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Schaap is een maatschap van besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24479532. Op al onze werkzaamheden zijn onze algemene 
voorwaarden van toepassing, waarin onder meer een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen. Deze algemene voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegezonden en zijn gedeponeerd ter griffie van de 
Rechtbank Rotterdam. Relevante gegevens omtrent onze dienstverlening staan ook op onze website: www.schaap.eu.  
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Inleiding 

Dit document is opgesteld om uw onderneming en uzelf te helpen bij het 

beheersen van mogelijke financiële risico’s vanwege de coronacrisis. Onze 

specialisten geven tips om uw onderneming en uzelf juridisch voor te 

bereiden op financieel mogelijk zwaar weer. Neem bij vragen gerust 

contact met ons op. 

 

Belastingdienst 

→ Vraag de Belastingdienst om bijzonder uitstel van betaling 

Ondernemers kunnen de Belastingdienst vragen om een bijzonder uitstel 

van betaling voor de duur van (in beginsel) drie maanden. De aanvraag kan 

worden gedaan voor de betaling van inkomstenbelasting, 

vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonheffingen. 

 

→ Doe tijdig melding van betalingsonmacht bij de Belastingdienst  

Onduidelijk is nog hoe de Belastingdienst omgaat met de bestaande regels 

voor betalingsproblemen. Om het risico op bestuurdersaansprakelijkheid 

te verkleinen doet u er verstandig aan om tijdig melding van 

betalingsonmacht te doen. Dit geldt voor zowel belastingaanslagen als de 

afdracht van pensioenpremies. ‘Tijdig’ wil zeggen binnen twee weken na 

de uiterste betaaldatum.  

 

Het melden van betalingsonmacht kan door het invullen van een 

meldingsformulier dat te vinden is op de website van de Belastingdienst 

(link). Wees erop attent dat u een schriftelijke bevestiging van de 

Belastingdienst ontvangt waarin staat dat de melding van 

betalingsonmacht geldig is.  

 

 

Soms wil de Belastingdienst eerst nadere informatie ontvangen. Zorg er 

dan voor dat u die nadere informatie aanlevert, omdat een melding pas 

geldig is zodra de procedure voor die melding geheel is doorlopen en de 

Belastingdienst u schriftelijk heeft bevestigd dat de melding is 

geaccepteerd. 

 

Besluitvorming 

→ Leg besluitvorming zorgvuldig vast 

Als er financiële moeilijkheden ontstaan is het te meer van belang dat de 

interne besluitvorming binnen de onderneming goed is vastgelegd. Het is 

immers mogelijk dat u in een latere fase (aan bijvoorbeeld een curator) 

moet verantwoorden waarom bepaalde besluiten zijn genomen.  

 

Uiteraard geldt dat de noodzaak om besluitvorming goed vast te leggen 

groter is naarmate het besluit meer invloed heeft of kan hebben op de 

financiën van de onderneming. Denk ook aan besluiten van de vergadering 

van aandeelhouders, zoals besluiten tot het vaststellen van de jaarrekening 

en het verlenen van kwijting aan het bestuur voor het gevoerde beleid 

(decharge).  

 

Stuur de betrokkenen bij de besluitvorming een bevestiging van de 

besluitvorming. Zorg er verder voor dat van notulen en besluiten ook een 

ondertekende ‘hardcopy’ wordt bewaard.  
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Bestuurdersaansprakelijkheid  

→ Pas op met het uitkeren van dividend 

In financieel zwaar weer, of als financieel zwaar weer te verwachten valt 

(bijvoorbeeld omzetdaling door de coronacrisis), is voorzichtigheid 

geboden bij het uitkeren van dividend. Dit geldt voor zowel het bestuur dat 

hiervoor goedkeuring verleent als de ontvangers van de uitkering (vaak de 

aandeelhouders). Verder geldt ook hier het advies om de besluitvorming 

zorgvuldig vast te leggen.  

