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INLEIDING

Persoonlijke aansprakelijkheid van 
bestuurders en toezichthouders 
Het uitgangspunt is dat bestuurders en toezichthouders (leden van de raad 
van toezicht/raad van commissarissen) niet zomaar privé aansprakelijk zijn. 
Organisaties en ondernemingen mogen risico’s nemen. De samenleving 
is er niet mee gediend dat ondernemingen de voorkeur geven aan 
risicomijdende beslissingen met weinig economisch voordeel.

In onze praktijk treden we op voor stakeholders van ondernemingen en 
organisaties in (dreigende) discontinuïteit. Wij zien regelmatig dat bestuurders en 
toezichthouders in privé worden aangesproken. En soms met succes, ondanks de 
hoge drempel voor persoonlijke aansprakelijkheid. 
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INTERNE EN EXTERNE AANSPRAKELIJKHEID 

De persoonlijke aansprakelijkheid van een bestuurder of toezichthouder valt 
uiteen in de zogeheten interne en externe aansprakelijkheid. 

INTERNE PERSOONLIJKE AANSPRAKELIJKHEID
Intern is de aansprakelijkheid ten opzichte van de onderneming. De bestuurder/
toezichthouder heeft schade toegebracht aan de onderneming door fouten, 
onaanvaardbare risico’s of het voeren van een onbehoorlijk beleid. Deze 
aansprakelijkheid speelt doorgaans pas als een wissel binnen het bestuur heeft 
plaatsgevonden. Pas dan zullen opvolgende bestuurders namens de onderneming 
de vorige bestuurder/toezichthouder aansprakelijk kunnen stellen.

EXTERNE PERSOONLIJKE AANSPRAKELIJKHEID
Externe aansprakelijkheid is de aansprakelijk van de bestuurder/toezichthouder 
voor schade van derden. Dat is vooral schade van (onbetaalde) schuldeisers van de 
onderneming zoals leveranciers. Ook gaat het om onbetaalde vorderingen van de 
belastingdienst, het UWV en bedrijfstakpensioenfondsen. Andere voorbeelden zijn 
de aansprakelijkheid bij het ten onrechte goedkeuren van (dividend)uitkeringen en 
de openbaarmaking van misleidende cijfers. 

Externe aansprakelijkheid kan ook voortvloeien uit specifieke regelgeving. Zo 
kan de Autoriteit Persoonsgegevens een geldboete opleggen rechtstreeks 
aan de bestuurder in geval van schending van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming. Tot slot is een belangrijke externe aansprakelijkheid, de 
aansprakelijkheid ten opzichte van de curator van ondernemingen/organisaties 
die zijn gefailleerd. 

TRACK RECORD 

Wij hebben ruime ervaring met de meeste van de bovengenoemde 
aansprakelijkheidsvormen. Onderstaand een aantal voorbeelden van zaken waarbij 
wij betrokken zijn (geweest). 

GEFAILLEERD REÏNTEGRATIEBEDRIJF  
Wij verdedigden met succes het bestuur van een gefailleerd re-integratiebedrijf. 
De onderneming voerde voor gemeenten, UWV en private ondernemingen de 
re-integratie verplichtingen uit van werkzoekenden (700 cliënten). De curator stelde 
het bestuur aansprakelijk voor het faillissementstekort van ca € 1,6 miljoen. 
Deze claim is met succes afgewezen.   

GEFAILLEERDE AFVALVERWERKER
Wij staan een grote nationale ontwerper en bouwer van infrastructurele werken 
bij als (indirect) bestuurder van een gefailleerde afvalverwerker. De lokale 
overheid en curator menen dat het bestuur aansprakelijk is voor de aangetroffen 
bodemverontreiniging. 

2

3

3                  |    BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID    -    DAVIDS ADVOCATEN 



FESTIVAL HUISVESTING 
Wij treden op als curator van een gefailleerde onderneming op het gebied 
van tijdelijke huisvesting van festivals, zoals tenten, shelters en andere (design) 
constructies. De klanten van deze groep waren festivalorganisatoren als 
Tomorrowland (B), Live Nation (UK) en Roskilde (DK). De rechtbank heeft op 
onze vordering het bestuur veroordeeld in het omvangrijke boedeltekort van 
€ 55 miljoen wegens bestuurdersaansprakelijkheid.

