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BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 24 april 1992

Hierbij zend ik u ter kennisneming, mede namens de Minister van
Justitie en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
het kabinetsstandpunt inzake de evaluatie van de Wet Bestuur–
dersaansprakelijkheid (WBA) en de Wet Bestuurdersaansprake–
lijkheid bij Faillissement (WBF).

De evaluatie is destijds in de Wet Bestuurdersaansprakelijkheid
vastgelegd. De wettelijke bepaling luidt dat de regering uiterlijk vijf jaren
nadat de wet van kracht is geworden verslag zal doen van de effectiviteit
en van de ervaringen met de uitvoering van de wet, eventueel verbonden
met voorstellen tot aanpassing of wijziging van de WBA. Tezamen met
de WBA is per 1 januari 1987 ook de WBF van kracht geworden.
Vanwege de sterke relatie tussen beide wetten werd besloten ook de
WBF bij de evaluatie te betrekken.

De Staatssecretaris van Financiën,
M. J. J. van Amelsvoort
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Inleiding

De Wet Bestuurdersaansprakelijkheid (WBA) en de Wet Bestuurders–
aansprakelijkheid bij Faillissement (WBF) zijn op 1 januari 1987 in
werking getreden. Deze wetten die wijziging brachten in enkele
belasting– en premiewetten en in het Burgerlijk Wetboek beogen het
misbruik van rechtspersonen te bestrijden en het betalingsgedrag van
bedrijven ten aanzien van Belastingdienst, bedrijfsverenigingen, bedrijfs–
pensioenfondsen (WBA) en faillissementscrediteuren (WBF) te verbe–
teren. In beide wetten is daartoe de mogelijkheid geschapen om
bestuurders van rechtspersonen en door de wet met bestuurders gelijk–
gestelde personen onder bepaalde voorwaarden aansprakelijk te stellen
voor door de rechtspersoon verschuldigde belastingen, premies en
bijdragen (WBA) en het tekort in de faillissementsboedel (WBF).

Naar aanleiding van de tijdens de parlementaire behandeling gevoerde
discussie is in de WBA uitdrukkelijk bepaald dat de regering vijf jaren na
de inwerkingtreding van de wet verslag zal doen aan het parlement over
de effectiviteit van de wet en de ervaringen met de uitvoering van de wet
zo mogelijk vergezeld van voorsteilen tot aanvulling of verbetering. In
verband met deze bepaling heeft inmiddels een evaluatie-onderzoek
plaatsgevonden. Vanwege de sterke relatie tussen de WBA en de WBF is
ook de WBF in het onderzoek betrokken.

Het onderzoek heeft bestaan uit een verkennend onderzoek, een
juridisch vooronderzoek, een onderzoek naar de uitvoering van de WBA
door de uitvoerende diensten en een onderzoek naar de uitvoering van
de WBF. Een begeleidingscommissie, geformeerd door de Minister van
Justitie en de Staatssecretarissen van Financiën en Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, heeft de onderzoeken voorbereid en begeleid. De
onderzoeksresultaten hebben geleid tot vijf deelrapporten, te weten:

- «Twee jaar bestuurdersaansprakelijkheid volgens de WBA en de
WBF»; dit betreft een verslag van het vooronderzoek dat is uitgevoerd
door het WODC;

- «Juridisch vooronderzoek evaluatie WBa/WBF»; dit betreft een
juridische analyse van het doel en de inhoud van beide wetten, uitge–
voerd door het Instituut voor Ondernemingsrecht van de Faculteit der
Rechtsgeleerdheid van de RU Groningen;

- «Onderzoek naar de uitvoering van de Wet Bestuurdersaansprake–
lijkheid»; dit betreft een verslag van een onderzoek naar de uitvoering
van de WBa door de bedrijfsverenigingen, bedrijfspensioenfondsen en
de fiscus, uitgevoerd door de Sociale Verzekeringsraad (SVr);

- «Aansprakelijkheid op grond van de Wet Bestuurdersaansprake–
lijkheid bij Faillissement»; dit betreft een verslag van een onderzoek naar
de uitvoering van de wet door curatoren, verricht door het WODC;

- «Ondernemers van de Wet Bestuurdersaansprakelijkheid»; dit
betreft een verslag van een onderzoek naar de gevolgen van de invoering
van beide wetten voor bestuurders en bedrijven, uitgevoerd door het
Instituut voor Toegepaste Sociale wetenschappen (ITS).

Het samenvattend eindrapport evaluatie-onderzoek WBA en WBF en
het verslag van het WODC-onderzoek zijn op 26 september 1991 aan de
Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal aangeboden (Kamerstuk
1991-1992, 17 050 nr. 140). De verslagen van de onderzoeken bij
bedrijven (ITS) en bij de uitvoeringsorganen (SVr) zijn op 12 juni 1991
aan de Eerste en Tweede Kamer aangeboden (Kamerstuk 1991-1992,
17050, nr. 138).
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Deze nota bevat het kabinetsstandpunt met betrekking tot het onder–
havige evaluatie-onderzoek.

De opzet van deze nota is als volgt:

In onderdeel I wordt ingegaan op de werking en effecten van de
WBA en WBF. Aan de orde komen de navolgende onderwerpen, waarbij
grotendeels de volgorde wordt aangehouden als die, die wordt gehan–
teerd in het eindrapport.

A Algemeen
B De preventieve werking van aansprakelijkheid
C De preventieve werking van meldingen van betalingsonmacht
D De neveneffecten van de WBA
E De relatie WBA en WBF

Elk onderwerp wordt ingeleid met de bevindingen uit het eindrapport.
Hierbij wordt het eindrapport soms geciteerd, soms geparafraseerd en
wordt verwezen naar de betreffende pagina('s) in het rapport; de onder–
zoekresultaten in de inleiding worden steeds gevolgd door een kabinets–
standpunt (m.u.v. «Algemeen»).

In onderdeel II komt een aantal specifieke onderwerpen aan de orde
met betrekking tot de WBA die niet uitsluitend zijn ontleend aan de
onderzoekrapporten, maar ook aan onder meer recente jurisprudentie en
literatuur. Evenals in onderdeel I wordt ieder onderwerp afgesloten met
een kabinetsstandpunt.

Voor een aantal onderwerpen geldt dat deze ook betrekking hebben op
de WBF. Dit blijkt dan uit de vermelding van (WBA/WBF) in het kopje
van dit onderwerp.

In onderdeel II komen de navolgende onderwerpen aan de orde:

De meldingsregeling

1 Formele– of materiële meldingsplicht?
2 Beoordeling van de melding
3 Fictie «niet-melden is aansprakelijk»
4 Meldingsregeling in relatie tot faillissement
5 Ingaan «3-jaars-termijn»
6 Tijdstip «in gebreke zijn»
7 Het niet tot betaling in staat zijn/betalingsonmacht

Invordering algemeen

8 Omschrijving begrip «kennelijk onbehoorlijk bestuur»
9 Invordering buitenland
10 Aansprakelijkheid medebeleidsbepalers
11 Aansprakeüjkstelling en beslaglegging
12 Gemeenschappelijk hoogste rechtsorgaan

Personeel en organisatie

13 Uniformiteit in de uitvoering en eenduidige uitleg begrippen
14 Voorlichting
15 Taakstelling
16 Bevordering deskundigheid personeel
17 Samenwerking uitvoeringsorganen

Onderdeel III heeft betrekking op de WBF. Een aantal onderwerpen
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dat in onderdeel II voorkomt ziet ook op de WBF. In deze gevallen vindt
in onderdeel III een verwijzing plaats naar de desbetreffende onder–
werpen in onderdeel II.

In onderdeel III komen aan de orde:

1. De voorschotregeling
2. Bewijslast bij niet-voldoen aan de boekhoud– of publicatieplicht
3. Intensivering van de toepassing in het algemeen van de WBF en

daarbij in het bijzonder van de benutting omkering van de bewijslast bij
het niet-voldoen aan de boekhoud– en publicatieplicht.

4. Het ontbreken van bevoegdheden bij curatoren tot het afdwingen
van informatie over het privé-vermogen

5. Onderwerpen die zowel WBA als WBF betreffen

Deze nota wordt afgesloten met een overzicht van de samenvattende
conclusie uit het eindrapport en het kabinetsstandpunt terzake.

N.B.
1. Waar in dit rapport wordt gesproken over uitvoeringsorganen

worden hiermee bedoeld de Belastingdienst en de bedrijfsverenigingen.
2. Als is vermeld «de wet» wordt bedoeld de Coördinatiewet Sociale

Verzekering en de Invorderingswet 1990.
3. Met name in de inleidende gedeelten van de diverse onderwerpen

wordt nogal eens verwezen naar het eindrapport of naar andere onder–
zoekrapporten. Wanneer tussen haakjes slechts een verwijzing is
opgenomen naar een bladzijde met nummer duidt dit op een verwijzing
naar het eindrapport. In de andere gevallen wordt het desbetreffende
rapport expliciet genoemd.

Onderdeel I

A. Algemeen

De Wet Bestuurdersaansprakelijkheid (WBA) en de Wet bestuurders–
aansprakelijkheid bij faill issement (WBF) scheppen beide de mogelijkheid
bestuurders van rechtspersonen en door de wet met bestuurders gelijk–
gestelde personen aansprakelijk te stellen voor schulden van de rechts–
persoon. De WBF biedt daarnaast nog de mogelijkheid commissarissen
van de rechtspersoon persoonlijk aansprakelijk te stellen.

De WBA en de WBF hebben dezelfde hoofddoelstellingen, te weten
het tegengaan van het misbruik van rechtspersonen en het beperken van
onverhaalbare schulden. Zij doorbreken het bij rechtspersonen gehan–
teerde beginsel dat bestuurders niet aansprakelijk zijn voor de schulden
van de rechtspersoon. Zij verschillen echter wat betreft de aard van de
schulden waarop zij van toepassing zijn en de voorwaarden waaronder zij
toepassing vinden. De WBA heeft betrekking op onbetaald gebleven
loonbelasting, premie volksverzekeringen, omzetbelasting, accijns (per 1
januari 1992), premies werknemersverzekeringen en verplichte bijdragen
aan bedrijfspensioenfondsen; de WBF heeft betrekking op het tekort in
de boedel bij faillissement. De toepassing van de WBA geschiedt door
de Belastingdienst, de bedrijfsverenigingen en bedrijfspensioenfondsen
en kan zowel in als buiten faillissement plaats vinden. De toepassing van
de WBF vindt plaats door de curator en geschiedt uitsluitend in geval van
faillissement, ten behoeve van alle crediteuren.

De belangrijkste voorwaarde voor aansprakelijkheid is dat de betalings–
onmacht (WBA) of het faillissement (WBF) het gevolg moet zijn van
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kennelijk onbehoorlijk bestuur. Het bewijs daarvan moet in het algemeen
worden geleverd door de partij die aansprakelijk stelt. Hierop wordt in
beide wetten een uitzondering gemaakt indien door bedrijven niet aan
enkele verplichtingen is voldaan: bij de WBA betreft dit de meldings–
plicht. Indien het lichaam de betalingsonmacht niet juist heeft gemeld
wordt vermoed dat de niet-betaling het gevolg is van kennelijk
onbehoorlijk bestuur in de periode van drie jaar voorafgaande aan het
tijdstip waarop het lichaam met de betaling in gebreke is.

De WBF regelt dat indien het bestuur niet heeft voldaan aan de
boekhoud– en publikatieplicht, het zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en
wordt vermoed dat dat een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

Beide wetten richten zich op twee categorieën bestuurders;
bestuurders die opzettelijk rechtspersonen misbruiken en de onverant–
woordelijk, roekeloze bestuurders.