 

De aandeelhouders nemen het besluit om al dan niet dividend uit te keren 

op basis van de vastgestelde jaarrekening. Dividenduitkering is mogelijk 

voor zover het eigen vermogen op de balans groter is dan de verplichte 

reserves (de ‘balanstest’).  

 

Vervolgens kan dividenduitkering alleen plaatsvinden als het bestuur 

hiervoor goedkeuring verleent. Het bestuur mag geen goedkeuring 

verlenen als het bestuur weet of redelijkerwijze behoort te voorzien dat de 

vennootschap na uitkering niet zal kunnen voortgaan met het betalen van 

opeisbare schulden (de ‘uitkeringstest’). Het gaat hierbij niet alleen om 

schulden die op het moment van de dividenduitkering opeisbaar zijn, maar 

ook om schulden die binnen een redelijk periode daarna (normaal 

gesproken één jaar) opeisbaar worden.  

 

Voor de uitkeringstest heeft het bestuur inzicht nodig in de huidige en te 

verwachten financiën van de vennootschap. Het moment waarop het 

dividend daadwerkelijk wordt betaald is beslissend voor het al dan niet 

verlenen van goedkeuring. Als de aandeelhouders het besluit tot 

dividenduitkering al vóór het uitbreken van de coronacrisis hebben 

genomen, dan moet het bestuur de huidige situatie – dus ook de eventuele 

gevolgen van de coronacrisis – meenemen in de uitkeringstest.  

 

Bij financiële onzekerheid doet het bestuur er goed aan om terughoudend 

om te gaan met het verlenen van goedkeuring voor dividenduitkering. Als 

de vennootschap niet meer aan haar financiële verplichtingen kan voldoen 

en het bestuur ten onrechte goedkeuring heeft verleend, loopt het bestuur 

risico op aansprakelijkheid voor het tekort dat door de ten onrechte 

goedgekeurde dividenduitkering is ontstaan.  

 

Naast het bestuur kunnen ook de ontvangers (vaak de aandeelhouders) van 

het ten onrechte uitgekeerde dividend verplicht worden tot terugbetaling 

van het ontvangen bedrag.  

 

→ Wees bedacht op selectieve en onrechtmatige betalingen  

Normaal gesproken mag het bestuur zelf bepalen wanneer welke 

schuldeiser wordt betaald. Deze vrijheid is minder groot als het bestuur 

weet of moet horen te weten dat de onderneming onvoldoende middelen 

heeft om alle schuldeisers te betalen. In die situatie moet er voor de 

betalingen die het bestuur nog wél doet een voldoende rechtvaardiging 

bestaan. Bijvoorbeeld een betaling die nodig is in een poging de 

onderneming te redden.  

 

Voor sommige betalingen bestaat niet snel een voldoende rechtvaardiging. 

Denk aan betalingen aan het bestuur voor zover deze de al geldende 

managementvergoedingen te boven gaan, betalingen aan aandeelhouders 

en betalingen aan gelieerde ondernemingen. Dit geldt ook voor (andere) 

betalingen waarbij het bestuur een persoonlijk belang heeft. Bijvoorbeeld 

betalingen een schuldeiser die banden heeft met het bestuur (een 
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familielid, goede vriend etc.). Dit soort betalingen wordt al snel als 

onrechtmatig aangemerkt en kan leiden tot aansprakelijkheid van het 

bestuur.  

 

→ Pas op met het aangaan van nieuwe verplichtingen 

Als het bestuur namens de onderneming een nieuwe verplichting aangaat 

terwijl het bestuur weet of hoort te weten dat de onderneming deze 

verplichting niet kan nakomen en geen verhaal zal bieden, kan dit ertoe 

leiden dat het bestuur aansprakelijk is tegenover de desbetreffende 

schuldeiser.  

 

→ Onderzoek of aan de boekhoudverplichting is voldaan en of 

jaarrekeningen tijdig zijn gedeponeerd 

Kort gezegd gaat het er bij de boekhoudverplichting om dat de 

administratie van de onderneming op orde is zodat hieruit op elk moment 

de rechten en verplichtingen van de onderneming kunnen worden afgeleid. 

