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De Vereniging Insolventierecht Advocaten ("INSOLAD") heeft het Voorontwerp voor een 
Wet Civielrechtelijk Bestuursverbod bestudeerd. Gaarne brengt zij daarover de volgende 
opmerkingen over uw aandacht. 
 
INSOLAD is de landelijke vereniging van advocaten die zich hebben gespecialiseerd in het 
insolventierecht. Haar leden zijn advocaten die optreden als curator en/of partijen bijstaan 
die betrokken zijn bij faillissementen, surseances van betaling, schuldsaneringen en 
buitengerechtelijke reorganisaties. 
 
Algemene opmerkingen 
 
Het voorontwerp dient gezien te worden in het kader van het streven van de overheid 
faillissementsfraude te bestrijden. De overheid ziet daarin een taak voor de curator 
weggelegd. In hoeverre zo'n rol aan de curator dient te worden toegedeeld is een politieke 
vraag waarover INSOLAD geen mening uitdraagt. INSOLAD onderkent overigens het 
belang van (faillissements)fraudebestrijding doch plaatst daarbij de volgende 
kanttekeningen: 
- De primaire taak van de curator onder de huidige wetgeving is het beheer en de 

afwikkeling van de boedel ten behoeve van de crediteuren. Naar de mening van 
INSOLAD is van belang dat extra taken die aan de curator worden toegedeeld geen 
belemmering opleveren voor de uitoefening van deze primaire taak. Onder meer is van 
groot belang dat die taken er niet toe leiden dat betrokkenen bij het faillissement zich er 
jegens de curator op kunnen beroepen dat hun verplichting tot het verstrekken van 
informatie beperkt wordt in verband met het nemo tenetur beginsel; 

- De verrichtingen van de curator worden vergoed uit de boedel welke vergoeding in 
mindering komt op hetgeen aan de crediteuren kan worden uitgekeerd. Het is onwenselijk 
dat aan de curator taken worden opgedragen waarvan de resultaten niet aan de 
crediteuren ten goede komen, maar die door de boedel betaald dienen te worden. Het is 
wenselijk dat voor de uitoefening van die taken financiering uit andere bron plaatsvindt. 

 
In zijn algemeenheid is INSOLAD van mening dat met middelen voor een intensiever 
vervolgingsbeleid meer te bereiken valt ten aanzien van faillissementsfraudebestrijding dan 
met nieuwe wettelijke bepalingen. De huidige bepalingen in het Wetboek van Strafrecht 
bieden reeds lang een ruim kader voor de strafrechtelijke aanpak, maar opsporing en 
vervolging van deze delicten heeft in de loop der tijd weinig prioriteit gehad. 
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internationale aspecten 
 
De Faillissementswet is van toepassing op rechtspersonen die een woonplaats in Nederland 
hebben (art. 2-1 Fw), voor rechtspersoenen met een centrum van voornaamste belangen in 
de Europese Unie geldt als vereiste dat zij een vestiging of hun centrum van voornaamste 
belangen in Nederland hebben (art. 3 Europese Insolventieverordening). Dientengevolge 
kunnen ook rechtspersonen die naar buitenlands recht zijn opgericht in Nederland failliet 
verklaard worden. Uit het Voorontwerp  blijkt niet (i) of art. 106a-1 Fw mede van toepassing 
is op rechtspersonen naar buitenlands recht en (ii) of het bestuursverbod van art. 106b-1 Fw 
zich mede uitstrekt tot rechtspersonen naar buitenlands recht. 
 
Ad (i) 
Art. 106a-1 bepaalt dat het bestuursverbod kan worden uitgesproken jegens een bestuurder 
van een failliet verklaarde rechtspersoon. Aangezien onder rechtspersonen in de 
Faillissementswet ook buitenlandse rechtspersonen vallen lijkt deze bepaling erop te wijzen 
dat het bestuursverbod mede kan worden opgelegd aan bestuurders van buitenlandse 
rechtspersonen. Lid 2 sub a bepaalt echter dat één van de gevallen waarin een 
bestuursverbod kan worden opgelegd is het geval waarin voldaan is aan de voorwaarden 
voor bestuurdersaansprakelijkheid als bedoeld in de artikelen 138 eerste lid, of 248, eerste 
lid van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Die bepaling lijkt erop te wijzen dat de wetgever 
slechts Nederlandse vennootschappen op het oog heeft, aangezien immers deze 
bepalingen niet van toepassing zijn op buitenlandse vennootschappen en ook niet in een 
mogelijk bestuursverbod wordt voorzien indien de voorwaarden van deze bepalingen 
vervuld zouden zijn als zij op de onderwerpelijke rechtspersoon van toepassing zouden zijn. 
Insolad is van mening dat de bepaling in ieder geval van toepassing zou moeten zijn op 
buitenlandse rechtspersonen die aan de heffing van Nederlandse vennootschapsbelasting 
onderworpen zijn of op buitenlandse rechtspersonen die woonplaats in Nederland hebben.  
 
