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Vennootschaps‐ en Financieel Recht, 2022, 399‐454.

• M. WYCKAERT en R. FORIERS, “Bestuurdersaansprakelijkheid in vennootschappen: een
veldonderzoek”, in M.E. STORME, B. TILLEMAN, J. VANANROYE, M. VANMEENEN en R. HOUBEN
(eds.), Curatoren en vereffenaars: actuele ontwikkelingen VI, Antwerpen, Intersentia, 2021, 337‐
371.

• L. CORNELIS en A. FRANCOIS, “De (restanten van) bestuurdersaansprakelijkheid”, in H. DE WULF en
M. WYCKAERT, Het WVV doorgelicht, Antwerpen, Intersentia, 2021, 333‐378.
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Aansprakelijkheidsregime voor 
bestuurders

Bestuurdersaansprakelijkheid
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Bestuurdersaansprakelijkheid onder het WVV

• DEEL 1. Algemene bepalingen

‐ BOEK 2. Bepalingen gemeenschappelijk aan de rechtspersonen geregeld in

dit wetboek

‐ TITEL 6. Bestuur

‐ HOOFDSTUK 2. Bestuurdersaansprakelijkheid

Art. 2:56 – art. 2:58 WVV

Bestuurdersaansprakelijkheid onder het WVV

• Toepassingsgebied ratione societatis

‐ Alle rechtspersonen geregeld in dit wetboek (art. 2:1 WVV)

‐ Uitbreiding naar VZW, IVZW en stichting

• Niet van toepassing op

‐ Maatschap

‐ Feitelijke vereniging

‐ Rechtspersonen niet geregeld in het WVV
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Bestuurdersaansprakelijkheid onder het WVV

• Toepassingsgebied ratione personae (art. 2:56 WVV)

‐ Lid van bestuursorgaan

‐ Dagelijks bestuurder

‐ Handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven

van de vennootschap; of

‐ Handelingen en beslissingen die de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen

omwille van hun minder belang dat ze vertonen of hun spoedeisend karakter (<‐> Cass. 26

februari 2009)

‐ BV (art. 5:79, lid 2 WVV), CV (art. 6:67, lid 2 WVV), NV (art. 7:121, lid 2 WVV), VZW (art. 9:10,

lid 3 WVV)

Bestuurdersaansprakelijkheid onder het WVV
• Toepassingsgebied ratione personae (art. 2:56 WVV)

‐ Feitelijke bestuurder: “werkelijke bestuursbevoegdheid”

‐ Gent 13 januari 2020: kwalificatie aandeelhouder als feitelijke bestuurder

‐ Vaste vertegenwoordiger van een rechtspersoon‐bestuurder (art. 2:55 WVV)

‐ Orb. Henegouwen (afd. Charleroi) 1 oktober 2020

‐ de vaste vertegenwoordiger is civielrechtelijk en strafrechtelijk aansprakelijk zoals wanneer hij
in eigen naam en voor eigen rekening zou handelen

‐ onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt

‐ Quid vereffenaar?

‐ “Het ontworpen artikel bevat de algemene aansprakelijkheidsregel voor bestuursorganen en
vereffenaars van rechtspersonen.” (MvT, 59)

‐ Maar: uiteindelijk aparte regeling voorzien (art. 2:106 – art. 2:108 WVV)
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Bestuurdersaansprakelijkheid onder het WVV

9

• Toepassingsgebied ratione materiae (art. 2:56, lid 1 WVV)

‐ Interne aansprakelijkheid: jegens de rechtspersoon voor fouten begaan in de 
uitoefening van hun opdracht

‐ Vgl 2:51 WVV: ‘behoorlijk vervulling van de ‘hem’ opgedragen taak’

‐ Externe aansprakelijkheid: jegens derden voor zover de begane fout een 
buitencontractuele fout is

‐ Vgl 2:52 WVV: continuïteit in het gedrang, beraadslagen over maatregelen om continuïteit te 
vrijwaren voor minimum 12 maanden (= schuldeisersbescherming)

‐ Telkens: alleen aansprakelijk voor beslissingen, daden of gedragingen die zich 
kennelijk buiten de marge bevinden waarbinnen normaal voorzichtige en 
zorgvuldige bestuurders, geplaatst in dezelfde omstandigheden, redelijkerwijze van 
mening kunnen verschillen.