Met de invoering van de aansprakelijkheid is beoogd het malafide en
roekeloze gebruik van rechtspersonen af te remmen. Daarnaast wordt
ook een preventie werking beoogd ten aanzien van het oplopen van
niet-verhaalbare schulden; deels door (de dreiging van) aansprakelijk–
stelling en voor wat betreft de WBA tevens door middel van de
meldingsregeling. In de praktijk is het aantal meldingen en aansprakelijk–
stellingen echter achter gebleven bij de verwachtingen, waardoor ook de
beoogde effecten minder zijn.

Volgens het onderzoek bij de uitvoeringsorganen door de SVr bedroeg
het aantal meldingen betalingsonmacht over de periode 1987-1989 bij
de Belastingdienst ca. 3200, bij de bedrijfsverenigingen ca. 1750 en bij
de bedrijfspensioenfondsen ca. 350. Het geringe aantal meldingen
verklaart de SVr onder meer door een afname van de betekenis van de
meldingsplicht door rechterlijke uitspraken. Over de periode 1987-1989
is het aantal bedrijven waarbij aansprakelijk is gesteld resp. 797 (Belas–
tingdienst), 260 (bedrijfsverenigingen) en 78 (bedrijfspensioenfondsen)
geweest. In totaal is na deze aansprakelijkstellingen een bedrag van ca. f
8 miljoen aan de uitvoeringsorganen betaald (SVr, blz. 7 e.v.).

B. De preventieve werking van aansprakelijkheid

Als voorwaarden voor de preventieve werking van aansprakelijkheid op
grond van de beide regelingen, noemt het eindrapport (blz. 10 e.v., punt
4.3):

- bekendheid van de regelingen bij bestuurders van bedrijven
- het succesvol aansprakelijk stellen van bestuurders.
De bekendheid van de WBA en de WBF onder bestuurders is beperkt,

vooral bij minder succesvolle bedrijven. Dit duidt er op dat de preven–
tieve werking eveneens beperkt is, immers van de regelingen kan dan
geen dreigende werking uitgaan. Voorzover men met de regelingen
bekend is, kent men vooral de doelstelling «bestrijding van misbruik» en
niet de doelstelling «verbeteren van het betalingsgedrag van onderne–
mingen». Slechts weinig bedrijven hebben hun administratie dan ook
getoetst aan de beide aansprakelijkheidsregelingen.

De aansprakelijkstellingen op grond van de WBA hebben mogelijk een
preventieve werking tot gevolg. In 1989 bedroeg het aantal bedrijven
waarvoor aansprakelijk is gesteld 683 bij de uitvoeringsorganen
gezamenlijk. Op de aansprakelijkstellingen is nog slechts in beperkte
mate betaald. Van een preventieve werking van aansprakelijkstellingen
op grond van de WBF is nauwelijks sprake. Uit het onderzoek blijkt dat in
totaal in vijftien gevallen aansprakelijk is gesteld en dat betaling nog niet
heeft plaatsgevonden (blz. 11/12, punt 4.3).
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Kabinetsstandpunt
Uit het evaluatieonderzoek kan de conclusie worden getrokken dat

slechts door een grotere bekendheid met de regelingen bij bestuurders
en bedrijven én door (meer) succesvolle aansprakelijkstellingen door de
uitvoeringsorganen, een (groter) preventief effect kan worden bereikt bij
hen op wie de regelingen zien. Wij zullen daarom opnieuw voorlichting
geven over de WBA, waarbij ook de WBF zal worden betrokken. In de
eerste plaats denken wij hierbij - op korte termijn - aan een herdruk van
de WBA-krant. Ook zal een folder, vergelijkbaar met die over de keten–
aansprakelijkheid verschijnen. In deze folder zal zowel aandacht worden
besteed aan de WBA als aan de WBF. Dat ook hiermee niet alle
bedrijven worden bereikt is evident (immers sommige bedrijven blijken
sowieso niet door voorlichtingsactiviteiten te kunnen worden bereikt),
maar gepoogd zal worden door deze tweede voorlichtingsronde meer
dan tot nu toe, tot de belangstellingssfeer van bedrijven en bestuurders
door te dringen. Dit zal ook worden getracht door het verstrekken van
informatie op de kantoren van de uitvoeringsorganen in gesprekken met
de adviseur of bestuurder van het bedrijf. Juist in een onderhoud ten
kantore kan voorlichting «maatwerk» worden.

Daarnaast zullen de uitvoeringsorganen door interne bijscholing een
exactere kennis verkrijgen van de regeling en zodoende alerter kunnen
handelen. Ook organisatorische maatregelen, bijv. het instellen van
speciale teams en een intensievere samenwerking tussen de uitvoerings–
organen, zullen in meer gevallen tot aansprakelijkstelling leiden. Zie
uitgebreider de punten 15, 16 en 17.

C. De preventieve werking van meldingen van betalingsonmacht

De bedoeling van de melding van betalingsonmacht is dat de uitvoe–
ringsorganen op een vroeg tijdstip op de hoogte raken van de betalings–
problemen bij het bedrijf waarvoor de melding heeft plaatsgevonden,
zodat zij zich kunnen beraden op eventuele (invorderings-)maatregelen
ten aanzien van dat bedrijf. Uit het evaluatieonderzoek is gebleken dat
deze doelstelling maar slechts in zeer beperkte mate is gerealiseerd. Het
aantal meldingen bij de uitvoeringsorganen is zeer gering en als er al is
gemeld, wordt de melding zelden benut om tot versnelde invordering
over te gaan. Bedrijven die melden doen dit vaak te laat, dat wil zeggen
later dan de regelgeving voorschrijft. De oorzaak hiervan is dat
bestuurders pas in een laat stadium spreken over betalingsonmacht,
namelijk als het er naar uit ziet dat het bedrijf structureel niet aan zijn
betalingsverplichtingen kan voldoen (blz. 12/13, punt 4.4). De conclusie
in het eindrapport is dan ook dat de preventieve werking van meldingen
betalingsonmacht zeer gering is (blz. 13, punt4.4).

Kabinetsstandpunt
De wetgever heeft met de meldingsregeling gepoogd te bewerkstel–

ligen dat deze regeling de bestuurder zou dwingen tot actie wanneer het
lichaam in betalingsmoeilijkheden zou komen te verkeren. Het directe
gevolg van de melding zou zijn dat de uitvoeringsorganen op een vroeg
tijdstip bekend zijn met de problemen binnen het lichaam en zodoende
zich zouden kunnen beraden op het beleid dat ten aanzien van het
lichaam moet worden gevoerd. Uit onderzoek is gebleken dat gelet op
het aantal bedrijven dat onder de regeling valt en dus bij betalingson–
macht zou moeten melden, slechts een zeer gering gedeelte ook
daadwerkelijk meldt, en dan vaak ook nog te laat. Het evaluatieonderzoek
heeft uitgewezen dat er een aantal oorzaken aan dit gedrag ten
grondslag ligt. Onder meer worden genoemd:

- de onbekendheid van de bestuurders met de regeling (met name bij
de kleine, speciaiistische bedrijfjes)
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- de vrees dat bij een melding van betalingsonmacht het bedrijf door
acties van de uitvoeringsorganen ter ziele zal gaan en

- het niet adequaat reageren van de uitvoeringsorganen op het niet
melden.

Met betrekking tot de eerste factor - de onbekendheid met de regeling
- is kennelijk, ondanks de voorlichting die bij de totstandkoming van de
wet en daarna is gegeven, nog steeds onvoldoende kennis bij bedrijven
en adviseurs over inhoud en konsekwenties van de regeling. Deze kennis
is juist nodig opdat bonafide bestuurders op een rechtsgeldige wijze aan
de meldingsplicht kunnen voldoen.

Wij zullen daarom opnieuw voorlichting gaan geven over de bestuur–
dersaansprakelijkheid. Zie ook onderdeel B en punt 14. Het tweede punt
- vrees voor actie uitvoeringsorganen - mag niet aan een melding van
betalingsonmacht in de weg staan, te meer daar deze vrees lang niet
altijd gerechtvaardigd zal zijn. Een bedrijf dat levensvatbaar is, zal,
samen met het uitvoeringsorgaan, door middel van een betalingsregeling
of anderszins in veel gevallen een adequate oplossing kunnen zoeken.
Bovendien betekent een correcte melding voor de bestuurders van het
bedrijf eeri grotere kans op het achterwege blijven van een aansprakelijk–
stelling.

Met betrekking tot het derde punt - de reactie van de uitvoeringsor–
ganen - zullen wij er bij de betrokken eenheden en bedrijfsverenigingen
op aandringen dat de melding beter wordt geïntegreerd in het invorde–
ringsproces en een niet rechtsgeldige melding in alle gevallen een
signaal is om zich te beraden op het beleid dat ten aanzien van het
lichaam en/of de bestuurders wordt gevoerd.

D. De neveneffecten van de WBA

Neveneffecten voor bedrijven
Eén van de kritiekpunten tijdens de parlementaire behandeling van de

bestuurdersaansprakelijkheid was dat men vreesde voor de voortijdige
ondergang van levensvatbare ondernemingen. Uit het eindrapport (punt
4.5, blz. 13) blijkt dat, hoewel de verrichte onderzoeken geen volledig
uitsluitsel geven over het al of niet optreden van dit effect, er aanwij–
zingen zijn dat van dit neveneffect nauwelijks of geen sprake is. Deze
aanwijzingen zijn o.m.

- de rechtspersoonlijkheid als ondernemingsvcrm bleef ook na
invoering van de bestuurdersaansprakelijkheid aantrekkelijk

- de bestuurdersaansprakelijkheid heeft slechts in zeer geringe mate
geleid tot aanpassingen in de bedrijfsvoering en derhalve waarschijnlijk
tot weinig extra kosten aanleiding gegeven

- volgens zeggen van bestuurders heeft afscherming van privéver–
mogen in het geheel niet plaatsgevonden; verzekering tegen risico's van
aansprakelijkstelling komt slechts een enkele maal voor.

Kabinetsstandpunt
Het stemt het kabinet tot tevredenheid dat invoering van de regeling

van de bestuurdersaansprakelijkheid bij de direct betrokkenen, lichamen
en bestuurders, niet of nauwelijks negatieve effecten heeft opgeleverd.
Het gaat hierbij echter om effecten zoals deze in de huidige situatie zijn
waargenomen. Zouden de bedrijven de regeling preciezer gaan uitvoeren
- correcte administratie, tijdige melding etc. - dan zullen deze nevenef–
fecten toenemen. Onder meer zullen extra kosten moeten worden
gemaakt om de bedrijfsvoering aan te passen. In zoverre zijn dit dan
echter wel bedoelde neveneffecten, met ook een positieve kant. Bonafide
bedrijven hebben er belang bij dat andere bedrijven zich niet onttrekken
aan wettelijke verplichtingen, omdat dit van invloed is op de concurren–
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tieverhoudingen. Ook als de naleving van wettelijke verplichtingen leidt
tot de ondergang van dergelijke bedrijven is dit een bedoeld effect.

Neveneffecten voor uitvoeringsorganen
Als belangrijkste neveneffect voor de uitvoeringsorganen noemt het

eindrapport (punt 4.5, blz. 14) de extra uitvoeringskosten. Omdat slechts
in beperkte mate extra personeel is aangesteld voor de uitvoering van de
WBA blijven de extra kosten echter beperkt. Wel dient te worden
bedacht dat voorzover de WBA is uitgevoerd door het zittende
personeel, dit soms ten koste is gegaan van andere werkzaamheden.

Kabinetsstandpunt
Implementatie van nieuwe wetgeving in het bestaande uitvoerings–

proces brengt altijd de nodige aanpassingen met zich mee. Deze aanpas–
singen zijn naar ons oordeel op de verschillende eenheden van de Belas–
tingdienst en bij de verschillende bedrijfsverenigingen op efficiënte wijze
doorgevoerd. Op een aantal eenheden en bij enkele bedrijfsverenigingen
zijn WKA/WBA-teams geformeerd die de aansprakelijkstellingen en het
daarmee samenhangende werk ter hand nemen. Ook op andere
eenheden volgt men dit voorbeeld. De werkzaamheden inzake de
aansprakelijkstellingen moeten worden ingepast in de overige werkzaam–
heden van de Belastingdienst. Daarbij moeten prioriteiten worden
gesteld. Hoewel die voor de diverse eenheden van de Belastingdienst wel
eens uiteen kunnen lopen zal het beleid er op gericht zijn toch zoveel
mogelijk aandacht aan de uitvoering van de WBA/WBF te besteden. In
de jaarplancyclus van de Belastingdienst wordt aangegeven welke
beleidsmaatregelen op dit gebied worden getroffen en tot welke resul–
taten die hebben geleid.

