige melding.33 Dat betekent dat bij een ‘doorlo-
pende melding’ – daarmee wordt gedoeld op een rechts-
geldige melding welke telkens bij een nieuw opgekomen 
aangifte geacht wordt als een rechtsgeldige melding te 
worden aangemerkt – die termijn dus ook steeds op-
schuift. Het is dus niet zo dat het kennelijk onbehoorlijk 
bestuur alleen moet hebben plaatsgevonden in de drie ja-
ren voorafgaande aan de eerste rechtsgeldige melding. 
Nee, ook de perio den daarna, waar telkens bij fictie wordt 
aan ge no men dat er sprake is van een rechtsgeldige mel-
ding, tellen mee.34

1.2.7  Overkill
De achtergrond voor de invoering van de meldingsrege-
ling was gelegen in het feit dat door de melding de Ont-
vanger snel op de hoogte raakte van de betalingsproble-
men bij een lichaam en dan in staat was om snel te 
reageren.35 Bo vendien is de achterliggende reden voor de 
invoering van de be stuur ders aan spra ke lijk heid om mala-
fide bestuurders te kunnen aanpakken.36 Tevens is nog-
maals aangegeven dat de meldingsregeling er op is gericht 
om het on der scheid tussen bo na fi de en malafide bestuur-
ders te benadrukken. De wet is gericht op de malafide be-
stuurders. Daarmee is duidelijk dat de wetgever met de 
invoering van de be stuur ders aan spra ke lijk heid de bedoe-
ling had om de malafide bestuurders voor de schulden van 
de ven noot schap in privé te kunnen aanspreken. De prak-
tijk is echter weerbarstig(er). In het merendeel van de 
procedures op het terrein van de be stuur ders aan spra ke-
lijk heid gaat het (on der meer) om de vraag of er al dan 
niet rechtsgeldig betalingsonmacht is gemeld. De Ontvan-
ger stelt altijd (uiteraard alleen voor zover het tegendeel 

29 HR 16 maart 2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ6635, NJ 2007/164.
30 En  eventuele andere belastingen waarvoor de be stuur ders aan spra ke-

lijk heid geldt, zie art. 36 lid 1 Invorderingswet 1990.
31 Art. 36.12 Leidraad Invordering 2008.
32 Art. 36 lid 4 Invorderingswet 1990. Zie ook HR 22 december 1993, 

ECLI:NL:HR:1993:ZC5548, NJ 1994/313.
33 Art. 36 lid 3 IW 1990.
34 HR 21 mei 2021, ECLI:NL:HR:2021:754, NJ 2021/197 en HR 4 februari 

2011, ECLI:NL:HR:2011:BP2982, BNB 2011/109.
35 Ka mer stuk ken II 1980/81, 16 530, nr. 3, blz. 13-14 en Ka mer stuk ken II 

17 050, nr. 147.
36 Ka mer stuk ken II 1980/81, 16 530, nr. 3, blz. 15 en Ka mer stuk ken II 1980/81, 

16 530, nr. 7, blz. 14.

niet is gebleken) dat er niet rechtsgeldig is gemeld en dat 
daardoor de bestuurder hoofdelijk aansprakelijk is. Komt 
vast te staan dat er niet rechtsgeldig is gemeld, dan is de 
bestuurder hoofdelijk aansprakelijk voor de belasting- en 
pre mie schulden van de ven noot schap. Hierbij wordt door 
de Ontvanger geen on der scheid gemaakt tussen bo na fi de 
en malafide bestuurders. Door deze praktijk is de bedoe-
ling die de wetgever voor ogen stond met de introductie 
de meldingsregeling komen te vervallen. Dit houdt in dat 
door de Ontvanger niet de malafide bestuurders worden 
aangepakt, maar juist de goedwillende en bo na fi de be-
stuurders; enkel en alleen omdat de betalingsonmacht 
niet (rechtsgeldig) is gemeld.37 Voor het niet (rechtsgeldig) 
melden kunnen voldoende redenen zijn die niets met ma-
lafiditeit hebben te maken. Een recent voorbeeld uit de ju-
risprudentie waar de overkill uit naar voren komt, is een 
zaak die heeft geleid tot de uitspraak van Hof Den Haag.38 
In die zaak han del de het om een aan spra ke lijk stel ling 
voor de LB- en BTW-schulden over de perio de no vem ber 
2018 tot en met februari 2019. Voor de perio den no vem-
ber 2018 tot en met ja nu a ri 2019 oordeelde het hof dat 
niet aannemelijk was gemaakt dat een der ge lij ke melding 
is gedaan. Daarmee valt in beginsel het doek voor belang-
hebbende: hij is aansprakelijk tenzij hij kan aantonen dat 
het niet rechtsgeldig melden van de betalingsonmacht 
niet aan hem is te wijten. Voor de schulden over februari 
2019 is de bestuurder aan te merken als gewezen bestuur-
der. Dat betekent dat hij voor die schulden direct wordt 
toegelaten tot de bewijslast dat er geen sprake was van 
kennelijk onbehoorlijk bestuur. Voor deze maand vindt 
het hof dat de bestuurder wél aannemelijk heeft gemaakt 
dat er geen sprake was van kennelijk onbehoorlijk be-
stuur. Daarbij hecht het hof belang aan het feit dat de be-
lang rijk ste opdrachtgever is weggevallen, getracht is nieu-
we activiteiten op te starten, voorrang is gegeven aan 
betalingen aan het personeel en aan crediteuren om de 
on der ne ming te kunnen voortzetten en via een investe-
ring getracht is winst te behalen en dat de bestuurder 
hierbij vooral niet aan zichzelf heeft gedacht. Hier doet 
zich het al lang bestaande manco in de fis ca le be stuur-
ders aan spra ke lijk heid voor: het hof stelt vast dat er geen 
sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur en toch 
"hangt" de bestuurder voor de schulden waarvoor geen 
rechtsgeldige melding is gedaan. Gelet op de achtergron-
den en de bedoeling van de wetgever is dit dus een onge-
wenste uitkomst. Frappant is dat in het geheel nie mand in 
het politieke spectrum de vraag stelt, die wel in de vaklite-
ratuur regelmatig wordt geadresseerd; heeft de mel-
dingsplicht van de betalingsonmacht nog wel bestaans-
recht? Waarom wordt de meldingsregeling – of beter nog 
de gehele be stuur ders aan spra ke lijk heid – niet opnieuw 
bezien en beoordeeld of deze niet aan de nieuwe tijden en 
(technische) mogelijkheden moet worden aangepast. Dat 
klemt te meer nu de regeling en jurisprudentie steeds ver-
der komen af te staan van de oorspronkelijke redenen 
voor de invoering van de be stuur ders aan spra ke lijk heid en 
de daarin opgenomen meldingsregeling.

