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Prof. mr. M.L. Lennarts1

(Waar) hoort voorzienbaarheid van benadeling 
van schuldeisers thuis in het toetsingskader van 
art. 2:138/248 BW?

TvI 2021/9

1. Inleiding

1.1 De aanleiding voor deze bijdrage: het 
Geocopter-arrest

Het is alweer meer dan twee jaar geleden dat de Hoge Raad 
uitspraak deed in de Geocopter-zaak, waarin het hof ’s-Her-
togenbosch een bestuurder aansprakelijk had gehouden voor 
het faillissementstekort omdat hij te vroeg het faillissement 
zou hebben aangevraagd.2 Sinds het arrest van de Hoge Raad 
is duidelijk dat het lichtvaardig indienen van een verzoek tot 
faillietverklaring van de vennootschap onder omstandig-
heden kan leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid op grond 
van art. 2:138/248 BW. Daarvoor is, aldus de Hoge Raad, 
nodig dat de belangen van de schuldeisers door de faillisse-
mentsaanvraag zijn geschaad en dat de bestuurder dit wist of 
behoorde te weten. Omdat het hof ’s-Hertogenbosch dit niet 
had onderzocht, heeft de Hoge Raad het arrest van het hof 
vernietigd en de zaak naar het hof Arnhem-Leeuwarden ver-
wezen ter verdere behandeling en beslissing.3 
Het Geocopter-arrest heeft de nodige pennen in beweging ge-
bracht.4 Dit komt niet alleen door de uitzonderlijke casus. Het 
was de eerste keer dat de Hoge Raad oordeelde dat een rech-
terlijke uitspraak in een art. 2:138/248 BW-procedure blijk kan 
geven van een onjuiste rechtsopvatting of ontoereikende mo-
tivering als daarin onvoldoende is ingegaan op het verweer dat 
schuldeisersbenadeling en objectieve wetenschap daarvan bij 
het bestuur ontbrak.5 Het lag voor de hand dat de Hoge Raad 
in deze zaak zo zou oordelen omdat een faillissementsverzoek 
doorgaans juist strekt tot bescherming van de belangen van de 
schuldeisers, zoals ook door de bestuurder van Geocopter is 

1 Gelieve dit artikel aan te halen als: M.L. Lennarts, ‘(Waar) hoort voorzien-
baarheid van benadeling van schuldeisers thuis in het toetsingskader van 
art. 2:138/248 BW?’, TvI 2021/9. Prof. mr. M.L. (Loes) Lennarts is hoogleraar 
vergelijkend ondernemingsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen en re-
dacteur van dit tijdschrift.

2 HR 21 december 2018, ECLI:NL:HR:2018:2370 (Geocopter).
3 In het op 22 december 2020 gepubliceerde achtste verslag in het faillisse-

ment van Geocopter BV meldde de curator dat de procedure ter rolle van 
23 februari 2021 stond voor arrest. Van de curator heb ik vernomen dat het 
arrest is aangehouden tot 4 mei 2021.

4 Ik noem de annotaties van J. van Bekkum, MvO 2019, p. 167-170; E.P.C. 
Duinkerke, JIN 2019/16; L. Krieckaert, Tijdschrift voor curatoren 2019, p. 3-5; 
M.L. Lennarts, Ondernemingsrecht 2019/89 en U.B. Verboom, JOR 2019/74. 
Daarnaast komt het arrest aan bod in R. van Galen, ‘Timmerman en het in-
solventierecht’, Ondernemingsrecht 2019/48; H.J. de Kloe, in: ‘Voorzienbare 
schuldeisersbenadeling bij bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement; 
een Geocopter-view’, TvOB 2019, p. 158-165; W.A. Westenbroek, M. Mussche 
en D. Beunk, ‘Kroniek bestuurdersaansprakelijkheid 2018’, in: Geschriften 
vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2018-2019, Deventer: Wolters 
Kluwer, 2019, p. 29-31 en W.M. Smelt en J.P.M. Steenkamp, ‘Kroniek bestuur-
dersaansprakelijkheid 2019’, in: Geschriften vanwege de Vereniging Corpo-
rate Litigation 2019-2020, Deventer: Wolters Kluwer, 2020, p. 27-28.

5 Zie r.o. 3.5.2 van het arrest.

aangevoerd. Het is uitzonderlijk dat een faillissementsrekest 
de schuldeisers benadeelt en dat de bestuurder dat wist of 
moest weten.6 Het hof Arnhem-Leeuwarden moet nu alsnog 
vaststellen of in de zaak Geocopter van een dergelijk uitzon-
derlijk geval sprake is. Een andere bijzonderheid in deze casus 
is dat het bewuste faillissement er zonder faillissementsrekest 
uiteraard niet zou zijn geweest, zodat is voldaan aan het condi-
cio sine qua non-verband. Maar daarmee is nog niet gezegd dat 
er geen goede reden was om het faillissement aan te vragen.7 
Geocopter zou kunnen zijn opgehouden te betalen zonder 
dat dit in belangrijke mate is veroorzaakt door kennelijk on-
behoorlijk bestuur, in welk geval niet kan worden gezegd dat 
kennelijk onbehoorlijk bestuur in belangrijke mate het faillis-
sement heeft veroorzaakt. Het hof Arnhem-Leeuwarden zal 
ook op dit punt een nieuw oordeel moeten vellen.8

1.2 Opvattingen in de literatuur
Door het uitzonderlijke karakter van het feitencomplex in 
de zaak Geocopter is het de vraag of uit het oordeel van de 
Hoge Raad kan worden afgeleid dat voor een succesvolle 
claim op grond van art. 2:138/248 BW steeds vereist is dat 
de bestuurder objectieve wetenschap heeft van schuldei-
serbenadeling of dat het een van de omstandigheden is die 
een rol kan spelen bij de vraag of aansprakelijkheid moet 
worden aangenomen. De literatuur is verdeeld over het ant-
woord op deze vraag. Enkele auteurs zien geen vaste rol 
voor dit element weggelegd bij de toetsing van bestuurders-
aansprakelijkheid voor het faillissementstekort.9 Binnen de 
grotere groep auteurs die wel een vaste rol voor dit element 
ziet weggelegd10 lijkt verschillend te worden gedacht over 

6 Zie A-G Timmerman in r.o. 3.1 van zijn conclusie voor het Geocopter-arrest.
7 Zie hierover de conclusie van A-G Timmerman, r.o. 3.9 en 3.26, met verwij-

zingen naar de noten van W.J. van Andel ( JOR 2017/355) en L. Krieckaert 
(TvCu 2017/5-6) onder het hof-arrest in de zaak Geocopter. 

8 Zie r.o. 3.5.2. van het arrest van de Hoge Raad waaruit volgt dat aan de 
vernietiging van het hof-arrest mede ten grondslag ligt dat het hof niet is 
ingegaan op de stelling dat de bestuurder van Geocopter met het faillisse-
mentsrekest verdere schade voor de schuldeisers wilde voorkomen.

9 W.A. Westenbroek, Bestuurdersaansprakelijkheid in theorie, IVO-reeks deel 
108, Deventer: Wolters Kluwer, 2017, p. 120 e.v. en R.J. van Galen, ‘Timmer-
man en het insolventierecht’, Ondernemingsrecht 2019/48.

10 J.B. Wezeman, Aansprakelijkheid van bestuurders, IVO-reeks deel 29, Deventer: 
Kluwer, 1998, p. 284; B.F. Assink, Rechterlijke toetsing van bestuurlijk gedrag, 
IVO-reeks deel 59, Deventer; Kluwer, 2007, p. 629; dez., ‘De factor ‘wetenschap 
van benadeling ‘ in de te onderscheiden vormen van bestuurdersaansprakelijk-
heid’, in: Eenheid en verscheidenheid in het ondernemingsrecht, IVO-reeks deel 
98, p. 130; M.L. Lennarts, ‘Titel 8 van het Voorontwerp Insolventiewet: bestuur-
dersaansprakelijkheid in geval van faillissement’, Ondernemingsrecht 2018/135; 
S.N. de Valk, Aansprakelijkheid van leidinggevenden, IVO-reeks deel 63, Deventer: 
Kluwer, 2009, D.A.H.M.W. Strik, Grondslagen bestuurdersaansprakelijkheid, IVO-
reeks deel 73, Deventer: Kluwer, 2010, p. 67; U.B. Verboom, JOR 2019/74, onder 
5; J. van Bekkum, ‘Het Geocopter-arrest: explicitering van de regel in een uitzon-
derlijke casus’, MvO 2019, p. 169; H.J. de Kloe, in: ‘Voorzienbare schuldeisersbe-
nadeling bij bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement; een Geocopter-view’, 
TvOB 2019, p. 162, O. Oost, GS Faillissementswet, ‘Thematisch commentaar be-
stuurdersaansprakelijkheid, par. II.2.2.6 (laatst bijgewerkt 27 april 2020). 
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de plaats die het inneemt in het toetsingskader. Maakt het 
onderdeel uit van de beoordeling of zich kennelijk onbe-
hoorlijke taakvervulling heeft voorgedaan? Of komt het af-
zonderlijk aan de orde bij de vraag of de kennelijk onbehoor-
lijke taakvervulling aan de aangesproken bestuurder(s) kan 
worden toegerekend? 
De geschetste verdeeldheid in de literatuur is verklaar-
baar door de talrijke, maar weinig eenduidige passages in 
de wetsgeschiedenis waarin wordt gepoogd om duidelijk-
heid te scheppen over de betekenis van het begrip ‘kenne-
lijk onbehoorlijk bestuur’ en de causaliteitseis ‘belangrijke 
oorzaak van het faillissement’ en de verhouding tussen die 
twee elementen.11 Zij die in het begrip ‘kennelijk onbehoor-
lijke taakvervulling’ lezen dat daarvan objectieve schuldei-
sersbenadeling deel uitmaakt wijzen doorgaans op de vol-
gende passage:

“Voor onbehoorlijke taakvervulling is meer nodig, in 
het bijzonder dat onverantwoordelijk is gehandeld met 
wetenschap – objectief te bepalen – dat de schuldeisers 
daarvan de dupe zouden worden.”12

Op basis van andere passages uit de wetsgeschiedenis 
wordt echter verdedigd dat het element schuldeisersbena-
deling al besloten ligt in het vereiste dat de kennelijk on-
behoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak van het 
faillissement moet zijn en dat kennelijk onbehoorlijk be-
stuur overeenkomt met onbehoorlijk bestuur in de zin van 
art. 2:9 BW.13 In deze opvatting maakt voorzienbare schuld-
eisersbenadeling geen onderdeel uit van de gedragsnorm 
van art. 2:138/248 lid 1 BW.

1.3 Even terug in de tijd: het Panmo-arrest
In het bijna twintig jaar oude Panmo-arrest,14 waarnaar 
lagere rechters ook na het wijzen van het Geocopter-ar-
rest nog dikwijls verwijzen, hield de Hoge Raad zich op de 
vlakte.
In die zaak had het hof overwogen dat art. 2:248 BW: 

“niet ziet op aansprakelijkheid voor, en dus "bestraffing" 
van onopzettelijke domheden of beleidsfouten, die gere-
kend kunnen worden tot de normale risico's van het on-
dernemen. Kennelijk onbehoorlijk bestuur in de zin van 
dat artikel impliceert dat aan bestuurders een ernstig 
verwijt gemaakt kan worden van onverantwoordelijk 
handelen met de wetenschap – objectief te bepalen – dat 
schuldeisers daarvan de dupe zouden worden (onderstr. 
MLL), een beleid voorts dat (…) geen bestuurder met de 

11 In deze bijdrage wijd ik geen afzonderlijke paragraaf aan die wetsgeschie-
denis. Voor een uitgebreide weergave daarvan verwijs ik naar J.B. Weze-
man, Aansprakelijkheid van bestuurders, IVO-reeks deel 29, Deventer: Klu-
wer, 1998, p. 280 e.v.

12 Kamerstukken II 1983/84, 16631, nr. 6, p. 21.
13 D.A.H.M.W. Strik, Grondslagen bestuurdersaansprakelijkheid, IVO-reeks 

deel 73, Deventer: Kluwer, 2010, p. 59. Strik voorziet bij de toerekening wel 
een rol voor het element van voorzienbaarheid van het volgens haar in het 
causaliteitsvereiste besloten verdisconteerde element schuldeiserbenade-
ling. Hierop wordt in par. 3 verder ingegaan.

14 HR 8 juni 2001, NJ 2001/454.

voor het leiden van een onderneming als Panmo vereiste 
bekwaamheid zou hebben gevoerd, zonder dat hij zich er 
daarbij van bewust moet zijn geweest de overige credi-
teuren van Panmo te benadelen. Er moet sprake geweest 
zijn van roekeloos, lichtzinnig, onbezonnen en onverant-
woordelijk gedrag. De toevoeging van het woord "ken-
nelijk" duidt er voorts op dat in geval van twijfel de be-
stuurders het voordeel van die twijfel wordt gegund.”

De Hoge Raad nam de onderstreepte passage niet over en 
overwoog:

“Van onbehoorlijk bestuur in de zin van art. 36 lid 3 Iw 
1990 en de art. 2:138 en 248 BW kan slechts worden ge-
sproken als geen redelijk denkend bestuurder – onder 
dezelfde omstandigheden – aldus gehandeld zou hebben 
(onderstr. MLL).”

1.4 Opzet bijdrage
In deze bijdrage onderzoek ik of objectief voorzienbare 
schuldeisersbenadeling een plaats moet hebben in het 
toetsingskader van art. 2:138/248 BW, en zo ja, welke. 
Daartoe zet ik eerst het toetsingskader uiteen dat de rechter 
moet hanteren als haar/hem een vordering op grond van 
art. 2:138/248 BW ter beoordeling is voorgelegd (par. 2). 
Daarna onderwerp ik de verschillende standpunten in de 
literatuur omtrent de plaats van voorzienbaarheid van 
schuldeisersbenadeling in dat toetsingskader aan een na-
dere analyse (par. 3). Vervolgens laat ik zien hoe rechters 
in art. 2:138/248 BW-procedures omgaan met het element 
voorzienbaarheid van schuldeisersbenadeling (par 4.). Dit 
doe ik aan de hand van een analyse van na het Geocopter-ar-
rest van de Hoge Raad gewezen vonnissen en hof-arresten 
die op rechtspraak.nl zijn gepubliceerd. In de conclusie geef 
ik antwoord op de onderzoeksvraag (par. 5).