£ De relatie WBA en WBF

De WBA en de WBF voorzien beide in een aansprakelijkheid van de
bestuurders van het lichaam, de laatste pas indien het lichaam failliet is
verklaard. De WBA kan ook nog worden toegepast na faillietverklaring
van het lichaam. Zelfs een gelijktijdige toepassing met de WBF behoort
tot de mogelijkheden. Tijdens de parlementaire behandeling van de WBA
werden enkele bezwaren geuit tegen de voorgestelde regeling. Men
twijfelde aan het nut van de WBA naast de WBE. De redenering was dat
de malafide praktijken steeds zouden resulteren in een faillissement, in
welk geval de curator de bestuurders aansprakelijk zou kunnen stellen
voor het tekort in de boedel. In de praktijk is gebleken dat de WBF nog
nauwelijks wordt toegepast, terwijl de WBA wel toepassing vindt. In
zoverre heeft de WBA haar zelfstandig nut bewezen.

Kabinetsstandpunt
De regering heeft er bij de behandeling van het wetsvoorstel WBA

sterk voor gepleit dat ook de WBA, naast de WBF, zou worden
ingevoerd. Enkele argumenten hiervoor waren dat niet altijd een faillis–
sement zou worden aangevraagd en dat onzeker was of de curator in
voorkomende gevallen waarin alleen de Belastingdienst en de bedrijfs–
vereniging preferente crediteuren waren, wel tot aansprakelijkstelling zou
overgaan. In de praktijk is gebleken dat curatoren nauwelijks tot aanspra–
kelijkstelling van bestuurders overgaan. Eén van de belangrijkste
oorzaken hiervoor is het ontbreken van verhaal. Een onderzoek naar
verhaalsmogelijkheden vindt overigens bijna niet plaats. Daarnaast is
toepassing van de WBA door bedrijfsverenigingen en Belastingdienst
voor de curator reden om van aansprakelijkstelling af te zien.

Wij achten het niet aansprakelijk stellen door curatoren vanwege de
hiervoor genoemde redenen betreurenswaardig. In goed overleg met de
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uitvoeringsorganen moeten afspraken kunnen worden gemaakt wie in
een voorkomend geval het voortouw voor aansprakelijkstelling neemt.
Hierbij zal de vraag wie de gunstigste bewijspositie heeft, uiteraard een
belangrijke rol spelen. Ook kan de curator bij toepassing van de WBF -
indien de ontvanger crediteur is in het faillissement - informatie
betrekken van de Belastingdienst over (verhaalsmogelijkheden van) het
lichaam en de bestuurders. Het verstrekken van deze informatie is niet in
strijd met de fiscale geheimhoudingsplicht. Op grond van art. 67 van de
Invorderingswet 1990 mag de ontvanger wat hem over de persoon of de
zaken van ander blijkt of medegedeeld is niet verder bekend maken dan
nodig voor de uitvoering van onder meer de Invorderingswet 1990. In de
hier bedoelde situatie is het verstrekken van informatie nodig voor de
invordering indien de ontvanger - als preferent crediteur in het faillis–
sement - belang heeft bij toepassing van de WBF door de curator,
bijvoorbeeld omdat deze in een gunstiger bewijspositie verkeert,
waardoor er meer mogelijkheden tot invordering van de belastingschuld
zijn. Overigens worden in de Leidraad Invordering 1990 in art. 36, par. 1,
lid 3, de ontvangers er op gewezen dat zij in geval van faillissement van
een lichaam contact opnemen met de curator teneinde te overleggen wie
tot aansprakelijkstelling zal overgaan.

Onderdeel II

Wet bestuurdersaansprakelijkheid (WBA)

De meldingsregeling

1. Formele– of materiële meldingsplicht?
Een belangrijke onduidelijkheid bij de uitvoering van de WBA betreft

de meldingsplicht bij gevallen waarin wel materieel, maar niet formeel
aan de meldingsplicht is voldaan. Het gaat dan met name om de situaties
waarin de ontvanger uit anderen hoofde al was geïnformeerd over de
financiële problemen van het lichaam (vooral bij mondelinge contacten
tussen uitvoeringsorganen en bestuurders over betalingsregelingen).
«Betreffende het eerste punt heeft de Centrale Raad van Beroep onlangs
bepaald dat indien niet formeel, maar wel materieel aan de meldings–
plicht is voldaan zorgvuldig bestuurlijk optreden vereist, dat uitvoerings–
organen belanghebbenden nogmaals duidelijk op de meldingsplicht
wijzen. Indien dit niet gebeurt, kan het niet-melden niet worden verweten
en dient de bestuurder te worden toegelaten tot het weerleggen van het
vermoeden van kennelijk onbehoorlijk bestuur. De rechter lijkt de WBa
hiermee te hebben gewijzigd in een richting die de wetgever destijds niet
voor ogen heeft gestaan». (blz. 20/21, punt 5.2).

Op 25 september 1991 heeft de Hoge Raad met betrekking tot de
melding van betalingsonmacht geoordeeld dat deze niet schriftelijk
behoeft te worden gedaan: «de bij of krachtens algemene maatregel van
bestuur te geven nadere uitvoeringsvoorschriften kunnen slechts
betrekking hebben op de inhoud van de mededeling, de aard en de
inhoud van de mededeling, het verstrekken van inlichtingen en de
overlegging van stukken «(...)» «In zoverre artikel 12a, lid 1, van het
Besluit (thans: art. 7, lid 1, van het Uitvoeringsbesluit Invorderingswet
1990) bepaalt dat de mededeling schriftelijk moet worden gedaan mist
het derhalve verbindende kracht. De mededeling kan ook op andere wijze
worden gedaan. De bewijslast dat zulks is geschied en dat daarbij inzicht
is gegeven in de omstandigheden die ertoe hebben geleid dat de
verschuldigde belasting niet op aangifte is afgedragen of niet betaald,
rust op de belastingplichtige». De visie van de Hoge Raad is bevestigd in
zijn uitspraak van 4 december 1991 (V-N 1992, blz. 83).
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Kabinetsstandpunt
Met name in de afgelopen twee jaren zijn herhaaldelijk, zowel door

Raden van Beroep, Gerechtshoven in belastingzaken als door de Centrale
Raad van Beroep, uitspraken gewezen die er op neer komen dat als het
uitvoeringsorgaan al op de hoogte is van de betalingsproblemen van het
lichaam, een formele melding niet meer behoeft plaats te vinden. In
slechts enkele gevallen heeft de rechter beslist dat de melding, ook als
de betalingsonmacht al bij het uitvoeringsorgaan bekend was, plaats
moet vinden als voorgeschreven in het Uitvoeringsbesluit loonbelasting
1965 (sinds 1 juni 1990: Uitvoeringsbesluit Invorderingswet 1990). De
recente uitspraken van de Centrale Raad van Beroep en de Hoge Raad
inzake de materiële melding hebben tot gevolg dat de uitvoeringsor–
ganen niet meer kunnen vasthouden aan de formele vereisten die in de
regelgeving met betrekking tot de meldingsplicht worden gesteld. De
vraag is of dit wenselijk is. Het is namelijk voor de uitvoeringsorganen
ondoenlijk om in alle gevallen waarin betalingsproblemen aan de orde
komen, te informeren of wellicht sprake is van een melding. Wij zullen
daarom een wetswijziging entameren in die zin dat een melding van
betalingsonmacht slechts schriftelijk kan plaats vinden. Wellicht is het
wenselijk dat tevens wordt bepaald dat hierbij gebruik moet worden
gemaakt van het «meldingsformulier». Dit moet echter nog nader worden
bestudeerd. Het meldingsformulier wordt in de praktijk reeds gebruikt,
doch is thans niet verplicht. Melding door middel van het meldingsfor–
mulier biedt echter voor zowel de bestuurder als de uitvoeringsorganen
een zekere duidelijkheid omdat het formulier herkenbaar is en men door
een correcte invulling van het formulier in beginsel voldoet aan de eerste
fase van de melding. De toelichting op de achterzijde van het formulier
geeft onder meer aan hoe het formulier dient te worden ingevuld en op
welke wijze men door het uitvoeringsorgaan over de (niet-)rechtsgel-
digheid wordt geïnformeerd.

2. Beoordeling van de melding
Uit het eindrapport (blz. 19, punt 5.2) blijkt dat een negatieve invloed

uit gaat van het feit dat de beoordeling door de uitvoeringsorganen van
meldingen van betalingsonmacht meestal beperkt blijft tot een formele
beoordeling, namelijk een beoordeling op vereisten als tijdigheid en
volledigheid. «Als gevolg van de vrijwel uitsluitend formele beoordeling
werkt de meldingsregeling slechts ten dele als instrument om bonafiden
en malafiden te scheiden. In de praktijk is het immers zeer wel mogelijk
dat malafiden rechtsgeldig melden als zij aan de vormvereisten van een
rechtsgeldige melding voldoen». (blz. 19, punt 5.2). Een belangrijke
oorzaak van de beoordeling op formele punten is, zo vermeldt het
eindrapport, dat een inhoudelijke beoordeling van meldingen arbeidsin–
tensief is en nogal wat deskundigheid vergt. «Dikwijls is noch de deskun–
digheid, noch de capaciteit aanwezig om alle meldingen inhoudelijk te
beoordelen. Als gevolg van de vrijwel uitsluitend formele beoordeling
werkt de meldingsregeling slechts ten dele als instrument om bonafiden
en malafiden te scheiden» (blz. 19, punt 5.2).

Kabinetsstandpunt
Wij gaan er van uit dat malafide ondernemers niet op juiste wijze aan

hun meldingsplicht kunnen voldoen omdat zij bij gebreke van een
behoorlijke boekhouding geen gevolg kunnen geven aan een verzoek van
het uitvoeringsorgaan om (nadere) gegevens en inlichtingen etc. Zijn zij
hiertoe wel in staat dan zou uit de verstrekte informatie moeten blijken
dat van kennelijk onbehoorlijk bestuur sprake is of kan zijn. Wordt
onjuiste informatie verschaft dan is de melding (ook als dit achteraf pas
blijkt) niet-rechtsgeldig. In deze gevallen heeft het uitvoeringsorgaan de
fictie van «kennelijk onbehoorlijk bestuur» niet nodig om aansprakelijk te
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kunnen stellen. Om de meldingsregeling als instrument te kunnen
hanteren om bonafiden en malafiden te scheiden is uiteraard noodza–
kelijk dat de uitvoeringsorganen iedere melding die binnenkomt ook
inhoudelijk beoordelen, zodat zij zich kunnen beraden op de vraag of
wellicht nadere informatie moet worden gevraagd en welk (invorderings–
beleid ten aanzien van het lichaam moet worden gehanteerd. Gelet op
het belang van een inhoudelijke toetsing zullen wij de uitvoeringsorganen
er nogmaals op wijzen dat zij in alle gevallen de melding inhoudelijk
toetsen.