37 Zie ook J.A. Booij, Aan spra ke lijk heid van bestuurders voor belastingschul-
den, FM 104, De ven ter: Wolters Kluwer 2003, hoofdstuk 3.5.5.

38 Hof Den Haag 1 juli 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:1360.
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Gelet op het feit (i) dat door de automatisering het voor de 
ontvanger mogelijk is om in een vroegtijdig stadium op de 
hoogte te geraken van de betalingsproblemen en daardoor 
een van de redenen van de invoering van de meldingsre-
geling wegvalt en (ii) niet de malafide maar de bo na fi de 
bestuurders vooral worden geconfronteerd met de gevol-
gen van een niet- tijdige melding, is er alle reden de mel-
dingsregeling in de be stuur ders aan spra ke lijk heid te her-
overwegen of beter nog af te schaffen. Daarbij verliest de 
Ontvanger geen rechten. Immers, de aan spra ke lijk stel ling 
van bestuurders blijft dan nog altijd mogelijk, mits de ont-
vanger aannemelijk maakt dat de bestuurders zich schul-
dig hebben gemaakt aan kennelijk onbehoorlijk bestuur. 
Dan wordt recht gedaan aan de grondslag van de be stuur-
ders aan spra ke lijk heid, namelijk het aanpakken van mala-
fide bestuurders. Dan komt de toezegging in de parlemen-
taire geschiedenis tot haar recht; de bo na fi de bestuurder 
heeft niets te vrezen van de be stuur ders aan spra ke lijk heid. 
Bo vendien wordt de rechts be scher ming van de aanspra-
kelijk te stellen bestuurders verbeterd; de bewijslast dat 
er sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur komt in 
alle gevallen te rusten op de Ontvanger.

1.3  Samenloop met WBF
Ingeval van faillissement van een rechts per soon is het ge-
bruikelijk dat de Ontvanger contact opneemt met de cura-
tor om zaken af te stemmen. (Op basis van art. 36.1 Lei-
draad Invordering 2008 zal in het algemeen slechts óf de 
fis ca le be stuur ders aan spra ke lijk heid óf de be stuur ders-
aan spra ke lijk heid bij faillissement worden toe ge past. 
Daarbij gaat de voorkeur uit naar de toepassing van de 
WBF tenzij bij de toepassing van de fis ca le be stuur ders-
aan spra ke lijk heid de Ontvanger een sterke(re) bewijspo-
sitie heeft (bij voor beeld omdat er niet rechtsgeldig is ge-
meld).

Binnenkort dient de Ho ge Raad zich uit te laten over de 
vraag of samenloop mogelijk is. Het betreft een zaak waar-
in de curator heeft gedreigd met aan spra ke lijk stel ling met 
als gevolg dat tussen par tij en, zon der erkenning van enige 
aan spra ke lijk heid door de bestuurder, een vast stel lings-
over een komst is gesloten uit hoofde waarvan de bestuur-
der een bedrag aan de boedel heeft betaald. Meer dan een 
jaar na die vast stel lings over een komst stelt de Ontvanger 
de bestuurder aansprakelijk voor de onbetaald gebleven 
naheffingsaanslagen LB van beide BV’s. De aangesproken 
bestuurder ging in beroep en stelde dat de ontvanger hem 
niet aansprakelijk kon stellen, omdat de curator dat al had 
gedaan. De rechtbank verwierp het beroep van X op de sa-
menloop met de aan spra ke lijk stel ling door de curator, 
omdat van samenloop met be stuur ders aan spra ke lijk heid 
uit faillissement geen sprake was.39 Op het ingestelde ho-
ger beroep oordeelde Hof Den Haag tegenovergesteld.40 
Tegen die uitspraak van het hof is beroep in cassatie inge-
steld en heeft A-G IJzer man een conclusie genomen.41 De 

39 Rb. Den Haag 5 no vem ber 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:12474, V-N 2020/ 
14.2.5.

40 Hof Den Haag 19 juni 2020, niet gepubliceerd.
41 Conclusie A-G IJzer man 28 mei 2021, ECLI:NL:PHR:2021:527, V-N 2021/ 

28.23.

