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Is de bestuurder van een Spaanse 

vennootschap van aansprakelijk-

heid gevrijwaard?

Een van de voordelen van een Sociedad Limitada is dat met

betrekkelijk weinig risico´s aan het maatschappelijk verkeer kan

worden deelgenomen. De aansprakelijkheid van de aandeel-

houders is net als bij de Nederlandse B.V. beperkt (“limitada”)

tot het door hen ingebrachte kapitaal. Komt het tot een faillisse-

ment van de vennootschap, dan kunnen schuldeisers niet aan-

kloppen bij de aandeelhouders, ook niet als het faillissement

het gevolg is van het bewust ´de stekker eruit trekken´.

Wanneer aandeelhouders besluiten af te zien van nieuwe kapi-

taalinjecties is dat in beginsel een volstrekt legitieme beslissing

die niet leidt tot enige aansprakelijkheid van de vennoten

tegenover derden.

De positie van de bestuurder verschilt wezenlijk van die van de

aandeelhouders. De bestuurder heeft een actieve rol binnen de

onderneming en draagt in verband daarmee een vergaande

verantwoordelijkheid, zowel richting de aandeelhouders als

tegenover derden. De bestuurder is verantwoordelijk voor het

gehele reilen en zeilen van de onderneming in civiele, commer-

ciële en fiscale zin. De aansprakelijkheid van de bestuurder kan

voortvloeien uit bepaalde door hem verrichte rechtshandelin-

gen, maar kan ook direkt uit de wet volgen. Een voorbeeld van

de eerste categorie is het namens de vennootschap aangaan

van verplichtingen terwijl de bestuurder weet of moet begrijpen

dat deze door de S.L. niet kunnen worden nagekomen. Wie

met een S.L. een contract sluit dat niet wordt nagekomen, kan

zich op het standpunt stellen dat de bestuurder eigenlijk al van

deze betalingsonmacht op de hoogte was toen het contract

tekende. Hij had deze overeenkomst dus eigenlijk niet mogen

aangaan. Nu hij dat wel gedaan heeft is zijn wederpartij daar-

van de dupe.

Omdat moeilijk te bewijzen is dat de bestuurder te kwader

trouw heeft gehandeld komt de Spaanse wet de schuldeisers

tegemoet. De wet verbiedt om met ondernemingen die sub-

stantiële verliezen hebben geleden te blijven deelnemen aan

het maatschappelijk verkeer. Concreet bepaalt de Spaanse wet

dat de bestuurder van de vennootschap waarvan het eigen ver-

mogen (om precies te zijn: “el valor neto contable”) is gedaald

tot onder de helft van het maatschappelijk kapitaal of tot onder

het wettelijk minimum kapitaal, hoofdelijk aansprakelijk is voor

alle schulden van de vennootschap die nadien worden aange-

gaan, tenzij hij tijdig adequate maatregelen treft. Die maatrege-

len moeten er dan in bestaan de onderneming weer solide te

maken ofwel de onderneming op te heffen. Het eerste kan door

het aantrekken van nieuw kapitaal, bijvoorbeeld door bijstortin-

gen van de aandeelhouders, het tweede door ontbinding van

de vennootschap. Wordt gekozen voor het laatste dan dient de

bestuurder binnen twee maanden een algemene vergadering

van aandeelhouders uit te schrijven waarin het besluit zal wor-

den genomen de vennootschap te doen ontbinden. De termijn

van twee maanden vangt aan op het moment waarop de

bestuurder bekend is of redelijkerwijs bekend had moeten zijn

met de situatie van onvoldoende eigen vermogen. Normaal

gesproken is dit het moment waarop de jaarstukken moeten

worden goedgekeurd, te weten uiterlijk drie maanden na slui-

ting van het boekjaar, tenzij de schuldeiser kan bewijzen dat de

bestuurder al eerder van de insolvente situatie op de hoogte

was. 

Als de vennootschap heeft voldaan aan haar publicatieplicht is

het voor schuldeisers door raadpleging van het handelsre-

gister eenvoudig na te gaan of zich een geval van hoofdelijke

aansprakelijkheid van de bestuurder voordoet. Heeft de ven-

nootschap niet voldaan aan haar verplichting tot publicatie van

de jaarstukken, dan kan dat feit op zichzelf ook leiden tot

bestuurdersaansprakelijkheid. Het niet voldoen aan de publi-

catieplicht vormt een sterke aanwijzing voor wanbeleid. De

bestuurder kan dan aansprakelijk worden gesteld op grond

van handelen in strijd met de wet én onbehoorlijk bestuur.

Veel bestuurders van Spaanse vennootschappen zijn zich niet

bewust van de grote risico´s die zij lopen als bestuurder. Het

zijn bovendien niet alleen de statutair bestuurders die deze

risico´s lopen, maar ook de feitelijk bestuurders: zij die niet

ingeschreven staan maar feitelijk de touwtjes in handen heb-

ben. Met name de automatische aansprakelijkheid uit de wet,

die evenzeer geldt voor de bestuurders van de S.A. (Sociedad

Anónima), komt vaak als een totale verrassing. Bovendien is

er voor de bestuurder niets meer aan te doen wanneer een-

maal de termijn van twee maanden ongebruikt is verstreken.

Alle nadien aangegane verplichtingen zijn en blijven ´geïnfec-

teerd´. Pas wanneer de bestuurder alsnog de voorgeschreven

maatregelen neemt kan hij weer ´veilig´ namens de

vennootschap opereren.
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