Type here the title of the presentation

Bestuurdersaansprakelijkheid onder het WVV

• Hoofdelijke aansprakelijkheid
‐ Collegiaal bestuursorgaan: voor alle fouten (art. 2:56, lid 2 WVV)

‐ Geen collegiaal bestuursorgaan: voor inbreuken op statuten en WVV (art. 2:56, lid 3
WVV)

‐ MvT: “binnen éénzelfde bestuursniveau”

‐ Volgens sommigen: hoofdelijkheid n.v.t. op feitelijke en dagelijkse bestuurders (cfr.
TILLEMAN en VAN DAMME).

• Soepelere weerlegging vermoeden hoofdelijke aansprakelijkheid (art. 2:56, lid 4
WVV)

‐ Niet betrokken bij fout

‐ Collegiaal bestuursorgaan: melding aan college én notuleren

‐ Geen collegiaal bestuursorgaan:melding aan alle andere leden van het bestuursorgaan
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Bestuurdersaansprakelijkheid onder het WER

• HOOFDSTUK 2. Wetboek van economisch recht

‐ BOEK XX. Insolventie van ondernemingen

‐ TITEL VII. Aansprakelijkheidsvorderingen

‐ Art. XX.224 – art. XX.228 WER

Bestuurdersaansprakelijkheid onder het WER

• Toepassingsgebied ratione societatis

‐ Alle ondernemingen, met uitzondering van natuurlijke personen die zelfstandig een

beroepsactiviteit uitoefenen (art. XX.224 WER)

‐ Wel analogie, nl. mogelijkheid (gedeeltelijke) weigering kwijtschelding in geval van kennelijk

grove fout die heeft bijgedragen tot het faillissement (art. XX.173, §3 WER)

• Uitzonderingen

‐ Kleine ondernemingen: 3 boekjaren voor faillissement gemiddelde omzet < 620.000 EUR excl. BTW

en balanstotaal laatste boekjaar < 370.000 EUR excl. BTW (art. XX.225 WER)

‐ VZW, IVZW of stichting die vereenvoudigde boekhouding voert (art. XX.227 WER)
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Bestuurdersaansprakelijkheid onder het WER

• Toepassingsgebied ratione personae

‐ Huidige of gewezen bestuurders, zaakvoerders, dagelijks bestuurders, leden van een

directieraad of van een raad van toezicht

‐ Alle andere personen die ten aanzien van de zaken van de onderneming werkelijke

bestuursbevoegdheid hebben gehad

‐ = huidige of gewezen bestuurders in de ruime zin (cfr. infra)

Bestuurdersaansprakelijkheid onder het WER

• Toepassingsgebied ratione materiae

‐ Alleen van toepassing in geval van faillissement

‐ Nadere voorwaarden: zie verder

‐ De curator is steeds vorderingsgerechtigd (art. XX.225, XX.226, XX.227 WER)

‐ Derden zijn secundair vorderingsgerechtigd (enkel art. XX.225 WER)

‐ De RSZ is vorderingsgerechtigd (art. XX.226 WER)
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Bestuurders vs. de vennootschap

Bestuurdersaansprakelijkheid

Aansprakelijkheid ten aanzien van de vennootschap 

• “Elk lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder is tegenover de
rechtspersoon gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen
taak.” (art. 2:51 WVV)

‐ Ook absenteïsme en passiviteit kunnen een bestuursfout uitmaken

‐ Cass. 9 oktober 2020: in een collegiaal bestuursorgaan moet elke individuele bestuurder
verplicht toezicht houden op medebestuurders

• Actio mandati

‐ Vordering ingesteld door de vennootschap

‐ Na vereffening: actio mandati door vereffenaar in naam en voor rekening van de
vennootschap; geen machtiging van de algemene vergadering vereist (Bergen 9 november
2021)
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Aansprakelijkheid ten aanzien van de vennootschap 

• Quid aandeelhouders?