A-G is van oordeel (en volgens ons terecht) dat tussen-
komst van een rechter geen constitutief vereiste is om sa-
menloop te voorkomen. Gezien de ratio van artikel 36.1 
Leidraad Invordering 2008, een  eventuele samenloop van 
WBA en WBF zoveel mogelijk te beperken, ligt een materi-
ele toetsing voor de hand. Uit de spaarzame jurispruden-
tie komt naar voren dat het bepaalde in art. 36.1 Leidraad 
Invordering 2008 niet verder strekt dan om te voorkomen 
dat een bestuurder zowel door de curator als de ontvanger 
aansprakelijk wordt gesteld.42 Alleen in de zaak die heeft 
geleid tot de uitspraak van de CRvB van 13 ja nu a ri 2005 
was feitelijk sprake van een bestuurder die aansprakelijk 
was gesteld door de curator én door de Ontvanger. De 
CRvB oordeelde dat samenloop mogelijk was: “er geen 
rechtsregel valt aan te wijzen op grond waarvan samen-
loop van beide vorderingen uitgesloten zou zijn.”43 Wij 
zijn van mening dat, hoewel samenloop mogelijk lijkt te 
zijn, een samenloop alleen in uitzon derlijke si tu a ties mo-
gelijk moet zijn. Bij de be oor de ling of sprake is van een sa-
menloop is een rechterlijke tussenkomst geen vereiste.

2.  Civiele be stuur ders aan spra ke lijk heid

2.1  Algemeen
In dit gedeelte van het artikel staat de civielrechtelijke 
aan spra ke lijk heid centraal. Er kan voor het civiele recht 
grofweg een on derverdeling worden gemaakt in interne 
en externe be stuur ders aan spra ke lijk heid. Bij interne be-
stuur ders aan spra ke lijk heid gaat het erom dat de bestuur-
der tegenover de rechts per soon gehouden is tot een be-
hoorlijke vervulling van zijn taak. Als hier niet aan wordt 
voldaan of wordt nagelaten om in te grijpen en door de 
ven noot schap schade wordt geleden, dan kan de ven noot-
schap de bestuurder(s) hiervoor aansprakelijk stellen. Bij 
externe be stuur ders aan spra ke lijk heid kan het gaan om het 
plegen van een on recht ma tige daad jegens een derde (bij-
voor beeld crediteuren) of aan spra ke lijk heid bij faillisse-
ment.

In dit on der deel beperken wij ons tot de materie en ont-
wikkelingen op het gebied van de civielrechtelijke be-
stuur ders aan spra ke lijk heid ten aanzien van belasting-
schulden en voor zover re le vant voor de fis ca le praktijk. 
Eerst bespreken wij de be lang rijk ste bepalingen omtrent 
be stuur ders aan spra ke lijk heid, daarna gaan wij in op de 
nieuwe Wet Bestuur en Toezicht 2021 en vervolgens doen 
wij enkele suggesties ten aanzien van de toepassing.

2.2  Interne be stuur ders aan spra ke lijk heid (art. 2:9 BW)
In art. 2:9 BW is de regel opgenomen dat elke bestuurder 
tegenover de rechts per soon gehouden is tot een behoorlij-
ke vervulling van de aan hem opgedragen taak. De be-
stuurs taak is in beginsel toebedeeld aan het bestuur als 
collectief.44 De interne aan spra ke lijk heid is een hoofdelij-
ke aan spra ke lijk heid. Dit wil zeggen dat alle bestuurders 
voor het gehele bedrag van de schade aansprakelijk ge-
steld kunnen worden. De aangesproken bestuurder kan 

42 HR 28 februari 2014, ECLI:NL:HR:2014:419, BNB 2014/100.
43 CRvB 13 ja nu a ri 2005, ECLI:NL:CRVB:2005:AS2617.
44 Art. 2:129 en 2:239 BW.
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vervolgens bezien of hij (een deel van) de schade op ande-
re bestuurders kan verhalen (‘regres’). Of dit mogelijk is 
hangt af van de vraag in hoeverre andere bestuurders 
schuld hebben aan het ontstaan van de onbehoorlijke 
taakvervulling en het ontstaan van de schade. Tussen de 
onbehoorlijke taakvervulling en het ontstaan van de scha-
de dient een relatie aanwezig te zijn, de eis van causaliteit. 
In principe dient de rechts per soon die zijn (voormalige) 
bestuurder aansprakelijk stelt het verband tussen de scha-
de en de gedragingen van de bestuurder aan te tonen. In-
geval de onbehoorlijke taakvervulling tot schade heeft ge-
leid, kan de rechts per soon de schade op de bestuurder(s) 
verhalen.

Het is voor een bestuurder niet eenvoudig om on der de 
algemene aan spra ke lijk heid wegens onbehoorlijke taak-
vervulling uit te komen. Dit is alleen mogelijk indien het 
een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee 
of meer bestuurders behoort. De regel is dan dat ieder 
van hen voor het geheel aansprakelijk is ter zake van een 
tekortkoming, tenzij de tekortkoming niet aan hem te 
wijten is en hij niet nalatig is ge weest in het treffen van 
maat re gelen om de gevolgen daarvan af te wenden. De 
bestuurder dient zich dus bij mogelijke onbehoorlijke 
taakvervulling hiervan te distantiëren, doch tevens maat-
re gelen te treffen om de voor de ven noot schap negatieve 
gevolgen te voorkomen. De bestuurder dient aan te tonen 
dat hem geen persoonlijk (ernstig) verwijt kan worden 
gemaakt van de onbehoorlijke taakvervulling, doch ook 
dat hem geen (ernstig) verwijt kan worden gemaakt van 
het feit dat hij geen afdoende maat re gelen heeft getroffen 
om de gevolgen van het onbehoorlijk bestuur af te wen-
den.45 Deze regeling van interne aan spra ke lijk heid geldt 
voor alle rechts per so nen, dus ook voor stichtingen en ver-
enigingen.

