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Een bespreking van de uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland van 2 september 2015 (ECLI:NL:RBNHO:2015:7539, Bb
2015/76.1) over bestuurdersaansprakelijkheid

1. Inleiding

Voetbalvereniging Young Boys uit Haarlem, opgericht in 2004, boekte in de beginjaren van deze eeuw het ene succes na
het andere, promoveerde vier jaar op rij en bereikte uiteindelijk de hoofdklasse van het Nederlandse amateurvoetbal. De
term ‘amateurvoetbal’ kan daarbij met een korrel zout genomen worden, het was een publiek geheim dat de riante
vergoedingen die – deels contant – aan de spelers betaald werden een belangrijke oorzaak vormden van de successen van
Young Boys. In oktober 2011 komt echter een einde aan de succes story als de politie een inval doet in de bestuurskamer
van de club, die tevens als illegale pokerruimte in gebruik bleek. Een aantal van de aanwezigen wordt vervolgens
strafrechtelijk veroordeeld voor het organiseren van pokerwedstrijden bij de vereniging, het witwassen van de
pokeropbrengsten en overtreding van de Opiumwet. Op 3 april 2012 is Young Boys failliet verklaard. De curator stelt zes
oud-bestuurders en een feitelijk bestuurder aansprakelijk. In de uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland van 2
september 2015 passeren een aantal verschillende grondslagen voor bestuurdersaansprakelijkheid de revue.[2] Het
onderscheid is daarbij niet altijd even duidelijk.