‐ Geen zelfstandig vorderingsrecht (Cass. 23 februari 2012)

‐ Cass. 11 december 2020:

‐ Aandeelhouder heeft geen zelfstandig vorderingsrecht voor afgeleide schade (schade

aan het vennootschapsvermogen)

‐ Aandeelhouder kan geen zijdelingse vordering uitoefenen

Actiemogelijkheden van de vennootschap

• Vennootschapsvordering: gewone bestuursfout en inbreuk op WVV en/of statuten
‐ BV (art. 5:103 WVV), CV (art. 6:88 WVV), NV (art. 7:156 WVV)

‐ Kh. Gent, afdeling Brugge 18 januari 2016

‐ Volgens sommigen: feitelijke en dagelijkse bestuurders niet onderworpen aan
aansprakelijkheidsregeling wegens miskenning WVV/statuten (art. 2:56, derde lid WVV)(cfr.
TILLEMAN en VAN DAMME)

• Vordering op basis van art. 1382 (oud) BW?
‐ Samenloop: uitzonderlijk (in de praktijk enkel bij misdrijf)

• Eenheid tussen aandeelhouders en bestuurders (familiebedrijven): reëel risico?
‐ Groepen aandeelhouders: minderheidsvordering

‐ BV (art. 5:104 WVV), CV (art. 6:89 WVV), NV (art. 7:157 WVV)

‐ Na overdracht van aandelen
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Kwijting

• Afstand van vennootschapsvordering voor fouten begaan tijdens mandaat

‐ Loutere goedkeuring jaarrekening impliceert geen automatische kwijting

‐ BV (art. 5:98, lid 2 WVV), CV (art. 6:83, lid 2 WVV), NV (art. 7:109, § 3 WVV), VZW (art. 
9:20 WVV)

• Enkel rechtsgeldig indien AV met kennis van zaken heeft kunnen oordelen

‐ Weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening (bedrog niet vereist, loutere 
nalatigheid volstaat) 

‐ Met statuten/WVV strijdige verrichtingen moet uitdrukkelijk worden vermeld in de 
oproeping

Kwijting

• Geldt niet ten aanzien van aandeelhouders die niet voor de kwijting hebben 
gestemd (Orb. Henegouwen (afd. Charleroi) 1 oktober 2020)

• Geldt volgens sommigen niet voor onrechtmatige daad (cfr. Van Ommeslaghe)

• Werkt enkel ten aanzien van de vennootschap (Kh. Antwerpen, afdeling 
Antwerpen 7 juli 2015)

‐ Niet ten aanzien van derden 

‐ Quid curator? 

‐ De kwijting kan niet aan de curator worden tegengeworpen wanneer hij ten 
behoeve van de gezamenlijke schuldeisers een vordering in 
bestuurdersaansprakelijkheid op grond van art. 2:56 instelt (Cass. 18 juni 2021)
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Bestuurders vs. derden

Bestuurdersaansprakelijkheid

Aansprakelijkheid ten aanzien van derden

• “De (bestuurders) zijn jegens de rechtspersoon aansprakelijk voor fouten begaan in 
de uitoefening van hun opdracht. Dit geldt ook jegens derden voor zover de 
begane fout een buitencontractuele fout is.” (art. 2:56 WVV)

• Quasi‐immuniteit van de uitvoeringsagent

‐ Geldt enkel t.a.v. de contractuele schuldeisers 

‐ Geldt niet bij bij misdrijf, precontractuele aansprakelijkheid of kennelijk grove fout (Cass. 29 
september 2006; Cass. 30 januari 2014; Cass. 12 oktober 2018)

‐ Brussel 16 januari 2020: bestuurder pleegt bedrog bij de uitgifte van “bons de 
participation”

‐ Orb. Luik (afd. Namen) 17 maart 2020

‐ Quid nieuw BW? 

‐ Zie: VANANROYE over ontwerp nieuw BW (TPR, 2021, 177 e.v.)
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Zelfstandige vordering voor derden?

• Precontractuele fouten

• Inbreuken op WVV en/of statuten

‐ Onjuiste boekhouding, laattijdig neerleggen jaarrekening, …

‐ Miskenning alarmbelprocedure

‐ Handelen met tegenstrijdigheid van belangen

‐ Niet‐toegestane uitkering in de BV

• Strafrechtelijke inbreuken
‐ Sociale bepalingen, vb. veiligheid op de werkvloer (Rb. Brugge 26 oktober 2011) 

‐ Misbruik van vertrouwen (art. 491, art. 492 en art. 462 Sw.)

‐ Misbruik van vennootschapsgoederen (art. 492bis Sw.)

‐ Misdrijven die verband houden met insolventie (art. 489 – art. 490quater Sw., cfr. ‘bankbreuk’) 

Miskenning alarmbelprocedure in de NV 
(art. 7:228 WVV)

• Trigger

‐ NA < ½ of ¼ van het kapitaal  (idem alarmbelprocedure W.Venn.)