Voor aan spra ke lijk heid is dus vereist dat de bestuurder 
een persoonlijk ernstig verwijt kan worden gemaakt. De 
be oor de ling of hiervan sprake is, geschiedt aan de hand 
van de om stan dig he den van het geval. Volgens de Ho ge 
Raad betreffen deze re le vante om stan dig he den on der 
meer: de aard en ernst van de normschending, de aard van 
de door de rechts per soon uitgeoefende activiteiten, de in 
het algemeen daaruit voortvloeiende ri si co’s, de taakver-
deling binnen het bestuur, de  eventueel voor het bestuur 
geldende richtlijnen, de gegevens waarover de bestuurder 
beschikt of behoorde te beschikken ten tijde van de aan 
hem verweten beslissingen of gedragingen alsmede het 
inzicht en de zorgvuldigheid die mogen worden verwacht 
van een bestuurder die voor zijn taak be re kend is en deze 
nauwgezet vervult en het handelen in strijd is met sta tu-
tai re bepalingen die de rechts per soon beogen te bescher-
men.46

45 Zie in dit verband de wij zi ging van art. 2:9 BW bij Wet Bestuur en Toe-
zicht van 1 ja nu a ri 2013 (Ka mer stuk ken 31 763), codificatie van regel 
gegeven in HR 10 ja nu a ri 1997, NJ 1997/360 (Staleman/Van de Ven).

46 HR 10 ja nu a ri 1997, NJ 1997/360 (Staleman/Van de Ven) en HR 29 no-
vem ber 2002, JOR 2003/2 (Berghuizer Papierfabriek).

Overigens in het geval dat de bestuurder van een rechts-
per soon ook een rechts per soon is, kan de bestuurder van 
de laatste rechts per soon aansprakelijk worden gesteld als 
ware hij bestuurder van de eerste rechts per soon.47

2.2.1  Aan spra ke lijk heid bij winstuitkeringen
Art. 2:216 lid 3 BW be vat een bij zon dere aan spra ke lijk-
heidsbepaling voor bestuurders (of mede-beleidsbepaler) 
ten aanzien van de door de ven noot schap gedane winst-
uitkeringen. Art. 2:216 lid 2 BW bepaalt dat het bestuur de 
winstuitkering moet goedkeuren en dat het bestuur dat 
kan weigeren als het weet of redelijkerwijs behoort te we-
ten dat de ven noot schap na de uitkering niet zal kunnen 
blijven voortgaan met betalen van haar opeisbare schul-
den. Dit is de reden dat bij een voorgenomen divi dend-
uitkering het bestuur de zogenaamde “uitkeringstoets” zal 
doen, waarbij zal worden gekeken naar het vermogen, de 
li qui di teit en de solvabiliteit van de ven noot schap, alsme-
de naar de te verwachten ver plich tingen van de ven noot-
schap in het jaar volgend op de uitkering. Dit vrijwaart het 
bestuur echter niet altijd van aan spra ke lijk heid.

Indien de ven noot schap na een uitkering niet kan voort-
gaan met het betalen van haar opeisbare schulden, zijn de 
bestuurders die dat ten tijde van het divi dendbe sluit of de 
latere uitkering uit dien hoofde wisten of redelijkerwijs 
behoorden te voorzien jegens de ven noot schap hoofdelijk 
verbonden voor het tekort dat door de uitkering is ont-
staan.

De bewijslast be tref fen de de aan spra ke lijk heid berust in 
beginsel bij de ven noot schap of de curator. De rechter kan 
bij de bewijslastverdeling rekening houden met de om-
stan dig he den van het geval. Een reden om de bewijslast 
bij de bestuurder te leggen kan zijn gelegen in het feit dat 
deze beschikt over de informatie die verband houdt met 
de totstandkoming van het be sluit tot uitkering. De om-
stan dig heid dat een bestuurswisseling heeft plaatsgevon-
den tussen het moment van uitkering en het faillissement 
van de ven noot schap kan een reden zijn om de hoofdregel 
toe te passen. Immers een voormalig bestuurder heeft 
geen toegang meer tot de boeken en bescheiden van de 
ven noot schap wat nadelig kan uitwerken voor de bewijs-
last van de bestuurder.

Een bestuurder kan zich disculperen voor het doen van 
onverantwoorde uitkeringen ten aanzien van de aan spra-
ke lijk heid. Hij dient daartoe te bewijzen dat het niet aan 
hem te wijten is dat de ven noot schap de uitkering heeft 
gedaan en dat hij niet nalatig is ge weest in het treffen van 
maat re gelen om de gevolgen daarvan af te wenden. Een 
bestuurder die het niet eens is met het doen van een uit-
kering, maar wordt overstemd in de bestuursvergadering, 
kan zich disculperen indien nadien blijkt dat de uitkering 
inderdaad onverantwoord was.

Interne aan spra ke lijk heid leidt niet altijd tevens tot exter-
ne aan spra ke lijk heid. Een bestuurder die een zorgvuldig-

47 Art. 2:11 BW.
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heidsnorm ten opzichte van de ven noot schap heeft ge-
schonden, is in beginsel ten opzichte van de ven noot schap 
aansprakelijk. Dit betekent echter niet dat in der ge lij ke 
gevallen tevens de bestuurder aansprakelijk is jegens der-
den (crediteuren). Hiervoor zal specifiek door de bestuur-
der een norm jegens de be tref fen de crediteur moeten zijn 
geschonden (bij voor beeld op grond van on recht ma tige 
daad, welke grond van aan spra ke lijk heid verderop aan de 
orde komt).

