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1. De huidige regeling 
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De commerciële vereniging 

Onderworpen aan de Vpb

Voor zover zij een onderneming drijven 
- Winststreven, alsook
- in concurrentie treden met ondernemingen 
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Aansprakelijkheid in faillissement 

Art. 2:138 BW 

- Kennelijk onbehoorlijk bestuur
- Belangrijke oorzaak van het 

faillissement 
- In de drie jaren voorafgaand aan het 

faillissement 
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Kennelijk onbehoorlijke taakvervulling  

Wanneer geen redelijk bestuurder onder dezelfde 
omstandigheden aldus gehandeld zou hebben.

- Het nemen van beslissingen met vergaande financiële 
gevolgen zonder behoorlijke voorbereiding

- Het zich niet tijdig indekken tegen duidelijk voorzienbare 
risico’s 

- Het missen van kwaliteiten om als bestuurder op te treden  
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Bewijsvermoedens 

Onbehoorlijke administratie en/of te late 
deponering jaarrekening:

- Kennelijk onbehoorlijk bestuur staat vast
- Belangrijke oorzaak wordt vermoed 
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Disculpatie & matiging 

- Geen verwijt en niet nalatig geweest 

- Indien het bedrag bovenmatig is
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Praktijkvoorbeeld 
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Commerciële vereniging?

BVO concurrentie 

winst

Omzetbelasting

drijft een onderneming  
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2. De mogelijke toekomst 
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Aansprakelijkheid in faillissement 

Concept wetsvoorstel

Art. 2:138/248 BW komen te vervallen
art. 106 Fw

Consequentie: ook van toepassing op de niet-
commerciële vereniging
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Kritiek 

Commissie Vennootschapsrecht
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Aansprakelijkheid in faillissement 

Aangepast wetsvoorstel 

Artikel 2:9c BW 

Consequentie: ook van toepassing op de niet-
commerciële vereniging
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Aansprakelijkheid in faillissement 

Aangepast wetsvoorstel

Artikel 2:9c lid 2 BW 

Dit lid is niet van toepassing op een onbezoldigd 
bestuurder van een vereniging die niet aan de 
heffing van de vennootschapsbelasting is 
onderworpen en op een onbezoldigd bestuurder 
van een vereniging waarvan de statuten niet zijn 
opgenomen in een notariële akte. 



Faculty of Law 

Aansprakelijkheid in faillissement 

Toelichting

“Deze aanvulling strekt ertoe om te voorkomen dat 
vrijwilligers ten onrechte worden weerhouden om zich 
in te zetten als bestuurder of commissaris van 
bijvoorbeeld een buurtvereniging of een kleine 
sportvereniging.” 



Faculty of Law 

Raad van State

Waarom ook van toepassing op niet-commerciële 
vereniging?
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Minister

Ook bij niet-commerciële/informele vereniging is 
fraude en/of ernstig verwijtbaar handelen 
denkbaar 
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Nog meer onduidelijkheid? 

Niet-commerciële vereniging failliet  onbehoorlijke 
administratie / te late deponering jaarrekening 

+ Kennelijk onbehoorlijke taakvervulling

- Belangrijke oorzaak faillissement



Faculty of Law 

Toekomstige nota van wijziging 

Art. 2:9c vervalt  art. 2:138 BW 

Géén bewijsvermoedens:
Bestuurders van niet-commerciële vereniging

Wel bewijsvermoedens: 
Bestuurders van vereniging die een financiële 
verantwoording opstellen
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3. Een verhoogd risico?
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Kennelijk onbehoorlijke taakvervulling

Als geen redelijk denkend bestuurder aldus 
zou hebben gehandeld

Belangrijke oorzaak van het faillissement

Bewijsvermoedens: beperkte werking
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Kennelijk onbehoorlijke taakvervulling
Omstandigheden van het geval
- de omvang, 
- het karakter en 
- de activiteiten van de rechtspersoon. 

“Men kan aan de bestuurders van een kleine stichting waarbij 
de bestuurders voor hun bestuurswerk slechts een bescheiden 
vergoeding ontvangen, niet dezelfde eisen stellen als aan 
professionele bestuurders van bijvoorbeeld een woningcorporatie 
of zorginstelling met een daaraan gekoppelde vergoeding.”
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4. Het civielrechtelijk bestuursverbod 
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en 
Veiligheid
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Pijler
Fraudebestrijding

Pijler Reorganiserend
vermogen bedrijven

Pijler
Modernisering

Wet civielrechtelijk
bestuursverbod 

WCO I Wet modernisering
faillissementsprocedure

Wet herziening
strafbaarstelling
faillissementsfraude


WCO II  WHOA 

Wet versterking
positie curator 

WCO III  Wet 
bevordering
doelmatigheid van het 
faillissementsprocesrecht

Daadwerkelijke vooruitgang? 
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Wet civielrechtelijk bestuursverbod

Art. 106a Fw

op vordering van de op verzoek van het 
curator OM
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Wet civielrechtelijk bestuursverbod

- aan de (gewezen) bestuurder (of feitelijk 
beleidsbepaler) van een rechtspersoon, 

- die tijdens of in de drie jaar voorafgaand aan het 
uitspreken van het faillissement van die 
rechtspersoon: 

- door de rechter bij onherroepelijk geworden 
uitspraak aansprakelijk is gehouden o.g.v. art. 
2:138/348 BW
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Gevolgen

- bestuursverbod voor maximaal 5 jaren 
- geen bestuurder van een RP 
- geen commissaris van een RP 

- i.b. beletsel voor uitoefening van zijn 
functie als bestuurder of commissaris 
bij alle andere RP



Faculty of Law 

Kritiek: lege huls? 

Op vordering van de curator of op verzoek 
van het OM 
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Kritiek: Naming and Shaming
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Kritiek: mismatch 
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Kritiek: doeltreffend? 
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Verhoogd risico? 
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