2. Bestuurders aansprakelijk op grond van onrechtmatige daad

Primair spreekt de curator de voormalige bestuurders aan voor het faillissementstekort op basis van art. 2:50a BW jo. art.
2:138 BW. Subsidiair baseert de curator zijn vordering namens de crediteuren op onrechtmatige daad.[3] De primaire route
strandt omdat niet is komen vast te staan dat V.V. Young Boys vennootschapsbelastingplichtig is, daarmee is art. 2:138 BW
niet van toepassing op de vereniging en haar bestuurders (zie de schakelbepaling van art. 2:50a BW). De subsidiaire
vordering wordt ten aanzien van zes van de zeven gedaagden toegewezen. De curator houdt hen (zes oud-bestuurders en
een feitelijk bestuurder) aansprakelijk voor de schade die de schuldeisers van de voetbalvereniging door het faillissement
hebben geleden. De curator verwijt gedaagden dat geen ledenvergaderingen zijn gehouden, geen deugdelijke administratie
of boekhouding is bijgehouden en geen aangifte is gedaan voor de omzetbelasting en de loonbelasting. Volgens de curator
heeft het bij de club gevoerde beleid geleid tot een faillissement met een tekort. Daardoor hebben gedaagden de
gezamenlijke schuldeisers van de vereniging benadeeld, in die zin dat zij hun vorderingen niet (geheel) betaald zullen
krijgen. De curator begroot de omvang van de door de gezamenlijke schuldeisers geleden schade gemakshalve op het
boedeltekort. De vraag in welke omvang de door de gezamenlijke schuldeisers geleden schade kan worden toegerekend
aan het onrechtmatige handelen van de individuele bestuurders stelt de rechtbank uit tot de schadestaatprocedure. Het
vorderen van het boedeltekort als schade past naar mijn mening meer bij art. 2:138 BW en niet zozeer bij een vordering op
grond van art. 2:9 BW of art. 6:162 BW. Dit zou anders kunnen zijn als de onrechtmatige handeling erin is gelegen dat de
bestuurder (of feitelijk beleidsbepaler) de rechtspersoon opzettelijk het faillissement in heeft gedreven of iets dergelijks. In
normale gevallen gelden de ‘normale’ regels van schadebepaling (inclusief stelplicht, bewijslast voor de schade,
causaliteit).
Het gedrag van de bestuurder moet in de gegeven omstandigheden zodanig onzorgvuldig zijn, dat hem daarvan persoonlijk
een ernstig verwijt kan worden gemaakt. Zo wordt de norm voor aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad
(extern) ingekleurd door het bepaalde in art. 2:9 BW, op grond waarvan bestuurders gehouden zijn tot een behoorlijke
taakvervulling (intern). Onbehoorlijke taakvervulling in de zin van art. 2:9 BW is pas aan de orde als sprake is van een
ernstig verwijt. Of daarvan sprake is moet worden beoordeeld aan de hand van alle omstandigheden van het geval.[4]
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Individuele bestuurders kunnen zich disculperen door aan te tonen dat het onbehoorlijk bestuur niet aan hen te wijten is en
dat zij bovendien niet nalatig zijn geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen ervan af te wenden.
Het bestuur is verplicht er een deugdelijke administratie op na te houden, waaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen
van de rechtspersoon kunnen worden gekend (art. 2:10 BW). Het creatieve verweer van een bestuurder dat hij wel degelijk
een boekhouding bijhield wordt door de rechtbank gepasseerd, aangezien deze boekhouding (mede) tot doel had de
pokerinkomsten wit te wassen. Hoewel uiteraard onoorbaar, hoeft het feit dat een boekhouding gebruikt wordt voor
witwasdoeleinden in mijn ogen niet automatisch mee te brengen dat sprake is van een ondeugdelijke administratie. Het mag
de betreffende bestuurder echter niet baten, nu het erop lijkt dat de administratie hoe dan ook volstrekt tekort schoot.
De rechtbank stelt vast dat een redelijk denkend bestuurder had kunnen weten dat voor de inkomsten uit de kantine en
sponsorgelden belastingaangifte gedaan had moeten worden. Door de vervolgens opgelegde naheffingsaanslagen met
boetes is de financiële positie van de vereniging verder verslechterd. Door geen ledenvergaderingen te houden is de leden
van de vergadering een mogelijkheid tot controle ontzegd. Daarnaast zijn illegale pokerinkomsten ingezet om schulden van
de vereniging te betalen en is een frauduleuze boekhouding gevoerd, wat tot de politie-inval onopgemerkt kon blijven
doordat onvoldoende controle van de boekhouding plaatsvond. Met deze handelwijze heeft het bestuur gehandeld in strijd
met wettelijke en statutaire bepalingen die mede strekken tot bescherming van (potentiële) schuldeisers van de
vereniging.[5] De rechtbank oordeelt dat sprake is van onbehoorlijke taakvervulling door het bestuur. Door de bestuurders
was aangevoerd dat de gezamenlijke schuldeisers juist geprofiteerd hebben van de pokeravonden, nu met de opbrengst
schulden werden afgelost. De rechtbank wijst dit verweer af onder meer omdat de schulden van de vereniging opliepen en
als gevolg van de publiciteit rond de strafzaak derden geen zaken meer wilden doen met de vereniging, waarmee het
faillissement in de hand is gewerkt. Je kunt je afvragen in hoeverre het met de pokeravonden gerealiseerde voordeel
(opbrengsten die daadwerkelijk zijn ingezet ter aflossing van schulden) bij het bepalen van eventuele schade zou moeten
worden meegewogen.[6]

3. Disculpatie

Een aantal individuele bestuurders probeert zichzelf vervolgens vrij te pleiten met een beroep op hun specifieke rol en/of
geringe betrokkenheid bij de verweten gedragingen. Een succesvol disculpatieverweer is niet gemakkelijk.[7] Het
uitgangspunt van collegiaal bestuur betekent immers dat elke bestuurder verantwoordelijk is voor de algemene gang van
zaken (waaronder kerntaken vallen als financieel beleid, strategie en risicomanagement).[8] Het bestaan van een
taakverdeling betekent niet dat een bepaalde taak niet langer tot de gezamenlijke bestuursverantwoordelijkheid behoort van
de medebestuurders.[9] Wel kan een dergelijke verdeling van belang zijn voor de beoordeling van een door een individuele
bestuurder gedaan beroep op disculpatie. Sinds 1 januari 2013 bepaalt art. 2:9 BW expliciet dat bij of krachtens statuten
een taakverdeling kan worden gemaakt, die bij de disculpatiemogelijkheid van belang is. Ook onder het hier toepasselijke
oude art. 2:9 BW was een dergelijke taakverdeling relevant. Voor bestuurders valt het derhalve aan te bevelen hun
onderlinge taakverdeling vast te leggen, bijvoorbeeld in een reglement (uiteraard zonder zich daar vervolgens blind op te
staren).[10] V.V. Young Boys kende een dergelijke statutaire taakverdeling niet, wel was er sprake van een in de praktijk
feitelijk gegroeide taakverdeling (een informele taakverdeling). Ook daar kan gewicht aan toekomen, zo blijkt bij de
beoordeling van het disculpatieverweer van bestuurder 2.[11]