2. Karakter en toetsingskader van artikel 
2:138/248 BW

2.1 Het bijzondere karakter van artikel 2:138/248 BW
De aansprakelijkheidsvordering op grond van art. 2:138/248 
BW is in een aantal opzichten bijzonder. Zij kan alleen 
worden ingesteld door de faillissementscurator en strekt 
niet tot vergoeding van de precieze door de gestelde ken-
nelijk onbehoorlijke taakvervulling aan de vennootschap 
veroorzaakte schade, maar tot vergoeding van het bedrag 
van de schulden, voor zover deze door vereffening niet 
kunnen worden voldaan, met andere woorden: het tekort 
in faillissement. De vordering is dus gericht op vergoeding 
van de schade die de gezamenlijke schuldeisers lijden. Voor 
aansprakelijkheid moet kennelijk onbehoorlijke taakver-
vulling vast komen te staan, een begrip dat verwant is aan 
het begrip onbehoorlijk bestuur in art. 2:9 BW, dat de aan-
sprakelijkheid van bestuurders jegens de vennootschap re-
gelt. Kennelijk onbehoorlijk bestuur leidt echter alleen tot 
aansprakelijkheid voor het tekort indien de curator aanne-
melijk kan maken dat dit in belangrijke mate het faillisse-
ment heeft veroorzaakt. Omdat de causaliteitseis is beperkt 
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tot het aannemelijk maken van ‘een belangrijke oorzaak’ is 
art. 6:98 BW niet van toepassing bij de vaststelling van het 
bedrag waartoe bestuurders op grond van art. 2:138/248 
BW kunnen worden veroordeeld: bewijs van het exacte 
causale verband tussen verweten gedrag en schade is niet 
nodig. Dit maakt mogelijk dat de curator een complex van 
handelingen en/of nalatigheden aanvoert als belangrijke 
oorzaak van het faillissement.15 Aangesproken bestuur-
ders kunnen een beroep op matiging doen, maar volgens de 
heersende leer is deze mogelijkheid beperkt tot de gronden 
voor matiging genoemd in het vierde lid van art. 2:138/248 
BW.16 Ten slotte schept de regeling in geval van schending 
van de publicatieplicht van 2:394 BW of de boekhoudplicht 
van 2:10 BW een onweerlegbaar vermoeden van kennelijk 
onbehoorlijke taakvervulling door het bestuur en wordt 
weerlegbaar vermoed dat kennelijk onbehoorlijke taakver-
vulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

Ik wijs ten slotte nog op een parallel met de aansprakelijk-
heid op grond van art. 2:9 BW – een belangrijk verschil met 
bestuurdersaansprakelijkheid op grond van art. 6:162 BW. 
Het gaat bij art. 2:138/248 BW om een hoofdelijke aanspra-
kelijkheid met de mogelijkheid van individuele disculpatie. 

2.2 Het toetsingskader van artikel 2:138/248 BW 
Stelt de curator een vordering in op grond van art. 2:138/248 
BW lid 1 zonder gebruik te maken van de in het tweede lid 
neergelegde bewijsvermoedens, dan is het toetsingskader 
als volgt. De rechter moet toetsen of
1) het bestuur in de drie jaar voorafgaand aan het faillis-

sement zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld;
2) het kennelijk onbehoorlijke bestuur in belangrijke mate 

het faillissement heeft veroorzaakt.

Wordt causaal verband aangenomen, dan moet de rechter, 
als hierop door de bestuurder een beroep wordt gedaan, 
toetsen of 
3) (in geval van een meerhoofdig bestuur) een individuele 

bestuurder zich kan disculperen omdat het kenne-
lijk onbehoorlijke bestuur niet aan haar/hem te wijten 
is en zij/hij niet nalatig is geweest in het treffen van 
maatregelen om de gevolgen ervan af te wenden (zie 
art. 2:138/248 lid 3 BW);

4)  er op grond van het vierde lid van art. 2:138/248 BW 
redenen zijn om het aan de boedel te betalen bedrag 
individueel of collectief te matigen.

15 Zie HR 14 oktober 2005, JOR 2006/61, m.nt. Borrius (Holland Foodmachi-
nery). Uit dit arrest volgt dat de rechter bij de beantwoording van de vraag 
of sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur en of dit in belangrijke 
mate het faillissement heeft veroorzaakt alle ter zake dienende omstan-
digheden van het geval in onderling verband en samenhang in zijn beoor-
deling betrekken. Een goed voorbeeld hiervan is de zaak Ceteco, die heeft 
geleid tot het veel besproken vonnis van de Rb. Utrecht van 12 december 
2007 ( JOR 2008, 10).

16 Zie voor de opvatting dat gedaagden in een art. 2:138/248-procedure een 
beroep kunnen doen op art. 6:109 BW als aansprakelijkheid voor de volle-
dige schade tot kennelijk onaanvaardbare gevolgen zou leiden: T.V.J. Bil en 
J.F. Fliek, ‘de matigingsbevoegdheid van art. 2:248 lid 4 BW’, TvI 2019/19. 

Legt de curator aan zijn vordering ex art. 2:138/248 BW een 
schending van art. 2:10 en/of 2:394 ten grondslag, dan ziet 
het toetsingskader er wat complexer uit. De rechter zal dan 
moeten toetsen of:

1) art. 2:10 en/of 2:394 geschonden is/zijn en mogelijk 
moeten nagaan of de schending een onbelangrijk ver-
zuim oplevert.

Komt een schending van art. 2:10 en/of 2:394 BW – en 
daarmee kennelijk onbehoorlijke taakvervulling – vast te 
staan, dan kan het bestuur feiten en omstandigheden aan-
voeren ter onderbouwing van de stelling dat er een andere 
belangrijke oorzaak is van het faillissement dan kennelijk 
onbehoorlijke taakvervulling.17 Het is dan aan de rechter om 
te toetsen of: 

2a) de door het bestuur aangevoerde oorzaak in belang-
rijke mate het faillissement heeft veroorzaakt. 

Valt het oordeel voor het bestuur negatief uit, dan volgen 
eventueel nog de stappen 3 en 4 van het lid 1-toetsingkader.

De toetsing in lid 2-gevallen bevat nog een stap indien de 
curator feiten en omstandigheden heeft aangevoerd ter on-
derbouwing van de stelling dat het intreden van een door 
het bestuur aangevoerde oorzaak ‘van buitenaf’ is terug 
te voeren op kennelijk onbehoorlijk bestuur.18 In dat geval 
moet de rechter ook toetsen of:

2b) het intreden van de andere oorzaak niet is terug te voe-
ren op kennelijk onbehoorlijk bestuur

Komt de rechter tot het oordeel dat het bestuur niet aan-
nemelijk heeft gemaakt dat aan het intreden van de andere 
oorzaak geen kennelijk onbehoorlijke taakvervulling ten 
grondslag ligt, dan staat vast dat kennelijk onbehoorlijk 
bestuur in belangrijke mate het faillissement heeft veroor-
zaakt en resteert voor de bestuurder(s) eventueel een dis-
culpatie- en/of matigingsverweer. 

Is het oordeel voor het bestuur positief, dan zijn de bewijs-
vermoedens van tafel en valt de curator terug op lid 1. Dit 
betekent dat zij/hij alsnog met (weer ander) kennelijk on-
behoorlijk bestuur op de proppen moet komen dat (mede) 
een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Het mag 
duidelijk zijn dat de curator dan de heuvel op moet strijden.

De uiteenzetting van het lid 2-toetsingskader laat zien dat 
de curator er rekening mee moet houden dat de rechter ook 
in geval van een beroep op de bewijsvermoedens uiteinde-
lijk moet toetsen of zich kennelijk onbehoorlijke taakvervul-
ling heeft voorgedaan (zie stap 2b van het lid 2-toetsingska-
der). Dit zou kunnen betekenen dat de onderzoeksvraag ook 
relevant is in procedures waarin het bestuur gefundeerd 

17 HR 20 oktober 2006, NJ 2007, 2, m.nt. Maeijer (Van Schilt/Jansen q.q.).
18 HR 30 november 2007, NJ 2008, 91, m.nt. Maeijer (Blue Tomato).
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verweer voert tegen het lid 2-vermoeden van causaal ver-
band. Ik kom hierop terug in de volgende paragraaf.

3. Analyse van de opvattingen in de literatuur

3.1 Een vaste plaats voor objectieve voorzienbaarheid 
in het lid 1-toetsingskader?

In paragraaf 1.2 heb ik opgemerkt dat in de literatuur ver-
deeldheid heerst over een vaste plaats van objectieve voor-
zienbaarheid van benadeling in het toetsingskader van 
art. 2:138/248 BW. In deze paragraaf ga ik nader in op de 
onderbouwing van de verschillende standpunten in de li-
teratuur. 
Een vrij grote groep auteurs leidt uit de in par. 1.2 geci-
teerde passage en enkele vergelijkbare passages in de wets-
geschiedenis19 af dat de wetgever heeft bedoeld dat alleen 
sprake kan zijn van kennelijk onbehoorlijk bestuur in geval 
van schuldeisersbenadeling die het bestuur (objectief) moest 
voorzien.20 Volgens deze groep horen deze elementen thuis 
in stap 1 van het toetsingskader in een lid 1-zaak: de toet-
sing of het bestuur zich in de drie jaar voorafgaand aan de 
faillietverklaring zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft ver-
vuld. 

Andere auteurs zijn van mening dat het vereiste van schuld-
eisersbenadeling besloten ligt in de eis dat de kennelijk on-
behoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak van het 
faillissement moet zijn. Aldus Strik: “Indien bepaald gedrag, 
dat kwalificeert als (kennelijk) onbehoorlijke taakvervul-
ling, niet ten nadele van schuldeisers strekt, zal in de prak-
tijk het vereiste van art. 138 lid 1 BW dat dit gedrag een be-
langrijke oorzaak is geweest van het faillissement niet zijn 
vervuld of niet aannemelijk gemaakt kunnen worden dat 
daaraan is voldaan.”21 Strik onderbouwt dit standpunt met 
passages uit de wetsgeschiedenis. De opvatting van Strik zie 
ik ook terug bij Van Galen, die van mening is dat benadeling 
van schuldeisers in vrijwel alle gevallen al gegeven is door-
dat art. 2:248 BW eist dat het onbehoorlijke bestuur een 
belangrijke oorzaak is geweest van het faillissement.22 Ook 
Oost ziet geen plaats in de aansprakelijkheidsnorm voor het 
element schuldeisersbenadeling omdat het hier gaat om een 

19 “De leden van de VVD-fractie menen dat het criterium ‘niet behoorlijk ver-
vullen van de taak’ meer moet worden toegespitst op het maken van mis-
bruik of frauduleus handelen of het redelijkerwijze moeten of kunnen we-
ten dat door een bepaalde rechtshandeling schade aan de vennootschap of 
aan derden kan worden toegebracht of het handelen in strijd met het doel 
van de vennootschap. Inderdaad moet ‘onbehoorlijk bestuur’ in die geest 
worden verstaan, waarbij het vooral aankomt op het bewust benadelen van 
de vennootschap en haar schuldeisers.” (Kamerstukken II 1983/84, 16631, 
nr. 6, p. 25); “Van onbehoorlijke taakvervulling is in de gegeven context 
alleen sprake, wanneer de bestuurders onverantwoordelijk hebben gehan-
deld of anderszins hun taak hebben verwaarloosd, wetende – of kunnende 
weten – dat de schuldeisers daarvan uiteindelijk de lasten zouden dragen.” 
(Kamerstukken II 1983/84, 16631, nr. 6, p. 34) en “Steeds moet het gaan om 
handelingen die uiteindelijk de schuldeisers duperen. Het besef hiervan 
moet bij het bestuur aanwezig zijn. De bestuurders zouden dat besef in 
ieder geval moeten hebben gehad bij enig doordenken van hun handelen of 
bij enig nalaten.” (Handelingen Kamerstukken II, 16631, 29 augustus 1985, 
p. 6337.

20 Dat zijn alle auteurs genoemd in voetnoot 9, met uitzondering van Strik.
21 Strik, a.w., p. 59 en p. 67.
22 Van Galen, a.w., p. 258.

gevolg van het handelen/nalaten. Wel maakt volgens Oost 
het element voorzienbaarheid van benadeling deel uit van 
die norm.23 Van Galen meent daarentegen dat niet in alle 
art. 2:138/248 BW-gevallen vereist is dat de bestuurder ob-
jectieve wetenschap heeft van schuldeisersbenadeling. Het 
kan volgens hem een relevante omstandigheid zijn, met 
name in een geval als Geocopter. Volgens hem is een verder-
gaande betekenis van de geobjectiveerde wetenschap noch 
in het Geocopter-arrest van de Hoge Raad, noch in de bijbe-
horende conclusie van de A-G24 te lezen. 

Strik ziet anders dan Van Galen wel een vaste rol voor het 
element voorzienbaarheid van schuldeisersbenadeling in het 
toetsingskader van art. 2:138/248 BW weggelegd. Dit ele-
ment maakt volgens haar echter geen deel uit van de norm-
schendingsvraag (stap 1 in het lid 1-toetsingskader (par. 2.2)) 
omdat zij de geïntegreerde benadering van bestuurdersaan-
sprakelijkheid, waarin onrechtmatigheid en toerekening 
niet worden onderscheiden, afwijst.25 Het element voorzien-
baarheid van benadeling hoort volgens Strik niet thuis bij de 
onrechtmatigheid, de kwalificatie van de daad, maar bij de 
toerekenbaarheid; hetzij aan het bestuur als collectief, hetzij 
aan de individuele bestuurder.26 Hierbij past de kanttekening 
dat Strik voorstander is van een overstap van een collectieve 
naar een individuele beoordeling van (kennelijk) onbehoor-
lijk bestuur in art. 2:138/248-procedures en 2:9 BW-pro-
cedures. Stap 1 houdt in haar door haar wenselijk geachte 
toetsingskader van art. 2:138/248 BW in dat per bestuurder 
moet worden vastgesteld of deze in de zin van art. 2:9 BW 
onbehoorlijk heeft bestuurd. In die stap speelt objectieve 
voorzienbaarheid van schuldeisersbenadeling geen rol. Dit 
element heeft een plaats in lid 3, bij de mogelijkheid tot dis-
culpatie (stap 3 van het toetsingkader).27 Ik merk nog op dat 
Strik onderscheid maakt tussen subjectieve en objectieve 
wetenschap van benadeling. In het laatste geval moet toere-
kening plaatsvinden op grond van de verkeersopvattingen.28

Ten slotte bespreek ik de opvatting van Westenbroek. Deze 
betoogt in zijn dissertatie dat de gedragsnormen en toet-
singsregels voor art. 2:9 BW en art. 2:138/248 BW niet ver-
schillen en werkt dit uitvoerig uit aan de hand van passa-
ges uit de parlementaire geschiedenis van art. 2:138/248 
BW. Opmerkelijk is dat hij slechts op één plek een passage 
noemt waaruit kan worden opgemaakt dat objectieve voor-
zienbaarheid van schuldeisersbenadeling een voorwaarde 
is voor kennelijk onbehoorlijk bestuur.29 Hij gaat daar niet 

23 Oost, t.a.p.
24 Ik lees in r.o. 3.20 van die conclusie dat A-G Timmerman van mening is 

dat objectieve voorzienbaarheid van schuldeisersbenadeling een vereiste 
is voor art. 2:138/248 BW-aansprakelijkheid.

