VOORKOM BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID!
Onlangs is door de Rechtbank Rotterdam een vrijwillige bestuurder van een stichting in
privé veroordeeld tot betaling van schulden van die stichting. Deze aansprakelijkheid had
voorkomen kunnen worden.
Waar ging het over?
Het betrof een stichting op ideële grondslag die een restaurant exploiteerde met
leerlingwerkplaatsen voor kansarme jongeren. Bestuurder van de stichting was een
gepensioneerde man die het bestuur op vrijwillige basis op zich had genomen. Voor de
exploitatie van het restaurant was de stichting mede afhankelijk van een gemeentelijke
subsidie. Doordat leerlingen afhaakten, verminderde de subsidie waardoor de stichting in
financiële moeilijkheden kwam te verkeren. De huur van het pand waarin het restaurant
was gevestigd werd niet meer betaald en de verhuurder sprak daarom de bestuurder van de
stichting aan.
De rechtbank heeft de bestuurder in privé veroordeeld tot het betalen van de achterstallige
huurpenningen. De rechtbank was namelijk van mening dat de bestuurder namens de
stichting verplichtingen was aangegaan terwijl de bestuurder wist of had moeten weten dat
de stichting die verplichtingen niet kon nakomen. Op het moment dat de huurovereenkomst
werd aangegaan was het namelijk nog niet zeker of aan de stichting ook de noodzakelijke
subsidie zou worden verstrekt.
Verantwoordelijkheid bestuurder
Uit de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam wordt bevestigd dat op bestuurders een grote
verantwoordelijkheid rust. Zij hebben onder meer als taak om na te gaan of verplichtingen
uit hoofde van overeenkomsten kunnen worden nagekomen. Dat geldt niet alleen voor
nieuw te sluiten overeenkomsten maar ook voor lopende overeenkomsten. Als de
bestuurder voorziet dat verplichtingen niet kunnen worden nagekomen dient hij actie te
ondernemen.
Flex BV
De grote verantwoordelijkheid die op dit moment al op bestuurders rust wordt onder het
nieuwe BV recht, dat op 1 oktober 2012 in werking treedt, nog verder vergroot. Tegenover
een flexibelere inrichting van een BV komt een grotere verantwoordelijkheid en een snellere
aansprakelijkheid van een bestuurder te staan.
Voorkomen aansprakelijkheid
In het geval dat speelde voor de Rechtbank Rotterdam had de bestuurder geen
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Als u bestuurder bent van een
rechtspersoon is het raadzaam dit wel te doen, zeker met de komst van de nieuwe
wetgeving voor BV’s. Op die manier kunnen in ieder geval de financiële risico’s van een
eventuele aansprakelijkheid worden beperkt.

Aansprakelijkheid had waarschijnlijk ook geheel kunnen worden voorkomen. PlasBossinade
heeft sinds enige tijd een zeer succesvolle ‘stress-test’ ontwikkelt die risico’s op een
eventuele aansprakelijkheid voor bestuurders inzichtelijk maakt.
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