Aansprakelijkheid van aandeelhouders en bestuurders

Bestuurders en ook aandeelhouders kunnen onder omstandigheden een aanmerkelijk risico lopen dat zij door
derden aansprakelijk worden gesteld. Het is daarom van belang om te weten aan welke normen het optreden
van bestuurders wordt getoetst en onder welke omstandigheden zij persoonlijk aansprakelijk kunnen zijn. Van
der Meijden c.s. heeft op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid uitgebreide ervaring met
onderhandelingen en het voeren van gerechtelijke procedures. Het is beter als het niet zover komt en wij de
gelegenheid hebben gehad u vooraf te adviseren over de mogelijkheden om in een bepaalde situatie tot
aansprakelijkheidstelling over te gaan, of u voor bestuurdersaansprakelijkheid moet vrezen.
Het gaat daarbij om de interne aansprakelijkheid, aansprakelijkheid wegens onbehoorlijk bestuur, Paulianeus
handelen, maar ook in faillissementssituaties, zoals de aansprakelijkheid jegens de boedel (curator) of
individuele crediteuren uit onrechtmatige daad en aansprakelijkheid jegens de fiscus. Binnen
concernverhoudingen bestaat er soms ook aansprakelijkheid van moeder-/dochtervennootschappen.

Zeker in geval van een (dreigend) faillissement is de vraag van aansprakelijkheid van groot belang. De wet geeft
in ieder geval een vermoeden van aansprakelijkheid indien de jaarrekening de laatste jaren niet tijdig is
gedeponeerd en/of de financiële administratie gebrekkig is gevoerd.
Ook buiten een faillissement situatie speelt (het risico van) aansprakelijkheid steeds meer een rol. Voor de
bestuurders van een vennootschap, maar onder omstandigheden ook voor aandeelhouders. Allereerst vanwege
gemaakte fouten of onjuiste besluitvorming. Daarnaast kunnen zij onder omstandigheden hoofdelijk
aansprakelijk zijn voor bepaalde premie- en belastingschulden van de vennootschap. Verder is het mogelijk, dat
bestuurders aansprakelijk zijn, door een misleidende voorstelling van de jaarrekening of het jaarverslag.
Bovendien kunnen zij onder omstandigheden uit hoofde van hun verantwoordelijkheid voor het gevoerde beleid,
aansprakelijk zijn jegens de vennootschap zelf, nu de bestuurder verplicht is om zich naar beste vermogen in te
spannen voor een goed bestuur.
Van der Meijden c.s. kan u adviseren over maatregelen, die u kunnen beschermen tegen het persoonlijke
aansprakelijkheid risico en u vakkundig bijstaan in procedures met betrekking tot bestuurdersaansprakelijkheid.

