
Publicatie JBN: Juridische Berichten voor het Notariaat

Jaargang 26

Publicatiedatum 31-08-2016

Afleveringnummer 9

Artikelnummer 40

Titel Civielrechtelijk bestuursverbod nader beschouwd

Auteurs Bosse, W.

Samenvatting

Op 1 juli 2016 is de Wet tot Wijziging van de Faillissementswet 

in verband met de invoering van de mogelijkheid van een 

civielrechtelijk bestuursverbod (Wet civielrechtelijk 

bestuursverbod) in werking getreden. Dit is aanleiding om een 

aantal onderwerpen uit deze wet die voor de (notariële) praktijk 

van belang zijn, nader te beschouwen.

JBN 2016(9) 40 Civielrechtelijk bestuursverbod nader beschouwd

Civielrechtelijk bestuursverbod nader 
beschouwd 

Op 1 juli 2016 is de Wet tot Wijziging van de Faillissementswet in verband met de invoering 

van de mogelijkheid van een civielrechtelijk bestuursverbod (Wet civielrechtelijk 

bestuursverbod) in werking getreden. Dit is aanleiding om een aantal onderwerpen uit deze wet 

die voor de (notariële) praktijk van belang zijn, nader te beschouwen.

1. Inleiding

In een eerdere bijdrage van mijn hand in JBN heb ik de contouren geschetst van het toenmalige 

wetsvoorstel Civielrechtelijk Bestuursverbod (JBN 2015, nr. 19). Daarvoor verwijs ik naar 

genoemde bijdrage. Hierna zal nader worden ingegaan op een aantal voor de praktijk van 

belang zijnde onderwerpen van de op 1 juli 2016 in werking getreden regeling. Zie hierover 

ook het lezenswaardige artikel van mr. A.C. Stroeve, ‘Het civielrechtelijk bestuursverbod 

vanuit notarieel perspectief’, WPNR 7059, 18 april 2015, p. 356-362.

De Wet civielrechtelijk bestuursverbod voorziet in de mogelijkheid voor de rechter om een 

civielrechtelijk bestuursverbod uit te spreken in het geval van – kort gezegd – 

faillissementsfraude. Door deze wet wordt het mogelijk om bestuurders die zich bezig houden 

met faillissementsfraude of die zich schuldig hebben gemaakt aan wanbestuur in de aanloop 

naar een faillissement langs civielrechtelijke weg een bestuursverbod op te leggen. De wet 

heeft een breder bereik dan de enkele bestrijding van faillissementsfraude. Het gaat ook om de 

bestrijding van aperte onregelmatigheden in of rondom een faillissement, zoals ernstige 

tegenwerking van de curator, faillissementsrecidive en de benadeling van crediteuren 

voorafgaand aan een faillissement (artikel 106a lid 1 letters b, c en d Fw) (zie hierover nader 

mijn eerdere hiervoor genoemde bijdrage aan dit tijdschrift). 

2. Persoonlijk verwijt

Een van de gronden waarop een bestuursverbod kan worden opgelegd is het geval van 

repeterende faillissementen – minstens driemaal in drie jaar – waarvan de betrokken persoon 

een persoonlijk verwijt treft (artikel 106a lid 1 letter d FW). 

Veel faillissementsfraude openbaart zich door een in de tijd relatief korte opeenvolging van 

faillissementen waarbij uiteindelijk telkens dezelfde bestuurder is betrokken. Deze 
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faillissementsrecidive of repeterende faillissementen door stelselmatige faillissementsfraudeurs 

rechtvaardigen een afzonderlijke grond voor een bestuursverbod. De grens wordt bij drie 

faillissementen gesteld, zodat er voldoende ruimte blijft bestaan voor ondernemers om, in het 

kader van het bevorderen van een tweede kans, na faillissement opnieuw als ondernemer aan de 

slag te gaan.