• Procedure

‐ Bijeenroeping AV binnen 2 maanden na vaststelling

‐ Bijzonder verslag: ontbinding of eventuele andere maatregelen
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Miskenning alarmbelprocedure in de NV 
(art. 7:228 WVV)

• Bijzondere aansprakelijkheid bestuurder

‐ Vermoeden oorzakelijk verband: behoudens tegenbewijs wordt door derden 
geleden schade geacht voort te vloeien uit het ontbreken van de bijeenroeping van 
de AV

‐ Strenge rechtspraak (Gent 13 oktober 2014; Kh. Gent, afdeling Brugge 6 juni 2016; 
Kh. Gent, afdeling Brugge 10 april 2017; Gent 14 oktober 2019; Orb. Luik (afd. Luik) 
12 februari 2020)

‐ Gent 13 januari 2020: het vermoeden kan worden weerlegd wanneer het ontstaan 
en/of de toename van het passief (of de afname van het actief) te wijten is aan een 
andere externe oorzaak

Miskenning alarmbelprocedure in de BV 
(art. 5:153 WVV)

• Trigger

‐ NA is negatief of dreigt negatief te worden; of

‐ Betaling opeisbare schulden voor minimale periode van volgende 12 maanden komt 
“redelijkerwijze” in het gedrang

• Procedure

‐ Bijeenroeping AV binnen 2 maanden na vaststelling

‐ Bijzonder verslag: ontbinding of maatregelen om continuïteit te vrijwaren

‐ Na eerste AV ten vroegste na 1 jaar een nieuwe AV om dezelfde redenen (art. 5:153, 
§ 4 WVV)
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Miskenning alarmbelprocedure in de BV 
(art. 5:153 WVV)

• Bijzondere aansprakelijkheid bestuurder

‐ Vermoeden oorzakelijk verband: behoudens tegenbewijs wordt door derden 
geleden schade geacht voort te vloeien uit het ontbreken van de bijeenroeping van 
de AV

‐ Orb. Gent (afd. Ieper) 16 maart 2020: vermoeden slaat enkel op het oorzakelijk 
verband; eiser dient nog steeds zijn schade aan te tonen

‐ Gent 17 februari 2020

‐ Orb. Luik (afd. Namen) 26 januari 2021

Handelen met tegenstrijdigheid van belangen 

• Artikelen WVV: 5:76 – 5:78 (BV), 6:64 – 6:66 (CV), 7:96, 7:115 (NV), 9:8 (VZW)

• Bestuurder met belangenconflict onthoudt zich van beraadslaging en 
stemming

‐ Melding door deze bestuurder met notulering verklaring + toelichting

• Niet alle bestuurders hebben een belangenconflict: bestuurders zonder 
belangenconflict nemen beslissing

• Alle bestuurders hebben een belangenconflict/ er is maar 1 bestuurder die 
niet de enige AH is: AV neemt beslissing
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Handelen met tegenstrijdigheid van belangen 

• Belangenconflictregeling nageleefd, maar onrechtmatig financieel voordeel 
bestuurder

‐ Persoonlijke aansprakelijkheid (art. 5:78 WVV) 

• Belangenconflictregeling niet nageleefd

‐ Persoonlijke aansprakelijkheid: inbreuk op WVV (Orb. Gent, afdeling Brugge 30 april 
2019) 

‐ Algemene nietigheidsvordering (art. 2:44 WVV) 

‐ Nietigheidsvordering van de vennootschap, indien wederpartij op de hoogte was (art. 
5:77, § 2 WVV; art. 7:97, § 5 WVV)

‐ Kennelijk grove fout (cfr. infra)

Niet‐toegestane uitkeringen in de BV (art. 5:144 WVV)
en CV (art. 6:117 WVV)

• Afschaffing kapitaalconcept  nieuwe graadmeter nodig om uitkeerbare 
ruimte te bepalen

• Dubbele test bij uitkering (art. 5:142 en art. 5:143 WVV)

‐ Balanstest door AV: netto‐actief niet negatief resp. lager dan niet‐uitkeerbare 
balansposten 

‐ Liquiditeitstest door bestuursorgaan: betaling opeisbare schulden voor minimale 
periode van volgende 12 maanden komt “redelijkerwijze” niet in het gedrang 
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Niet‐toegestane uitkeringen in de BV (art. 5:144 WVV)
en CV (art. 6:117 WVV)
• Uitkering in strijd met art. 5:142 en art. 5:143 WVV

‐ Hoofdelijke aansprakelijkheid bestuurders

‐ Vennootschap kan terugvorderen, ongeacht goede of kwade trouw

‐ Strafrechtelijke aansprakelijkheid (art. 5:158, 3° WVV)

• Quid uitkeringen in de NV die bedreiging voor liquiditeitspositie? 