VERHUURBEMIDDELAAR 
Wij behartigden de belangen van het bestuur van een bemiddelaar van verhuur van 
woningen en appartementen. De bemiddelaar staakte haar activiteiten en ontbond 
de rechtspersoon. Voormalige cliënten menen dat dit onrechtmatig was en vorderen 
schadevergoeding van het bestuur in privé. 

NATIONALE TRANSPORTEUR 
Namens de crediteuren van een gefailleerde middelgrote nationale transporteur 
(omzet ca. € 3 miljoen) hebben wij met succes de bestuurders aansprakelijk 
gesteld. De rechtbank en het gerechtshof hebben het bestuur veroordeeld tot 
het betalen van het tekort van ca. € 1,5 miljoen. Momenteel (2022) voeren wij een 
cassatieprocedure bij de Hoge Raad. 

COMMISSARIS GARNALENKWEKER 
Namens een commissaris van een garnalenkweker voerden wij verweer tegen 
de privé aansprakelijkstelling door een crediteur. De onderneming waaraan onze 
client als commissaris was verbonden failleerde waardoor een bonusaanspraak uit 
een geslaagde verkoop van een bedrijfsonderdeel onbetaald bleef. De crediteur 
probeerde de bonusaanspraak op de commissaris persoonlijk te verhalen. 

GEFAILLEERDE MODEGROEP 
Als curator van een gefailleerde modeketen (600 werknemers en 80 vestigingen) 
onderzoeken wij de oorzaken van de faillietverklaring en de mogelijkheden tot het 
aansprakelijk stellen van het bestuur voor het tekort van ca. 4,5 miljoen. 

FINANCIËLE TUSSENPERSOON 
Wij treden op als curator van een bemiddelaar in vastgoed gerelateerde 
financiële producten zoals hypotheken en verzekeringen en het verzorgen van 
vastgoedverhuurbeheer. Het bestuur is aansprakelijk gesteld op de grond van 
onbehoorlijke taakvervulling wegens expansie van de activiteiten zonder afdoende 
financiering en het aanwenden van geinde huurgelden van klanten voor de 
eigen exploitatie. 

BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING 

Discussies en procedures over persoonlijke aansprakelijkheid en een eventuele 
veroordeling tot schadevergoeding zijn kostbaar. Daarom doen bestuurders en 
toezichthouders er goed aan zich te verzekeren. De zogeheten D&O of BCA polissen 
dekken de (advocaat)kosten en een eventuele veroordeling.     
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TOEGEVOEGDE WAARDE DAVIDS ADVOCATEN 

Een persoonlijke aansprakelijkstelling en een eventuele daaraan verbonden 
procedure is ingrijpend. Een deugdelijke inschatting vooraf van de (proces)positie 
van bestuurder/toezichthouder kan het verschil maken: een snelle/creatieve 
schikking of jarenlange procedures met een onzekere uitkomst en omvangrijke 
kosten. Maar soms is procederen onvermijdelijk. Onze kennis en ervaring biedt 
vooraf duidelijkheid over de beste aanpak: agressief waar dat moet, toegeeflijk 
indien opportuun. 

De meeste van onze advocaten treden ook op als curator. Deze specifieke kennis 
en ervaring geeft onze cliënten een voorsprong in aansprakelijkheidskwesties bij 
(dreigende) faillissementssituaties.   