25 Strik, a.w., p. 65.
26 Strik, a.w., p. 67. Strik betoogt op p. 61 van haar proefschrift dat art. 2:138 

BW net als art. 2:9 BW een lacune bevat doordat het bestanddeel van toe-
rekenbaarheid van het onbehoorlijke bestuur aan het collectief ontbreekt. 
Deze lacune is er alleen indien wordt aangenomen, zoals Strik doet, dat 
binnen de norm van kennelijk onbehoorlijke taakvervulling geen plaats is 
voor een toets of de schuldeisers objectief voorzienbaar zijn benadeeld.

27 Strik, a.w., p. 354.
28 Strik, a.w., p. 354 en 356.
29 Westenbroek, a.w., p. 133.
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in op de vraag of uit deze passage wellicht kan worden af-
geleid dat voorzienbaarheid van schuldeisersbenadeling 
een rol speelt bij de toetsing of bestuurders op grond van 
art. 2:138/248 BW aansprakelijk zijn voor het tekort, maar 
citeert deze passage louter ter illustratie van de objectieve 
maatstaf die geldt voor de toetsing van het bestuurshande-
len.

3.2 Toepassing theorieën op casusposities en eigen 
opvatting

Alle meningen overziend kom ik tot de conclusie dat de 
meeste auteurs van mening zijn dat objectieve voorzien-
baarheid van benadeling een vaste plaats heeft in stap 1 
van het lid 1- toetsingskader van art. 2:138/248 BW, waarbij 
Strik als enige een rol voor dit element voorziet bij de be-
oordeling van een disculpatieverweer op grond van lid 3. Dit 
afwijkende standpunt is gebaseerd op een strikte scheiding 
van de elementen onrechtmatigheid en toerekening. Het 
door Strik voorgestelde toetsingskader wijkt voorts af van 
het geldend recht doordat Strik een individuele in plaats van 
collectieve beoordeling van kennelijk onbehoorlijk bestuur 
in stap 1 bepleit.
In hoeverre pakt het door Strik voorgestelde toetsingskader 
voor art. 2:138/248 BW anders uit dan de meerderheidsopvat-
ting ter zake het geldende recht? Ik illustreer dit aan de hand 
van twee casusposities, een simpele en een meer complexe. 

  Casus I 
Eén van de bestuurders van een bv verleent – zonder dat de 
anderen dit weten – zijn medewerking aan een paulianeuze 
transactie met een andere vennootschap waarin hij een 
meerderheidsbelang houdt. Deze transactie is een belang-
rijke oorzaak van het faillissement.

Volgens de meerderheidsopvatting in de literatuur moet de 
curator in de eerste stap stellen en zo nodig bewijzen dat 
in de drie jaar voorafgaand aan de faillietverklaring sprake 
was van kennelijk onbehoorlijke taakvervulling. Het gaat 
hier onmiskenbaar om benadeling van schuldeisers. Het zal, 
gelet op de casus, ook niet lastig zijn om aan te tonen dat de 
betrokken bestuurder (ten minste) objectieve wetenschap 
van benadeling bezat. Gegeven is voorts dat de transactie 
een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Daarmee 
zijn alle bestuurders die ten tijde van de paulianeuze trans-
actie deel uitmaakten van het bestuur in beginsel hoofdelijk 
aansprakelijk. Het is vervolgens aan de niet bij de transactie 
betrokken bestuurders om op grond van art. 2:248 BW lid 3 
aan te voeren dat het kennelijk onbehoorlijke bestuur niet 
aan hen te wijten is (en dat zij niet nalatig zijn geweest in 
het treffen van maatregelen om de gevolgen ervan af te 
wenden). Daartoe zullen zij moeten aanvoeren dat zij niet 
betrokken waren bij de transactie, er geen weet van konden 
hebben en evenmin redelijkerwijs maatregelen hebben 
kunnen nemen om de schade te voorkomen of beperken. 
In de door Strik voorgestelde benadering speelt de objec-
tieve voorzienbaarheid van schuldeisersbenadeling geen 
enkele rol in stap 1 van het toetsingskader. De rechter moet 
per bestuurder toetsen of deze zijn taak ingevolge 2:9 BW 

kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld. Dit komt erop neer 
dat de rechter in stap 1 niet alleen zal moeten toetsen of 
de transactie de vennootschap heeft benadeeld,30 maar ook 
een oordeel zal moeten vellen over de rol van iedere indi-
viduele bestuurder daarbij. Dit betekent dat de niet-be-
trokken bestuurders al in stap 1 een kans krijgen om aan 
aansprakelijkheid te ontsnappen. Dit zal de betrokken be-
stuurder niet lukken. Gegeven is dat is voldaan aan de cau-
saliteitseis ‘belangrijke oorzaak van het faillissement’, wat 
in het model van Strik impliceert dat de schuldeisers zijn 
benadeeld. Eventueel zou de betrokken bestuurder in het 
kader van lid 3 kunnen aanvoeren dat het kennelijk onbe-
hoorlijke bestuur hem niet kan worden toegerekend omdat 
hij de schuldeisersbenadeling niet hoefde te voorzien. Maar 
dat ligt in deze casus niet voor de hand.
Voor mij zit het aantrekkelijke van het model van Strik, los-
gelaten op mijn casus, erin dat al in stap 1 de niet betrokken 
bestuurders een kans krijgen om aan aansprakelijkheid te 
ontsnappen. Dit komt door de decollectivisering van lid 
1, die Strik bepleit. Uitgaande van de geldende collectieve 
beoordeling van kennelijk onbehoorlijk bestuur maakt het 
voor de beoordeling van art. 2:138/248 BW-aansprakelijk-
heid weinig verschil of van de geïntegreerde benadering 
wordt uitgegaan of van scheiding van onrechtmatigheid en 
toerekening, als bepleit door Strik. Zowel in de benadering 
van Strik als volgens de geïntegreerde benadering komt de 
objectieve voorzienbaarheid van schuldeisersbenadeling 
eventueel aan bod bij het disculpatieverweer. 

  Casus II
NV X verkoopt wit- en bruingoed in onder andere La-
tijns-Amerika. Er is stevige concurrentie, de marges zijn 
klein, de enige manier om te overleven is een vrij agressieve 
expansiepolitiek, die inhoudt dat in een rap tempo nieuwe 
verkooppunten worden geopend. De producten worden 
grotendeels op afbetaling aan de man/vrouw gebracht. Als 
een economische crisis vat krijgt op Latijns-Amerika, gaat 
het mis met de afbetalingen. Bovendien blijken de adminis-
tratieve organisatie, de interne controle en de IT-systemen 
niet op orde en zijn er managementproblemen vanwege 
cultuurverschillen. Interne richtlijnen op het gebied van ri-
sicobeheersing worden niet nageleefd. Er worden forse ver-
liezen geleden, maar het bestuur besluit (in overleg met de 
rvc) om de expansiepolitiek voort te zetten omdat anders 
een faillissement hoe dan ook onvermijdelijk is. De keuze 
pakt verkeerd uit en NV X moet uiteindelijk toch haar fail-
lissement aan vragen.

De goed in de materie van bestuurdersaansprakelijkheid 
ingevoerde lezer zal hierin een gestileerde weergave van 
de Ceteco-casus herkennen.31 In deze casus doet zich een 
complex van feiten en omstandigheden voor die in samen-
hang beschouwd (gelabeld als ‘overstretching’ en ‘falend 

30 Volgens Strik is kennelijk onbehoorlijk bestuur in de zin van art. 2:248 BW 
hetzelfde als onbehoorlijk bestuur in art. 2:9 BW. Daarmee kom je uit bij de 
vraag of jegens de vennootschap onbehoorlijk is gehandeld.

31 Ik heb hier veel weggelaten. Zie voor het volledige feitencomplex Rb. 
Utrecht 12 december 2007 ( JOR 2008, 10).
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risicomanagement’) al snel het stempel kennelijk onbehoor-
lijk bestuur krijgen als daarbij geen aandacht wordt besteed 
aan de vraag of bestuur en rvc wellicht met het belang 
van de schuldeisers voor ogen hebben gehandeld. Boven-
dien ligt het gevaar op de loer dat de rechter met wijsheid 
achteraf oordeelt dat de gecontinueerde groeistrategie in 
combinatie met falende risicobeheersing, mede in aanmer-
king genomen de risico’s die voortvloeien uit de aard van 
de onderneming, een belangrijke oorzaak is van het faillis-
sement (en dus de schuldeisers zijn benadeeld). Dit risico 
is reëel als de stand van de boedel mogelijk maakt dat de 
curator een uitvoerig onderzoeksrapport aanlevert waarin 
iedere beslissing van de ondernemingsleiding die achteraf 
verkeerd heeft uitgepakt wordt gepresenteerd als kennelijk 
onbehoorlijk bestuur dat – alles bij elkaar genomen – een 
belangrijke oorzaak is van het faillissement.32 In het kader 
van het causaliteitsverweer zou het bestuur kunnen aan-
voeren dat het faillissement in belangrijke mate is veroor-
zaakt door de economische crisis, maar dan volgt onver-
mijdelijk het verwijt van de curator dat daarop niet goed 
is ingespeeld. Naar mijn mening zou de rechter er goed aan 
doen om in deze meer complexe casus al in stap 1 van het lid 
1-toetsingskader de vraag te stellen of het bestuur en de rvc 
moesten voorzien dat de schuldeisers zouden worden bena-
deeld en, direct in het verlengde daarvan, wat zij op dat mo-
ment hadden moeten en kunnen doen in het belang van de 
schuldeisers, anders dan voortgaan op de ingeslagen weg. 

In het toetsingskader van Strik is er in stap 1 van het toet-
singskader geen plaats voor de voorzienbaarheidsvraag, die 
pas aan de orde komt bij het disculpatieverweer. Daartus-
senin bevindt zich in haar schema de mogelijkheid om een 
causaliteitsverweer te voeren. Ik vind het logischer om in 
een complexe casus als Ceteco eerst de voorzienbaarheids-
vraag te stellen (die een beoordeling vergt van de financiële 
positie van de vennootschap ten tijde van het gewraakte 
bestuursoptreden alsmede een beoordeling van de vooruit-
zichten) en in het verlengde daarvan te toetsen welke maat-
regelen het bestuur had moeten en kunnen nemen. Daarom 
ben ik voorstander van toetsing van objectieve voorzien-
baarheid van benadeling in stap 1 van het lid 1-toetsings-
kader. In het Ceteco-vonnis kwalificeerde de rechtbank 
Utrecht (objectieve) wetenschap van benadeling overigens 
als “slechts één van de omstandigheden waaruit kan volgen 
dat sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur of toe-
zicht”. Daar is kritiek op geuit.33

32 Behalve het rapport opgesteld in opdracht van de curator zou er ook een 
rapport kunnen liggen opgesteld door onderzoekers die door de OK zijn 
aangesteld in het kader van een enquêteprocedure.

33 B.F. Assink, ‘De factor ‘wetenschap van benadeling in te onderscheiden 
vormen van bestuurdersaansprakelijkheid’’, in: Eenheid en verscheiden-
heid in het ondernemingsrecht, IVO-reeks deel 98, Deventer: Wolters Klu-
wer, 2016, p. 130; J.B. Wezeman, ‘Kroniek faillissementsaansprakelijkheid 
van bestuurders’, in: Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litiga-
tion 2009-2010, Deventer: Kluwer, 2010, p. 56, noot 14; M.L. Lennarts, ‘Titel 
8 van het Voorontwerp Insolventiewet: bestuurdersaansprakelijkheid in 
geval van faillissement’, Ondernemingsrecht 2008/135.

3.3 Een plaats voor objectief voorzienbare 
schuldeisersbenadeling in het lid 2-toetsingskader?

Aan het slot van paragraaf 2 suggereerde ik dat het ele-
ment voorzienbaarheid van schuldeisersbenadeling ook een 
plaats zou kunnen hebben in stap 2b van het lid 2-toetska-
der. In deze paragraaf onderzoek ik hoe hier in de litera-
tuur over wordt gedacht. Ik kom uit bij De Kloe, die in zijn 
bespreking van het Geocopter-arrest aandacht aan deze 
kwestie besteedt. Volgens De Kloe hangt het ervan af of 
voorzienbare schuldeisersbenadeling onder de aansprake-
lijkheidsnorm of onder het causaliteitsvereiste wordt ge-
schaard.34 In het laatste geval is tegenbewijs volgens hem 
wel mogelijk, maar zou dit lastig zijn omdat het bestuur niet 
kan volstaan met te wijzen op het ontbreken van voorzien-
bare schuldeisersbenadeling door de schending van art. 2:10 
BW en/of art. 2:394 BW. Het moet aannemelijk maken dat 
schuldeisers ook voor het overige niet voorzienbaar zijn 
benadeeld door kennelijk onbehoorlijke taakvervulling van 
het bestuur.35 In het eerste geval staat bij schending van de 
boekhoud- en/of deponeringsplicht met het kennelijk onbe-
hoorlijke bestuur ook de voorzienbare schuldeisersbenade-
ling onweerlegbaar vast. Het bestuur kan zich dan volgens 
De Kloe niet verweren met de stelling dat de schuldeisers 
niet zijn benadeeld of dat het bestuur geen wetenschap 
heeft gehad van deze benadeling. In het rechtbankvonnis 
in de zaak Landis,36 dat De Kloe niet noemt, is hiervoor be-
vestiging te vinden. De rechtbank overweegt in r.o. 8.11.1 
dat (objectieve) wetenschap van schuldeisersbenadeling in 
casu geen vereiste is voor aansprakelijkheid omdat deze be-
rust op het onweerlegbare vermoeden dat het bestuur zijn 
taak onbehoorlijk heeft vervuld. Genoemde wetenschap ligt 
dan in dat vermoeden besloten. Ik teken hierbij aan dat in de 
procedure tegen bestuurders en commissarissen van Landis 
beroep is gedaan op het ontbreken van voorzienbare schuld-
eisersbenadeling nadat een poging tot weerlegging van het 
vermoeden van causaal verband was mislukt. In die situatie is 
een dergelijk verweer niet meer aan de orde. Naar mijn me-
ning ligt het anders als de bestuurder het ontbreken van ob-
jectief voorzienbare schuldeisersbenadeling aanvoert tegen 
de stelling van de curator dat het intreden van de door het 
bestuur aangevoerde andere belangrijke oorzaak te wijten 
is aan kennelijk onbehoorlijk bestuur. Het processuele debat 
bevindt zich dan nog in stap 2b van het lid 2-toetsingskader.
Kan een bestuurder die in de ‘rebound’ tegengeworpen 
krijgt dat hij kennelijk onbehoorlijk heeft bestuurd doordat 
hij het intreden van de door hem aangevoerde oorzaak van 
buitenaf niet heeft voorkomen, in dat kader een ontbreken 
van objectieve schuldeisersbenadelingsverweer voeren? 

