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Onwetendheid maakt bestuurders
kwetsbaar
Als bestuurders nalatig zijn in het vervullen van hun controleopdracht kan hen dit
zuur opbreken De Raad van Bestuur heeft er alle belang bij dat belangrijke the
ma s regelmatig op de agenda komen zeggen advocaten gespecialiseerd in be
stuurdersaansprakelijkheid Peter Van Dyck

n het huidig economisch te gebruiken Het komt erop aan on
klimaat zijn het vooral de zorgvuldig bestuur te vermijden maar

bestuurders van vennootschappen in wat houdt dit in Fouten kunnen in een
moeilijkheden die het grootste risico klein hoekje liggen waarschuwt Meh
lopen oordelen de advocaten Philippe di Mellah advocaat bij Holmes Kirby
Hendrickx en Jean Francois Goffin van Zo kan het om het vergeten afsluiten
het advocatenkantoor CMS DeBacker van een brandverzekering gaan Een
Denken we in de eerste plaat aan de ander minder evident voorbeeld is het
alarmbelprocedure wanneer het be betalen van een niet opeisbare schuld
stuursorgaan vaststelt dat het netto ac Daarmee bezwaar je de middelen van
tief van de vennootschap is gezakt tot de vennootschap Soms kan dat leiden
beneden de helft van het maatschap tot tekorten Daar zijn al bestuurders
pelijk kapitaal moet het een bijzonder voor veroordeeld
verslag opstellen en binnen de twee Bestuur en dat de personen die deel
maanden de algemene vergadering uitmaken van deze organen niet per De kennelijke grove fout in het geval van
samenroepen om over het voortbestaan soonlijkverbonden zijn met de verbinte faillissement die voornamelijk toepas
van de vennootschap en over eventuele nissen van de vennootschap verklaart selijk zal zijn voor nv s en grotere bvba s
herstelmaatregelen te beslissen Het Ann Henckens advocaat bij Holmes Kir is nog zo n addertje onder het gras Als
niet tijdig neerleggen van de boeken of by De bestuurdersaansprakelijkheid is de curator bewijzen vindt voor fouten die
het foutief verderzetten van een ver dus de uitzondering hierop al zien we doorde bestuurders zijn begaan kan hij
lieslatende activiteit kan tot een aan dat de wetgever steeds meer belang de bestuurders vragen het passief dat
sprakelijkheidsclaim ten aanzien van hecht aan de natuurlijke persoon die gecreëerd is aan te vullen In verband
de bestuurders leiden stelt het duo het bestuursmandaat uitoefent met de aansprakelijkheid voor socia
van CMS DeBacker le zekerheidsschulden niet betaalde

In een klein hoekje RSZ bijdragen bij een faillissement
De Belgische wetgeving breidt steeds Daarnaast is er de gemeenrechtelijke legt Julien Ciarniello de vinger op de
uit wat de complexiteit uiteraard ver aansprakelijkheid artikel 13 82 van wonde van de procedures tot gerech
hoogt Om te beginnen moet een be het burgerlijk wetboek stelt dat een telijke reorganisatie die bescherming
stuurdererpermanent overwaken dat bestuurder moet handelen als een bieden tegen schuldeisers Die worden
hij geen inbreuk pleegt op het Wetboek goede huisvader Of zoals Julien Ciar doorde sociale crediteuren van de RSZ

van Vennootschappen Artikel 61 van niello advocaat bij Uyttendaele Gérard vaak geïnterpreteerd als gemakkelijk
dat wetboek bevestigt de algemene Kennes et Associés het verwoordt heidsoplossingen die bestuurders toe

De beste manier om je tegen risico sregel dat vennootschappen handelen laten om aan hun verantwoordelijkheid
via hun organen zoals de Raad van te beschermen is je gezond verstand te ontsnappen en nieuwe activiteiten
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Hoe dienen bestuurders zich te beschermen

Informeer je goed over de risico s en activiteiten van Teken bezwaar aan als de Raad van Bestuur beslissin

de onderneming zodat je weet waar je als bestuurder gen neemt waar je niet mee akkoord bent en laat dit
aan begint opnemen in de notulen van de Raad van Bestuur
Behoud je bediendenstatuut wanneer je als bediende Zorg ervoor dat de algemene vergadering van aandeel
gevraagd wordt een bestuursmandaat op te nemen dit houders kwijting verleent aan daden die als bestuurder
biedt een grotere bescherming gesteld zijn in het afgelopen jaar
Neem je controletaak als bestuurder serieus Sluit een verzekering af voor de restrisico s daarmee
Trek bij de samenstelling van de Raad van Bestuur stel je je privévermogen veilig
externe bestuurders aan zij hebben een toegevoegde
waarde voor je bedrijf