3. Fictie «niet-melden is aansprakelijk»
In de wet wordt bij niet-melden of bij niet-rechtsgeldige melding

bepaald dat er een vermoeden is dat de niet– betaling aan de bestuurder
van het lichaam is te wijten. Het uitvoeringsorgaan kan in deze gevallen
aansprakelijk stellen op de grond dat er een wettelijk vermoeden van
«kennelijk onbehoorlijk bestuur» is. Tot de weerlegging van het
vermoeden wordt slechts toegelaten de bestuurder die aannemelijk
maakt dat het niet aan hem is te wijten dat het lichaam niet aan de
meldingsplicht heeft voldaan. «De fictie «niet-melden is aansprakelijk»
blijkt in de praktijk zeer waardevol, aldus het eindrapport op blz. 26.
«Zonder de fictie zou waarschijnlijk nauwelijks aansprakelijk zijn gesteld,
aangezien het verzamelen van bewijzen van kennelijk onbehoorlijk
bestuur bijzonder tijdrovend is en nogal wat deskundigheid vereist. Juist
het instrument van de fictie maakt aansprakelijkstelling mogelijk en
daarmee de WBa uitvoerbaar». (blz. 26, punt 5.3).

Kabinetsstandpunt
Wij onderschrijven het belang van de fictie «niet-melden is aanspra–

kelijk». Het achterwege laten van de melding of het niet juist melden
levert een «wettelijk vermoeden van kennelijk onbehoorlijk bestuur» op
en heeft derhalve konsekwenties voor de bewijslast van de bestuurder in
de aansprakelijkheidsprocedure. Dit is in verband met de bijzondere
schulden waarom het bij de melding gaat ook gerechtvaardigd. Dit
neemt echter niet weg dat de uitvoeringsorganen ook in situaties waarin
het lichaam wel rechtsgeldig heeft gemeld tot aansprakelijkstelling zullen
moeten overgaan, als zij menen dat van kennelijk onbehoorlijk bestuur in
de vennootschap sprake is. Wij zijn ons er van bewust dat het niet altijd
eenvoudig is om onbehoorlijk bestuur aannemelijk te maken. Daarbij
speelt ook een rol dat nog weinig duidelijkheid bestaat omtrent de
invulling van dit begrip. De doelstellingen van de wet kunnen echter pas
volledig worden bereikt als in alle gevallen waarin kennelijk onbehoorlijk
bestuur wordt aangenomen, bestuurders aansprakelijk worden gesteld
voor schulden van de vennootschap.

4. Meldingsregeling in relatie tot faillissement
In het eindrapport wordt geconstateerd dat er een verschillende

uitvoeringspraktijk bestaat met betrekking tot de meldingsplicht in het
geval van faillissement van de rechtspersoon. Hieromtrent wordt gesteld:
«Ook over de vraag of de meldingsplicht vervalt bij faillissement bestaat
verschil van mening. Enerzijds is er het standpunt van de Staatssecre–
taris van Financiën dat bij faillissement niet behoeft te worden gemeld;
de konsekwentie van dit standpunt is dat de bewijslast aangaande
kennelijk onbehoorlijk bestuur bij de uitvoeringsorganen komt te liggen.
Anderzijds is er het standpunt van het GAK dat bij faillissement de
meldingsplicht niet vervalt, maar dat een bestuurder er wel makkelijk in
zal slagen aannemelijk te maken dat het niet-melden niet-verwijtbaar is.
Dit standpunt wijkt in die zin af van het eerstgenoemde standpunt dat bij
niet-melden bij faillissement de bewijslast aangaande het kennelijk
onbehoorlijk bestuur bij de bestuurder ligt en niet bij het uitvoerings–
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orgaan. Gezien het belang van de vraag of er formeel een meldingsplicht
is bij faillissement voor zowel uitvoeringsorganen als bedrijven is het de
vraag of de wetgever de nadere precisering van de meldingsplicht aan de
rechter moet overlaten, of dat hij zelf meer duidelijkheid moet
verschaffen. Onzekerheid omtrent de criteria voor de rechtsgeldigheid
van meldingen betekent voor de uitvoeringsorganen immers onzekerheid
omtrent de bewijslastverdeling bij aansprakelijkstelling en daarmee
mogelijke negatieve gevolgen voor het aantal aansprakelijkstellingen en
voor bedrijven betekent dit rechtsonzekerheid». (blz. 21 e.v.)

Kabinetsstandpunt
Wij zijn van oordeel dat onzekerheid omtrent het bestaan van de

meldingsplicht in het geval van faillissement van de rechtspersoon niet
gewenst is. De wet zal in dit opzicht moeten worden verduidelijkt. Over
de strekking van de beoogde wetswijziging is nog overleg nodig met de
uitvoeringsorganen.

5. Ingaan «3-jaars-termijn»
In artikel 36, vierde lid, van de Invorderingswet 1990 wordt bepaald

dat bij een niet rechtsgeldige melding de periode van drie jaren - waarin
van kennelijk onbehoorlijk bestuur sprake is - wordt geacht in te gaan op
het tijdstip waarop het lichaam in gebreke is. De formulering «in te gaan
op» doet vermoeden dat het hier gaat om een periode van drie jaren die
is gelegen in de toekomst. Bedoeld wordt echter de periode van drie
jaren die voorafgaat aan het ingebreke zijn van het lichaam.

Kabinetsstandpunt
Met de woorden «de periode van drie jaren wordt geacht in te gaan op

het tijdstip waarop het lichaam in gebreke is» wordt inderdaad bedoeld
de drie jaren voorafgaande aan het in gebreke zijn van het lichaam. Wij
zullen voorstellen doen de redactie van de wet in die zin te verduide–
lijken.

6. Tijdstip «in gebreke zijn»
In artikel 36, vierde lid, van de Invorderingswet 1990 wordt geregeld

dat indien niet of niet op de juiste wijze is gemeld de periode van drie
jaren wordt geacht in te gaan op het tijdstip waarop het lichaam in
gebreke is. Onduidelijkheid bestaat omtrent het tijdstip waarop het
lichaam in gebreke is.

Het lichaam kan namelijk zowel in gebreke zijn als het de belasting die
op aangifte is verschuldigd niet betaalt, maar ook als het de naheffings–
aanslag die over dat tijdvak wordt opgelegd, niet binnen de daarvoor
geldende betalingstermijn betaalt. Zou het «in gebreke zijn» betrekking
hebben op het niet betalen van de naheffingsaanslag, dan betekent dit
dat de periode van drie jaren als het ware naar de toekomst wordt
verschoven. Hoe later de naheffingsaanslag over een bepaald tijdvak
wordt opgelegd, hoe verder de periode van het kennelijk onbehoorlijk
bestuur verwijderd raakt van het desbetreffende belastingtijdvak.

Kabinetsstandpunt
Het antwoord op de vraag wat wordt bedoeld met het tijdstip waarop

het lichaam in gebreke is, is van belang om te bepalen wanneer de
periode van drie jaren een aanvang neemt. Tijdens de behandeling van
de invorderingswetgeving heeft de Staatssecretaris van Financiën
gesteld dat met het tijdstip waarop het lichaam in gebreke is, wordt
bedoeld het tijdstip waarop de belasting verschuldigd is c.q. de
betalingstermijn is verstreken zonder dat betaald is (Vg. Handelingen II
1989, 20 588, blz. 23-830). Dat tijdstip is één maand na in een tijdvak
verschuldigd geworden belasting of ingehouden belasting, dan wel voor
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naheffingsaanslagen die niet te wijten zijn aan opzet of grove schuld van
de rechtspersoon 14 dagen na de dagtekening van die aanslag. In deze
laatste gevallen - in gebreke zijn met de betaling van de «bonafide»
naheffingsaanslag - wordt weliswaar de periode van drie jaren naar de
toekomst verschoven, maar dat is in die gevallen ook de bedoeling van
de wetgever geweest. Immers voor deze naheffingsaanslagen mag nog
een melding van betalingsonmacht plaatsvinden als de verschuldigde
belasting niet kan worden betaald. Vindt echter geen betaling plaats dan
is de bestuurder aansprakelijk voor het kennelijk onbehoorlijk bestuur dat
de niet-betaling van de aanslag tot gevoig heeft gehad in de periode van
drie jaren voorafgaande aan het ingebreke zijn met het betalen van deze
naheffingsaanslag. Voor de opgelegde naheffingsaanslagen die wel aan
opzet of grove schuld zijn te wijten mag niet meer worden gemeld. Dit
had moeten plaatsviriden in de aangiftefase. Reeds toen wist men
immers dat de belasting verschuldigd was en op aangifte had moeten
worden betaald. In deze gevallen is de bestuurder aansprakelijk voor het
kennelijk onbehoorlijk bestuur dat de niet-betaling van de verschuldigde
belasting tot gevolg heeft gehad in de periode van drie jaren vooraf–
gaande aan het ingebreke zijn met het betalen van deze belasting (d.w.z.
na het verstrijken van het desbetreffende tijdvak waarop de belasting
betrekking heeft - de aangiftefase –). In het kader van de premieheffing
werknemersverzekeringen betekent «in gebreke zijn», dat het lichaam
niet in staat is een afrekeningsnota of een termijn van een voorschotnota
te voldoen. De CRvB heeft hierover geoordeeld dat er in feite pas sprake
is van betalingsonmacht, wanneer (een termijn van) een nota niet tijdig
kan worden voldaan en de ondernemer objectief geen redelijke gronden
(meer) heeft om te veronderstellen dat hij korte tijd later wellicht wél aan
zijn verplichtingen zal kunnen voldoen. Deze uitleg van het begrip
betalingsonmacht door de sociale verzekeringsrechter wijkt af van wat de
wetgever destijds bij de totstandkoming van de WBA voor ogen heeft
gestaan en levert bovendien problemen op, omdat het ogenblik waarop
het lichaam volgens deze interpretatie in gebreke is niet altijd met
voldoende zekerheid kan worden bepaald. Daarnaast sluit de regeling
van het «in gebreke zijn» in de premieheffing werknemersverzekeringen
niet geheel aan bij de overeenkomstige regeling in het belastingrecht,
welke hiervoor is weergegeven. Een en ander vormt voor ons aanleiding
voorstellen te doen om de wettelijke regelingen te verduidelijken.

7. Het niet tot betaling in staat zijn/betalingsonmacht
In de praktijk is gebleken dat onduidelijkheid bestaat over de vraag

wanneer wel of niet moet worden gemeld mede als gevolg van het feit
dat geen sprake is van een eenduidige terminologie. De wet spreekt over
«niet in staat zijn te betalen», de uitvoeringsbesluiten over «niet hebben
betaald»; bovendien worden ook in de uitvoeringsbesluiten verschillende
termen gebruikt, namelijk «niet hebben betaald» en «betalingsonmacht».
Daar komt nog bij dat bestuurders een tijdelijke betalingsachterstand niet
beschouwen als betalingsonmacht. Zolang de vennootschap solvabel is,
is men van oordeel dat formeel niet behoeft te worden gemeld. Voor veel
bestuurders is het zelfs een normale gang van zaken dat zij pas betalen
na enige pressie. Verwezen zij naar het Eindrapport blz. 20 en 21, het
SVR rapport par. 5.2, blz. 19 en het ITS rapport, blz. 2.