34 Ik merk op dat art. 2:248 BW nu juist geen plaats biedt voor toetsing van 
voorzienbaarheid van schuldeisersbenadeling in het kader van causaliteit, 
zoals De Kloe zelf signaleert (a.w., p. 162). Bovendien gaat het in dat kader 
(6:98 BW) om de vraag welke schade in redelijkheid kan worden toege-
rekend (omvang van de schade). Daaraan gaat de toetsing van het gedrag 
vooraf (vestiging van aansprakelijkheid), waarvoor bij art. 2:138/248 
BW-aansprakelijkheid naar mijn mening objectief voorzienbare schuldei-
sersbenadeling nodig is.

35 De Kloe, a.w., p. 163.
36 Rb. Midden-Nederland 19 juni 2013, JOR 2013/237 (Van Andel q.q./Kuiken 

c.s.).
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Ik zou denken van wel, maar dat zal hij dan wel voldoende 
moeten onderbouwen, waarbij een deugdelijke schets van 
de financiële situatie van de vennootschap ten tijde van het 
hem in de ‘rebound’ verweten gedrag (en de vooruitzichten 
voor de vennootschap) niet mag ontbreken. Is de boekhou-
ding wanordelijk of niet aanwezig, dan zal dit vermoedelijk niet 
lukken. Staat het kennelijk onbehoorlijke bestuur vast omdat 
een of meer jaarrekeningen niet zijn gedeponeerd, maar is de 
boekhouding op orde, dan kan de bestuurder zijn verweer on-
derbouwen dat hij geen schuldeisersbenadeling hoefde te voor-
zien en is er een kans dat hij aan aansprakelijkheid ontsnapt.37

3.4 Invulling van objectief voorzienbare 
schuldeisersbenadeling in artikel 2:138/248 
BW-procedures

In de literatuur is nauwelijks aandacht besteed aan de 
vraag hoe de rechter in een art. 2:138/248 BW-procedure 
zou moeten toetsen of aan de voorwaarden van benade-
ling van schuldeisers en objectieve wetenschap daarvan is 
voldaan. Wederom is het De Kloe die het terrein voor mij 
heeft ontgonnen. Hij bepleit, kort gezegd, aansluiting bij de 
wijze waarop de rechter in een art. 42 Fw-procedure toetst 
of aan deze voorwaarden is voldaan.38 In zo’n geval wordt 
benadeling vastgesteld aan de hand van een vergelijking van 
de situatie waarin de schuldeisers na de gewraakte hande-
ling(en) verkeren met de situatie waarin zij zouden hebben 
verkeerd zonder de gewraakte handeling(en).39 Dit is voor 
art. 2:138/248-procedures een bruikbare toets, die ook in 
de praktijk wordt gehanteerd.40 Met betrekking tot de ob-
jectieve wetenschapseis geldt voor 42 Fw de toets: “met een 
redelijke mate van waarschijnlijkheid het faillissement en 
een tekort daarin hebben voorzien”.41 Op dit criterium is in 
de literatuur de nodige kritiek geuit, waarop ook De Kloe 
wijst.42 Het gaat het kader van deze bijdrage te buiten om 
die kritiek en de voorgestelde alternatieve invullingen van 
de het wetenschapsvereiste te bespreken. Ik beperk mij tot 
de kritiek die Van der Weijden heeft geuit.43 Daarin zie ik 
aanleiding om voor de toetsing of sprake is van kennelijk 
onbehoorlijk bestuur in de zin van art. 2:138/248 BW niet 
uit te gaan van voorzienbaarheid van het faillissement en 
een tekort daarin, maar van voorzienbaarheid van schuld-
eisersbenadeling. Het kan immers zo zijn dat tussen het 
moment waarop de bestuurders betrokken zijn bij een 
rechtshandeling waarmee zij redelijkerwijs voorzienbaar 
de schuldeisers benadelen een faillissement nog niet re-
delijkerwijs voorzienbaar is omdat het pas veel later tot 
verhaalsuitoefening is gekomen. Ook voor de invulling 

37 Ik maak van de gelegenheid gebruik om hier nogmaals te pleiten voor 
schrapping van art. 2:394 BW uit art. 2:138/248 BW.

38 De Kloe, a.w., p. 161-162.
39 HR 19 oktober 2001, NJ 2001/654 (Diepstraten/Gilhuis).
40 Zie de Kloe, die t.a.p. wijst op het ook door mij besproken vonnis van de Rb. 

Midden-Nederland van 2 augustus 2019, ECLI:NL:RBMNE:2019:3529, r.o. 
4.21-4.23.

41 HR 22 december 2009, NJ 2010, 273, m.nt. PvS (ABN Amro/Van Dooren). 
42 De Kloe, a.w., p. 162, met verwijzingen in noot 30 naar Dekker & Ortiz Al-

dana, TvI 2014/34 en Pannevis, TvI 2017/37. Ik voeg hieraan toe: R.J. van der 
Weijden, De faillissementspauliana, Serie Onderneming en Recht deel 75, 
Deventer: Kluwer, 2012, par. 5.6 en 7.4.

43 Van der Weijden, t.a.p.

van ‘de redelijke mate van waarschijnlijkheid’ waarmee de 
schuldeisersbenadeling moest worden voorzien ontleen ik 
inspiratie aan Van der Weijden. Ik denk dat – evenals hij 
voor de Pauliana verdedigt44 – de omstandigheden van het 
geval zullen inkleuren welke mate van voorzienbaarheid 
van schuldeisersbenadeling in een concrete art. 2:138/248 
BW-procedure nodig is voor aansprakelijkheid. Ik illus-
treer dit aan de hand van een casusje. Bestuurders van een 
bv hebben veiligheidsproblemen met een door de bv op de 
markt gebracht product onder de pet houden. Tot deze be-
slissing zijn zij gekomen nadat een analyse heeft uitgewe-
zen dat de kans op een ernstig ongeluk zeer gering is, maar 
niet volledig kan worden uitgesloten. Ik denk dat de rechter 
bij beantwoording van de vraag ‘welke mate’ van voorzien-
baarheid ‘redelijk’ is om 2:248 BW-aansprakelijkheid van de 
bestuurders te kunnen rechtvaardigen, rekening zal houden 
met omstandigheden als de aard van het product (en even-
tuele onderworpenheid aan strikte veiligheidsregels), de 
voorzienbare omvang van de financiële schade in het geval 
dát zich een ernstig ongeluk voordoet, de mate waarin een 
verzekering het genomen risico dekt en het belang van ver-
trouwen in het product voor het voortbestaan van het be-
drijf (gevoeligheid voor reputatieschade). 

4. Hoe toetsten rechters in 2019-2020?

4.1 Aanleiding voor de jurisprudentieanalyse
Op basis van een analyse van na het Geocopter-arrest ge-
wezen en op rechtspraak.nl gepubliceerde art. 2:138/248 
BW-vonnissen en hof-arresten ben ik nagegaan in hoeverre 
rechters bij de toetsing van art. 2:138/248 BW-aansprake-
lijkheid aandacht hebben voor het element objectieve voor-
zienbaarheid van benadeling. Ik kwam op dit idee na (her-)
lezing van de besprekingen van het Geocopter-arrest door 
De Kloe en Van Bekkum. De Kloe schrijft dat in de lagere 
rechtspraak over het algemeen wordt overwogen dat weten-
schap van benadeling van schuldeisers een voorwaarde is 
voor aansprakelijkheid op grond van art. 2:138/248 BW. Uit 
een onderzoekje dat ik verrichtte vóór het verschijnen van 
het Geocopter-arrest bleek dat rechters in hun uitspraken 
lang niet altijd tot uitdrukking brengen dat zij voorzienbare 
schuldeisersbenadeling als voorwaarde beschouwen voor 
aansprakelijkheid voor het faillissementstekort.45 Ik vraag 
me af of dit inmiddels anders is. Meer in het bijzonder vraag 
ik me af in hoeverre daadwerkelijk aan het vereiste wordt 
getoetst. Mijn andere inspirator, Van Bekkum, voorspelde 
dat na het Geocopter-arrest vaker een ‘ontbreken van ob-
jectieve wetenschap van schuldeisersbenadeling’-verweer 
zal worden gevoerd. Hij verwachtte echter dat de invloed 
op de uitkomst van de art. 2:248 BW-zaken hiervan gering 
zou zijn omdat rechters over het algemeen al snel tot een 
expliciet oordeel omtrent objectieve voorzienbaarheid van 
schuldeisersbenadeling zullen komen. Hij doelt hiermee 

44 Zie R.J van der Weijden, ‘Wetenschap van benadeling in de zin van art. 42 
Fw en de voorzienbaarheid van het faillissement van de schuldenaar’, MvO 
2017/10, p. 289. 

45 Ik verwijs naar dit onderzoekje in mijn noot onder het Geocopter-arrest in 
Ondernemingsrecht 2019/90.
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op “gevallen waarin de rechter van oordeel is dat er sprake 
is van verwijtbaar bestuurshandelen en waarin dit be-
stuurshandelen naar zijn aard schade kan veroorzaken voor 
schuldeisers, terwijl de rechter ook aannemelijk acht dat dit 
bestuurshandelen een belangrijke oorzaak is van het faillis-
sement.”46 Ik werd ook door deze passage geprikkeld om na 
te gaan of rechters in art. 2:138/248 BW-zaken waarin het 
processuele debat daartoe aanleiding geeft een expliciet 
oordeel over het voorzienbaarheidsvereiste vellen. 

4.2 Opzet van de jurisprudentieanalyse

4.2.1 Inleiding
Mijn jurisprudentieonderzoek is niet kwantitatief, maar 
kwalitatief van aard. Een verantwoorde kwantitatieve 
analyse is alleen daarom al niet aan de orde omdat slechts 
een klein deel van de art. 2:138/248 BW-uitspraken op 
rechtspraak.nl wordt gepubliceerd. Zo zijn bijvoorbeeld 
uitspraken in eerste aanleg lang niet altijd terug te vinden 
op de portal (wat het analyseren van wel gepubliceerde 
hof-arresten soms lastiger maakt). 

Ik heb op rechtspraak.nl gezocht naar rechtbankvonnissen 
en hof-arresten gewezen in de periode van 19-12-2018 tot 
1-1-2021. Ik heb de volgende zoektermen gebruikt: 2:248 
BW, 2:138 BW, 2:50 a BW, 2:300a BW en “kennelijk onbe-
hoorlijk bestuur”. Vervolgens heb ik de zaken eruit gefilterd 
waarin geen sprake is van een procedure waarin een curator 
mede op grond van een van de voornoemde artikelen ver-
oordeling van een of meer bestuurders tot betaling van het 
faillissementstekort vordert. Hierna bleven er 54 uitspraken 
over. Daarvan zijn er 21 uitspraken in eerste aanleg (12 
vonnissen gewezen in 2020, 9 in 2019) en 33 uitspraken in 
hoger beroep (21 arresten gewezen in 2019 en 12 in 2020).

Ik heb de 54 uitspraken ingedeeld in:
I. Zaken waarin geen beroep op lid 2 is gedaan, dan wel 

de schending van art. 2:10 BW of 2:394 BW niet vast is 
komen te staan (of sprake is van een onbelangrijk ver-
zuim), zodat stappen 1 en 2 uit het lid 1-toetsingskader 
moeten worden gezet (ik noem dit ‘lid 1 -zaken’) (8 von-
nissen en 12 arresten) en

II. Zaken waarin een beroep is gedaan op lid 2 en schen-
ding van 2:10 BW of 2:394 BW is komen vast te staan 
(en geen sprake is van een onbelangrijk verzuim), zodat 
stappen 2a en 2b uit het lid 2-toetsingskader moeten 
worden gezet (ik noem dit ‘lid 2-zaken’) (13 vonnissen 
en 20 arresten).

Binnen categorie I heb ik onderscheid gemaakt tussen uit-
spraken waarin de rechter in zijn overwegingen expliciet 
aandacht heeft besteed aan het element objectieve voor-
zienbaarheid van schuldeisersbenadeling (zie par. 4.2.2) en 
zaken waarin niet is gebeurd, terwijl de feiten en het pro-
cessuele debat daar naar mijn mening wel aanleiding toe 
gaven (zie par 4.2.3). Lang niet alle lid 1-zaken zullen dus in 

46 Van Bekkum, a.w., p. 168.

de volgende paragraaf worden besproken. Zo ontbreken de 
vrij talrijke zaken waarin de vordering van de curator van-
wege het ontbreken van het vereiste causale verband met 
het faillissement is afgewezen47 en volstrekt ‘kansloze’48 
zaken. Ik kwam ook zaken tegen waarin de vordering werd 
afgewezen vanwege het ontbreken van benadeling van 
schuldeisers, zodat de rechter niet aan toetsing van voor-
zienbaarheid daarvan toekwam.49

Binnen de categorie lid 2-zaken zijn er nogal wat zaken 
waarin het bestuur volstrekt onvoldoende aanvoerde om 
een andere belangrijke oorzaak van het faillissement dan 
kennelijk onbehoorlijk bestuur aannemelijk te maken.50 Ik 
heb één zaak gevonden waarvan ik denk dat in het proces-
suele debat in stap 2b) van het lid 2-toetsingskader de voor-
zienbaarheid van schuldeisersbenadeling wellicht wat meer 
aandacht had verdiend. Deze wordt in par. 4.2.4 besproken.