2.3  Externe be stuur ders aan spra ke lijk heid

2.3.1  Faillissement (art. 2:138 en 2:248 BW), 
aan spra ke lijk stel ling door de curator

De hoofdregel van de be stuur ders aan spra ke lijk heid bij 
faillissement door de curator is dat het faillissement van 
een ven noot schap hoofdelijke aan spra ke lijk heid oplevert 
van haar bestuurders (en mede-beleidsbepalers) voor het 
gehele faillissementstekort, indien deze bestuurders de 
ven noot schap in de drie jaren vóór faillissement kennelijk 
onbehoorlijk hebben bestuurd en indien dit kennelijke 
onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak voor faillis-
sement is ge weest. On der faillissementstekort wordt het 
gehele tekort in het faillissement verstaan, inclusief boe-
delschulden en faillissementskosten. De aan spra ke lijk heid 
van bestuurders is geregeld in art. 2:138 BW (voor de NV) 
en art. 2:248 BW (voor de BV). Op de aan spra ke lijk heid 
van bestuurders van stichtingen en verenigingen is deze 
regeling over een komstig van toepassing.48

De curator zal eerst dienen aan te tonen dat de bestuurder 
die hij aansprakelijk wenst te stellen als bestuurder kan 
worden aangemerkt. Enkel de in schrij ving in het handels-
register is hiervoor niet een doorslaggevend bewijs. In 
principe dient de curator te bewijzen dat er sprake was van 
kennelijk onbehoorlijk bestuur en dat dit een belangrijke 
oorzaak van faillissement is ge weest. De bewijslast ligt 
echter op de bestuurder als de boekhoudver plich ting is ge-
schonden of de regels omtrent de openbaarmaking van de 
jaarrekening.49 In deze gevallen wordt er aan ge no men dat 
er sprake is van wettelijk vermoeden van onbehoorlijke 
taakvervulling en dat dit een belangrijke oorzaak van het 
faillissement is ge weest. De boekhoudver plich ting omvat 
mede een bewaarplicht van de re le vante documenten en 
administratie.50 Een gebrekkige administratie kan overi-
gens ook in fis ca le zaken tot een omkering van bewijslast 
leiden.51 Constateert de curator dat de boekhoudver plich-
ting is geschonden, dan kan dat dus fis ca le gevolgen heb-
ben, net als in het omgekeerde geval als de Be las ting dienst 
dit geconstateerd heeft.

Omdat het onbehoorlijke bestuur ‘kennelijk’ moet zijn en 
vanwege het uitzon derlijke karakter van een vordering ex 
art. 2:248 BW worden aan de stelplicht van de eisende 

48 Art. 2:50a en 2:300a BW.
49 Art. 2:138 en 2:248 lid 2 BW.
50 Art. 2:10 BW.
51 HR 9 juli 2021, ECLI:NL:HR:2021:1099, V-N 2021/33.21. In een dergelijk 

geval hoeft de inspecteur niet eerst een informatiebeschikking op te 
leggen.

partij (curator) zwaardere eisen gesteld dan gewoonlijk 
het geval is.

Er is sprake van kennelijk onbehoorlijk bestuur ‘als geen 
redelijk denkend bestuurder on der dezelfde om stan dig he den 
aldus gehandeld zou hebben’.52 De rechter let daarbij op de 
ernst van de onbehoorlijke taakvervulling, maar ook op de 
nadere oorzaken van het faillissement, alsmede de wijze 
waarop dit is afgewikkeld. Als de omvang van de aan spra-
ke lijk heid nog niet kan worden vastgesteld, heeft de rech-
ter de be voegd heid wel alvast te verklaren of de bestuur-
der in principe aansprakelijk is. De omvang van de 
aan spra ke lijk heid wordt dan later in een schadestaatpro-
cedure vastgesteld.

De curator heeft ook de mogelijkheid de per so nen aan-
sprakelijk te stellen die het beleid van de ven noot schap 
(mede) hebben bepaald, als waren zij bestuurders.53 Op 
deze wijze kunnen ook de per so nen die achter de scher-
men de ven noot schap feitelijk leidinggeven aansprakelijk 
worden gesteld. De curator dient te bewijzen dat een be-
trokken persoon inderdaad een medebeleidsbepaler is.

Een curator heeft ook de mogelijkheid om de bestuurders 
van de failliete ven noot schap aan te spreken op grond van 
interne aan spra ke lijk heid, zoals hiervoor aan de orde is 
gekomen en uit hoofde van onrechtmachtige daad (zoals 
dat hierna aan de orde komt). De aan spra ke lijk heid van de 
medebeleidsbepalers geldt in beginsel alleen voor een 
aan spra ke lijk stel ling op grond van de faillissementsbepa-
ling54 en niet voor de interne aan spra ke lijk heid. Een actie 
uit on recht ma tige daad kan in beginsel ook tegen mede-
beleidsbepalers worden ingesteld. In het geval een curator 
een medebeleidsbepaler wenst aan te spreken, ligt het, 
gezien de verdeling van de bewijslast, voor de hand dat de 
curator dit tracht te bewerkstelligen via de faillissements-
bepaling. Ook voor commissarissen geldt deze aan spra ke-
lijk heidsbepaling.55

De bestuurder die de gevolgen van een aan spra ke lijk stel-
ling door de curator denkt te ontlopen door ervoor te zor-
gen dat hij geen verhaal biedt, dient rekening te houden 
met de zogenaamde ‘pau li ana-bepaling’.56 De curator kan 
de door de bestuurder onverplicht verrichte rechts han de-
lingen waardoor verhaal op hem is verminderd, ten be-
hoeve van de boedel door middel van een bui ten ge rech te-
lijke verklaring vernietigen, indien aannemelijk is dat 
deze geheel of nagenoeg geheel met het oogmerk van ver-
mindering van dat verhaal zijn verricht.