‐ Algemene regels bestuurdersaansprakelijkheid

‐ Art. 2:52 WVV: “wanneer gewichtige en overeenstemmende feite de continuïteit van de 
onderneming in het gedrang kunnen brengen, moet het bestuursorgaan beraadslagen 
over de maatregelen die moeten worden genomen om de continuïteit van de 
economische activiteit voor een minimumduur van twaalf maanden te vrijwaren”

‐ Actio Pauliana

Bestuurder vs. de curator

Bestuurdersaansprakelijkheid
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Actiemogelijkheden van de curator 

• Quid actiemogelijkheden van de vennootschap? 

• Quid actiemogelijkheden van derden? 

• Vorderingen tot niet‐tegenwerpelijkheid (art. XX.111 – XX.114 WER) 

• Specifieke bestuurdersaansprakelijkheid in het WER

‐ Kennelijk grove fout (art. XX.225 WER)

‐ Onbetaalde RSZ‐schulden (art. XX.226 WER) 

‐ Wrongful trading (art. XX.227 WER)

• Antwerpen 17 maart 2022: afwijzing actio pauliana als ongegrond neemt niet 
weg dat geen gewone bestuursfout meer mogelijk is (<‐> eerste aanleg)

Kennelijk grove fout (art. XX.225 WER)
• Schulden > baten 

• Vordering van curator of benadeelde schuldeiser
‐ Individuele schuldeiser kan vordering instellen wanneer de curator in gebreke blijft na 
aanmaning 

‐ Eventuele opbrengst van de vordering komt hoe dan ook toe aan de gezamenlijke schuldeisers 
(de boedel)

• Vordering tegen
‐ Huidige of gewezen bestuurders in de ruime zin (cfr. supra)

‐ Van alle ondernemingen (met uitzondering van natuurlijke personen)

‐ Uitzondering: kleine ondernemingen (cfr. supra)

‐ Bewijslast bij bestuurders

‐ Beoefenaar vrij beroep: orde of instituut ontvangt kopie vonnis
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Kennelijk grove fout (art. XX.225 WER)

• Kennelijk grove fout die heeft bijgedragen tot het faillissement

‐ Ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd

‐ Dikwijls geheel van fouten (Gent 13 januari 2020: verschillende kleinere fouten kunnen samen aan de 
vereisten voldoen)

• Orb. Henegouwen (afd. Charleroi) 1 oktober 2020: een eenvoudige beoordelingsfout van redelijke 
bestuurders kan niet als een kennelijk grove fout worden aangemerkt

• Gent 13 januari 2020: causaal verband moet worden bewezen tussen kennelijk grove fout en faillissement, 
niet tussen fout en ontoereikend actief

• Voorbeelden:

‐ Niet‐respecteren regels belangenconflicten (Cass. 9 oktober 2020)

‐ Onverantwoorde intragroepsfinanciering (Gent 22 juni 2020; Orb. Gent (afd. Dendermonde) 30 juni 2021)

‐ Misbruik maken van procedure gerechtelijke reorganisatie om verantwoordelijkheid te ontlopen (Bergen 17 
november 2020)

Kennelijk grove fout (art. XX.225 WER)

• Sanctie: kunnen persoonlijk + hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor geheel 
of deel van de schulden ten belope van het tekort 

• Door de rechtbank toegekende vergoeding

‐ Bij vermindering/afwezigheid van actief: opbrengst wordt evenredig verdeeld onder de 

schuldeisers met inachtneming van de wettige redenen van voorrang

‐ Bij vermeerdering van passief: opbrengst wordt evenredig verdeeld over alle schuldeisers 

zonder inachtneming van de wettige redenen van voorrang
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Wrongful trading (art. XX.227 WER)