4.2.2 Vonnissen en arresten in lid 1-zaken met expliciete 
overweging(en) m.b.t. de objectieve wetenschap van 
benadelingsvereiste

  Rechtbank Overijssel 16 januari 2019, 
ECLI:NL:RBOVE:2019:566 (JOR 2019/128 en 
RO 2019/35) 

Het gaat hier om een procedure tegen de ex-bestuurder van 
een UK Ltd. met kantoor in Nederland, die in 2017 hier te 

47 Zie bijvoorbeeld Hof Arnhem-Leeuwarden 7 mei 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:3947 
en Hof ’s-Hertogenbosch 16 juli 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:2551, RO 
2019/63, RI 2019/66 (Kelderman Techniek); Hof Arnhem-Leeuwarden 
31 december 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:11265 (het ging hier om een be-
drijf in de kinderopvangbranche waarvan naar het oordeel van het hof het 
faillissement onder meer is veroorzaakt door korting op de kinderopvang-
toeslag); Rb. Amsterdam 4 maart 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:1323; Hof 
Arnhem-Leeuwarden 24 maart 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:3188 (in deze 
zaak verwijt de curator het bestuur de verliesgevende activiteiten te lang 
te hebben voortgezet, wat volgens het hof tot het verder oplopen van de 
schulden heeft geleid, maar niet het faillissement als zodanig heeft ver-
oorzaakt) en Rb. Overijssel 29 april 2020, ECLI:NL:RBOVE:2020:1672 (het 
ging hier om een thuiszorg verlenende instelling waarvan het faillisse-
ment naar het oordeel van de rechtbank in belangrijke mate door de in-
voering van de WMO is veroorzaakt); Hof Den Haag 24 november 2020, 
ECLI:NL:GHDHA:2020:2119 (Hof wijst 248-vordering af omdat de ver-
wijten niet kwalificeren als een belangrijke oorzaak van het faillissement, 
maar wijst vordering op grond van 2:9 toe) en Hof Arnhem-Leeuwarden 
1 december 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:9983 (een lid 2-zaak, waarin het 
vermoeden wordt weerlegd en het alsnog komt tot een beoordeling op 
grond van lid 1, inhoudende dat de verweten voortzetting van verliesge-
vende activiteiten geen belangrijke oorzaak is van het faillissement).

48 Zie bijvoorbeeld Hof ’s-Hertogenbosch 24 september 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:3485, 
RI 2020/19: “Het hof merkt op dat de curator in hoger beroep niets we-
zenlijks heeft toegevoegd aan de reeds in eerste aanleg te weinig onder-
bouwd bevonden stellingen, zodat het hof haast ook niet tot een andere 
conclusie kon komen. Aldus was in feite sprake van een kansloos hoger 
beroep, waarmee [geïntimeerde] op kosten is gejaagd terwijl het de cu-
rator bekend was – zoals hij bij pleidooi heeft desgevraagd heeft meege-
deeld – dat reeds de proceskostenveroordeling in eerste aanleg niet door 
de boedel voldaan kon worden, hetgeen met de thans door het hof uit te 
spreken veroordeling waarschijnlijk niet anders zal zijn.”

49 Rb. Rotterdam 27 maart 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:2935; Hof Amsterdam 
3 december 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:4294.

50 Zie bijvoorbeeld Hof Arnhem-Leeuwarden 19 februari 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:1658, 
JOR 2019/101 (Matrassen Hannibal); Rb. Limburg 24 december 2019, 
ECLI:NL:RBLIM:2019:11562 (in deze zaak is tevens een bestuursverbod op-
gelegd); Hof ’s-Hertogenbosch 6 augustus 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:2949, 
RI 2020/9.

T2_TVI_2102_bw_V3A.indd   72T2_TVI_2102_bw_V3A.indd   72 4/14/2021   4:23:12 PM4/14/2021   4:23:12 PM



73Afl. 2 - maart/april 2021TvI  2021/9

Wetenschap (WAAR) HOORT VOORZIENBAARHEID VAN BENADELING VAN SCHULDEISERS THUIS?

lande failliet is verklaard. De vennootschap heeft in 2012 
haar activiteiten al gestaakt. Een half jaar voor het faillis-
sement zijn alle aandelen aan een nieuwe aandeelhouder 
overgedragen en is een nieuwe bestuurder aangetreden, 
die op Antigua vertoeft. Kort voor de aandelenoverdracht is 
de vennootschap veroordeeld tot betaling van een bedrag 
aan een schuldeiser, welk bedrag zij schuldig is gebleven. De 
rechtbank oordeelt dat het rechtsvermoeden van art. 2:138 
lid 2 niet op de Ltd. kan worden toegepast. De rechtbank 
toetst vervolgens aan lid 1. Bij die toetsing oordeelt de 
rechtbank dat de curator heeft nagelaten concreet te on-
derbouwen op welke wijze de bestuurder bij een bepaalde 
aandelentransactie zijn taak als bestuurder kennelijk onbe-
hoorlijk heeft vervuld. De rechtbank overweegt: 

“Onvoldoende is gebleken dat [gedaagde] door middel 
van het aangaan van de aandelentransactie (en het over-
dragen van de administratie van Chineurrus) in januari 
2017 heeft gehandeld met de (objectieve) wetenschap 
dat schuldeisers zouden worden benadeeld (onderstr. 
MLL) (Handelingen II 1984/85, 16631, P. 6337). Door de 
curator is niet gesteld, althans onvoldoende, dat [ge-
daagde] door het aangaan van de aandelentransactie (en 
het overdragen van de administratie) verhaalsmogelijk-
heden of vermogen heeft onttrokken aan Chineurrus om 
de schuldeisers (zoals Wetron) te benadelen.”

  Rechtbank Midden-Nederland 2 augustus 2019, 
ECLI:NL:RBMNE:2019:3529 (wenk RI 2020/12)

De aanleiding voor de aansprakelijkheidsprocedure in deze 
zaak is een herstructurering, waarbij een CV wordt ‘om-
gezet’ in een BV omdat de financierende bank dit als voor-
waarde stelt voor de voortzetting van de financiering. De 
curator stelt expliciet dat bij de herstructurering sprake was 
van voorzienbare benadeling van de schuldeisers. De recht-
bank verwijst in de uiteenzetting van het beoordelingska-
der (r.o. 4.2) naar het Geocopter-arrest:

“Artikel 2:248 BW strekt tot bescherming van de be-
langen van de gezamenlijke schuldeisers van de gefail-
leerde vennootschap. De belangen van de gezamenlijke 
schuldeisers moeten door de onbehoorlijke taakvervul-
ling zijn geschaad. Ook moet vast staan dat het bestuur 
wist of behoorde te weten dat zijn handelen de gezamen-
lijke schuldeisers zou benadelen (zie Hoge Raad 21 de-
cember 2018, ECLI:NL:HR:2018:2370)” (onderstr. MLL).

De rechtbank komt in r.o. 4.19 tot de conclusie dat het voor 
het bestuur van de vennootschap ten tijde van de herstruc-
turering op basis van de beschikbare cijfers niet voorzien-
baar was dat de vennootschap op korte termijn in grote fi-
nanciële problemen terecht zou komen en failliet zou gaan. 
Daarnaast kon het bestuur vertrouwen ontlenen aan de vol-
gende omstandigheden: 
1. Rabobank was bereid om de vennootschap te finan-

cieren, waaruit bleek dat zij (voldoende) vertrouwen 
had in de vennootschap; 

2. De onderneming van de C.V. was 14 jaar succesvol ge-
weest. Tot en met 2010 was de onderneming winstge-
vend, dus ook tijdens de eerste jaren van de financiële 
crisis die in september 2008 was begonnen; 

3. Sinds 2011 liepen serieuze gesprekken met bedrijf x om 
de ondernemingen van de C.V./ vennootschap en bedrijf 
x te laten fuseren in 2013. Dat de gesprekken hierover 
serieus waren leidt de rechtbank af uit het uitgewerkte 
ondernemingsplan dat beide ondernemingen in no-
vember 2012 hebben opgemaakt. 

De rechtbank oordeelt bovendien in r.o. 4.21, onder verwij-
zing naar het Geocopter-arrest, dat niet is komen vast te 
staan dat de gezamenlijke schuldeisers zijn benadeeld:

“Voor aansprakelijkheid van het bestuur op die grond-
slag is namelijk vereist dat door het handelen van het be-
stuur de belangen van de gezamenlijke schuldeisers zijn 
geschaad (zie 4.2.). De curator heeft niet het standpunt 
ingenomen dat daarvan sprake is geweest, laat staan dat 
hij dat heeft onderbouwd. Het is de rechtbank zelf ook 
niet gebleken dat de gezamenlijke schuldeisers zijn be-
nadeeld.” 

  Gerechtshof Den Haag 5 augustus 2019, 
ECLI:NL:GHDHA:2019:2021 (JOR 2019/246 en 
RO 2019/62) (Gouden Tromp) 

In deze zaak heeft de curator aan zijn art. 2:248 BW-vorde-
ring tegen de bestuurder van een stamgeld-BV ten grond-
slag gelegd dat deze in strijd heeft gehandeld met de Wet 
LB en de stamrechtovereenkomst. De bestuurder is door 
de rechtbank veroordeeld tot vergoeding van het faillisse-
mentstekort. In het door de bestuurder ingestelde hoger 
beroep overweegt het hof (in r.o. 3.8) dat art. 2:248 BW 
strekt tot bescherming van de belangen van de gezamen-
lijke schuldeisers van de gefailleerde vennootschap en dat 
van kennelijk onbehoorlijke taakvervulling in de zin van 
art. 2:248 lid 1 BW slechts kan worden gesproken als geen 
redelijk denkend bestuurder onder dezelfde omstandig-
heden aldus gehandeld zou hebben. Het hof verwijst hier 
niet alleen naar het Panmo-arrest, maar ook naar het re-
centere Geocopter-arrest. Verderop in het arrest, in r.o. 3.17 
overweegt het hof:

“Om te kwalificeren als kennelijk onbehoorlijke taakver-
vulling in de zin van art. 2:248 lid 1 BW moet het blijkens 
zijn wetsgeschiedenis gaan om ‘handelingen die uitein-
delijk de schuldeisers duperen. Het besef hiervan moet 
bij het bestuur aanwezig zijn. (onderstr. MLL) Onder ken-
nelijk onbehoorlijk bestuur vallen niet ‘beslissingen die 
behoren tot het ondernemen. Dit is per definitie een met 
het nemen van risico’s gepaard gaande activiteit. Het kan 
iedere ondernemer overkomen dat transacties tegenval-
len of dat investeringen, ondanks goede voorbereidin-
gen, niet het gewenste rendement opleveren. Als faillis-
sement van de onderneming dan het gevolg is, is er nog 
geen sprake van kennelijk onbehoorlijk bestuur.’ (Beide 
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geciteerde passages zijn ontleend aan Handelingen II 
1984/1985, 16631, 29 augustus 1985, p. 6337.)”

Het hof past deze maatstaf vervolgens toe en oordeelt in r.o. 
3.18 dat de curator niet, althans onvoldoende gemotiveerd, 
met betrekking tot bepaalde door de bestuurder namens de 
stamrecht-bv verrichte handelingen heeft gesteld “dat deze 
handelingen uiteindelijk de schuldeisers van Gouden Tromp 
hebben gedupeerd en dat de bestuurder het besef van deze 
benadeling had op het moment van zijn handelen.” Het gaat 
om het verstrekken van achtergestelde leningen aan een 
concernvennootschap, het doen ontstaan van rekening-cou-
rantvorderingen op een andere concernvennootschap en 
het afgeven van een borgstelling ten behoeve van een derde. 
Het hof wijst erop “dat de bestuurder heeft ontkend weten-
schap van benadeling van schuldeisers te hebben gehad en 
dat hij heeft verklaard dat hij steeds heeft gekeken of het 
verstandig was zo te handelen – hij was zelf ook schuldeiser 
van Gouden Tromp, het was zijn pensioenvoorziening – en 
dat de geleden verliezen uitsluitend het gevolg zijn van de 
destijds ook voor hem onvoorzienbare, plotseling ingetre-
den economische recessie.”

De curator had aangevoerd dat de borgstelling niet afge-
geven mogen worden omdat toen reeds een aanzienlijk 
deel van het stamrechtkapitaal was uitgeleend aan de be-
stuurder of door hem was opgenomen via zijn rekeningcou-
rantverhouding, en dat de bestuurder aldus grote en on-
verantwoorde risico’s heeft genomen. Hetzelfde betoogt de 
curator ten aanzien van een pandrecht dat namens de stam-
recht-bv tot zekerheid van de schuld van een concernven-
nootschap. Het hof vindt echter dat de curator daarmee niet 
heeft gezegd “dat deze handelingen uiteindelijk de schuld-
eisers van Gouden Tromp hebben gedupeerd en dat bij de 
bestuurder het besef daarvan op dat moment aanwezig is 
geweest (onderstr. MLL).”

Het hof vindt overigens evenmin aannemelijk dat de ver-
panding en de borgstelling een belangrijke oorzaak zijn van 
het faillissement: “Omdat de curator – ook ten aanzien van 
de andere door hem als daden van onbehoorlijk bestuur 
aangemerkte handelingen – niet meer heeft aangevoerd 
dan dat het faillissement van Gouden Tromp zonder de ver-
panding en borgstelling niet zou zijn uitgesproken, heeft hij 
ook in zoverre niet aan zijn stelplicht voldaan.”