2.3.3  On recht ma tige daad (art. 6:162 BW)
Uit het open systeem volgt dat ook de ontvanger jegens 
een bestuurder of aan deel hou der een actie uit on recht ma-
tige daad (art. 6:162 BW) kan instellen. Indien de ontvan-
ger ervoor kiest om op basis van het ‘open systeem’ een 

52 HR 8 juni 2001, ECLI:NL:HR:2001:AB2053 (Panmo).
53 Art. 2:138 en 2:248 lid 7 BW.
54 Art. 2:138 en 2:248 BW.
55 Art. 2:149 en 2:259 BW. 
56 Art. 2:138 en 2:248 lid 9 BW.
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bestuurder op grond van on recht ma tige daad aan te spre-
ken is hij overigens wel gebonden aan de algemene begin-
selen van behoorlijk bestuur, zoals het vertrouwensbegin-
sel en het rechts ze ker heids be gin sel.57

De ontvanger zal over een komstig de eisen van de bepaling 
inzake on recht ma tige daad moeten bewijzen dat sprake is 
van een on recht ma tige daad die aan de pleger is toe te re-
kenen, er schade is geleden en dat een causaal verband 
bestaat tussen de schade en de daad. On der de term ‘daad’ 
valt ook het nalaten om te handelen. Als on recht ma tige 
daad worden aangemerkt:
– een inbreuk op een recht;
– een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht 

(‘wet’ hier niet alleen bedoeld als wet in formele zin);
– een doen of nalaten in strijd met hetgeen volgens on-

geschreven recht in het maatschappelijk verkeer be-
taamt. Het betreft hier de zorgvuldigheid die in een 
bepaalde verhouding tegenover een of meer bepaalde 
anderen behoort te worden betracht.

Een on recht ma tige daad is toerekenbaar als zij te wijten is 
aan:
– de schuld van de dader. Hier geldt een subjectieve 

toets: kan aan deze dader de on recht ma tige daad 
worden verweten?

– een oorzaak die krachtens de wet voor rekening van 
de dader komt. Er zijn wettelijke bepalingen waarin 
een daad zon der meer aan de dader wordt toegere-
kend, ongeacht zijn (subjectieve) schuld.

– een oorzaak die krachtens in het verkeer geldende 
opvattingen voor rekening van de dader komt. Het 
gaat hier om si tu a ties waar de verkeersopvattingen 
met zich meebrengen dat aan de dader zijn on recht-
ma tig handelen kan worden toegerekend ook al is er 
geen sprake van schuld.

De ontvanger zal de fei te lij ke grondslag voor deze ele-
menten van de on recht ma tige daad moeten stellen en be-
wijzen. De ontvanger zal dus moeten aantonen dat de be-
tref fen de handeling on recht ma tig is jegens de ontvanger 
en on der de hiervoor opgesomde handelingen kan wor-
den gebracht.

Minder eenvoudig zal het voor de ontvanger zijn het cau-
saal verband tussen de on recht ma tige daad en de schade 
aan te tonen. Immers, de oorzaak van het niet voldoen van 
de belasting hoeft niet gelegen te zijn in het handelen van 
een bestuurder. De ontvanger heeft in dit kader wel een 
belangrijk voordeel boven andere crediteuren. De ontvan-
ger kan met gebruikmaking van zijn recht om informatie 
in te winnen en een boekenon der zoek te doen eenvoudi-
ger achter de fei te lij ke si tu a tie komen dan andere credi-
teuren.58 Deze laatste groep zal het moeten doen met de 
instrumenten die het civiele recht hiervoor aanwijst, zoals 
getuigenverhoor.

57 Hetgeen mede blijkt uit art. 3:14 BW.
58 Art. 58 t/m 63a IW.

Een voorbeeld over een vordering uit on recht ma tige daad, 
welke is ingesteld door de Staat, de Ontvanger en de Be-
las ting dienst gezamenlijk, is in de Tradman-zaak aan de 
orde gekomen.59 Het betreft in deze zaak twee trustkanto-
ren (TMF en Tradman NL). Begin 2008 neemt TMF de aan-
delen van de dochtermaatschappijen van Tradman NL 
over. Ook zijn sinds medio 2009 me de wer kers van TMF de 
bestuurders van Tradman NL. De broers X zijn sinds eind 
1993 tot eind 2006 klant van Tradman NL. De broers wa-
ren betrokken bij een groep van met elkaar verbonden 
ven noot schap pen die bijna allemaal failliet zijn verklaard 
en daarbij grote (vermeende) belastingschulden hebben 
achtergelaten. De failliete ven noot schap pen zijn na afwik-
keling van het faillissement opgehouden te bestaan. De 
Ontvanger en de Staat zijn van mening dat TMF en Trad-
man NL on recht ma tig hebben gehandeld bij hun begelei-
ding van de broers X en hun ven noot schap pen, omdat het 
door hun toedoen onmogelijk is geworden om nog aansla-
gen op te leggen door de Be las ting dienst.

Hof Am ster dam oordeelt dat Tradman NL en/of TMF geen 
scha de ver goe ding hoeven te betalen aan de Staat, omdat 
het niet door hun toedoen onmogelijk is om aanslagen op 
te leggen aan de ven noot schap pen van de broers X. Vol-
gens het hof biedt het privaatrecht de Staat in beginsel 
niet de mogelijkheid om misgelopen belastingen als scha-
de ver goe ding te vorderen van een derde wegens een door 
die derde gepleegde on recht ma tige daad. Het hof beslist 
verder dat de Staat alle ontbrekende op de zaak betrek-
king hebbende stukken uit de heffings- en invorderings-
dossiers inzake een tweetal ven noot schap pen welke klant 
waren van het trustkantoor binnen vier maanden moet 
overleggen. Deze stukken zijn van belang voor Tradman 
NL en TMF om zich te verdedigen tegen de stelling van de 
Staat dat de ven noot schap pen (in enig jaar) in Ne der land 
belastingplichtig waren. De juistheid van die stelling van 
de Staat kan van belang zijn voor de vraag of Tradman NL 
en/of TMF on recht ma tig hebben gehandeld.