• Schulden > baten

• Exclusieve vordering van curator 

‐ Geen afgeleide vorderingsmogelijkheid voor individuele schuldeisers (cf. art. XX.225 
WER)

• Vordering tegen

‐ Huidige of gewezen bestuurders in de ruime zin (cfr. supra) 

‐ Van alle ondernemingen (met uitzondering van natuurlijke personen)

‐ Uitzondering: enkel VZW’s, IVZW’s en stichtingen die een vereenvoudigde 
boekhouding voeren

‐ Beoefenaar vrij beroep: orde of instituut ontvangt kopie vonnis

Wrongful trading (art. XX.227 WER)

• Sanctie: kunnen persoonlijk + hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor 
geheel of deel van de schulden ten belope van het tekort

• Vergelijk Kh. Gent, afdeling Kortrijk 6 januari 2016

• Voorbeelden:

‐ Orb. Gent (afd. Kortrijk) 16 februari 2021: nooit winst ≠ geen overlevingskansen

‐ Orb. Gent (afd. Dendermonde) 16 november 2020: misbruik van gerechtelijke 
reorganisatieprocedure 

‐ “Het aanvragen van bescherming tegen haar schuldeisers, door middel van een procedure 
gerechtelijke reorganisatie, mag geen middel zijn om een onderneming, die geen enkele 

overlevingskans heeft, toch kunstmatig in het economisch verkeer te houden”
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Wrongful trading (art. XX.227 WER)

• Virtueel failliete vennootschap bewust voortzetten

‐ Op een gegeven ogenblik voor het faillissement weten (of moeten weten) dat er kenneijk geen 
redelijk vooruitzicht is om de onderneming of haar activiteiten te behouden en een 
faillissement te vermijden

‐ Hoedanigheid van bestuurder in de ruime zin

‐ Vanaf het ogenblik van die (vermoede) kennis niet handelen zoals een normaal voorzichtig en 
zorgvuldig bestuurder in dezelfde omstandigheden

• Door de rechtbank toegekend vergoeding

‐ Bij vermindering/afwezigheid van actief: opbrengst wordt evenredig verdeeld onder de 
schuldeisers met inachtneming van de wettige redenen van voorrang

‐ Bij vermeerdering van passief: opbrengst wordt evenredig verdeeld over alle schuldeisers 
zonder inachtneming van de wettige redenen van voorrang  

Bestuurder vs. de overheid

Bestuurdersaansprakelijkheid
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Actiemogelijkheden van de RSZ en de fiscus

• Onbetaalde RSZ‐schulden (art. XX.226 WER)

• Niet‐betaling BV en BTW

Onbetaalde RSZ‐schulden (art. XX.226 WER)

• Vordering RSZ (of van de curator)

• Vordering tegen

‐ Huidige of gewezen bestuurders in de ruime zin (cfr. supra)

‐ Van alle ondernemingen (met uitzondering van natuurlijke personen)

• Objectieve aansprakelijkheid indien de bestuurder in de 5 jaar voor het
faillissement betrokken is geweest bij minstens 2 faillissementen of vereffeningen
waarbij RSZ‐schulden onbetaald zijn gebleven

‐ Cass. 7 april 2017 (cfr. infra)

• Sanctie: kunnen persoonlijk + hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor geheel
of deel van de RSZ‐schulden

‐ Enkel voor de RSZ‐schulden ingevolge het laatste faillissement (Cass. 1 februari 2019)
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Onbetaalde RSZ‐schulden (art. XX.226 WER)

• Objectieve aansprakelijkheid (Cass. 7 april 2017; Cass. 18 september 2020)
‐ “Wanneer zij betrokken zijn bij een faillissement met schulden ten aanzien van een inningsorganisme van
de sociale zekerheidsbijdragen dat eveneens wordt uitgesproken op de datum van het faillissement van de
vennootschap waarvan de sociale schulden het voorwerp uitmaken van de in artikel 265, §2, eerste lid
Wetboek van Vennootschappen bedoelde aansprakelijkheid, wordt het eerstgenoemde faillissement voor
de toepassing van artikel 265, §2, eerste lid Wetboek van Vennootschappen geacht zich te hebben
voorgedaan in de periode van vijf jaar voorafgaand aan het laatstgenoemde faillissement.”