Deze zaak laat mijns inziens zien dat het van groot belang 
kan zijn voor de uitkomst van een art. 2:138/248 BW-pro-
cedure dat de bestuurder met de nodige onderbouwing 
aanvoert dat hij niet hoefde te voorzien dat de schuldeisers 
zouden worden benadeeld door de hem verweten gedra-
gingen. Het was hier wellicht ook zonder zo’n verweer in 
hoger beroep nog wel goed afgelopen voor de bestuurder 
omdat niet wordt aangenomen dat de verwijten een belang-
rijke oorzaak van het faillissement opleveren, maar hier geldt 
wat mij betreft het gezegde ‘dubbel gestikt houdt beter’. Dat 
de rechtbank in deze zaak weinig aandacht heeft gehad 
voor de vraag of sprake was van schuldeisersbenadeling en 

voorzienbaarheid daarvan ligt wellicht mede aan de wijze 
waarop namens de bestuurder in eerste aanleg is geproce-
deerd.51

  Rechtbank Gelderland 10 juli 2019, 
ECLI:NL:RBGEL:2019:3164

De curator heeft in deze zaak een art. 2:248 BW-procedure 
ingesteld tegen de bestuurder van Red Dragon BV, opgericht 
met als doel de exploitatie van een all-you-can-eat-restau-
rant, waartoe een bedrijfspand werd gebouwd. De curator 
voert expliciet aan dat de bestuurder heeft gehandeld met 
de objectieve wetenschap dat de schuldeisers van Red Dra-
gon door haar handelwijze zouden worden benadeeld. De 
curator voert aan dat de financier (Rabobank) vals is voor-
gelicht en dat zij zonder die fraude geen financiering zou 
hebben verstrekt en dat niet een te duur project met te 
weinig geld zou zijn gebouwd. Red Dragon zou dan niet fail-
liet zijn gegaan. Voorts verwijt de curator aan de bestuurder 
dat deze pinbetalingen van gasten van het restaurant heeft 
omgeleid naar een andere vennootschap, hoewel deze beta-
lingen via de bankrekeningen van Red Dragon bij Rabobank 
dienden te lopen. Volgens de curator is aannemelijk dat het 
onttrekken van omzet aan de onderneming mede heeft ge-
leid tot het faillissement. Te verwachten was dat Rabobank 
op grond hiervan de financiering op zou zeggen, hetgeen 
zou leiden tot het faillissement van Red Dragon.

De rechtbank hanteert de Panmo-norm, maar toetst ook of 
is voldaan aan de voorwaarde dat de schuldeisers voorzien-
baar zijn benadeeld (wat geen verbazing wekt, nu de curator 
dit aandraagt):

“Een redelijk denkend bestuurder zou in deze omstan-
digheden geen aan Red Dragon toebehorend geld hebben 
doorgeleid naar een andere vennootschap en hebben 
onttrokken aan het vermogen van Red Dragon. Afspraak 
met de financierende bank was immers dat alle beta-
lingen van en naar Red Dragon via de bankrekening bij 
Rabobank dienden te lopen. Met dit geld dienden de 
schuldeisers van Red Dragon te worden betaald.
Red Dragon was in haar bedrijfsvoering in belangrijke 
mate afhankelijk van de financiering van Rabobank. [ge-
daagde sub 2] heeft moeten begrijpen dat de schuldeisers 
van Red Dragon door haar handelwijze zouden worden 
benadeeld, omdat te verwachten was dat Rabobank de fi-
nanciering zou opzeggen, zodat Red Dragon haar schuld-
eisers niet meer zou kunnen betalen, met als gevolg een 
faillissement (onderstr. MLL).”

51 Zie Rb. Den Haag 28 juni 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:7228, r.o. 2.4: “De 
rechtbank stelt voorop dat [gedaagde] een aanzienlijke hoeveelheid pro-
ducties in het geding heeft gebracht, die hij slechts heeft voorzien van 
een overwegend algemene toelichting. Het ligt echter niet op de weg van 
de rechtbank omvangrijke producties door te spitten om te kunnen vast-
stellen of daarin feitelijke aanknopingspunten te vinden zijn ter onder-
steuning van de standpunten van een partij.” 
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  Gerechtshof Leeuwarden 24 maart 2020, 
ECLI:NL:GHARL:2020:3187 (Van Dijk Management 
BV en Aluminium Constructies Van Dijk BV) 

In deze zaak wordt aan de bestuurders in de kern het ver-
wijt gemaakt dat zij de twee door hen bestuurde vennoot-
schappen te lang hebben voortgezet. De art. 2:248 BW-vor-
dering is in eerste aanleg afgewezen, waarna de curator het 
nogmaals probeert in hoger beroep. 

Het hof stelt in r.o. 4.4. het volgende voorop m.b.t. toetsing-
snorm van art. 2:248 lid 1:

“Op grond van artikel 2:248 lid 1 BW is in geval van 
faillissement iedere bestuurder jegens de boedel hoof-
delijk aansprakelijk voor het tekort, indien het bestuur 
zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld en aanne-
melijk is dat dit een belangrijke oorzaak is van het fail-
lissement. De vraag of het bestuur zijn taak behoorlijk 
heeft vervuld, moet worden beoordeeld naar hetgeen 
het bestuur voorzag of kon voorzien op het moment dat 
het die taak vervulde (onderstr. MLL). Het is daarbij niet 
de bedoeling bestuurders te straffen voor beleidsfouten. 
Van kennelijk onbehoorlijk bestuur kan slechts worden 
gesproken als geen redelijk denkend bestuurder onder 
dezelfde omstandigheden aldus zou hebben gehandeld.
De bestuurders moeten daarbij hebben gehandeld met 
de (objectieve) wetenschap dat de schuldeisers zullen 
worden benadeeld (onderstr. MLL).”

Het hof toetst vervolgens vrij uitvoerig of aan het voorzien-
baarheidselement is voldaan:

“4.6  VDM en ACD waren onderdeel van het Van 
Dijk-concern. ACD was tot en met 2009 é é n van de 
winstgevende vennootschappen van de Widilco-groep. 
Er was een bankkrediet bij de SNS-bank voor de hele 
Widilco-groep. Daaruit werd geput ten behoeve van de 
verliesgevende vennootschappen, waaronder met name 
Metamo. ACD was in feite de kurk waarop de Widil-
co-groep dreef. In 2009 werd nog winst behaald, in 2010 
was sprake van verlies. Vanaf dat moment was het con-
cern in zijn geheel verliesgevend en er was sprake van 
een groeiend negatief eigen vermogen. Het standpunt 
van de curator komt erop neer dat VDM en ACD op dat 
moment, bij gebrek aan eigen vermogen om verdere 
verliezen op te vangen en bij ontbreken van concrete 
perspectieven op verbetering, hun activiteiten hadden 
moeten staken en het eigen faillissement hadden moeten 
aanvragen. Dat dit niet is gebeurd en de activiteiten voor 
risico van de schuldeisers zijn voortgezet, levert volgens 
haar kennelijk onbehoorlijk bestuur op. Om de volgende 
redenen deelt het hof dat standpunt niet.
4.7  Voorop staat dat Nederland vanaf 2009 werd 
getroffen door een diepe economische crisis van on-
gekende omvang. Onder invloed van de crisis namen 
bouwprojecten sterk af, waardoor de bouwsector ern-
stig werd geraakt. Niemand kon voorzien hoe lang de 
crisis zou duren. Dit maakte het ontwerpen van een 

overlevingsstrategie moeilijk, zo niet onmogelijk (onder-
str. MLL). Tegen deze achtergrond moet het handelen van 
[de besturende vennootschap] / [bestuurder] in deze pe-
riode worden bezien: net als de bestuurders van andere 
bouwondernemingen hebben zij geprobeerd de crisis 
uit te zitten en het hoofd boven water te houden in af-
wachting van betere tijden. Niet in geschil is dat bouw-
ondernemingen in die periode veelvuldig onder kostprijs 
inschreven op projecten om werk binnen te halen, om 
daarmee het personeel aan het werk te houden en in elk 
geval een deel van de kosten terug te verdienen. Zolang er 
nog zicht was op overleving, was dit een redelijke strate-
gie (onderstr. MLL). Dat [de besturende vennootschap] en 
[bestuurder] ook onder kostprijs op projecten hebben in-
geschreven (met aanzienlijke ingecalculeerde verliezen 
tot gevolg), betekent dan ook nog niet dat zij hebben ge-
handeld zoals geen redelijk denkend bestuurder in deze 
omstandigheden zou hebben gedaan. 
4.8  Zoals in rov. 4.5 al is vermeld, gaf de adminis-
tratie het bestuur verder voldoende inzicht in de stand 
van zaken. Uit de overgelegde bestuursverslagen blijkt 
dat de ontwikkelingen nauwgezet werden gevolgd en 
dat voortdurend is gezocht naar mogelijkheden om het 
resultaat te verbeteren. [de besturende vennootschap] 
en [bestuurder] hebben de gemaakte keuzes daarbij vol-
doende toegelicht, onder meer door aan te voeren dat 
het bedrijf inzette op kwaliteit en dat het bedrijf zich als 
werkgever verantwoordelijk voelde voor het blijven be-
staan van werkgelegenheid die belangrijk was voor de 
plaats waar het bedrijf was gevestigd en de omgeving. 
Ook al valt er wellicht af te dingen op de maatregelen 
die [bestuurder] heeft getroffen en hebben deze maat-
regelen (zoals de uitbesteding van werk aan Polen) niet 
tot het beoogde resultaat geleid, niet kan worden ge-
zegd dat hij de ontwikkelingen geheel op hun beloop 
heeft gelaten en de activiteiten van ACD en VDM tegen 
beter weten in heeft gecontinueerd (onderstr. MLL). Daar 
komt bij dat [bestuurder] bestuurder in loondienst was. 
Er is onvoldoende gesteld om aan te nemen dat hij zelf 
financieel belang had bij voortzetting van de onderne-
mingen na 2011 (anders dan zijn beloning uit dienstver-
band). De curator heeft, in het licht van het voorgaande, 
onvoldoende gesteld dat [de besturende vennootschap] 
en [bestuurder] keuzes hebben gemaakt die geen rede-
lijk denkend bestuurder onder deze omstandigheden zou 
hebben gemaakt.”

Ik merk op dat het Hof Arnhem-Leeuwarden tevens een ar-
rest heeft gewezen in een art. 2:248 BW-procedure tegen 
de bestuurders van Metamo BV, een vennootschap die tot 
dezelfde groep behoorde als Van Dijk Management BV en 
Aluminium Constructies Van Dijk BV.52 Ook in deze zaak 
is de vordering van de curator gebaseerd op te lang door-
gaan met verliesgevende activiteiten en heeft de rechtbank 
de vordering afgewezen. In hoger beroep worden voor het 

52 Hof Arnhem-Leeuwarden 24 maart 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:3188 (Me-
tamo BV).
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eerst (zeer) beperkte overschrijdingen van de depone-
ringstermijn aangevoerd, maar het hof laat in het midden of 
dit schending van art. 2:394 BW oplevert omdat een andere 
belangrijke oorzaak voldoende aannemelijk is gemaakt: het 
intreden van een diepe crisis in 2008/09 die bedrijven geli-
eerd aan de bouw trof.

  Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 24 maart 2020, 
ECLI:NL:GHARL:2020:2491 (JOR 2020/197, 
RO 2020/44 en RI 2020/55) (Welsec) 

In deze zaak gaat het om (onder meer) een vordering op 
grond van art. 2:248 BW tegen de bestuurders van het schil-
ders- en classificeerbedrijf Welsec BV dat in een procedure 
met de Staat verwikkeld was vanwege gestelde vervuilende 
activiteiten in de Harlinger Industriehaven. Hangende die 
procedure – en terwijl er rekening moet worden gehouden 
met een veroordelend vonnis – werken de bestuurders mee 
aan omvangrijke dividenduitkeringen aan de moederven-
nootschap. Volgens de curator kwalificeert dit als kennelijk 
onbehoorlijke taakvervulling in de zin van art. 2:248 lid 1 
BW en is het een belangrijke oorzaak van het faillissement. 

Het hof wijdt uitgebreide algemene overwegingen aan de 
toetsingsnorm van art. 2:248 BW, waarin wordt gewezen 
op de wetenschapseis: 

“4.4  De aansprakelijkheid van bestuurders ingevolge 
artikel 2:248 lid 1 BW voor het boedeltekort bij faillisse-
ment van de vennootschap strekt tot bescherming van 
de gezamenlijke schuldeisers van de gefailleerde ven-
nootschap en is in de wet opgenomen om misbruik van 
vennootschappen tegen te gaan. Voor deze vergaande 
persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders vereist 
de wet dat sprake is geweest van kennelijk onbehoorlijk 
bestuur. De wet geeft daarmee een strenge, de rechter 
tot terughoudendheid dwingende maatstaf. Volgens 
vaste jurisprudentie van de Hoge Raad brengt die mee 
dat slechts van kennelijk onbehoorlijke taakvervulling 
kan worden gesproken als geen redelijk denkend be-
stuurder onder dezelfde omstandigheden zo zou hebben 
gehandeld (HR 8 juni 2001, ECLI:NL:HR:2001:AB2053 
Panmo). 
4.5  Uit de wetgeschiedenis volgt dat hierbij meer 
in het bijzonder is gedacht aan handelen of nalaten dat 
als schuldige verwaarlozing van de bestuurstaak kan 
worden aangemerkt en dat niet is bedoeld de bestuur-
ders een verwijt te maken van fouten, van misrekenin-
gen of van achteraf beschouwd onjuiste zakelijke be-
oordeling van feiten en omstandigheden die voor het 
bepalen van het bestuursbeleid van belang zijn. Voor 
onbehoorlijke taakvervulling als bedoeld in artikel 2:248 
BW is meer nodig, in het bijzonder “dat onverantwoorde-
lijk is gehandeld met wetenschap – objectief te bepalen – 
dat de schuldeisers daarvan de dupe zouden kunnen 
worden. (…) Van onbehoorlijke taakvervulling is in de 
gegeven context alleen sprake, wanneer de bestuurders 
onverantwoordelijk hebben gehandeld of anderszins 
hun taak hebben verwaarloosd, wetende – of kunnende 

weten – dat de schuldeisers daarvan uiteindelijk de las-
ten zouden moeten dragen.” Kamerstukken II 1983/84, 
16 631, nr. 6, p. 20-21, 34 (onderstr. MLL).” 