Het criterium ‘persoonlijk verwijt’ is opgenomen, omdat niet ieder faillissement, zelfs niet als 

het gaat om drie faillissementen binnen een relatief korte periode van drie jaar, per definitie 

leidt tot de vaststelling dat er sprake is (geweest) van onbehoorlijk bestuur. Gevallen waarin het 

huidige of eerdere faillissementen zijn te wijten aan bijvoorbeeld externe marktomstandigheden 

of een ongelukkige samenloop van omstandigheden, zoals het faillissement van een essentiële 

toeleverancier, komen normaal gesproken niet in aanmerking voor een bestuursverbod. De 

betrokken bestuurder kan zich dan disculperen met een beroep op het feit dat hem ter zake van 

de faillissementsrecidive geen ‘persoonlijk verwijt’ treft. Dit criterium laat de rechter de 

vrijheid om rekening te houden met alle omstandigheden van het geval. Te denken valt aan een 

faillissement van meerdere cliëntvennootschappen die door een trustkantoor worden beheerd, 

het feit dat iemand als interim-manager wordt geconfronteerd met meerdere faillissementen 

binnen korte tijd of het geval waarin in één keer of zeer kort achtereen een concern van 

onderling verbonden rechtspersonen failliet gaat.

De kwalificerende notie ‘persoonlijk verwijt’ verdient ook de nodige relativering waar het gaat 

om het functioneren van tijdelijke bestuurders, benoemd door de Ondernemingskamer 

overeenkomstig artikel 2:349a lid 2 of artikel 2:356 letter c BW. Kenmerkend hiervoor is dat 

zij juist vaak worden benoemd bij vennootschappen met (grote) financiële problemen, waarbij 

er een gerede kans bestaat dat deze uiteindelijk alsnog failliet gaan. Uiteraard mag ook van 

tijdelijke bestuurders, die benoemd zijn door de Ondernemingskamer, zorgvuldig bestuur 

worden gevergd. Tegelijk moet worden voorkomen dat dergelijke bestuurders onbedoeld een 

bijzonder risico gaan lopen dat inherent is aan het feit dat zij vaak bij noodlijdende bedrijven 

worden benoemd, waardoor het voor de Ondernemingskamer moeilijk(er) zou worden om 

tijdelijke bestuurders te vinden. Om die reden mag worden verwacht dat de rechter bij de 

beoordeling van een vordering tot een bestuursverbod wegens een repeterend faillissement 

terdege rekening zal houden met de omstandigheid dat een bestuurder tijdelijk door de 

Ondernemingskamer is benoemd. Dat sluit overigens ook aan bij andere bijzondere regelingen 

die voor deze tijdelijke bestuurders zijn getroffen (vgl. met name de artikelen 2:357 lid 6 en 

2:142a lid 2 letter e BW) (Kamerstukken II 2013/14, 34011, nr. 3, p. 21).

3. Wie kan het bestuursverbod vorderen?

De curator is de eerst aangewezene om een bestuursverbod te vorderen. De curator is immers 

als verantwoordelijke voor de goede afwikkeling van het faillissement het beste in staat om, 

mede met inachtneming van het gezamenlijke belang van de crediteuren, te beoordelen of er 

redenen zijn om een civielrechtelijk bestuursverbod te vorderen. Verder is de curator in de 

praktijk de eerste die in een faillissement op signalen van fraude stuit. De mogelijkheid voor de 

curator tot vordering van een civielrechtelijk bestuursverbod ziet de regering als een sequeel 

van het feit dat fraudesignalering een wettelijke taak is van de curator.

De regering verwacht dat in de meeste gevallen de vordering van een bestuursverbod door de 

curator als nevenvordering zal kunnen meelopen bij een actie wegens 

bestuurdersaansprakelijkheid (artikelen 2:138 en 2:248 BW). In die gevallen zullen de extra 

kosten van een verzoek tot oplegging van een bestuursverbod, als de rechter-commissaris 

daartoe verlof heeft verleend (artikel 68 Fw), naar verwachting zeer gering, zo niet 

verwaarloosbaar, zijn (Kamerstukken II 2013/14, 34011, nr. 3, p. 13)

Voor het voeren van de procedure tot het opleggen van een bestuursverbod is een machtiging 

van de rechter-commissaris vereist (artikel 68 Fw). Voor een willekeurig of ongebreideld 

optreden van de curator hoeft daarom volgens de regering niet te worden gevreesd 

(Kamerstukken II 2013/14, 34011, nr. 3, p. 10).

Naast de curator krijgt het openbaar ministerie (OM) de zelfstandige bevoegdheid om een 

civielrechtelijk bestuursverbod te vorderen. Deze bevoegdheid is bedoeld om te worden ingezet 

in die specifieke gevallen waarin het algemeen belang in het geding is. Te denken valt aan 

seriële beroepsfraudeurs die met repeterende faillissementen een grote maatschappelijke schade 

veroorzaken. Een andere grond die in de praktijk voor het openbaar ministerie vooral van 
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belang is, is het bestaan van onherroepelijk opgelegde fiscale vergrijpboetes (artikel 106a lid 1 

letter e Fw).