Kabinetsstandpunt
Wij zijn van oordeel dat eenheid in terminologie de duidelijkheid ten

goede komt. De wet en de uitvoeringsbesluiten dienen dan ook eenzelfde
terminologie te bezigen waaruit ondubbelzinnig blijkt wanneer moet
worden gemeld. Wij zullen voorstellen doen de redactie van de desbe–
treffende bepalingen aan te passen.
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Invordering algemeen

8. Omschrijving begrip kennelijk onbehoorlijk bestuur (WBA/WBF)
In het eindrapport wordt geconstateerd dat de wetgever weliswaar

zich bij de omschrijving van «kennelijk onbehoorlijk bestuur» beperkt tot
de formulering van een open norm (te weten «onverantwoordelijk»,
roekeloos, onbezonnen bestuur»), maar dat deze abstract geformuleerde
norm op zichzelf, zeker ook dankzij de toelichting met een reeks van
voorbeelden van kennelijk onbehoorlijk bestuur, een goed handvat is voor
de uitvoering. «De wetgever heeft de norm bewust open geformuleerd
om de toepassing van de WBA niet nodeloos te beperken en heeft er ook
bewust voor gekozen de norm uiteindelijk preciezer te laten invullen door
de rechter. De toepassing van het begrip kennelijk onbehoorlijk bestuur,
met name de bewijsvoering, is echter wel een probleem. Zo werd door
uitvoeringsorganen herhaaldelijk gewezen op de problemen die zich
voordoen bij de afbakening van onverantwoordelijk, roekeloos bestuur
ten opzichte van het nemen van normale bedrijfsrisico's. Vele uitvoe–
ringsfunctionarissen kiezen daarom voor de meest eenvoudige weg door
het begrip kennelijk onbehoorlijk bestuur in de praktijk te beperken tot
gevallen waarbij er sprake is van persoonlijke verrijking. Mogelijk is de
wijze waarop de uitvoeringsorganen met het begrip kennelijk
onbehoorlijk bestuur omgaan er mede de oorzaak van dat veel
bestuurders van mening zijn dat de WBA alleen van toepassing is op
malafiden. Bij een ruimere toepassing van het begrip kennelijk
onbehoorlijk bestuur zouden ook meer roekeloze bestuurders aanspra–
kelijk worden gesteld en kan de preventieve werking van de wet bij deze
bestuurders worden vergroot.» (blz. 26-27, punt 5.3).

Kabinetsstandpunt
De ratio van de WBA/WBF is, zoals in het eindrapport terecht wordt

opgemerkt, niet alleen een hoofdelijke aansprakelijkheid voor malafide
bestuurders, maar ook voor bestuurders die bij het besturen onverant–
woordelijk met hun taken en bevoegdheden zijn omgegaan. Hiervan is
zeker niet alleen sprake als de bestuurder er in «privé» beter van is
geworden. Ook het niet of op onjuiste wijze bijhouden van de
boekhouding en het niet doen van aangifte voor de loon– en omzetbe–
lasting moet als een onverantwoordelijk nalaten en derhalve als kennelijk
onbehoorlijk worden bestempeld. Het Hof 's-Gravenhage oordeelde
eveneens in deze zin. Het Hof besliste dat het niet behoorlijk boekhouden
en het niet voldoen aan administratieve verplichtingen tot de conclusie
moet leiden dat de bestuurders van de BV zich aan kennelijk onbehoorlijk
bestuur hadden schuldig gemaakt (Hof 's-Gravenhage 30 augustus
1990, V-N 1991, blz. 448 e.v.). In deze gevallen zullen de uitvoeringsor–
ganen er alert op moeten zijn dat bij niet betaling door het lichaam van
de verschuldigde belasting en premies aansprakelijkstelling volgt. Alleen
op deze wijze behoudt de bestuurdersaansprakelijkheid haar preventieve
werking. In de uitvoeringsvoorschriften zal worden vastgelegd dat de
bovenbedoelde omstandigheden als kennelijk onbehoorlijk bestuur
moeten worden bestempeld.

9. Invordering buitenland (WBA/WBF)
Met name in de gevallen waarin de aansprakelijkgestelde bestuurder in

het buitenland zit, troosten de uitvoeringsorganen zich weinig moeite de
bestuurder op te sporen. De invorderingsmogelijkheden worden in deze
gevallen ofwel te beperkt geacht, ofwel te arbeidsintensief, aldus het
eindrapport op blz. 25 van het eindrapport.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 17 050, nr. 147 14



Kabinetsstandpunt
Met betrekking tot de WBA zijn de invorderingsmogelijkheden ten

aanzien van bestuurders die in het buitenland verkeren afhankelijk van
het land waarin men verblijft. Met België, Luxemburg, Denemarken,
Noorwegen, Zweden, Finland en Suriname zijn verdragen gesloten tot
hulp en bijstand bij de invordering van onder andere loonbelasting.
Daarbij geldt echter alleen voor Zweden en Finland het voorbehoud dat
de hulp niet zal worden verleend ten aanzien van onderdanen of
lichamen van de aangezochte staat. Voor Noorwegen en Denemarken
geldt dit voorbehoud ook met betrekking tot belastingtijdvakken vóór 1
januari 1991. Binnen de EEG bestaat de mogelijkheid tot invordering van
sociale verzekeringspremies door toepassing van art. 92 van Verordening
(EEG) nr. 1408/71, waarin wordt bepaald dat inning van premies welke
aan een orgaan van een lidstaat zijn verschuldigd, in een andere staat
kan geschieden volgens de administratieve procedure die van toepassing
is op de inning van premies, verschuldigd aan de organen van die laatste
staat. Wij zullen de uitvoeringsorganen er op wijzen dat ook wanneer een
bestuurder in het buitenland verblijft en op grond van verdragen buiten–
landse invordering mogelijk is, aansprakelijkstelling niet achterwege mag
blijven. Ook in deze gevallen geldt dat het preventief effect niet verloren
dient te gaan. Bovendien zou bij niet-aansprakelijkstelling in deze
omstandigheden vertrek naar het buitenland wel erg aantrekkelijk
worden.

Wat de WBF betreft bieden de Bevoegdheids– en Executieverdragen
van Brussel (1968) en Lugano (1988) voldoende mogelijkheden tot
tenuitvoerlegging van een veroordelend vonnis tegen een bestuurder in
de landen van de E.G. en de E.V.A. Wat de landen van de E.V.A. betreft,
geldt dit vanaf 1 januari 1992 voor Zwitserland. De verwachting is dat de
andere E.V.A.-landen de komende jaren ook tot ratificatie zullen
overgaan.

10. Aansprakelijkheid medebeleidsbepalers (WBA/WBF)
Met betrekking tot de beleidsbepalers constateert het eindrapport het

volgende: «aansprakelijkstelling van feitelijke bestuurders/medebeleids–
bepalers brengt weliswaar extra onderzoek met zich mee, maar de
bewijsvoering leidt meestal niet tot onoplosbare problemen. De bewijs–
voering geschiedt aan de hand van documenten met daarop een handte–
kening van de medebeleidsbepaler, notulen van vergaderingen, getuigen–
verklaringen, e.d. Dat het van belang is aandacht te besteden aan de
mogelijkheid van aansprakelijkstelling van feitelijke bestuurders/medebe–
leidsbepalers blijkt uit het onderzoek onder bestuurders, waar is gecon–
stateerd dat in een kwart van de bedrijven, naast de juridische
bestuurder, ook nog medebeleidsbepalers belangrijke invloed op de
beleidsbeslissingen hadden»; (blz. 25, punt 5.3).

Kabinetsstandpunt
Uit bovenstaande constatering blijkt het belang van de in de wet

opgenomen uitbreiding van het begrip bestuurder tot de feitelijke
bestuurder. Om dit belang te onderstrepen is het noodzakelijk dat de
uitvoeringsorganen en curatoren ook deze bestuurders aansprakelijk
stellen. Diegenen die medeverantwoordelijk zijn voor het belopen van de
belasting– en premieschuld mogen de «aansprakelijkheidsdans» niet
ontspringen. Wij verwachten dat naar mate er meer ervaring met de
aansprakelijkheidsonderzoeken wordt opgedaan, ook meer aandacht zal
worden besteed aan de medebeleidsbepaler.

11. Aansprakelijkstelling en beslaglegging
Het eindrapport concludeert dat de uitvoeringsorganen in het

algemeen niet snel zijn met aansprakelijkstelling en ook van de
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mogelijkheid direct bij aansprakelijksstelling beslag te leggen weinig
gebruik wordt gemaakt. Dit is van invloed op de resultaten van een
aansprakelijkstelling. «Signalen die leiden tot (de selectie voor) aanspra–
kelijkstelling zijn vrijwel uitsluitend van administratieve aard (veelal wordt
pas geselecteerd als er sprake is van een faillissement en bijvoorbeeld
zeer weinig naar aanleiding van signalen uit onderzoek bij bedrijven) en
ook het vervolg van de aansprakelijkstelling is erg procedureel. Met
name malafiden krijgen hierdoor, mede vanwege de lange procedure, de
gelegenheid eventuele verhaalsmogelijkheden te laten verdwijnen» (blz.
24, punt 5.3). Ook wordt in het eindrapport opgemerkt: «er wordt weinig
gebruik gemaakt van de mogelijkheid direct bij aansprakelijkstelling
beslag te leggen teneinde het verdwijnen van verhaal te verhinderen;.

Kabinetsstandpunt
Om de wet effect te laten sorteren is het noodzakelijk dat aansprake–

lijkstelling niet in een «laatste stadium» van de invordering (bijvoorbeeld
na faillietverklaring van de vennootschap) plaatsvindt. In veel gevallen
zijn dan de verhaalsmogelijkheden van de bestuurder verdwenen en zijn
de schulden tot grote hoogte opgelopen. In de praktijk is het echter
evenmin opportuun in alle gevallen direct aansprakelijk te stellen zodra
de vennootschap openstaande belasting– en premieschuld heeft. In een
aantal gevallen is ook door middel van een betalingsregeling uit de
problemen te komen, zonder dat verhaal bij de bestuurders behoeft te
worden gezocht.

Het is aan de uitvoeringsorganen het midden te vinden tussen de twee
uitersten die hiervoor worden bedoeld. Wel menen wij dat bij aansprake–
lijkstelling van een bestuurder, indien nodig, zo veel mogelijk direct
(conservatoir) beslag moet worden gelegd op diens goederen. Een voor
ten uitvoerlegging vatbare aansprakelijkstelling die niet tot inning bij de
bestuurder leidt, schiet voor een deel haar doel voorbij en is in zoverre
een verspilling van tijd en energie. Hierbij dient overigens wel te worden
bedacht dat een aansprakelijkstelling lang van kracht blijft (totdat de
onderliggende belastingschuld verjaart) en zodoende, ook als erten tijde
van de aansprakelijkstelling geen verhaal is, lange tijd een dreigende
werking kan hebben.

12. Gemeenschappelijk hoogste rechtsorgaan
De aansprakelijkheid van de bestuurder voor loon– en omzetbelasting

en bijdragen ter zake van de verplichte deelneming in een bedrijfspensi–
oenfonds wordt in rechte beoordeeld door de civiele rechter. De sociale
verzekeringsrechter oordeelt over de aansprakelijkheid voor premies
werknemersverzekeringen. Uiteraard krijgen beide rechters te maken met
hetzelfde begrippenarsenaal, bijvoorbeeld de beoordeling van de
begrippen «kennelijk onbehoorlijk bestuur», «beleidsbepaler», «melding
van betalingsonmacht», «bestuurder», «vernietigbaarheid onverplichte
rechtshandelingen» enzovoort.

De sociale verzekeringsprocedure en de civiele procedure verschillen
onder andere wat de mogelijkheid van cassatie betreft. De sociale verze–
keringsprocedure kent, evenals de civiele procedure, rechtspraak in
hoogste instantie door één rechterlijk college. De Centrale Raad van
Beroep is echter, in tegenstelling tot de Hoge Raad der Nederlanden,
tevens de tweede feitenrechter. Gezien het feit dat twee verschillende
rechterlijke colleges in hoogste instantie over dezelfde begrippen
oordelen, is het niet uitgesloten dat zij tot een verschillend oordeel ten
aanzien van bovengenoemde begrippen komen. Dit kan leiden tot rechts–
onzekerheid voor de burger.
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Kabinetsstandpunt
Wij menen dat in verband met de rechtsbescherming van de burger,

een éénduidige uitleg van het begrippenarsenaal en dsarmede een
éénduidige beoordeling van de aansprakelijkheid gewenst is. Wij zijn
daarom van oordeel - welk standpunt wij reeds hebben ingenomen in
navolging van de interdepartementale werkgroep «Aansprakelijkheids–
procedures Invorderingswet 1990», dat - evenals bij het begrip loon is
gebeurd - het wenselijk is de mogelijkheid van cassatie bij de Hoge Raad
der Nederlanden ten aanzien van de bovengenoemde «aansprakelijk–
heidsbegrippen»te overwegen. Bij de afweging hieromtrent zij bedacht
dat de mogelijkheid van cassatie een verlenging van de rechtsgang bij
aansprakelijkstellingen voor de werknemersverzekeringen kan betekenen.
Zie voor de van de werkgroep haar in december 1990 verschenen notitie,
deel IV, punt 6, blz. 81 e.v. (Kamerstukken II 1990-1991, 20588, nr.
32).