• Objectieve aansprakelijkheid schendt de Grondwet niet (Gw.Hof 17 september
2009; Gw.Hof 29 maart 2012; Gw.Hof 8 mei 2014; Gw. Hof 25 september 2014; Cass.
24 maart 2016)

• Maar: aansprakelijkheid voor ‘het geheel of een deel van de sociale bijdragen’ 
rechtbank kan beperken, zelfs tot 1 euro (Cass. 18 juni 2020: ‘de rechter bepaalt
onaantastbaar de gehoudenheid van de bestuurder’)

Niet‐betaling BV en BTW
• Programmawet van 20 juli 2006: art. 442quater WIB’92 en art. 93undecies C W.BTW

• Art. 51 Wetboek minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet‐fiscale 
schuldvorderingen van 13 april 2019 (‘Fiscaal invorderingswetboek’)

• Toepassingsgebied ratione personae
‐ Bestuurders van vennootschappen en grote vzw’s

‐ Dagelijks bestuurder / bestuurder die een fout heeft begaan die heeft bijgedragen tot de niet‐
betaling

‐ Feitelijke bestuurder

‐ Niet: gerechtsmandatarissen 

• Antwerpen 6 mei 2021

• Het feit dat de bestuurder‐AH nadien de aandelen had overgedragen en dat hem als 

bestuurder kwijting werd verleend, verhindert de hoofdelijke aansprakelijkheid niet

• Brussel (NL) 21 september 2021: ook vaste vertegenwoordiger van bestuurder‐rechtspersoon
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Niet‐betaling BV en BTW

• Principe: fiscus moet een fout aantonen

• Herhaalde niet‐betaling: vermoeden van fout  

‐ Trimestriële betaler: minstens 2 vervallen schulden niet betaald binnen 1 jaar

‐ Maandelijkse betaler: minstens 3 vervallen schulden niet betaald binnen 1 jaar 

• Weerlegbaar vermoeden 

• Niet‐betaling als gevolg van financiële moeilijkheden die hebben geleid tot gerechtelijke 
reorganisatie, faillissement of gerechtelijke ontbinding: geen vermoeden van fout (art. 51, §3  
Fiscaal Invorderingswetboek)

‐ Antwerpen 6 mei 2021 en Gent 17 maart 2020: loutere feit dat er nadien een insolventieprocedure 
wordt geopend, volstaat niet om het vermoeden te weerleggen

Niet‐betaling BV en BTW

• Kennisgeving per aangetekende brief  van de ontvanger 
‐ Verzoek om nodige maatregelen te treffen of aan te tonen dat niet‐betaling niet het 
gevolg is van een fout

‐ 1 maand wachttijd vooraleer procedure, zoniet onontvankelijk – beslag wel mogelijk

‐ Geen vordering als insolventieprocedure is geopend binnen maand na kennisgeving 
(Kh. Gent (afd. Dendermonde) 25 juni 2018) 

• Sinds 1 mei 2018

‐ Insolventieprocedure geopend: vordering moet worden ingesteld voor de 
insolventierechtbank (art. 51, §6 Fiscaal Invorderingswetboek)

‐ Gelijktijdig vordering op grond van art. XX.225 WER ingesteld: bedrag dat op grond 
van art. 51 Wetboek minnelijke en gedwongen invordering aan fiscus toekomt, 
wordt toegerekend op het bedrag gevorderd op grond van die vordering (art. 51, §7 
Fiscaal Invorderingswetboek)
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Caps, verzekerbaarheid en verjaring

Bestuurdersaansprakelijkheid

Beperking bestuurdersaansprakelijkheid 
(art. 2:57 WVV)

• Aansprakelijkheid bestuurder beperkt in functie van omzet en balanstotaal 
gemiddelde laatste 3 boekjaren 

• Ratio? 
‐ Ongelijke behandeling (bestuurders vs. managers/werknemers; of via venn.)

‐ Betere verzekerbaarheid (cfr. infra)

‐ ‘War for talent’
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Beperking bestuurdersaansprakelijkheid 
(art. 2:57, § 2 WVV)

• Beperking geldt t.a.v. de vennootschap + derden

• Ongeacht grondslag vordering (contractueel + buitencontractueel)

• Geldt per feit of geheel van feiten, ongeacht aantal eisers of vorderingen (MvT, 
70)

‐ “Het is mogelijk dat (…) opeenvolgende eisers zich bij de aansprakelijke bestuurder(s) 
aanbieden, en dat latere eisers moeten vaststellen dat ten gevolge van de eerdere 
succesvolle vorderingen, de aansprakelijkheidsdrempel reeds is bereikt.”

