Dga: beperk uw persoonlijke aansprakelijkheid
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Veel MKB-ondernemers drijven hun onderneming in een bv om hun privévermogen te beschermen
voor bedrijfsrisico’s. De dga treedt op als bestuurder van de bv, de bv is als rechtspersoon zelf
aansprakelijk voor de transacties die zij – door het handelen van de bestuurder – aangaat voor de
bedrijfsuitoefening: de persoonlijke aansprakelijkheid van de dga is normaliter beperkt tot het
bedrag dat hij voor de aandelen in de bv heeft opgeofferd. Maar die zekerheid is minder groot dan
veel dga’s denken! Een strikte scheiding tussen het privévermogen en de bv loopt meestal spaak
omdat financiers van de bv (aanvullende) privézekerheden van de dga eisen. Daarnaast heeft de
fiscale wetgever de afgelopen jaren vele maatregelen getroffen waardoor de dga in privé –
hoofdelijk, naast de bv – kan worden aangesproken als de bv niet (tijdig) aan haar verplichtingen
voldoet.
Maar ook buiten het belastingrecht loopt de dga in toenemende mate het risico dat hij in privé moet
opdraaien voor ‘missers’ bij de bedrijfsuitoefening in de bv. Het dreigement van ‘onbehoorlijk
bestuur’, met het risico om daarvoor in privé te worden aangesproken, is al lang niet meer beperkt
tot bestuurders van beursgenoteerde vennootschappen, de claimcultuur krijgt ook het MKB steeds
vaster in zijn greep.
Dga’s die het risico van een aansprakelijkstelling in
privé willen minimaliseren, moeten veel in de wet
vastgelegde verplichtingen nakomen. Dat geldt in het
bijzonder bij een éénpersoons-bv, als de dga samen
met zijn partner (of als een holding-bv) alle aandelen
in de bv houdt. Veel dga’s ervaren die verplichtingen
als een formaliteit, maar dat maakt het niet-naleven
ervan niet minder noodzakelijk!
Bent u een dga met een éénpersoons-bv? Zorg dan
voor een correcte vastlegging van de
rechtshandelingen tussen u zelf en de bv als die
transactie niet behoort tot de normale
bedrijfsuitoefening van de bv én u de bv bij die
transactie vertegenwoordigt. Controleer regelmatig of
de inschrijving van de bv en de bestuurder(s) in het
Handelsregister nog wel correct is. En pas op met al te gewaagde investeringsplannen. Als u als dga
op naam van de bv verplichtingen aangaat terwijl u weet of behoort te weten dat de bv die
verplichtingen niet kan nakomen én de bv geen verhaal biedt, loopt het risico op een persoonlijke
aansprakelijkheidsstelling snel - hoog - op.
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