Er moet dus sprake zijn van een redelijk inzicht in de vermogenspositie van 

de onderneming.  

 

Als er achterstand bestaat in het boeken van bijvoorbeeld inkoop- of 

verkoopfacturen of als onvoldoende helder is bij welke overeenkomsten de 

onderneming nu partij is, is dit wellicht hét moment om een inhaalslag te 

maken.  

 

De specifieke termijnen voor het vaststellen en deponeren van de 

jaarrekening verschillen per type rechtspersoon. Bij besloten 

vennootschappen geldt nog als aandachtspunt dat wanneer u bestuurder 

én enig aandeelhouder bent, er sprake is van een korte termijn (van 10 

maanden en 8 dagen na afloop van het boekjaar).  

Als de curator in faillissement constateert dat niet aan de 

boekhoudverplichting of de verplichting tot tijdige deponering van de 

jaarrekeningen is voldaan, wordt – op grond van de wet – vermoed dat de 

bestuurder zijn / haar taak niet naar behoren heeft vervuld. In dat geval 

heeft de curator een bewijsvoordeel in een eventuele procedure over 

bestuurdersaansprakelijkheid.  

 

Zelfs als door omstandigheden de jaarrekening (nog) niet door de 

aandeelhouders is vastgesteld, is het deponeren van een niet vastgestelde 

jaarrekening beter dan helemaal niet deponeren.  

 

Financiering  

→ Inventariseer financieringsovereenkomsten: is er sprake van 

borgtocht of hoofdelijke aansprakelijkheid?  

Het komt vaak voor dat een derde (een bestuurder in privé of een gelieerde 

onderneming) zich bij het aangaan van financiering mede aansprakelijk 

heeft verklaard tegenover een kredietverstrekker voor het nakomen van 

de verplichtingen uit de financieringsovereenkomst. Als de onderneming 

waaraan het krediet is verstrekt haar verplichtingen niet meer kan 

nakomen of failliet gaat, kan de kredietverstrekker deze derde aanspreken 

tot betaling.  

 

Het is dus van belang om bij de overweging om bijvoorbeeld een 

faillissement aan te vragen ook stil te staan bij de financiële consequenties 

die dit voor derden kan hebben. Ook hier geldt weer dat het essentieel is 

om een overzicht te hebben van de overeenkomsten waarbij de 

onderneming partij is.  

 

https://www.schaap.eu/


Tips voor het beheersen van financiële risico’s als gevolg van COVID-19 

Schaap Advocaten Notarissen | Postbus 23052 |3001 KB Rotterdam | Parklaan 17 | 3016 BA Rotterdam | +31 (0)10 277 03 00 | www.schaap.eu     5/6 

Belangrijke registraties  

→ Controleer of uw pandrechten correct zijn gevestigd/geregistreerd  

Als u meent pandrechten te hebben, controleer dan of aan alle 

formaliteiten daarvoor is voldaan. Als niet aan die eisen is voldaan, is het 

pandrecht niet tot stand gekomen.  

 

Het komt vaak voor dat een bestuurder in privé of een gelieerde partij een 

geldlening heeft verstrekt aan de onderneming. Als hierbij is afgesproken 

dat de onderneming zekerheid moet verstrekken, kan de geldverstrekker 

recht hebben op een pandrecht op onderdelen van het vermogen van de 

onderneming. De geldverstrekker met een pandrecht heeft in faillissement 

een voorrangspositie ten opzichte van andere schuldeisers. Hiervoor is wel 

vereist dat het pandrecht op de juiste manier is gevestigd. De formaliteiten 

hiervoor verschillen per object.  

 

Voor het vestigen van een pandrecht op ‘roerende’ zaken (zoals inventaris, 

materieel en voorraad) is bijvoorbeeld een notariële akte vereist of een 

registratie van een onderhandse akte (overeenkomst tussen partijen) bij de 

Belastingdienst (link). Houd er rekening mee dat de Belastingdienst géén 

kopie van het geregistreerde stuk bewaart, anders dan het geval is als voor 

een notariële akte wordt gekozen.  