Schriftelijk verzet
Als de geleden schade op de bestuur
ders verhaald wordt is dit meestal om
dat bewezen kan worden dat zij nalatig
zijn geweest in het vervullen van hun
controleopdracht Paul Marck tech
nisch directeur van verzekeraar ADD

Men heeft een probleem als er in de
Raad van Bestuur nooit een vraag is
gesteld over hoe men met thema s
zoals cybersecuritymoet omgaan Het
grootste gevaar loopt de afgevaardigde
bestuurder omdat die een operationeel

op te starten Er moet een evenwicht en bestuurlijk mandaat combineert De
Raad van Bestuur heeft er dus alle begevonden worden tussen de rechten dersaansprakelijkheidsverzekeringen

op betaling van de schuldeisers en de lang bij dat er procedures bestaan en begon aan te bieden kregen we ze aan
mogelijkheid voor de ondernemer om dat belangrijke thema s regelmatig op de straatstenen niet verkocht Pas in het
weer recht te krabbelen zonder heel de agenda komen begin van deze eeuw is het bewustzijn
zijn leven een passief mee te slepen van het belang van zo n verzekering

Als er in de Raad van Bestuur beslissin langzaam gegroeid Zelfs in familie
Meer en strengere wetten gen worden genomen waar je als be bedrijven begon men te beseffen dat
Op strafrechtelijk vlak komt er hoe lan stuurder niet akkoord mee bent moetje er behoorlijk wat risico s waren waar

daar officieel lees schriftelijk bezwaarger hoe meer bijzondere wetgeving bij je als bestuurder met je privévermogen
tegen aantekenen Men vergeet vaakZo is er naast het algemeen strafrecht garant voor staat Sinds 2013 is zo n po

oplichting valsheid in geschrifte ook de hoofdelijke aansprakelijkheid Zo n lis ingeburgerd geraakt ook bij kleine
de milieuwetgeving de sociale wetge protest aantekenen gebeurt helaas te ondernemingen
ving het niet of slecht uitbetalen van weinig zegt Mehdi Mellah Plots staat
lonen de welzijnswet die allemaal men voor de rechtbank en beschikt men Volgens Philippe Hendrickx wordt be
strengerworden In een wereld die snel niet over geschreven stukken die staven houdens specifieke uitsluitingen en
evolueert en waarin de wetten talrijker dat men tegen een beslissing was Bij intentionele fouten steeds vaker elke
worden wordt het voor een bestuurder grote bedrijven en banken beschikt men aansprakelijkheid die volgt uit een bur
bijzonder moeilijk om de juiste beslis wel over uitgebreide juridische diensten gerrechtelijke fout gedekt dit zowel voor
singen te nemen op het juiste moment maar dat neemt niet weg dat het aan effectieve bestuurders als voor feitelijke
zonder het risico te lopen dat ze ach de bestuurder zelf om de stap naar het bestuurders en beheerders Toch ziet

officialiseren van zijn verzet te zetten men er best op toe dat men zich correctteraf als ongepast of foutief worden
beschouwd meent Julien Ciarniello verzekert Bij het afsluiten van een polis

Corporate governanceVolgens Mehdi Mellah ligt de grote moet men bijvoorbeeld waken over de
kwetsbaarheid van de bestuurders bij De tendens naar meer regelgeving solvabiliteit van de medeonderteke

de onwetendheid vele risico s zijn on op domeinen als milieu veiligheid naars Julien Ciarniello haalt het voor

bekend Kijk naar de cybersecurity Da anti discriminatie en fiscaliteit is in beeld aan van een sociale huisvestings
tabescherming is een hot issue gewor gang gezet door de introductie van maatschappij die behoorlijke budgetten

het corporate governance deugdelijkden met een Europese regelgeving die investeerde in een gecompliceerd en
bestuur in het begin van deze eeuw risicovol beleggingsproduct Omdat destrenge sancties voorziet Als iemand

bijvoorbeeld de database van je web Oorspronkelijk voor beursgenoteerde kapitaalgarantie ontbrak zag de orga
shop hackt en klantengegevens op het bedrijven in het leven geroepen geldt nisatie haar geld niet terug wat uitein
net gooit dan kan men de vraag stellen het intussen vooralle ondernemingen delijk zelfs tot verlies van haar licentie

Paul Marck Als een gevolg daarvanwat je als bestuurder hebt gedaan om leidde De vereffenaar heeft de toen

dit te voorkomen Met de opkomst van zijn de vennootschappen meer verze malige bestuurders verantwoordelijk
het Internet of Thingszie ik de gronden keringspolissen gaan afsluiten voor hun gesteld Niettemin heeft de verzekeraar
voor aansprakelijkheid nog toenemen bestuurders Toen ADD als een van de de beheerfouten gedekt
Dat is zeker een aandachtspunt eerste in de jaren 1996 97 bestuur
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