Deze slaagt er namelijk in zich met succes te disculperen. Hij wijst erop dat zijn bestuursperiode slechts tot 2008 liep, dat de
vereniging in die periode nog heel kleinschalig was en in feite bestond uit een groep hem bekende jongens die samen een
voetbalvereniging begonnen. Daarnaast wijst bestuurder 2 op zijn ondergeschikte rol in het bestuur omdat zijn taak slechts
bestond uit het bijhouden van de ledenadministratie en de wedstrijdformulieren. De rechtbank oordeelt dat bestuurder 2
geen voldoende ernstig verwijt treft om hem persoonlijk aansprakelijk te houden. Daarbij let de rechtbank op de
kleinschaligheid van de vereniging in de bestuursperiode van bestuurder 2, de door hem geschetste omstandigheden
waaronder hij zijn bestuurstaak is gaan uitoefenen en het feit dat het verder voeren van enige administratie of boekhouding
en het doen van belastingaangiften niet binnen zijn primaire bestuurstaak viel.
Bestuurder 4 voert aan dat hij onvoldoende informatie kreeg om zijn taak behoorlijk uit te voeren. De rechtbank verwerpt dit
verweer echter, onder meer omdat hij deze ontbrekende informatie geen bezwaar vond om in 2008 voor de tweede keer
penningmeester van de vereniging te worden. Bovendien lag het als bestuurder op zijn weg om te controleren of de externe
boekhouder wél een boekhouding voerde en belastingaangiftes deed en eventueel actie te ondernemen om ontbrekende
informatie te bemachtigen.
De rechtbank houdt bestuurder 3, 4 en 5 aansprakelijk voor de ten gevolge van hun handelen geleden schade, voor zover
deze schade is veroorzaakt in hun bestuursperiodes. Voor bestuurder 4 en 5 betekent dit een meevaller, nu de
pokeravonden nog niet georganiseerd werden tijdens hun bestuursperiode en hen wat dat betreft geen ernstig persoonlijk
verwijt treft.
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4. Overige aspecten

Ten slotte gedaagde 7. Hij was formeel geen bestuurder, maar had wel een beslissende, beleidsbepalende rol binnen de
vereniging. Als feitelijk bestuurder wordt hij eveneens aangesproken door de curator. De rechtbank (evenals de overige
gedaagden en de Belastingdienst) ziet gedaagde 7 als degene die het reilen en zeilen van de vereniging bepaalde, inclusief
de financiële huishouding. Naar het oordeel van de rechtbank heeft gedaagde 7 bij de invulling van zijn rol als feitelijk
bestuurder onrechtmatig gehandeld ten opzichte van de gezamenlijke schuldeisers van de vereniging.
Inherent aan de subsidiaire grondslag van de onrechtmatige daad is dat in beginsel geen sprake is van hoofdelijkheid, in
tegenstelling tot art. 2:138 BW (de primaire grondslag) en art. 2:9 BW. Voor het aannemen van groepsverband (art. 6:166
BW) dient sprake te zijn van een bewust gezamenlijk optreden van de verschillende gedaagden die ieder een bijdrage
hebben geleverd aan gedragingen die een gevaar voor schade hebben doen ontstaan.[12] Gezien de verschillende
bestuursperiodes en de uiteenlopende aard van het onbehoorlijk bestuur ziet de rechtbank daar geen aanleiding toe.
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