Tot slot kennen wij als gespecialiseerd herstructurerings- en insolventiekantoor 
een groot aantal van de belangrijkste spelers in deze markt persoonlijk (advocaten, 
curatoren, verzekeraars). Deze contacten kunnen leiden tot een beter begrip bij de 
(weder)partij en een vlotte(re) afwikkeling van de zaak. 
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Dé specialist in herstructurering
insolventie & litigation
Davids Advocaten is een gedreven en betrokken nichekantoor gespecialiseerd in 
herstructurering, insolventie en corporate litigation. Ruim 15 jaar vertegenwoordigt 
Davids Advocaten ondernemingen, bestuurders, crediteuren, aandeelhouders,
obligatiehouders en investeerders in uiteenlopende insolventie- en conflictsituaties.
Ons kantoor beschikt daarnaast over een forse benoemingenpraktijk: 6 advocaten 
treden op als curator/bewindvoerder in door de rechtbanken Amsterdam en 
Midden-Nederland uitgesproken faillissementen.

Onze advocaten hebben ruime ervaring met faillissementen en herstructureringen 
binnen de sectoren zorg, vastgoed, scheepsbouw, transport en detailhandel. In
grensoverschrijdende kwesties werkt Davids Advocaten met afzonderlijke kantoren 
in Europa. Bij Davids Advocaten zijn 13 medewerkers werkzaam.

ONS TEAM

 Nils Reerink  
	 ADVOCAAT	/	CURATOR

•  Advocaat sinds: 1997
•  Opleidingen: Insolad/Grotius specialisatieopleiding Insolventierecht
   Insolad/EUR Financiële Economie voor curatoren
•  Lidmaatschappen: Insolad, Insol Europe

 Laurie van Leeuwen  
	 ADVOCAAT	/	CURATOR

•  Advocaat sinds: 2015
•  Opleidingen: Insolad/Grotius specialisatieopleiding Insolventierecht
   (cum laude), CPO opleiding Insolventierecht basis en voortgezet
•  Lidmaatschappen: Insolad, JIRA (Jonge Insolventierecht Advocaten)

 Jan Davids 
	 ADVOCAAT	/	CURATOR

•  Advocaat sinds: 2000
• Voorafgaand: PWC Legal Services (o.m. restructuring)
•  Opleidingen: Insolad/Grotius specialisatieopleiding Insolventierecht,
    Insolad/EUR Financiële Economie voor curatoren
•  Lidmaatschapen: Insolad, Insol Europe, Insol World
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 Mark-Hendrik de Vries  
	 ADVOCAAT	/	CURATOR

•  Advocaat sinds: 2000
•  Opleidingen: Postacademische leergang VU Amsterdam, 
 Insolad/Grotius specialisatieopleiding Insolventierecht, 
 Insolad/EUR Financiële Economie voor curatoren.
•  Lidmaatschappen: Insolad, Insol Europe, Vereniging Corporate Litigation,    
   Nederlandse Vereniging voor Procesrecht

 Mary Barsoum  
	 ADVOCAAT	/	CURATOR

•  Advocaat sinds: 2018
•  Opleidingen: CPO opleiding Insolventierecht
• Lidmaatschappen: JIRA (Jonge Insolventierecht Advocaten, 
 tevens bestuurslid), Vereniging Jonge Balie

 Ruben Mets  
 ADVOCAAT

•  Advocaat sinds: 2020
•  Lidmaatschappen: Insolad, JIRA (Jonge Insolventierecht Advocaten),  
 Vereniging Corporate Litigation, Vereniging Jonge Balie 

 Joris Boddaert  
 ADVOCAAT 

•  Advocaat sinds: 2008
•  Opleidingen: Insolad/Grotius specialisatieopleiding Insolventierecht, 
 Insolad/EUR Financiële Economie voor curatoren 
• Lidmaatschappen: Insolad, Insol Europe, Vereniging Corporate Litigation

 Maarten Bout  
	 ADVOCAAT	/	CURATOR

•  Advocaat sinds: 2019
•  Lidmaatschappen: JIRA (Jonge Insolventierecht Advocaten), 
 Vereniging Jonge Balie

AMSTERDAM

Davids Advocaten B.V. 

Rietlandpark 301

1019 DW Amsterdam 

Postbus 2046

1000 CA AMSTERDAM

ALMERE

Davids Advocaten B.V. 

WTC Almere P.J. Oudweg 4

1314 CH Almere

Postbus 22025

1302 CA Almere

+31 (0)88 – 500 4330 

info@davidslaw.nl 

davidslaw.nl 
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