Personeel en Organisatie

13. Uniformiteit in de uitvoering en eenduidige uitleg begrippen
Het eindrapport vraagt aandacht voor de bevordering van de unifor–

miteit in de uitvoering en van een eenduidige uitleg van begrippen
binnen de uitvoeringsorganen en tussen de uitvoeringsorganen, dit in
verband met de rechtsgelijkheid en de rechtszekerheid voor de bedrijven
die onder de werking van de bepalingen vallen. Onder meer wordt
gewezen op het begnp kennelijk onbehoorlijk bestuur (blz. 26/27, punt
5.3), de meldingsplicht bij faillissement (blz. 21, punt 5.2), de vraag wat
als een rechtsgeldige melding kan worden aangemerkt, wanneer sprake
is van betalingsonmacht en op welk moment moet worden gemeld (blz.
38, punt 8).

Kabinetsstandpunt
In de eerste plaats willen wij het belang onderstrepen van uniformiteit

en eenduidigheid bij uitvoering van regelgeving, niet alleen binnen maar
ook tussen uitvoermgsorgarien, zowel op uitvoerings– als ook op beleids–
niveau. Dat het bereiken hiervan niet altijd eenvoudig is, is ook gebleken
bij de uitvoering van de eerste misbruikwet, de ketenaansprakelijkheid.
Toch blijft het van belang hieraan aandacht te schenken. Teneinde de
uniformiteit met betrekking tot het beleid inzake de bestuurdersaanspra–
kelijkheid te bevorderen bestaat reeds geruime tijd een overleg tussen
een aantal bij de WBA-uitvoering betrokken bedrijfsverenigingen en het
Ministerie van Financiën. Dit overleg is destijds gestart met de voorbe–
reiding van het beleid in verband met de invoering van de WBA. In dit
overleg wordt getracht tot eensluitende standpunten te komen met
betrekking tot allerlei beleidsuitgangspunten bij de uitvoering van de
bestuurdersaansprakelijkheid. Binnen de Belastingdienst wordt eenheid
van beleid gewaarborgd door de voorschriftgeving in de Leidraad Invor–
dering 1990, welke voor alle eenheden van de Belastingdienst bindend
is. De in het eindrapport genoemde onderwerpen waarbij uniformiteit en
eenduidigheid een belangrijke rol spelen zijn alle in de bovenbedoelde
Leidraad uitgewerkt Op uitvoerend niveau worden binnen de Belasting–
dienst in het Landelijk Overleg Invordering, waarin alle eenheden van de
Belastingdienst zijn vertegenwoordigd, afspraken gemaakt met
betrekking tot de uitvoering van de wet. Met betrekking tot het begrip
kennelijk onbehoorlijk bestuur, de meldingsplicht bij faillissement, de
vraag wat onder betalingsonmacht moet worden verstaan en wanneer
gemeld moet worden zie men ook resp. de punten 8, 4, 7 en 1. Op een
éénduidige uitleg van begrippen door de rechterlijke colleges die over de
aansprakelijkheid oordelen wordt verwezen naar punt 12.
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14. Voorlichting
Uit het eindrapport kan de conclusie worden getrokken dat de uitvoe–

ringsorganen meer voorlichting aan bedrijven en bestuurders moeten
geven. «In de praktijk blijkt dat uitvoeringsorganen bestuurders niet
systematisch over de meldingsplicht informeren. Systematische informa–
tieverstrekking toegespitst op de WBA of meldingsregeling, vindt niet
plaats. De informatieverstrekking beperkt zich tot de gewone voorlichting
als bijvoorbeeld de informatieverstrekking bij de start van een onder–
neming.» (blz. 18, punt 5.2).

Kabinetsstandpunt
Een goede en continue voorlichting door de uitvoeringsorganen aan

bedrijven en bestuurders achten wij van groot belang. Nog meer dan
aansprakelijkstelüng, zou de kennis bij bedrijven en bestuurders over de
bestuurdersaansprakelijkheid een preventief effect moeten hebben. Wij
menen dat deze publieksvoorlichting gericht moet zijn op (startende)
bedrijven in het algemeen, ook als zij (nog) geen belasting– en premie–
schuld hebben. Met betrekking tot de algemene voorlichting zullen wij de
WBA-krant die in 1987 naar aanleiding van de inwerkingtreding van de
wet is uitgegeven op korte termijn actualiseren en opnieuw uitgeven.
Daarnaast zal door de Belastingdienst en de Federatie van Bedrijfsvereni–
gingen gezamenlijk een folder worden vervaardigd waarin summier de
gehele regeling op duidelijke wijze zal worden neergelegd. Ook in de
folder «omzetbelasting algemene regeling» en in de Handleiding loonbe–
lasting die aan alle inhoudingsplichtingen wordt verstrekt, wordt
ingegaan op de bestuurdersaansprakelijkheid. Daarnaast is het beleid
met betrekking tot de bestuurdersaansprakelijkheid geregeld in de
Leidraad Invordering 1990 en worden actuele ontwikkelingen - met het
beleidsstandpunt terzake van de staatssecretaris - neergelegd in
aanschrijvingen voor de Belastingdienst. De inhoud van dergelijke
aanschrijvingen wordt naderhand verwerkt in de Leidraad. Naast de
algemene publieksvooriichting zal ook in de individuele contacten tussen
bedrijven en uitvoeringsorganen concreet aandacht moeten worden
geschonken aan het belang en de werking van de meldingsregeling en
andere aspecten van de aansprakelijkheid. De uitvoeringsorganen zullen
erop worden gewezen dat zij meer dan tot nu toe in individuele
contacten met ondernemers wijzen op de meldingsplicht en de konse–
kwenties van het niet melden.

15. Taakstelling
Uitvoeringsorganen maken vanuit kosten-batenafwegingen verschil–

lende afwegingen tussen de toepassing van de WBA en de WKA.
Volgens het eindrapport speelt hierbij vooral een rol dat voor de
toepassing van de WBA geen concrete taakstelling is geformuleerd. «De
WBA is in dit opzicht met name bij de fiscus duidelijk in het nadeel ten
opzichte van concurrerende regelingen waaraan normen voor controle–
dichtheid zijn gekoppeld».

Kabinetsstandpunt
In het bedrijfsplan/Beleidskader 1992-1996 voor de Belastingdienst

wordt de uitvoering van de WBA nadrukkelijk onder de aandacht
gebracht. De WBA-onderzoeken tellen met ingang van 1992 mee voor
de beoordeling van de realisatie van de doelstelling «controledichtheid».
De vraag of er een concrete WBA-taakstelling moet komen en zo ja, hoe
deze er uit moet zien, zal bij de ontwikkeling van het meerjarenbeleid
invordering worden beantwoord. Daarnaast zal de WBA in ieder geval als
permanent beoordelingsaspect worden opgenomen in de in ontwikkeling
zijnde behandelplannen op doelgroep– c.q. entiteitsniveau. Voorts wordt
nog gewezen op de verdergaande ontwikkeling van standaardcontrole–
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programma's, waar de WBA-aspecten een onderdeel van uit maken. Met
betrekking tot de bedrijfsverenigingen zal de minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid er op aandringen dat zij aan de toepassing van de
WBA voldoende aandacht zullen (blijven) schenken.

16. Bevordering deskundigheid personeel
In de praktijk is gebleken dat uitvoeringsambtenaren ook zelf niet altijd

voldoende op de hoogte zijn met de WBA en daardoor niet in staat zijn
adequate informatie te verschaffen aan bestuurders (Ondernemers en de
Wet Bestuurdersaansprakelijkheid, blz. 42, punt 3.2).

Kabinetsstandpunt
De uitvoeringsorganen schenken veel aandacht aan het op peil houden

van de kennis van de medewerkers. Dit gebeurt door regelmatige
bijscholingen en bij invoering van nieuwe wetgeving door het entameren
van opleidingen specifiek gericht op die nieuwe regelgeving. Dit geldt
uiteraard ook voor de invoering van de WBA. Zoals uit de onderzoeken
blijkt heeft dit kennelijk niet in alle gevallen geleid tot het gewenste
kennisniveau. Maatregelen zijn in gang gezet hierin verbetering te
brengen. Bij de Belastingdienst gebeurt een en ander door hernieuwde
aandacht bij bijscholingen en door het voeren van lokaal, regionaal en
landelijk technisch overleg. Daarnaast is een tendens van specialisatie op
het gebied van de WBA zichtbaar waardoor bij een of meer medewerkers
de specifieke kennis wordt geconcentreerd. Op een aantal eenheden en
bij een aantal bedrijfsverenigingen functioneren aldus WBA-aanspreek–
punten en/of speciale WBA-teams.

7 7. Samenwerking uitvoeringsorganen
Tussen uitvoeringsorganen vindt nauwelijks overleg of samenwerking

plaats; concurrentieoverwegingen spelen hierbij soms een rol. Soms is er
ook een gebrek aan samenwerking tussen verschillende functionarissen
binnen een uitvoeringsorgaan. Eindrapport, blz. 25, punt 5.3.

Kabinetsstandpunt
Het kabinet ondersteunt en stimuleert de uitvoeringsorganen in hun

streven haar intensievere samenwerking. Via gezamenlijke acties wordt
niet alleen de slagvaardigheid van het overheidsoptreden vergroot, het
illustreert tegelijkertijd het belang van het handhavingsbeleid. De
voorzichtig gestarte samenwerking tussen bedrijfsverenigingen en Belas–
tingdienst, waarbij sprake was van het elkaar informeren over onder–
zoeksresultaten, ontwikkelt zich tot intensieve samenwerking, waarbij
experimenten op het gebied van gezamenlijke en op elkaar afgestemde
planningen en onderzoeken plaatsvinden. Deze samenwerking geldt voor
het gehele terrein van belasting– en premieheffing. In de sfeer van infor–
matie-uitwisseling tussen overheidsorganen in het kader van bestrijding
van misbruik en oneigenlijk gebruik is onlangs een nota aan de Minis–
terraad gezonden. Meer specifiek voor de bestrijding van misbruik van
rechtspersonen is daarin een aanbeveling opgenomen waarbij het minis–
terie van Justitie vanuit de Belastingdienst en sociale zekerheidsorganen
wordt geadviseerd/geïnformeerd bij de afgifte van verklaringen van geen
bezwaar bij de oprichting van nieuwe NV's en BV's.

Wet bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement (WBF)

1. De voorschotregeling

Teneinde de effectiviteit van de WBF te vergroten is in de artikelen
138, tiende lid, en 248, tiende lid van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek
een zgn. voorschotregeling opgenomen. Voor die gevallen waarin in de
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boedel onvoldoende middelen aanwezig zijn om de door de curator te
maken kosten te voldoen, is de mogelijkheid gecreëerd tot het Ministerie
van Justitie een verzoek te richten hiertoe de benodigde middelen ter
beschikking te stellen.