Het hof komt vervolgens tot het oordeel dat de medewer-
king aan de uitkering kennelijk onbehoorlijke taakvervul-
ling oplevert:

“4.10  Het kan de bestuurders […] worden verweten 
dat zij in 2008 en 2009 geen voorziening hebben ge-
troffen voor de claim van de Staat. Indien zij dat hadden 
gedaan, dan zou HHI over die jaren geen dividendbeslui-
ten hebben kunnen nemen waarmee zij het resultaat 
van Welsec naar zich toe trok. Daarnaast geldt dat de be-
stuurders uitvoering hebben gegeven aan de dividend-
besluiten die in die jaren toch werden genomen, zonder 
HHI te waarschuwen, en zonder deze vennootschap te 
wijzen op het feit dat door die dividenduitkeringen de 
ruimte ontbrak om op termijn de vordering van de Staat 
te voldoen (hoewel HHI geacht mag worden hiervan op 
de hoogte te zijn geweest, nu [appellant3] tevens be-
stuurder was van HHI); zij hadden hun medewerking aan 
die dividendbesluiten moeten onthouden, omdat zij wis-
ten dat het Welsec daardoor aan liquiditeit zou komen 
te ontbreken om aan de claim van de Staat te voldoen. 
Dit klemt temeer als wordt gekeken naar de data van de 
dividendbesluiten, de data waarop de uitkeringen zijn 
voldaan en de omvang van de dividenduitkeringen (on-
derstr. MLL).
4.11  In de jaren zijn 2008 en 2009 zijn de cumula-
tieve bedragen van een zodanige omvang dat daarmee 
de vordering van de Staat in hoofdsom kon worden vol-
daan als die bedragen beschikbaar waren gebleven voor 
Welsec. Daaraan doet niet af, zoals door de rechtbank 
terecht is overwogen, dat in het kader van een beslis-
sing over de winstbestemming niet slechts het vennoot-
schappelijke belang bij winstreservering dient te worden 
betrokken maar ook het belang van de aandeelhouder 
bij een winstuitkering. Het in acht nemen van het be-
lang van HHI kan niet rechtvaardigen dat Welsec aan een 
risico wordt blootgesteld dat tot haar faillissement kan 
leiden. HHI c.s. hebben onvoldoende onderbouwd dat 
in redelijkheid te verwachten viel dat de vordering wel 
had kunnen worden voldaan indien ook rekening zou 
worden gehouden met stille reserves en de mogelijkheid 
van het krijgen van eigen en vreemd vermogen, temeer 
nu dit haaks staat op het feit dat zij als uiterst schikkings-
voorstel aan de Staat een bedrag van € 250.000,- hebben 
aangeboden, en het faillissement op eigen aangifte is uit-
gesproken  (onderstr. MLL). Bij gebrek aan feitelijke on-
derbouwing zal het bewijsaanbod (m.v.g. randnummer 
6.14) worden gepasseerd.”

  Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 8 december 2020, 
ECLI:NL:GHARL:2020:10276 (RoFla BV)

De curator heeft in deze zaak onder meer een art. 2:248 
BW-vordering ingesteld tegen de bestuurder van RoFla BV, 
een vennootschap die zich richtte op nieuwbouwactiviteiten 
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en in een concern verbonden was met andere vennoot-
schappen, waaronder Restyling BV. Restyling hield zich 
bezig met renovatieprojecten en leende daartoe personeel 
in van RoFla. Tussen de verschillende vennootschappen 
werden vorderingen in rekening-courant geboekt. 
De rechtbank heeft geoordeeld dat drie door de curator aan 
zijn vordering ten grondslag gelegde onregelmatigheden 
zijn komen vast te staan: 1) onvoldoende doorbelasting van 
kosten door RoFla, 2) wijziging van rekening-courantposi-
ties ten nadele van RoFla en 3) doorschuiven van een voor-
raad ten nadele van RoFla. Deze vaststelling heeft ertoe ge-
leid dat de rechtbank de vordering van de curator op grond 
van art. 2:248 BW heeft toegewezen. De bestuurder heeft 
hoger beroep ingesteld tegen dit vonnis.

Afzonderlijke vermelding verdient dat de curator (in inci-
denteel appel) grieft tegen het oordeel van de rechtbank dat 
de bestuurder geen persoonlijk ernstig verwijt treft door 
na april 2013 de bedrijfsvoering te continueren. De curator 
baseert zich op een verslag van een gesprek met de groeps-
accountant dat voorziet in een noodscenario als zich een of 
meer van de drie in het gespreksverslag omschreven ‘show-
stoppers’ voordoen. In dat geval moet RoFla faillissement 
aanvragen en moeten de kaarten op Restyling worden gezet. 
Volgens de curator hadden twee showstoppers zich voor-
gedaan: er was geen extra liquiditeit geregeld en evenmin 
was een regeling met de schuldeisers getroffen. Volgens de 
curator bevond RoFla zich in een moeilijke markt en had zij 
ervoor gekozen om de indirecte kosten die zij maakte on-
voldoende door te belasten aan Restyling. Onder die om-
standigheden had de bestuurder actie moeten ondernemen 
en had hij moeten proberen de drie in het gespreksverslag 
omschreven stappen te ondernemen. Door dat niet te doen, 
heeft de bestuurder zich niet op juiste wijze van zijn statu-
taire taak gekweten. Dit klemt temeer, volgens de curator, 
omdat de bestuurder zelf aangeeft dat zijn financiële kennis 
ontoereikend is. Het lag dan ook op zijn weg de adviezen van 
deskundigen op te volgen. Geen enkel redelijk handelend 
bestuurder zou dat hebben nagelaten. De curator meent dan 
ook dat de bestuurder zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft 
vervuld.

Het hof oordeelt op alle fronten dat niet kan worden ge-
sproken van kennelijk onbehoorlijke taakvervulling. Bij de 
schets van het toetsingskader (in r.o. 7.6) noemt het hof ex-
pliciet het voorzienbaarheidscriterium, onder verwijzing 
naar de parlementaire geschiedenis. Vervolgens stelt het hof 
vast dat de publicatieplicht is geschonden, maar dat sprake 
is van een onbelangrijk verzuim, waarna toetsing aan de 
hand van lid 1 volgt. Op basis van wat partijen in hoger be-
roep hebben aangevoerd komt het hof tot het oordeel dat 
van een onvoldoende doorbelasting van kosten geen sprake 
was (r.o. 7.16 e.v.). De lading die de curator aan gespreksver-
slag heeft gegeven (dat het twee voor twaalf was en dat het 
ging om instructies die opgevolgd zouden moeten worden) 
wordt weersproken door de opsteller ervan, de accountant 
van de groep. Bovendien wijst het hof erop dat de door de 
curator gestelde noodzaak om de maatregelen te nemen 

wordt gelogenstraft door het feit dat RoFla na het opstellen 
van het gespreksverslag nog drie jaar heeft voortbestaan. Bij 
de door de curator gestelde onregelmatige wijziging van de 
rekening-courantverhouding gaat het in wezen om de vraag 
of RoFla is benadeeld door een verrekening, die op grond van 
art. 54 F niet mocht plaatsvinden. De rechtbank had geoor-
deeld dat in strijd met 54 F was verrekend, het hof vindt van 
niet. Daarmee valt ook deze grondslag voor de veroordeling 
van de bestuurder weg. Het hof constateert ten slotte op 
basis van de nadere onderbouwing die de bestuurder heeft 
gegeven dat RoFla niet met voorraden heeft geschoven. De 
voorraden die volgens de curator om niet waren verschoven 
waren ten tijde van het uitspreken van het faillissement ge-
woon aanwezig en zijn door de curator verkocht. 

Het hof heeft in deze zaak dieper gegraven dan de recht-
bank. Het lijkt erop dat dit voor een deel komt doordat de 
bestuurder in hoger beroep een beter gemotiveerd ver-
weer heeft gevoerd. Niettemin bekruipt mij het gevoel dat 
de rechtbank onvoldoende oog heeft gehad voor de vraag 
of daadwerkelijk van schuldeisersbenadeling sprake was en 
of het bestuur al moest voorzien dat de schuldeisers bena-
deeld zouden worden door het niet opvolgen van de daarin 
genoemde maatregelen toen het verslag van het gesprek 
met de groepsaccountant werd opgesteld.

  Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 8 december 2020, 
ECLI:NL:GHSHE:2020:3758 (Zorgpunt Thuiszorg BV) 

In deze zaak krijgt de bestuurder van failliete thuiszorgaan-
bieder Zorgpunt Thuiszorg BV (hierna: Zorgpunt) van de cu-
rator het verwijt dat Zorgpunt in 2013 geen nieuw contract 
met zorgverzekeraar CZ heeft gekregen waardoor Zorgpunt 
failliet is gegaan. Volgens de curator heeft de bestuurder 
zijn taak kennelijk onbehoorlijk vervuld door er niet voor 
te zorgen dat de statuten van Zorgpunt in 2012 in overeen-
stemming waren met de Zorgbrede Governancecode 2010 
(hierna: ZGC 2010). Dit was namelijk een voorwaarde om 
een contract met CZ te krijgen.

De rechtbank heeft de vordering van de curator toegewe-
zen.53 In hoger beroep wordt het vonnis vernietigd. Het 
hof wijdt vrij uitgebreide beschouwingen aan de uitleg 
van het Zorginkoopdocument 2013, waarin de landelijke 
geschiktheidseisen zijn opgenomen waaraan zorgaanbie-
ders moeten voldoen om voor een contract met CZ in aan-
merking te komen. Een van die eisen is dat de aanbieder de 
ZGC 2010 heeft ingevoerd, waarbij uit een voetnoot blijkt 
dat CZ hieronder verstond dat “een zorgaanbieder in ieder 
geval beschikt over een meervoudig samengestelde Raad 
van Toezicht of Raad van Commissarissen, die statutair is 
verankerd en waarvan bestaan en samenstelling kenbaar 
zijn uit het handelsregister.” Niet in geschil is dat Zorgpunt 
hieraan in 2013 voldeed. De rechtbank had geoordeeld 
dat de bestuurder uit het Zorginkoopdocument ook had 
moeten begrijpen dat Zorgpunt daarnaast moest voldoen 

53 Het vonnis is niet gepubliceerd op rechtspraak.nl, maar de kernoverwegin-
gen zijn kenbaar uit het arrest van het hof.
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aan art. 4.2 lid 9 van de ZGC 2010 (eisen met betrekking 
tot het ontslag van leden van de RvT) en art. 4.4 ZGC 2010 
(onafhankelijkheidseisen RvT). Op dit punt valt het oordeel 
van het hof anders uit. Het hof wijst daartoe behalve op de 
hiervoor genoemde voetnoot op het oordeel van de door 
Zorgpunt ingeschakelde notaris, die van mening was dat de 
statuten voldeden aan de eisen van de ZGC 2010, voor wat 
betreft het contract met CZ. Daarnaast wijst het hof erop 
dat de governance van Zorgpunt (en andere zorgaanbieders) 
na de invoering van de ZGC 2010 verschillende keren is be-
oordeeld door CZ, waarbij vooral is aangedrongen op invoe-
ring van een meervoudig samengestelde RvT, die statutair 
is verankerd en waarvan de samenstelling kenbaar is uit 
het handelsregister. Het hof oordeelt dat de bestuurder van 
Zorgpunt nadat Zorgpunt hieraan voldeed niet hoefde te 
verwachten dat het contract alsnog geweigerd zou worden 
omdat de statuten naar de mening van CZ op een ander punt 
niet voldeden. Het hof overweegt vervolgens:

“3.6.3.  Naar het oordeel van het hof kan vanwege al 
hetgeen hiervoor is geoordeeld54 niet worden volgehou-
den dat geen redelijk denkend bestuurder – onder de-
zelfde omstandigheden – net als [appellant] zou hebben 
kunnen veronderstellen dat de statuten van Zorgpunt 
in 2012 op het punt van de Raad van Commissarissen 
en van haar organisatiestructuur in de ogen van CZ in 
orde waren, althans dat dit voor CZ geen aanleiding zou 
vormen om de (langlopende) relatie met onmiddellijke 
ingang te beë indigen. 
Daarmee is tevens gegeven dat het hof van oordeel is 
dat evenmin sprake was van (kennelijk) onbehoorlijk 
bestuur door [appellant], doordat hij na de perikelen in 
het najaar van 2011 de statuten niet alsnog door een des-
kundige (bijvoorbeeld notaris [notaris]) heeft laten con-
troleren op het aantoonbaar invoeren van de ZGC 2010 
en dat hij op het Zorginkoopdocument aankruiste dat de 
ZGC 2010 aantoonbaar waren ingevoerd. Gesteld noch 
gebleken is dat [appellant] hier heeft gehandeld (door 
het ondertekenen van de bestuursverklaring) c.q. heeft 
nagelaten (een nadere controle te laten uitvoeren) met 
de objectieve wetenschap dat door dit handelen/nalaten 
sprake zou kunnen zijn van benadeling van schuldeisers 
van Zorgpunt, doordat het gevolg van dit handelen/nala-
ten zou zijn dat CZ het contract van 2013 zou weigeren 
(onderstr. MLL).”

Met gepaste voorzichtigheid (omdat ik het vonnis niet heb 
kunnen raadplegen) merk ik op dat de rechtbank in deze 
zaak bij stap 1 van het toetsingskader te weinig aandacht 
lijkt te hebben gehad voor het voorzienbaarheidsvereiste en 
daarom op te lichte gronden tot een veroordelend vonnis 
lijkt te zijn gekomen.55 Ik merk op dat in deze casus de cau-
saliteitseis niet goed als ‘zeef’ kan functioneren omdat als de 
rechter heeft vastgesteld dat het niet implementeren van de 

54 Kortheidshalve geef ik hier niet alle overwegingen weer.
55 Ik merk ook nog op dat het rechtbankvonnis dateert van 14 februari 2018, 

dus van vóór het Geocopter-arrest.

ZGC kwalificeert als kennelijk onbehoorlijk bestuur, tevens 
snel zal worden aangenomen dat deze nalatigheid in be-
langrijke mate het faillissement heeft veroorzaakt. Dit komt 
doordat de directe oorzaak van het faillissement de weige-
ring van CZ is om een nieuw contract met Zorgpunt af te 
sluiten. Als de rechter vaststelt dat deze weigering te wijten 
is aan kennelijk onbehoorlijk bestuur (het niet implemen-
teren van de ZGC) ligt voor de hand dat de rechter tevens 
oordeelt dat kennelijk onbehoorlijk bestuur een belangrijke 
oorzaak is van het faillissement. Daarom is van belang dat al 
in stap 1 van het toetsingskader voldoende aandacht wordt 
besteed aan de vraag of het bestuur ten tijde van de aan de 
vordering ten grondslag gelegde nalatigheid moest voorzien 
dat dit zou leiden tot weigering van een nieuw contract met 
een faillissement als gevolg. In het arrest van het hof krijgt 
deze vraag de aandacht die hij verdient.

