__________________________________________________________________________
Meer details bekend omtrent wettelijke bestuurdersaansprakelijkheidsbeperking
__________________________________________________________________________
Datum: 8 december 2017
In onze meest recente nieuwsflash (te downloaden via deze link) werden reeds de
belangrijkste contouren geschetst van de wettelijke aansprakelijkheidsbeperking voor
bestuurders die in aantocht is (als onderdeel van een nieuw Wetboek van vennootschappen
en verenigingen).
Door de invoering van een wettelijk maximumbedrag waarvoor bestuurders aansprakelijk
kunnen worden gesteld, wil de wetgever bijdragen tot “een betere, blijvende verzekerbaarheid
van het bestuurdersaansprakelijkheidsrisico”. Door de risico-inschatting (- en indekking) te
faciliteren, beoogt de wetgever het voor ondernemingen gemakkelijker te maken om
bestuurders te werven.
Op het tijdstip van onze vorige niewsflash waren er nog geen details bekend omtrent de
toepasselijke caps.
Naar aanleiding van de heel recente publicatie van het (vervolg)advies van de Centrale Raad
voor het Bedrijfsleven (dat je hier kan downloaden) wordt er duidelijkheid verschaft omtrent de
(voorlopige) aansprakelijkheidsbeperkingen die de wetgever beoogt in te voeren. Het was al
geweten dat het bedrag van de maximale bestuurdersaansprakelijkheid zou toenemen in
functie van de grootte van een onderneming.
De grootte van een onderneming zou onder de nieuwe wetgeving worden uitgedrukt op basis
van het balanstotaal en de omzet (exclusief BTW) op de balansdatum van het laatste
afgesloten boekjaar voorafgaand aan het instellen van de aansprakelijkheidsvordering. Op
basis van de huidige wetgeving wordt, naast het balanstotaal en de jaaromzet, ook het
gemiddelde personeelsbestand in aanmerking genomen om te bepalen tot welke categorie
een bepaalde vennootschap behoort. Dit criterium zou (onder voorbehoud) niet langer
meetellen onder de nieuwe wetgeving.
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De toepasselijke caps die (tot nader order) worden weerhouden zijn de volgende:
Type

Criteria

Maximale
aansprakelijkheid

1.

Niet bepaald

125.000 euro

Jaaromzet (excl. BTW) van max.

250.000 euro

Zeer kleine verenigingen
en KMO’s

2.

Micro-entiteiten

700.000 euro en balanstotaal van
max. 350 000 euro
3.

Kleine rechtspersonen

Jaaromzet (excl. BTW) van meer

1 miljoen euro

dan 9 miljoen euro of balanstotaal
van meer dan 4,5 miljoen euro
4.

Grote rechtspersonen

Rechtspersonen
drempels

die
voor

beide

3 miljoen euro

kleine

rechtspersonen (zie categorie 3)
overschrijden, maar de criteria van
categorie

5

niet

bereiken

of

overschrijden
5.

-

Organisaties van openbaar belang (o.a. beursgenoteerde
vennootschappen,

kredietinstellingen

12 miljoen euro

en

verzekeringsondernemingen), ongeacht hun grootte
-

Ondernemingen met een jaaromzet (exclusief BTW) van
minstens 50 miljoen euro en/of een balanstotaal van
minstens 43 miljoen euro

De wettelijke aansprakelijkheidsbeperking geldt niet (i) in gevallen van “persoonlijk bedrieglijk
opzet” in hoofde van de aansprakelijk gestelde persoon; (ii) ten aanzien van de fiscus,
aangezien bestuurders hoofdelijk aansprakelijk blijven voor niet-betaalde bedrijfsvoorheffing
(op grond van artikel 442quater Wetboek Inkomstenbelasting) en BTW (op grond van artikel
93undecies Wetboek BTW) en (iii) wanneer een bestuurder aan een wettelijke
garantieverplichting is onderworpen.
*
*

*

Wij volgen de verdere ontwikkelingen verder voor u op. Mocht u in de tussentijd vragen hebben
of verdere toelichting wensen, dan kan u steeds contact opnemen met Jeroen Stevens
(j.stevens@integra-advocaten.be ).
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