In het eindrapport wordt geconstateerd dat nog maar weinig curatoren
gebruik maken van de voorschotregeling. In 1987 en 1988 werden in
totaal niet meer dan 45 aanvragen bij het Ministerie van Justitie
ingediend. Een en ander deels als gevolg van onbekendheid met de
voorschotregeling en deels als gevolg van de toepasbaarheid van de
regeling. Voor wat dit laatste betreft wordt door veel curatoren
opgemerkt dat zij de behandeling van verzoeken als negatief ervaren
gezien de tijdrovende bureaucratische behandeling, de zware motive–
ringseisen die het Ministerie van Justitie stelt en het grote aantal afwij–
zingen. In het eindrapport wordt voorts gewezen op het feit dat bij
rechters-commissarissen onduidelijkheid bestaat over hun rol bij de
toepassing van de voorschotregeling. Formeel dienen rechters-commis–
sarissen aan de curator toestemming te geven om een voorschot bij het
Ministerie van Justitie in te dienen, maar in de praktijk heerst onduide–
lijkheid over de vraag of rechters-commissarissen dit verzoek ook
grondig moeten toetsen, danwel of zij het verzoek slechts moeten
doorgeven aan het Ministerie. Een aanzienlijk aantal curatoren is in dit
verband van mening dat rechters-commissarissen de voorschotregeling
volledig zouden moeten uitvoeren, omdat zij zowel figuurlijk als letterlijk
dichter bij de zaak staan dan het Ministerie.

Kabinetsstandpunt
Gezien het vaak gecompliceerde karakter van de in dit kader aange–

spannen procedures en de mede als gevolg daarvan lange periode die
met de afwikkeling is gemoeid, kan over de effectiviteit van de
voorschotregeling nog geen definitief oordeel worden gegeven. Als
gevolg van het feit dat in een aantal gevallen inmiddels is afgezien van
het starten van een procedure, enerzijds omdat alsnog bleek dat er niet
voldoende verhaalsobjecten aanwezig waren en anderzijds omdat de
aansprakelijkheid van gewezen bestuurders niet kon worden aangetoond,
zijn de resultaten gedurende de afgelopen jaren niet zeer bemoedigend
te noemen.

Het eindrapport heeft betrekking op de beginjaren van de voorschotre–
geling. In die periode geschiedde de behandeling van ingediende
verzoeken niet altijd even efficiënt. Deze situatie is inmiddels aanzienlijk
verbeterd. Behandeling van ingediende verzoeken vindt thans binnen drie
weken plaats. Alvorens tot het nemen van een beslissing over te gaan
verzoekt het Ministerie van Justitie met name globaal aan te geven of
een eventueel aan te spannen procedure kans van slagen heeft en of er
verhaalsobjecten aanwezig zijn.

De behandelingsprocedure van verzoeken om een voorschot wordt
mede aan de hand van de tot heden opgedane ervaringen, in nauw
overleg met de Werkgroep Faillissementen van de Nederlandse
Vereniging voor Rechtspraak (N.V.V.R.), op enkele punten gewijzigd.
Hierover wordt ook overleg gepleegd met de Nederlandse Orde van
Advocaten. Zo zullen de rechters-commissarissen intensiever worden
betrokken bij de besluitvorming met betrekking tot ingediende verzoeken.
De uiteindelijke beslissing op een ingediend verzoek blijft bij het Minis–
terie van Justitie berusten.

De ervaringen met de gewijzigde procedure zullen op de voet worden
gevolgd. Daarbij zal ook contact worden onderhouden met de hiervoor
genoemde werkgroep en met de Orde. Teneinde de doelmatigheid van
het optreden van de curator te optimaliseren zal de communicatie in
dezen met de Belastingdienst en de bedrijfsverenigingen worden
verbeterd. Zoals ook in punt E op blz. 11 is gesteld, zal de curator infor–
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matie kunnen betrekken van de Belastingdienst over (verhaalsmogelijk–
heden van) de rechtspersoon en de bestuurders indien de ontvanger
crediteur is in het faillissement, hetgeen meestal het geval zal zijn.
Hierdoor zal minder vaak een beroep hoeven te worden gedaan op de
voorschotregeling voor zover het betreft het instellen van een vooraf–
gaand onderzoek naar de mogelijkheden tot het instellen van een rechts–
vordering op grond van de artikelen 138 en 248 Boek 2 BW. Al deze
verbeteringen zullen ertoe leiden dat de voorschotregeling beter aan de
verwachtingen kan voldoen. Inmiddels is gebleken dat steeds meer
curatoren gebruik maken van de regeling. Tot nu toe zijn 130 verzoeken
ingediend. Op 80 verzoeken is toewijzend beslist. Door middel van
gerichte voorlichting zullen curatoren en rechters-commissarissen op het
bestaan van de voorschotregeling worden geattendeerd.

2. Bewijslast bij niet-voldoen aan de boekhoud– of publicatieplicht
De oorzaak van het feit dat curatoren nauwelijks gebruik maken van de

mogelijkheid van de omkering van de bewijslast bij het niet-voldoen aan
de boekhoud– of publicatieplicht lijkt voor een deel te moeten worden
gezocht in de systematiek van de wet zelf (het tweede lid van de artt.
138 en 248 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek). De WBF kent voor
bestuurders namelijk geen dubbele bewijslast, dit in tegenstelling tot de
WBA. Bestuurders die niet aan de boekhoud– of publicatieplicht hebben
voldaan, worden zonder meer toegelaten tot het weerleggen van het
vermoeden dat het faillissement in belangrijke mate uit het kennelijk
onbehoorlijk bestuur is voortgekomen. Curatoren verkeren bij de WBF
niet in de zeer aantrekkelijke positie van uitvoeringsorganen bij de WBA,
waar bestuurders allereerst moeten aantonen dat het niet-melden
niet-verwijtbaar is, willen zij worden toegelaten tot het weerleggen van
het vermoeden van kennelijk onbehoorlijk bestuur. Bij de WBA is dit nu
juist een van de belangrijkste elementen gebleken voor een relatief
eenvoudige toepassing van de wet. Daarnaast kent de WBF, in tegen–
stelling tot de WBA, voor bestuurders een extra escapemogelijkheid in
de disculpatie– en matigingsgronden (blz. 32, punt 6.2).

Kabinetsstandpunt
Het tweede lid van de artikelen 2:138 BW en 2:248 BW leidt uit

bepaalde omstandigheden - het verwaarlozen door het bestuur van de
boekhoudverplichtingen of van de publicatieplicht - af dat er sprake is
van kennelijk onbehoorlijke taakvervulling door het bestuur. Vervolgens
wordt ten aanzien van de vraag of zulks een belangrijke oorzaak is van
het faillissement de bewijslast omgekeerd. De bestuurders mogen
aantonen dat andere oorzaken aan het faillissement ten grondslag liggen.
De regeling beoogt te voorkomen dat bestuurders persoonlijk aanspra–
kelijk worden gesteld in de situatie dat het gedrag van het bestuur
weliswaar enigermate heeft bijgedragen tot de deconfiture, maar toch in
vergelijking met de andere oorzaken een geringe rol heeft gespeeld. In
het systeem van de WBF past niet een dubbele bewijslast voor
bestuurders zoals in de WBA. Het uitgangspunt van de collectieve
verantwoordelijkheid van het bestuur voor de gang van zaken in de
vennootschap beperkt de mogelijkheid van een individuele bestuurder
om zich vrij te pleiten in belangrijke mate. Bovendien gaat het vervolgens
niet om weerlegging van het vermoeden van kennelijk onbehoorlijk
bestuur. In de WBF is gesteld dat de verwaarlozing van de met name in
de wet genoemde bestuursverplichtingen kennelijk onbehoorlijk bestuur
oplevert. Dit is geen fictie, maar een wettelijke kwalificatie van een feit.
De verplichting tot melding van betalingsonmacht is dus niet op één lijn
te stellen met de boekhoud en publicatieverplichting. Dat curatoren
dikwijls een onjuiste opvatting blijken te hebben over de mogelijkheden
tot benutting van de omkering van de bewijslast bij aansprakelijkstelling
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indien niet aan de boekhoud– of publicatieplicht is voldaan, is niet het
gevolg van een eventuele onduidelijkheid in de wettekst. Zie ook het
arrest van de Hoge Raad van 20 mei 1988 (NJ 1989, 676). Niet valt in te
zien waarom de disculpatie– en matigingsgronden een belangrijk
juridisch knelpunt zouden vormen. In het juridisch onderzoek Hoofdstuk
25, paragraaf 7: «Boekhoud– en publicatieplicht» en Hoofdstuk 26,
paragraaf 1: «Knelpunten» wordt dit verder ook niet nader gemotiveerd.
Om te bevorderen dat het tweede lid van de artikelen 138 en 248 Boek 2
BW door curatoren beter wordt benut, wordt onder punt 3 op blz. 34 een
aantal maatregelen voorgesteld die tot doel hebben de werkwijze van
curatoren te beïnvloeden.

3. Intensivering van de toepassing in het algemeen van de WBF en
daarbij in het bijzonder van de benutting omkering van de bewijslast bij
het niet-voldoen aan de boekhoud– en publicatieplicht

Aansprakelijkstelling op grond van de WBF heeft in de onderzoekpe–
riode nauwelijks plaatsgevonden. De oorzaak hiervan moet voor een
belangrijk deel worden gezocht in de geringe benutting van de WBF door
curatoren Opvallend daarbij is dat curatoren nauwelijks gebruik maken
van of zelfs waarde hechten aan het belangrijke instrument dat de WBF
hen biedt, namelijk de omkering van de bewijslast bij aansprakelijk–
stelling indien niet is voldaan aan de boekhoud– of publicatieplicht; nauw
hiermee samen hangt het feit dat curatoren een veel minder vergaande
interpretatie van het begrip kennelijk onbehoorlijk bestuur hanteren dan
de wetgever voor ogen heeft gestaan (eindrapport, blz. 29, punt 6.2). De
beperkte betekenis die curatoren toekennen aan de boekhoud– en publi–
catieplicht vindt zijn bevestiging in het onderzoek van faillissementsdos–
siers. Gebleken is dat bij de 165 van de ca. 700 onderzochte faillisse–
mentsdossiers waar de boekhouding niet in orde was in ongeveer de
helft van de gevallen geen aandacht was besteed aan de mogelijkheid de
WBF toe te passen en dat evenmin in ongeveer de helft van de 85
gevallen waarin de jaarstukken niet waren gedeponeerd aansprakelijk–
stelling op grond van de WBF niet was overwogen. Tot aansprakelijk–
stelling heeft het niet-voldoen aan deze verplichtingen al vrijwel in het
geheel niet geleid (bij niet voldoen aan de deponeringsplicht is twaalf
maal aansprakelijk gesteld, bij ontbrekende of gebrekkige boekhouding
elf maal). Nog opmerkelijker is dat bij 545 van de ca. 700 onderzochte
faillissementen waarschijnlijk niet eens is nagegaan of aan de depone–
ringsplicht is voldaan (blz. 30, punt 6.2).

Kabinetsstandpunt
De belangrijkste reden voor wijziging van de artikelen 138 en 248

Boek 2 BW was om de curator in het faillissement van een naamloze of
besloten vennootschap een sterkere positie te geven tegenover de
bestuurders van die vennootschap. In de oude redactie van de artikelen
138 en 248 had de curator een bijna onvervuibare bewijslast. Hij moest
aantonen dat de «toestand der vennootschap» te wijten is aan de «grove
schuld of grove nalatigheid» van de bestuurder die hij wilde aanspreken
en moest bovendien de omvang van de schade aantonen die daardoor is
veroorzaakt. In de nieuwe regeling heeft de curator bij het ontbreken van
een behoorlijke boekhouding of het niet tijdig publiceren van de jaarre–
kening verder geen bewijslast ten aanzien van het onbehoorlijk bestuur,
noch ten aanzien van het verband met het faillissement. De bestuurders–
aansprakelijkheid kan in dat geval dus gemakkelijk worden vastgesteld.
Het valt daarom te betreuren dat thans uit het evaluatie-onderzoek blijkt
dat aansprakelijkstelling op grond van de WBF in de onderzoekperiode
nauwelijks heeft plaatsgevonden. Van de mogelijkheden die de nieuwe
wetgeving biedt wordt onvoldoende gebruik gemaakt. Het is dan ook
zaak om door betere voorlichting aan curatoren en door het beter
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aandacht besteden aan deze materie in de beroepsopleiding van
advocaten, de werkwijze van curatoren te beïnvloeden. De Nederlandse
Orde van Advocaten zal op dit gebied activiteiten gaan ontwikkelen. Ook
zal aan de Nederlandse Vereniging van Rechtspraak een voorstel worden
gericht om de checklist die curatoren bij faillissementen hanteren met
het oog op de WBF aan te passen. Eveneens zal worden onderzocht of
de rechters-commissarissen een meer stimulerende rol bij de toepassing
van de artikelen 138 en 248 zouden kunnen spelen.