 

Daarnaast bestaan er voor bepaalde zaken specifieke (registratie)eisen. Zo 

moet een pandrecht op een domeinnaam worden geregistreerd bij SIDN 

(Stichting Internet Domeinregistratie Nederland) en een pandrecht op een 

merk- of modelrecht bij het BBIE (Benelux Bureau Intellectuele Eigendom). 

 

→ Onderzoek de gevolgen van een faillissement voor het intellectueel 

eigendom van de onderneming 

Een faillissement kan gevolgen hebben voor het intellectueel eigendom van 

een onderneming, zoals handelsnamen, domeinnamen, (tekst en 

vormgeving) van websites, merkrechten en octrooirechten.  

 

Als bijvoorbeeld groepsmaatschappijen gebruikmaken van de intellectuele 

eigendomsrechten van de onderneming die failliet gaat, mogen zij daar na 

het faillissement niet zomaar (kosteloos) gebruik van blijven maken. De 

curator mag immers activa van de onderneming (waaronder ook het 

intellectueel eigendom valt) verkopen aan een derde. Dit kunt u 

voorkomen door bijvoorbeeld het onderbrengen van het intellectueel 

eigendom in een aparte holdingmaatschappij en het verstrekken van 

licenties.  

 

Loonkosten 

→ Overweeg de NOW-regeling (tegemoetkoming loonkosten) 

Met de NOW-regeling kunnen werkgevers aanspraak maken op een 

tegemoetkoming in de betaling van de loonkosten in de periode 1 maart 

tot en met 31 mei 2020. Kijk op onze website voor informatie over de NOW-

regeling (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van 

Werkgelegenheid) (link). 

 

→ Overleg eventueel met werknemers  

Treed eventueel in overleg met werknemers om bijvoorbeeld al 

overeengekomen periodieke verhogingen of bonussen uit te stellen of 

hiervan af te zien. Zorg ervoor dat gemaakte afspraken duidelijk en 

schriftelijk worden vastgelegd.  

https://www.schaap.eu/
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Contracten 

→ Beoordeel en bespreek lopende contracten 

Op onze website staat informatie over wanneer contractspartijen een 

beroep kunnen doen op ‘overmacht’, en wanneer wijziging of ontbinding 

kan worden gevorderd op grond van gewijzigde omstandigheden (link). 

 

Natuurlijk kunt u ook met uw leveranciers en klanten in gesprek gaan over 

hoe de pijn zo eerlijk mogelijk verdeeld kan worden. Het is dan wel 

verstandig om ook de afspraken daarover duidelijk vast te leggen, zodat 

daar later geen discussie over kan ontstaan. 

 

Tot slot 

Wij zijn en blijven bereikbaar voor vragen over de mogelijke gevolgen voor 

uw onderneming. Neem dus gerust contact met ons op. Voor eventuele 

vragen over de tips, maar bijvoorbeeld ook om (vrijblijvend) te sparren. U 

kunt op ons rekenen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Schaap Advocaten Notarissen 

 

 

Deze tekst is vooral algemeen en informerend bedoeld. Deze tekst bevat dus geen 

juridisch advies dat op een specifieke praktijksituatie kan worden toegepast. Neem 

daarvoor contact met ons op. Schaap Advocaten Notarissen is niet aansprakelijk 

voor schade die ontstaat door onjuistheid of onvolledigheid van deze tekst. Op deze 

tekst rust auteursrecht. 

Neem contact op met: 

 
Roel Slotboom 
+31 (0)10 277 0465 
slotboom@schaap.eu 
advocaat 

Martijn Janssen 
+31 (0)10 277 0465 
janssen@schaap.eu 
advocaat 

Jos Pennings 
+31 (0)10 277 0311 
pennings@schaap.eu 
advocaat 

Dennis Spek 
+31(0)10 277 0311 
spek@schaap.eu 
advocaat 
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