  Rechtbank Overijssel 30 januari 2019, 
ECLI:NL:RBOVE:2019:536

Het gaat hier om een art. 2:248 BW-procedure tegen Be-
ter Lopen BV, de bestuurder van twee failliete groepsven-
nootschappen, Beter Lopen Schoenwinkels (hierna: BLS) 
en Shoes Online. De procedure tegen Beter Lopen als be-
stuurder van Shoes Online verloopt via lid 2, waarbij de be-
stuurder er niet in slaagt om het vermoeden te weerleggen. 
Beter Lopen wordt als bestuurder van BLS op grond van 
art. 2:248 lid 1 BW aansprakelijk gehouden omdat zij kort 
gezegd betrokken is geweest bij het onttrekken van actief 
aan BLS. 

De rechtbank verwijst in r.o. 4.2 naar de arresten Panmo en 
Geocopter. In r.o. 4.9 volgt de kern van de toetsing: “Vast 
staat dat Beter Lopen Schoenwinkels al jarenlang verlies 
leed. Bovendien was het eind 2016 naar het oordeel van de 
rechtbank voorzienbaar dat de – zoals onweersproken door 
de curator is gesteld – belangrijkste inkomstenbron van 
de vestigingen in Almelo en Hengelo op korte termijn zou 
wegvallen (onderstr. MLL), nu ZGT de samenwerking met 
Beter Lopen Schoenwinkels op 8 augustus 2016 had opge-
zegd. Door in deze omstandigheden niettemin de activa en 
passiva van de schoenenwinkel in Apeldoorn en de voor-
raden van Beter Lopen Schoenwinkels over te dragen op de 
wijze zoals is geschied, heeft Beter Lopen de schuldeisers 
van Beter Lopen Schoenwinkels benadeeld (onderstr. MLL) 
en haar taak als bestuurder kennelijk onbehoorlijk vervuld. 
Geen redelijk denkend bestuurder zou naar het oordeel van 
de rechtbank onder dezelfde omstandigheden op dezelfde 
wijze hebben gehandeld. Integendeel, een dergelijke be-
stuurder was tot staking en vereffening van de onderne-
ming overgegaan.” 

4.2.3 Vonnissen en arresten in lid 1-zaken zonder 
expliciete overweging(en) m.b.t. de objectieve 
wetenschap van benadelingsvereiste (terwijl deze 
wellicht op hun plaats waren geweest)

Ik heb maar twee uitspraken in lid 1-zaken kunnen 
vinden waarin de rechtbank of het hof expliciet aandacht 
had kunnen besteden aan de objectieve wetenschap van 
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benadelingsvereiste, maar dat niet heeft gedaan. Ik merk 
direct op dat ik in beide zaken geen vraagtekens plaats 
bij het uiteindelijke oordeel dat bestuurders aansprakelijk 
zijn voor het faillissementstekort. Het gaat namelijk in het 
ene geval onder andere om vrij grootschalige factoring- en 
BTW-fraude, waardoor de financier het vertrouwen in het 
bedrijf heeft verloren, de financiering vervolgens is opge-
zegd en het bedrijf is gefailleerd.56 In het andere geval gaat 
het om een kunstenaarscollectief dat zijn subsidie was 
kwijtgeraakt en onder bepaalde voorwaarden nieuwe sub-
sidie van de gemeente Heerlen heeft verworven, maar op 
geen enkele wijze aan die voorwaarden (waaronder het af-
leggen van rekening en verantwoording over de besteding 
ervan) heeft voldaan (zodat voorspelbaar is dat de subsidie 
zal worden teruggevorderd), niets heeft gedaan aan de to-
renhoge energiekosten van het pand waarin het is gevestigd 
en geen inkomsten heeft weten te genereren die de con-
tinuïteit van het collectief zouden kunnen waarborgen.57 
Dit zijn zaken waar Van Bekkum op doelde met: “gevallen 
waarin de rechter van oordeel is dat er sprake is van ver-
wijtbaar bestuurshandelen en waarin dit bestuurshandelen 
naar zijn aard schade kan veroorzaken voor schuldeisers, 
terwijl de rechter ook aannemelijk acht dat dit bestuurshan-
delen een belangrijke oorzaak is van het faillissement.”58 Er 
worden echter geen expliciete overwegingen aan objectief 
voorzienbare schuldeisersbenadeling gewijd. Problema-
tisch is dit niet omdat impliciet uit de oordelen volgt dat het 
element is meegewogen.

4.2.4 Lid 2-zaak zonder expliciete overweging(en) m.b.t. 
de objectieve wetenschap van benadelingsvereiste 
(terwijl deze wellicht op hun plaats waren geweest)

  Rechtbank Rotterdam 20 mei 2020, 
ECLI:NL:RBROT:4674 (JOR 2020/228) 

De voormalige bestuurder tevens enig aandeelhouder van 
een bv wordt door de curator aangesproken voor het fail-
lissementstekort op grond van art. 2:138/248 BW. De bv 
is gefailleerd nadat de ex-dga de aandelen in de BV met 
tussenkomst van een derde (In het rechtbankvonnis aan-
geduid met ‘naam 2’) heeft verkocht aan iemand die later 
een zogenoemde katvanger blijkt te zijn. De curator heeft 
geen activa aangetroffen en de volledige administratie 
vanaf enkele maanden voor de aandelenoverdracht ont-
breekt. Ook ontbreekt documentatie met betrekking tot 

56 Rb. Rotterdam 19 augustus 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:7549 (RO 2020/67).
57 Hof ’s-Hertogenbosch 22 oktober 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:3866 (Coö-

peratie Kunstcollectief Heerlen U.A.). Dit arrest is gewezen tegen (rechts-)
personen die in het eerste halve jaar van de driejaarstermijn bestuurder 
van de coöperatie zijn geweest. De zaak laat zien dat ook geruime tijd voor 
het faillissement afgetreden bestuurders van gesubsidieerde instellingen 
een groot risico op bestuurdersaansprakelijkheid voor het tekort lopen als 
het door handelen in strijd met de subsidievoorwaarden na hun aftreden 
tot terugvordering komt en dit een belangrijke oorzaak is van het faillis-
sement. In een verwant arrest zijn ook de personen die deze coöperatie 
in de periode dichter op de faillietverklaring hebben bestuurd aanspra-
kelijk gehouden voor het tekort: Hof ’s-Hertogenbosch 22 oktober 2019, 
ECLI:NL:GHSHE:2019:3864 (RO 2020/4 en RI 2020/18). In deze zaak is 
schending van de publicatie- en boekhoudplicht aangenomen.

58 Ik verwijs naar dit onderzoekje in mijn noot onder het Geocopter-arrest in 
Ondernemingsrecht 2019/90.

de aandelenoverdracht. Op grond van de door de recht-
bank aangenomen schending van art. 2:10 BW staat kenne-
lijk onbehoorlijke taakvervulling – ook ten aanzien van de 
voormalige bestuurder – vast. De ex-dga voert aan dat het 
faillissement in belangrijke mate is veroorzaakt door het 
stilzitten van de katvanger en dat hij niet wist of hoefde te 
weten dat hij de aandelen aan een katvanger verkocht. De 
rechtbank gaat hier niet in mee:

“De rechtbank is van oordeel dat indien het niet han-
delen van [naam 1], omdat zij een katvanger was, de 
oorzaak is van het faillissement, dat voor rekening van 
[naam gedaagde 2] moet komen. De persoon van een 
nieuwe bestuurder is relevant voor de belangen van de 
crediteuren en in een geval als het onderhavige, waar de 
enig bestuurder tevens enig aandeelhouder is, is de be-
stuurder degene die (als enige) besluit wie na de over-
dracht de vennootschap zal besturen (of het bestuur zal 
benoemen). Tegen die achtergrond hield een behoorlijke 
taakvervulling in dat [naam gedaagde 2], voordat hij de 
onderneming overdroeg, enig onderzoek zou doen naar 
de persoon en achtergrond van [naam 1]. Het enkel (door 
de notaris laten) checken van de identiteit van [naam 
1] is dan onvoldoende. Dit geldt temeer nu, naar [naam 
gedaagde 2] ter comparitie heeft verklaard, hij – toen 
[naam 2] hem te kennen gaf de onderneming over te 
willen nemen maar die niet op zijn naam te willen zet-
ten – niet heeft gevraagd waarom niet.”

De rechtbank rekent in stap 2b van het lid 2-toetsingska-
der het stilzitten van de katvanger toe aan de ex-dga. Het is 
dus volgens de rechtbank te wijten aan kennelijk onbehoor-
lijk bestuur van de ex-dga dat de katvanger de achterman 
(naam 2) zijn gang heeft laten gaan, zo interpreteer ik het 
vonnis. Bij deze toerekening, zo signaleert JOR-annotator 
Ten Berge terecht, blijft in het midden welke eisen worden 
gesteld aan het onderzoek dat de dga had moeten verrichten 
naar de koper van de aandelen. Ook de motieven van de dga 
bij de verkoop blijven zo in het midden. Daarmee blijft in 
essentie in het midden of de dga bij de verkoop van de aan-
delen moest voorzien dat hij de schuldeisers van de bv zou 
benadelen. Ik teken daarbij aan dat verdacht is dat ‘naam 
2’ de bv niet op zijn eigen naam wilde zetten. Wat ook niet 
helpt, is dat de ex-dga geen stukken kan overleggen die in-
zicht kunnen geven in de positie van de vennootschap tot en 
met de overdracht. Hierdoor kan zelfs het vermoeden rijzen 
dat hij zelf heeft geprofiteerd van het leegtrekken van de bv. 
Wellicht weet de bestuurder in het ingestelde hoger beroep 
meer licht op de gang van zaken te schijnen en komt het dan 
wél tot een toets of de ex-dga zich schuldig heeft gemaakt 
aan voorzienbare schuldeisersbenadeling.

5. Conclusies en beantwoording 
onderzoeksvraag

Uit mijn jurisprudentieonderzoek maak ik voorzichtig 
op dat rechters in art. 138/248 lid 1 BW-zaken in verge-
lijking met een eerder onderzoekje dat ik uitvoerde vóór 
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het verschijnen van het Geocopter-arrest vaker expliciete 
overwegingen lijken te wijden aan het element objectieve 
voorzienbaarheid van schuldeisersbenadeling. In die over-
wegingen wordt verwezen naar relevante passages uit de 
wetsgeschiedenis en soms naar het Geocopter-arrest. Be-
langrijker is dat doorgaans ook, waar dat aangewezen is, 
expliciet dan wel impliciet aan het voorzienbaarheidsver-
eiste wordt getoetst bij de vraag of het bestuur zich schuldig 
heeft gemaakt aan kennelijk onbehoorlijke taakvervulling. 
Dit is stap 1 van het door mij in par. 2 geschetste toetsings-
kader voor gevallen waarin geen sprake is van schending 
van de boekhoud en/of publicatieplicht. 
Na een analyse van de verschillende opvattingen in de li-
teratuur en het doorexerceren van een aantal casusposities 
ben ik tot de conclusie gekomen dat objectieve voorzien-
baarheid van schuldeisersbenadeling geen omstandigheid 
is die soms wél een rol speelt bij het aannemen van ken-
nelijk onbehoorlijk bestuur en soms niet. In art. 2:138/248 
BW-procedures zou het altijd in de kern moeten gaan om de 
vraag of door onbehoorlijk bestuur (of toezicht) de schuld-
eisers voorzienbaar zijn benadeeld. Ondanks dat mijn juris-
prudentieonderzoek lijkt uit te wijzen dat bestuurders niet 
zomaar op grond van lid 1 aansprakelijk worden gehouden 
voor het faillissementstekort, pleit ik voor een vaste rol voor 
het element objectief voorzienbare schuldeisersbenadeling 
bij de toetsing van bestuurlijk handelen of nalaten in een 
art. 2:138/248-claim. Hierdoor kan ook in complexe zaken, 
waarin de curator een samenstel van bestuursfouten (of 
toezichtsfouten) aan zijn art. 2:138/248 BW-vordering ten 
grondslag legt, een oordeel met wijsheid achteraf worden 
vermeden. Naar mijn mening biedt de eis dat het kennelijk 
onbehoorlijke bestuur een ‘belangrijke oorzaak van het fail-
lissement’ moet zijn daartegen onvoldoende bescherming 
(zie de bespreking van casus II in par. 3.2). 
Objectief voorzienbare schuldeisersbenadeling is naar 
mijn mening een voorwaarde voor aansprakelijkheid, die 
een vaste plaats verdient in stap 1 van toetsingskader van 
art. 2:138/248 lid 1 BW: de beoordeling of in de drie jaar 
voorafgaand aan de faillietverklaring sprake is geweest 
van kennelijk onbehoorlijke taakvervulling door het be-
stuur (en/of de rvc). Voor de nadere onderbouwing van mijn 
standpunt verwijs ik naar par. 3.2. Voorts bepleit ik dat 
rechters ook bij de toetsing van een causaliteitsverweer met 
een tweede ronde als in de zaak Blue Tomato (stap 2b in het 
in par. 2 geschetste toetsingskader voor lid 2-gevallen) oog 
moeten hebben voor het voorzienbaarheidsvereiste. Ik ver-
wijs voor de onderbouwing naar par. 3.3. Voor de invulling 
van het voorzienbaarheidsvereiste kan worden aangesloten 
bij art. 42 Fw, met de kanttekening dat het moet gaan om de 
vraag of schuldeisersbenadeling (en niet: het faillissement en 
een tekort daarin) met een redelijke mate van waarschijn-
lijkheid voorzienbaar was. Bij de beoordeling of schuldei-
sersbenadeling met een redelijke mate van waarschijnlijk-
heid voorzienbaar was houdt de rechter met alle voor die 
beoordeling relevante omstandigheden van het geval (zie 
par. 3.4).
Om te voorkomen dat alleen rechters zich na lezing van 
deze conclusie aangesproken voelen sluit ik af met een cri 

de coeur: it takes two to tango! Het is aan de advocaat van de 
aansprakelijkgestelde bestuurder om een voldoende onder-
bouwd59 beroep te doen op het ontbreken van schuldeisers-
benadeling dan wel objectieve voorzienbaarheid daarvan. 

59 Dat wil zeggen: iets meer dan een berg producties met summiere toelich-
ting.
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