In de Mees Pierson Trust-zaak60 (ook wel de Hilltop-zaak 
genoemd) is het trustkantoor aansprakelijk gesteld voor 
niet- betaal de (voormalige) kapitaalsbelasting. De civiele 
kamer van de Ho ge Raad oordeelt dat de mogelijkheid om 
een aanslag ambts hal ve te verminderen – wan neer de 
aanslag onmiskenbaar onjuist is – niet kan dienen ter ver-
vanging van de toetsing van de juistheid van de aanslag in 
een civiele procedure. Volgens de Ho ge Raad valt deze 
mogelijkheid niet te beschouwen als een adequate vorm 
van rechts be scher ming die een toetsing van de aanslag 
door de burgerlijke rechter in de weg staat. De Ho ge Raad 
honoreert de stelling van MPT dat zij tegen de materiële 
belastingschuld behoort te kunnen opkomen in een met 
voldoende waarborgen omklede rechtsgang.

59 Hof Am ster dam 15 december 2020, ECLI:NL:GHAMS:2020:3461, V-N 2021/ 
9.20.

60 HR 8 juli 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP8686, NJ 2011/477, V-N 2011/39.20.
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3.  Wet bestuur en toezicht rechts per so nen

De Wet bestuur en toezicht rechts per so nen is op 1 juli 
2021 in werking getreden.61 De wet verduidelijkt de rege-
ling voor bestuur en toezicht bij verenigingen, coöpera-
ties, on der lin ge waarborgmaatschappijen en stichtingen. 
Hiermee wordt aangesloten bij de bestaande regels voor 
de naamloze ven noot schap (NV) en de besloten ven noot-
schap met beperkte aan spra ke lijk heid (BV) in het Burger-
lijk Wetboek. De be lang rijk ste vijf maat re gelen zijn:
– Voor de vereniging en de stichting wordt een wette-

lijke grondslag gegeven om een raad van commissa-
rissen of een monistisch bestuursmodel in te stellen.

– Wan neer bestuurders en commissarissen van vereni-
gingen en stichtingen een tegenstrijdig belang heb-
ben, mogen zij niet deelnemen aan de be sluit vor-
ming.

– Er worden regels gegeven voor aan spra ke lijk heid van 
bestuurders en commissarissen van verenigingen en 
stichtingen in geval van faillissement wegens onbe-
hoorlijke taakvervulling.

– De rechter krijgt meer be oor de lings vrij heid om een 
bestuurder of commissaris van een stichting te ont-
slaan als het Openbaar Ministerie of een belangheb-
bende daar om verzoekt.

– Voor de vereniging en stichting geldt dat (a) de statu-
ten een regeling moeten be vatten voor ont sten te nis 
(bijv. overlijden, ontslag) of belet (bijv. ziekte) van be-
stuurders en commissarissen en (b) dat een bestuur-
der of commissaris niet meer stemmen kan uitbren-
gen dan de andere bestuurders of commissarissen 
tezamen.

De Wet bestuur en toezicht rechts per so nen regelt dat be-
stuurders en commissarissen van informele en niet- 
commerciële verenigingen en niet- commerciële stichtin-
gen ook aansprakelijk kunnen zijn in geval van faillissement 
van de rechts per soon wan neer zij hun taken onbehoorlijk 
hebben vervuld. Dit is nu al het geval bij de bestuurders en 
commissarissen van formele en  commerciële verenigingen 
en  commerciële stichtingen.

Voor bestuurders en commissarissen van se mi pu blie ke 
instellingen die in sectorspecifieke regelgeving aan een 
variant jaarrekeningenplicht zijn on der wor pen (zoals wo-
ningcorporaties, on der wijs in stel lin gen en zorg in stel-
lingen), geldt bovendien een bewijsvermoeden als, kort 
gezegd, hun boekhouding niet op orde is. Het bewijsver-
moeden houdt in dat wan neer niet aan de jaarrekening-
plicht of boekhoudplicht is voldaan, er sprake is van een 
onbehoorlijke taakvervulling en aannemelijk is dat deze 
onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is 
van het faillissement. De bestuurder of commissaris is dan 
aansprakelijk jegens de rechts per soon, tenzij hij aantoont 
dat het faillissement niet te wijten is aan kennelijk onbe-
hoorlijke taakvervulling. Het wordt zo eenvoudiger voor de 
curator de bestuurder of commissaris aansprakelijk te stel-
len in het geval van faillissement. Het bewijsvermoeden is 

61 Stb. 2020, 507.

niet van toepassing op bestuurders en commissarissen van 
de overige informele en niet- commerciële verenigingen en 
niet- commerciële stichtingen. Als zij de boekhouding niet 
op orde hebben, is dat niet automatisch een reden voor 
aan spra ke lijk heid.

4.  De eigen positie van be las ting ad vi seurs

Dit artikel gaat over aan spra ke lijk heid van bestuurders. 
Toch kunnen be las ting ad vi seurs ook door deze aan spra ke-
lijk heidsregelingen worden getroffen. Direct, omdat ze 
soms als medebeleidsbepaler zouden kunnen worden ge-
zien. Indirect, omdat de aansprakelijke bestuurder wel-
licht op zijn beurt de be las ting ad vi seur aansprakelijk zal 
willen stellen als hij van mening is dat de si tu a tie is ont-
staan door gebrekkige advisering van de be las ting ad vi-
seur. Wij vermelden een enkel voorbeeld waar deze pro-
blematiek aan de orde kan zijn.