Ad (ii) 
Art. 106b lid 1 bepaalt dat de bestuurder aan wie een bestuursverbod is opgelegd 
gedurende vijf jaar nadat de uitspraak in kracht van gewijsde is gegaan, of zoveel korter als 
in de uitspraak is bepaald, niet tot bestuurder of commissaris van een rechtspersoon kan 
worden benoemd.  Ok hier is niet duidelijk of de bepaling beperkt is tot Nederlandse 
rechtspersonen of dat de bestuurder ook geen bestuurder kan worden van een buitenlandse 
rechtspersoon1. In het laatste geval is denkbaar dat het verbod geldt voor alle buitenlandse 
rechtspersonen, maar is ook voorstelbaar dat het verbod beperkt is tot rechtspersonen die 
een bepaalde band met Nederland hebben, bijvoorbeeld doordat zij in Nederland 
woonplaats hebben of aan Nederlandse vennootschapsbelasting onderworpen zijn. Het 
komt INSOLAD voor dat het bestuursverbod veel van zijn effectiviteit verliest indien het tot 
Nederlandse rechtspersonen beperkt is. Het komt INSOLAD voorts voor dat een vonnis 
waarin een bestuursverbod wordt opgelegd vatbaar is voor erkenning en tenuitvoerlegging 

                                                           
1 De memorie van toelichting (blz. 5) wijst op het laatste. 
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onder de Brussel I Verordening en het Verdrag van Lugano  en aldus evenzeer kan gelden 
ten aanzien van rechtspersonen in andere lidstaten van de Europese Unie en de Europese 
Ruimte. 
 
criterium  
 
Art. 106a lid 1 bepaalt dat het bestuursverbod gevorderd kan worden indien de bestuurder 
zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld. Anders dan onder de artikelen 2:138 en 2:248 
BW wordt in deze bepaling niet geëist dat het onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak 
van het faillissement is geweest2. Dat betekent dus dat ook in de gevallen waarin het 
faillissement aan geheel andere oorzaken te wijten is dan aan onbehoorlijk bestuur niettemin 
een bestuursverbod gevorderd kan worden. Het aantal gevallen waarin een bestuursverbod 
gevorderd kan worden is derhalve veel groter dan het aantal gevallen waarin de bestuurder 
aansprakelijk zal zijn op grond van art. 2:138/248 BW. Daar komt nog bij dat in de praktijk 
procedures wegens bestuurdersaansprakelijkheid vermeden plegen te worden  in de 
gevallen waarin de verwachting is dat de bestuurder onvoldoende verhaal biedt. Indien geen 
verhaal verwacht wordt kan de curator ook geen bevoorschotting krijgen onder de regeling 
als bedoeld in art. 2:138 lid 10 BW (garantieregeling curatoren). Een en ander betekent dat 
een veel groter aantal zaken zich leent voor het vorderen van een bestuursverbod dan voor 
een procedure wegens bestuurdersaansprakelijkheid. Desgevraagd heeft INSOLAD begroot 
dat als in ongeveer 20% van de faillissementen sprake is van enige vorm van fraude (1600 
van de ca. 8000 f/j) en in ongeveer 700 van die faillissementen bestuursverbodacties 
gevoerd zouden worden zonder dat in die gevallen tevens een 
bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure plaatsvindt de kosten daarvan op ca. € 7.000.000 
dienen te worden begroot. Daarbij zij opgemerkt dat er ook faillissementen zullen zijn die 
niet als frauduleus gekwalificeerd kunnen worden maar waarin toch aan het onbehoorlijk 
bestuurs-criterium voldaan is. 
 
De bepaling behelst ook in zoverre een uitbreiding dat niet alleen onbehoorlijk bestuur dat 
gepleegd is in de drie jaren voorafgaand aan het faillissement aanleiding kunnen zijn voor 
een bestuursverbod, maar ook gedragingen tijdens het faillissement. Insolad vraagt zich af 
of dit een zinvolle uitbreiding is. De rechtvaardiging voor het bestuursverbod naar aanleiding 
van gedragingen die voor het faillissement hebben plaatsgevonden zal er vooral in gezien 
moeten worden dat de betreffende bestuurder kennelijk niet voor zijn taak is uitgerust, een 
bestuursverbod wegens gedragingen die gepleegd zijn tijdens het faillissement zal 
voornamelijk een punitief karakter hebben. INSOLAD acht het niet wenselijk dat de curator 
betrokken is bij enige vorm van bestraffing van bestuurders, omdat strafvordelijke taken de 
curator kunnen belemmeren bij het vergaren van informatie ten behoeve van de afwikkeling 
van de boedel. Kortheidshalve wordt verwezen naar de beschouwingen die de  Commissie 
Insolventierecht van de Nederlandse Orde van Advocaten naar aanleiding van het 
voorontwerp aan deze materie heeft gewijd. In aanvulling daarop zij nog gewezen op het 