Exoneratiebedingen

• Cap is maximale beperking (art. 2:58, lid 1 WVV)

• Voorafgaande exoneratie of vrijwaring door de rechtspersoon, 
dochtervennootschappen of door hem gecontroleerde entiteiten is niet 
toegelaten (art. 2:58, lid 2 WVV; MvT, 74)

• Elke bepaling in de statuten, een overeenkomst of een eenzijdige wilsuiting 
die strijdig is met het voorgaande wordt voor niet geschreven gehouden 
(art. 2:58, lid 3 WVV)
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Exoneratiebedingen (MvT, 74) 

• “Bedingen waarbij de rechtspersoon een bestuurder vrijwaart tegen 
aansprakelijkheid, dat wil zeggen de financiële gevolgen van de 
aansprakelijkheid tegenover de bestuurder geheel of gedeeltelijk op zich 
neemt, zijn eveneens verboden. Om een al te gemakkelijke omzeiling van 
het verbod tegen te gaan bepaalt de wettekst dat ook vrijwaringsbedingen 
door dochtervennootschappen of gecontroleerde entiteiten zijn verboden. 
Derden zoals de moedervennootschappen/controlerende entiteiten of 
aandeelhouders mogen bestuurders wel vrijwaren.”

Caps (art. 2:57, § 1 WVV)

beperking Omzet (excl. BTW) balanstotaal

€ 125.000 tussen € 0 en € 350.000 en tussen € 0 en € 175.000

€ 250.000 tussen € 350.000 en € 700.000 en tussen € 175.000 en € 350.000

€ 1.000.000 tussen € 700.000 en € 9.000.000 of tussen € 350.000 en € 4.500.000

€ 3.000.000 tussen € 9.000.000 en € 50.000.000 of tussen € 4.500.000 en € 43.000.000

€ 12.000.000 organisatie van openbaar belang / 
> € 50.000.000

of > € 43.000.000
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Uitsluiting van de caps (art. 2:57, § 3 WVV)

• Herhaaldelijke lichte fout (parallel met art. 18 WAO)

• Zware fout (dus ook niet art. XX.225 WER – tekst aangepast 28.04.2020)

• Bedrieglijk opzet of oogmerk om te schaden

• Wettelijke garantieverplichtingen (art. 5: 138, 1° tot  3°, art. 6:111, 1° tot 3°
en art.  7:205, 1° tot 3° WVV)  

• RSZ (art. XX.226 WER)

• BV en BTW (art. 51 Fiscaal Invorderingswetboek)

Verzekerbaarheid

• Alleen onopzettelijke fout 

‐ Maar: verdedigingskosten gedekt, minstens voorgeschoten door verzekeraar

• Polissen op groepsniveau

‐ Nooit verzekering voor individuele bestuurder

• Sowieso wordt er een cap opgenomen

‐ Caps uit het WVV van marginaal belang?
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Verjaring

• Verjaringstermijn van 5 jaar 

• Geldt voor elke vordering ingesteld tegen bestuurders, ongeacht de 
aansprakelijkheidsgrond (Bergen 3 februari 2020; Bergen 9 november 2021)

• Na de feiten of, indien met opzet verborgen gehouden, vanaf de ontdekking

‐ “Alle rechtsvorderingen tegen leden van het bestuursorgaan, dagelijks bestuurders, 
commissarissen, vereffenaars, tegen de vaste vertegenwoordigers van rechtspersonen die één van 
de voornoemde functies bekleden, of tegen alle andere personen die ten aanzien van de 
vennootschap werkelijke bestuursbevoegdheid hebben gehad wegens verrichtingen in verband 
met hun taak, te rekenen vanaf die verrichtingen of, indien ze met opzet verborgen zijn gehouden, 
te rekenen vanaf de ontdekking ervan.” (art. 2:143, § 1, lid 4 WVV; art. 2:143, § 2, lid 1 WVV) 

‐ Vb. ontslag bestuurder (Kh. Antwerpen, afdeling Antwerpen 7 juli 2015) 

‐ Uitzondering: eenheid van opzet (Gent 8 juni 2009)

• Ontslag bevrijdt niet

Conclusie en bedenkingen ‐ vragen

Bestuurdersaansprakelijkheid
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