Bij discussies over de fei te lij ke vestigingsplaats van ven-
noot schap pen on der zoekt de Be las ting dienst vaak ook of 
dit fei te lij ke bestuur niet door de Ne der landse be las ting-
ad vi seur in Ne der land zou kunnen hebben plaatsgevon-
den. In zijn arrest van 2 juli 2021 is een der ge lij ke kwestie 
aan de orde en oordeelt de Ho ge Raad dat het hof geen 
blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting.62 
Volgens Hof Den Haag wordt X BV in 2010 ‘geleid en be-
stuurd’ door de be las ting ad vi seurs in Ne der land en de in 
Ne der land wonende zoon van P. De inspecteur maakt 
daarmee aannemelijk dat de re le vante kernbeslissingen 
noch door de directie te Singapore noch door Y op Sint-
Maar ten zijn genomen. Omdat X BV wordt ‘geleid en be-
stuurd’ vanuit Ne der land, is zij uitsluitend inwoner van 
Ne der land.

De vraag die nu voorligt is of dit “feitelijk leidinggeven” 
ook nog consequenties kan hebben voor de vraag of deze 
be las ting ad vi seur als medebeleidsbepaler kan worden ge-
zien. Zou dat het geval zijn, dan zou de be las ting ad vi seur 
moeten vrezen voor externe be stuur ders aan spra ke lijk-
heid of aan spra ke lijk heid op grond van art. 36 Invorde-
ringswet 1990 (die zich ook uitstrekt tot medebeleidsbe-
palers).63 Een medebeleidsbepaler is iemand die het beleid 
bepaalt als ware hij bestuurder.64 De beleidsbepaler kan 
zich in verschillende gedaanten voordoen. Daarbij valt on-
der meer te denken aan (a) de beleidsbepaler die op de 
stoel van het bestuur gaat zitten en deze feitelijk terzijde 
stelt, (b) de beleidsbepaler die opdrachten geeft en wiens 
opdrachten door het bestuur worden gevolgd en (c) de be-
leidsbepaler die tezamen met het formele bestuur de be-
stuurs taak uitoefent.

Zoals uit het bovenstaande blijkt is het een feit dat een be-
las ting ad vi seur als feitelijk leidinggever voor de toepas-
sing van het vaststellen van de vestigingsplaats van een 
ven noot schap niet gelijk te schakelen is met de medebe-

62 HR 2 juli 2021, ECLI:NL:HR:2021:1044, V-N 2021/30.12.
63 Art. 36 lid 5 on der deel b Invorderingswet 1990.
64 J.A. Booij, ‘Aan spra ke lijk heid van de medebeleidsbepaler voor belas-

tingschulden’, TFB 2003/3, blz. 17-22.
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leidsbepaler die het beleid heeft bepaald als ware hij be-
stuurder. Echter, niet kan worden uitgesloten dat dit in be-
paalde gevallen wel de si tu a tie is. Het ri si co voor de 
be las ting ad vi seur is dan niet alleen dat via hem de ven-
noot schap geacht wordt te zijn gevestigd in Ne der land, 
maar dat als de belastingschulden die hieruit voortvloeien 
niet betaald kunnen worden, hij als medebeleidsbepaler 
daarvoor aansprakelijk gesteld zou kunnen worden (door 
de curator, of door de Ontvanger op grond van on recht ma-
tige daad).

Als aan de ven noot schap een aanslag met een boete kan 
worden op ge legd, kan op grond van art. 5.1 Awb ook aan 
een medepleger of func tio neel dader een boete worden 
op ge legd.65 Naar verluidt loopt er thans een aantal zaken 
met betrekking tot een vestigingsplaatsdiscussie waarin 
de Be las ting dienst de be las ting ad vi seur beboet heeft op 
basis van medeplegerschap. Hiervoor is nodig dat er een 
nauwe en bewuste samenwerking is tussen de be las ting-
ad vi seur en de belastingplichtige ven noot schap. Als de be-
las ting ad vi seur als feitelijk leidinggever kan worden ge-
zien, volgt daaruit dat een der ge lij ke nauwe band zal 
worden aan ge no men.

5.  Slotbeschouwingen

Wij hebben in deze bij dra ge een overzicht gegeven van de 
be lang rijk ste zaken waar een be las ting ad vi seur aandacht 
aan zou moeten besteden als een bestuurder van een be-
trokken entiteit aansprakelijk gesteld zou kunnen worden 
voor niet- betaal de belastingschulden. De Be las ting dienst 
kan dit doen via de be stuur ders aan spra ke lijk heidsregeling 
van art. 36 IW. Voor so ciale verzekeringspremies en ver-
plichte pen sioen bij dra gen geldt eenzelfde soort regeling. 
Goede advisering over de juiste toepassing van de mel-
dingsregeling is dan van belang. Bo vendien kunnen de be-
stuurders soms door de Be las ting dienst worden aange-
sproken op grond van on recht ma tige daad. Daarnaast 
hebben curatoren in fail lis se ments si tu a ties en nieuwe be-
stuurders de mogelijkheid om voormalige bestuurders 
aansprakelijk te stellen wegens onbehoorlijk bestuur. Dat 
kan ook betrekking hebben op niet- betaal de belasting-
schulden. In sommige gevallen komt ook de aan spra ke-
lijk heid van de be las ting ad vi seur zelf in zicht. Hij zou dan 
als medebeleidsbepaler kunnen worden gezien. Soms kan 
dit ook tot beboeting leiden.

65 J.A. Booij en B. Hendriks, ‘Medeplegen van een beboetbaar feit, wat is 
dat?’, Tijdschrift voor Formeel Recht, nr.1-ja nu a ri 2013, blz. 17 t/m 21.