                                                           
2 Zie ook memorie van toelichting blz. 8. 
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nadien verschenen arresten van de Hoge Raad van 12 juli 2013, BZ3640 en 25 oktober 
2013 ECLI:NL:HR:2013:1042. 
 
belang 
 
Ingevolge art. 68 Fw is de curator belast met het beheer en de vereffening van de failliete 
boedel. Hij treedt primair op in het belang van de crediteuren en realiseert het actief 
teneinde de opbrengsten aan hen te kunnen uitdelen. De crediteuren hebben belang bij een 
procedure wegens bestuurdersaansprakelijkheid indien vooruitzicht bestaat op verhaal, 
maar zij hebben geen rechtstreeks belang bij een aan de bestuurder op te leggen verbod in 
de toekomst als bestuurder of commissaris van een rechtspersoon op te treden. In 
samenhang met onderhandelingen over of een procedure over 
bestuurdersaansprakelijkheid kan er nog wel een zeker belang zijn, omdat de curator dan de 
bestuursverbodactie kan hanteren als wisselgeld. Het ligt naar de mening van INSOLAD niet 
voor de hand dat, buiten de gevallen waarin de bestuursverbodsactie de 
bestuurderaansprakelijkheidsactie ondersteunt, de financiering van de bestuursverbodsactie 
plaatsvindt ten laste van de crediteuren. Indien de overheid wenst dat in die gevallen toch 
een bestuursverbod wordt gevorderd is het wenselijk dat de overheid de procedure ook 
betaalt. Overitgens acht INSOLAD het onwenselijk dat taken die de curator in het algemeen 
belang worden opgedragen, bijvoorbeeld in het kader van fraudebestrijding, interfereren met 
de primaire taak van de curator om de boedel te beheren en te vereffenen ten behoeve van 
de crediteuren. In dat verband zij gerefereerd aan … 
 
bestuurder-rechtspersoon 
 
INSOLAD maakt van de gelegenheid gebruik op te merken dat het naar haar mening 
bevorderlijk zou zijn voor de bestrijding van fraude en het achterhalen van 
verhaalsvermogen indien bepaald zou worden dat rechtspersonen slechts kunnen optreden 
als bestuurder van een andere rechtspersoon indien in het handelsregister tevens de NAW 
gegevens worden vermeld van de uiteindelijke natuurlijk persoon die benoemd is tot 
bestuurder van de bestuurder-rechtspersoon of althans van de laatste bestuurder-
rechtspersoon ingeval van gestapelde bestuurders-rechtspersonen. Het gaat hier dus om 
vermelding in het handelsregister van de natuurlijk persoon als bedoeld in art. 2:11 BW. Met 
name indien buitenlandse rechtspersonen tot bestuurder van een rechtspersoon zijn 
benoemd valt bij gebreke van zo'n vermelding veelal niet te achterhalen waar verhaal 
gezocht kan worden voor onbehoorlijk bestuur of wie aangesproken kan worden in verband 
met verduisterde activa. 
 
overige opmerkingen 
 
Art. 106a-2 sub a: Het woord "bestuurdersaansprakelijkheid" dient vervangen te worden 
door "kennelijk onbehoorlijke taakvervulling". De huidige redactie doet vermoeden dat 
slechts sprake is van kennelijk onbehoorlijke taakvervulling in de zin van art. 106a-2 Fw 
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indien de kennelijk onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak van het 
faillissement is geweest. Ook valt te overwegen het bestuursverbod te beperken tot de 
gevallen waarin het onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak is geweest van het 
faillissement, doch in dat geval verdient een andere redactie van de bepaling toch de 
voorkeur. In lid 1 zou voor het geval onbehoorlijk bestuur inde periode voorafgaand aan het 
faillissement verweten wordt bepaald kunnen worden dat dit onbehoorlijk bestuur een 
belangrijke oorzaak van het faillissement is geweest. In lid 2 zouden dan al dan niet 
weerlegbare bewijsvermoedens opgenomen kunnen worden voor de gevallen bedoeld 
onder b, d en e en zou eventueel het bewijsvermoeden van art. 2:138/248 lid 2 opgenomen 
kunnen worden. 
 
