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Meld tijdig het niet kunnen betalen van loonbelasting en omzetbelasting 
 
 
Het economische dal zorgt ervoor dat bedrijven letterlijk de bodem van de kas bereiken. 
Banken zijn heel terughoudend in het geven van (extra) krediet. Soms kan een bedrijf zijn 
rekeningen even niet betalen. Wanneer informeer je de crediteuren hierover? Een lastige 
keuze, zorgt een melding niet voor nog meer problemen? Toch is het melden van 
betalingsproblemen aan de Belastingdienst sterk aan te raden. Doet een ondernemer dit 
niet, dan kunnen de bestuurders in privé aansprakelijk gesteld worden. 
 
Besloten vennootschap 
 
Een bestuurder van een bv is hoofdelijk aansprakelijk voor de loonbelasting, premies 
werknemersverzekeringen, inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet en 
omzetbelasting (btw) die de bv moet betalen aan de Belastingdienst. Een bestuurder kan 
zich dus niet beroepen op het feit dat de bv een aparte rechtspersoon is. 
 
 
Eenmanszaak/vennootschap onder firma 
 
Ondernemers die hun bedrijf in een persoonlijke onderneming voeren, zoals een 
eenmanszaak of firma, zijn altijd al hoofdelijk aansprakelijk. Hoofdelijke aansprakelijkheid wil 
zeggen dat de Belastingdienst iedere bestuurder in privé kan aanspreken voor de totale 
belastingschuld. De bestuurder moet zelf dan maar zien hoe hij deze door hem betaalde 
belastingschuld terugkrijgt (verhaalt) van de bv of de andere bestuurders. 
 
 
Vereniging/stichting 
 
Voor een bestuurder van een vereniging of stichting geldt de hoofdelijke aansprakelijkheid 
alleen als de vereniging of stichting ook vennootschapsbelastingplichtig is. Het bestuur van 
een lokale jeu de boule vereniging is dus niet hoofdelijk aansprakelijk voor de loonbelasting 
die de club voor de trainer moet afdragen of voor de btw over de kantineomzet. 
 
Een bestuurder is aansprakelijk als aannemelijk is dat het niet betalen van belastingen en 
premies het gevolg is van aan hem te wijten kennelijk onbehoorlijk bestuur over de 
afgelopen drie jaar. De Belastingdienst moet dit kennelijk onbehoorlijk bestuur aannemelijk 
maken, wat in de praktijk niet eenvoudig is. 
 
Gerelateerd 
 
Maar een bestuurder is ook aansprakelijk als hem kan worden verweten dat hij niet op tijd 
heeft gemeld dat de belastingen en premies niet betaald konden worden. De bestuurder 
moet dan eerst aannemelijk maken dat het niet aan hem te wijten is dat geen juiste melding 
betalingsonmacht is gedaan. Vervolgens moet hij ook nog aannemelijk maken dat het niet 
zijn schuld is dat de belastingen en premies niet zijn betaald. Op de bestuurder ligt dan dus 
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een dubbele bewijslast. 
 
 
Let op! 
 
Ook voor de premies voor een verplicht bedrijfstakpensioenfonds bestaat hoofdelijke 
aansprakelijkheid. De melding betalingsonmacht moet de ondernemer dan bij het 
bedrijfstakpensioenfonds doen. 
 
De melding moet zijn gedaan binnen twee weken nadat de belastingen of premies hadden 
moeten zijn betaald. Elke bestuurder apart kan de melding doen. Aan de melding zijn geen 
vormvoorschriften verbonden. Schriftelijk is overigens niet alleen op papier. Ook het invullen 
van een webformulier van de Belastingdienst valt hieronder. 
 
De melding betalingsonmacht geldt niet automatisch als een verzoek om uitstel van betaling 
of als een verzoek om kwijtschelding. Dit moet apart aangevraagd worden. Ook de 
aangifteplicht voor de loonheffingen en btw blijft gewoon doorlopen. 
 
 
Let op! 
 
Als de ondernemer verwacht dat zijn onderneming een betalingsachterstand gaat oplopen bij 
zijn belastingschuld, kan hij met de Belastingdienst contact opnemen. 
 
Verrekening teruggaaf omzetbelasting met te betalen loonbelasting 
Als u omzetbelasting terugkrijgt kunt u een verrekenverzoek indienen bij de Belastingdienst. 
Dit verzoek dient schriftelijk gedaan te worden. 
 
 