4. Het ontbreken van bevoegdheden bij curatoren tot het afdwingen van
informatie over het privévermogen

In veel gevallen waarin de toepassing van de WBF in eerste instantie is
overwogen, is inmiddels reeds de beslissing genomen dat niet aanspra–
kelijk wordt gesteld (te weten bij 101 van de 132 gevallen). Een van de
belangrijkste redenen om niet aansprakelijk te stellen, blijkt het
ontbreken van verhaal. Ongeveer de helft van de curatoren noemt dit als
belangrijke reden. Hierbij dient overigens te worden opgemerkt dat
gericht onderzoek naar verhaalsmogelijkheden, vanwege de daarbij te
verwachten problemen en de kleine kans op succes (i.e. verhaal), niet
zelden achterwege blijft. Van belang hierbij is dat curatoren voor infor–
matie omtrent verhaalsmogelijkheden meestal afhankelijk zijn van derden
(bijvoorbeeld het kadaster, de fiscus, banken) omdat zij niet de
bevoegdheid hebben bestuurders te dwingen tot het leveren van infor–
matie. De quasi-pauliana biedt hiervoor nauwelijks een oplossing omdat
in dat geval de rechtshandelingen moeten worden aangetoond die
hebben geleid tot verdwijning van het privévermogen (blz. 30, punt 6.2).

Kabinetsstandpunt
Het is te betreuren dat in veel gevallen gericht onderzoek naar

verhaalsmogelijkheden achterwege blijft. Het is daarom van groot belang
dat wordt gezocht naar mogelijkheden tot verbetering van het
beschikbaar maken van informatie over de inkomens– en vermogenspo–
sitie van een bestuurder. Zoals ook onder punt E op blz. 11 is gesteld kan
de curator onder meer, indien de ontvanger crediteur is in het faillis–
sement en belang heeft bij toepassing van de WBF door de curator,
informatie aan de Belastingdienst verzoeken omtrent verhaalsmogelijk–
heden bij de bestuurder. Indien van deze mogelijkheid meer gebruik
gemaakt gaat worden zou dit er bovendien toe kunnen leiden dat minder
een beroep op de voorschotregeling van artikel 138, tiende lid Boek 2
BW zal behoeven te worden gedaan.

Onderwerpen die zowel WBA als WBF betreffen

Onder het deel «Invordering algemeen» (blz. 21) is een aantal onder–
werpen besproken die ook betrekking hebben op de WBF.

Het betreft:
- Omschrijving begrip «kennelijk onbehoorlijk bestuur» (punt 8)
- Invordering buitenland (punt 9)
- Aansprakelijkheid medebeleidsbepalers (punt 10).

Met betrekking tot de WBF wordt naar de toelichting en kabinetsstand–
punten bij deze onderwerpen verwezen.

Samenvattende conclusies

Het eindrapport stelt vast dat de effectiviteit van de WBA en de WBF -
in ieder geval voorlopig - als beperkt kan worden gekenschetst (blz. 37,
punt 8). Voor zover effecten optreden als afname van het misbruik van
rechtspersonen en beperking van niet-verhaalbare schulden, zijn deze
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met name het gevolg van de WBA. De effectiviteit van de WBF is vrijwel
nihil. De WBA wordt voor een deel gezien als een incasso-instrument,
terwijl dit niet direct pas binnen de doelstellingen van de wetgever. De
belangrijkste knelpunten bij de toepassing van de wetten is het dikwijls
ontbreken van verhaal, de moeilijke en arbeidsintensieve bewijsvoering
bij kennelijk onbehoorlijk bestuur en de onvindbaarheid van bestuurders.
Waar de WBA effect sorteert ligt dit vooral aan de inspanningen van de
uitvoeringsorganen, waarbij het eindrapport constateert dat zich hierin
nogal wat verschillen voor doen tussen de uitvoeringsorganen. De uitvoe–
ringsorganen blijken nauwelijks samen te werken en ook met curatoren
vindt geen systematisch overleg of samenwerking plaats over de
toepassing van de WBA en/of de WBF. De uitvoeringsorganen
verschillen ook in de uitleg die zij geven aan de begrippen die in beide
regelingen voorkomen.

De werkelijke effectiviteit van de wetten kan groter blijken te zijn dan
nu het geval lijkt. Het evaluatie-onderzoek betreft immers een moment–
opname. In het rapport wordt de vraag gesteld of de wetgever wel
voldoende aandacht heeft besteed aan de implementatie van beide
wetten.

De conclusie op basis van de deelonderzoeken is dat ondanks de nog
beperkte effectiviteit beide wetten een zinvol instrument zijn als sluitstuk
van de anti-misbruikwetgeving. Uitvoerders hebben een instrument
achter de hand dat zij in laatste instantie kunnen benutten als niets
anders meer helpt. Verbetering van de werking en effecten lijkt echter
wenselijk.

Kabinetsstandpunt
Het stemt ons tot tevredenheid dat in ieder geval de WBA in de

praktijk reeds de nodige effectiviteit blijkt te hebben. Uit het toenemend
aantal verzoeken om een voorschot op grond van de WBF maken wij op
dat ook de WBF in steeds meer gevallen wordt toegepast. Tegelijkertijd
onderstrepen wij dat de effecten - bestrijding misbruik en beperking
onverhaalbare schulden - nog veel groter moeten worden. Wij
verwachten dat dit de komende jaren zal plaatsvinden, onder meer door
een nog grotere inspanning en alertheid bij de uitvoeringsorganen en de
faillissementscuratoren en door een grotere kennis bij bedrijven en
bestuurders over de regeling. De uitvoeringsorganen zullen niet alleen in
de gevallen waarin zij bij een aansprakelijkstelling een gunstige bewijspo–
sitie hebben, tot aansprakelijkstelling moeten overgaan, maar ook als zij
kennelijk onbehoorlijk bestuur bij bedrijven constateren. Van groot
belang daarbij is dat de uitvoeringsorganen en curatoren sneller dan
thans aannemen dat van kennelijk onbehoorlijk bestuur sprake is. De
wetgever heeft onder kennelijk onbehoorlijk bestuur niet alleen willen
verstaan het misbruiken van de rechtspersoon met als doel persoonlijke
verrijking van de bestuurder, maar ook het duidelijk onzorgvuldig onder–
nemen. Van kennelijk onbehoorlijk bestuur is daarom ook sprake als men
de boekhouding niet correct bijhoudt of geen aangifte doet van zijn
belastingschuld. Steun voor deze opvatting is te vinden in de uitspraak
van het Hof te Den Haag van 30 augustus 1990 (V-N 1991, blz. 448,
e.v.). Pas als ook in deze gevallen van onzorgvuldig ondernemen
aansprakelijk wordt gesteld, zal het preventief effect worden gesorteerd
dat van de regeling werd verwacht. Overigens zijn wij van oordeel dat de
WBA als incasso-instrument past binnen de doelstellingen die de
wetgever destijds voor ogen hebben gestaan. Niet alleen het beperken
van onverhaalbare schulden doch ook als zij eenmaal zijn ontstaan, het
innen van deze schulden door middel van aansprakelijkstelling van
bestuurders, achten wij een beoogd effect. Met betrekking tot de vraag
of voldoende aandacht is geschonken aan de implementatie van de
wetten, menen wij dat de Belastingdienst en de bedrijfsverenigingen
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door middel van instructies en beleidsregels voldoende op de uitvoering
van de regeling waren voorbereid. Implementatie vereist echter ook een
organisatorische aanpassing: de nieuwe werkzaamheden moesten
worden ingepast in een bestaand werkpakket. Dit proces is niet steeds
eenvoudig geweest en is in feite nog steeds in ontwikkeling, doch thans
betreft het nog slechts het zo efficiënt mogelijk omgaan met de
mogelijkheden die de WBA biedt. Aan menskracht, zo blijkt uit de
evaluatie, is op sommige eenheden en bij sommige bedrijfsverenigingen
een tekort gebleken. Door formatie van speciale teams wordt hier zo veel
mogelijk een oplossing voor gezocht. Zie ook onderdeel D en punt 16. De
bevindingen van alle onderzoekers overziend zijn wij in de stellige
overtuiging dat door een nog betere samenwerking tussen de uitvoe–
ringsorganen onderling en tussen uitvoeringsorganen en curatoren, de
effecten van beide regelingen elkaar zullen versterken en tot het behalen
van de door de wetgever beoogde doelstellingen zal leiden.

Bijlage

In deze bijlage zijn de kabinetsstandpunten met betrekking tot de
diverse onderwerpen gesplitst naar aandachtspunten voor de wetgever
en voor de uitvoering c.q. uitvoeringsorganen. De rechterkolom verwijst
naar de nummering van de onderwerpen in de Onderdelen II (WBA) en
III (WBF).

Kabinetsstandpunten m.b.t. wetgeving

WBA/WBF

WBA
- Schriftelijk melden van betalingsonmacht door middel van WBA.1
meldingsformulier
- Verduidelijken situatie melding en faillissement WBA.4
- «in te gaan op» wijzigen in «voorafgaande aan» WBA.5
- Tijdstip «in gebreke zijn» wordt verduidelijkt WBA.6
- Eenheid in terminologie m.b.t. het niet tot betaling in staat WBA.7
zijn/betalingsonmacht etc.
- Uitbreiding mogelijkheid tot cassatieberoep tegen uitspraak WBA.12
CRvB m.b.t. aansprakelijkheidsbegrippen

WBF

Kabinetsstandpunten m.b.t. de uitvoering(sorganen)

WBA/WBF

- Bevorderen dat curatoren en uitvoeringsorganen eerder WBA.8
«kennelijk onbehoorlijk bestuur» aannemen
- Bevorderen aansprakelijkstelling van in het buitenland WBA.9
verblijvende bestuurder
- Bevorderen dat curatoren en uitvoeringsorganen vaker WBA.10
medebeleidsbepalers aansprakelijk stellen

WBA

- Bevorderen inhoudelijke toetsing van melding WBA.2
- Bevorderen aansprakelijkstelling bij rechtsgeldige WBA.3
meldingen
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- Bevorderen dat in eerder stadium aansprakelijk wordt WBA.11
gesteld en vaker conservatoir beslag wordt gelegd op
verhaalsobjecten
- Bevorderen uniformiteit en eenduidigheid bij de uitvoering WBA.13
van regelgeving binnen en tussen uitvoeringsorganen
- Bevorderen continue voorlichting aan bedrijven en WBA.14
bestuurders (WBA-krant, WBA-folder, voorlichting bij
individuele contacten tussen bestuurder en
uitvoeringsorgaan)
- Meer duidelijkheid creëren over taakstelling WBA. 15
- Bevorderen deskundigheid personeel WBA.16
- Bevorderen samenwerking uitvoeringsorganen WBA.17

WBF

- Ervaringen met de voorschotregeling op de voet volgen WBF.1
- Voorlichting aan curatoren en rechter-commissarissen WBF.1
m.b.t. voorschotregeling
- Rechters-commissarissen intensiever betrekken bij de WBF.1
besluitvorming m.b.t. ingediende verzoeken om voorschot
- Bevorderen betere benutting door curatoren van omkering WBF.2/3
bewijslast «kennelijk onbehoorlijk bestuur»
- Meer aandacht aan WBF in beroepsopleiding advocaten WBF.3
- Bevorderen stimulerender rol rechter-commissarissen bij WBF.3
toepassing WBF
- Bevorderen intensievere samenwerking en WBF.4
informatieuitwisseling tussen curator en uitvoeringsorganen
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