Art. 106a-2 sub b: In de huidige redactie is niet duidelijk of de vernietiging succesvol dient te 
zijn geweest. Voor een buitengerechtelijke vernietiging zou dit het geval kunnen zijn indien 
de bestuurder in die vernietiging heeft berust of indien in rechte (onherroepelijk) is komen 
vast te staan dat de rechtshandeling als gevolg van de vernietiging nietig is, voor een 
vernietiging door de rechter dient bepaald te worden of die vernietiging al dan niet 
onherroepelijk dient te zijn. Een alternatief is dat in de bestuursverbodsactie geoordeeld 
wordt over de geldigheid van de vernietiging. Dit compliceert dan wel die procedure. 
 
Art. 106a-2 sub d: Blijkens de memorie van toelichting is hier bedoeld gene die bestuurder 
was van een failliete rechtspersoon of zelf failliet is verklaard. Dit zou duidelijker tot 
uitdrukking kunnen worden gebracht. Men kan ook betrokken zijn bij een faillissement door 
het als crediteur aan te vragen doch dat is vermoedelijk niet bedoeld. Indien het gaat om 
betrokkenheid als bestuurder rijst de vraag of de bepaling ook van toepassing dient te zijn 
op de bestuurder die kort voor het faillissement het zinkend schip verlaat. De bepaling van 
art. 106a-1 sub d zou dergelijk gedrag niet moeten bevorderen. 
 
Art. 106a-2 sub e: De bepaling is naar de letter ook van toepassing als de boete is opgelegd 
door de fiscus, maar nog niet is getoetst door de rechter. Dit lijkt niet wenselijk. 
 
Art. 106a-3: Dit artikellid bepaalt dat het bestuursverbod mede kan worden uitgesproken 
jegens de bestuurder van een of meer rechtspersonen die bestuurder is als bedoeld in het 
eerste lid. De bestuurder als bedoeld in het eerste lid is de bestuurder van de failliete 
rechtspersoon. Daarom kan, naar de letter, deze bepaling slechts één maal doorgrijpen. Is A 
de failliete rechtspersoon, B de rechtspersoon-bestuurder van A, C de rechtspersoon van B 
en D de bestuurder van C, dan kan wel een bestuursverbod worden uitgesproken jegens C, 
maar niet jegens D. De formulering van art. 2:11 BW verdient daarom de voorkeur. 
 
Art. 106a-4 betreft de disculpatiemogelijkheid. De bestuurder kan zich disculperen indien de 
handelingen bedoeld in het eerste en tweede lid niet aan hem te wijten zijn. Sommige van 
de in het eerste en tweede lid beschreven gevallen gaan echter niet over handelingen 
(bijvoorbeeld de faillissementen bedoeld in lid 2 sub d). Het verdient daarom de voorkeur in 
lid 4 niet te verwijzen naar handelingen maar naar omstandigheden. 
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Art. 106b-1: In dit artikellid is bepaald dat de bestuurder aan wie een bestuursverbod is 
opgelegd gedurende de opgelegde termijn niet tot bestuurder of commissaris van een 
rechtspersoon kan worden benoemd. Het gebruik van het woord "kan" schept het 
vermoeden dat een benoeming tot bestuurder of commissaris nietig is en dit wordt door de 
memorie van toelichting bevestigd3. Het verdient de voorkeur dit expliciet in de wettekst op 
te nemen.  
 
Het is de vraag of de nietigheid van de benoeming van bestuurders in strijd met het 
bestuursverbod ook kan gelden voor buitenlandse rechtspersonen. Art. 2:14 BW waarnaar 
in de memorie van toelichting4 wordt verwezen heeft geen betrekking op buitenlandse 
rechtspersonen en blijkens art. 10:119 sub c en d BW valt de benoeming van bestuurders 
onder het incorporatiestelsel. Het verdient derhalve aanbeveling een regeling te treffen voor 
de gevolgen van het bestuursverbod op de benoeming tot bestuurder of toezichthouder in 
buitenlandse vennootschappen. 
 
De Raad voor de Rechtspraak heeft in zijn advies ervoor gepleit dat de vordering door de 
curator bij verzoekschrift wordt ingesteld in plaats van bij dagvaarding. Hoewel INSOLAD de 
door de Raad voor de Rechtspraak genoemde voordelen (effectiviteit en lagere kosten) 
onderkent is zij geen voorstander van de voorgestelde wijziging, omdat de vordering tot het 
geven van een bestuursverbod gecombineerd moet kunnen worden met een vordering 
wegens bestuurdersaansprakelijkheid als bedoeld in art. 2:138/248 BW. Deze laatste 
vordering wordt bij dagvaarding ingesteld. In verband met de samenhang is het van belang 
dat dezelfde rechtbank bevoegd is te oordelen over de 
bestuurdersaansprakelijkheidsvordering en over de bestuursverbodvordering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amsterdam, 19 november 2013 

                                                           
3 Blz. 4. 
4 Blz. 4. 