Bij schuldeisers kan de wens bestaan om tot een vordering tot het opleggen van een 

bestuursverbod te komen. Een van die schuldeisers kan de Belastingdienst zijn, die niet een 

zelfstandig recht heeft om een bestuursverbod te vorderen (Kamerstukken I 2015/16, 34011, D, 

p. 4). 

Zij kunnen hiertoe in overleg treden met de curator. Ziet de curator af van een vordering tot het 

opleggen van een bestuursverbod, dan kunnen schuldeisers zich op voet van artikel 69 Fw tot 

de rechter-commissaris wenden. Na de curator gehoord te hebben, beslist de rechter-

commissaris of de curator al dan niet de opdracht krijgt om een vordering tot het opleggen van 

een bestuursverbod in te stellen (Kamerstukken II 2013/14, 34011, nr. 3, p. 4)

4. Bestuursverbod: voor welke rechtspersonen?

De rechter, indien bewezen is dat een persoon zich schuldig heeft gemaakt aan 

faillissementsfraude in de brede zin als hiervoor in paragraaf 1 beschreven, kan deze persoon 

voor een periode van maximaal vijf jaar verbieden om bestuurder of commissaris van een 

rechtspersoon als bedoeld in artikel 2:3 BW te zijn (artikel 106b lid 1 Fw). 

Dat zijn verenigingen, stichtingen, NV’s, BV’s, coöperaties en onderlinge 

waarborgmaatschappijen. Het verbod is van overeenkomstige toepassing op bestuurders en 

commissarissen van een EESV, een SE een ECV met statutaire zetel in Nederland. 

Publiekrechtelijke rechtspersonen (artikel 2:1 BW), zelfstandige bestuursorganen, 

kerkgenootschappen als bedoeld in artikel 2:2 BW, en verenigingen van eigenaren vallen buiten 

het bereik van het civielrechtelijk bestuursverbod.

Buitenlandse rechtspersonen die hier vennootschapsbelastingplichtig zijn, kunnen aansprakelijk 

zijn op grond van de artikelen 2:138/248 BW, als deze rechtspersoon in Nederland failliet 

wordt verklaard (artikel 10:121 BW). In de algemene verwijzing naar de artikelen 2:138/248 

BW in artikel 106a lid 1 letter a Fw ligt besloten dat ook in deze omstandigheden een 

civielrechtelijk bestuursverbod gevorderd kan worden. Stroeve, a.w. (1. Inleiding), p. 360, stelt 

terecht dat dit uit de tekst van de wet niet is op te maken, omdat artikel 106 Fw slechts van 

toepassing is op de in artikel 2:3 BW genoemde rechtspersonen.

Met het civielrechtelijk bestuursverbod wordt bereikt dat een malafide bestuurder tijdelijk geen 

gebruik (en dus ook geen misbruik) kan maken van de beperkte aansprakelijkheid van een 

rechtspersoon. Een persoon aan wie een bestuursverbod is opgelegd mag nog wel een 

eenmanszaak of vennootschap onder firma (vof) drijven. Er bestaat, met andere woorden, niet 

het risico dat iemand met malafide intenties zich hult in het kleed van een rechtspersoon juist 

om zich aan die persoonlijke aansprakelijkheid te onttrekken. Zou ook deze vorm van 

economische activiteit worden verboden, dan zou volgens de regering sprake zijn van 

onverenigbaarheid met het proportionaliteitsbeginsel, omdat het bestuursverbod dan niet 

beperkt zou zijn tot bestuursfuncties, maar de facto zou neerkomen op een totaal 

ondernemingsverbod. Een daarmee zouden betrokkene wel heel veel mogelijkheden worden 

ontnomen om in zijn onderhoud te voorzien. omdat een eenmanszaak geen bestuurders kent en 

betrokkene bovendien persoonlijk aansprakelijk is voor de ontstane schulden (Kamerstukken II 

2013/14, 34011, nr. 3, p. 5 en Kamerstukken II 2014/15, 34011, nr. 6, p. 22).

5. Bestuursverbod voor natuurlijke personen met beroep of bedrijf 

Natuurlijke personen die een onderneming in de vorm van een eenmanszaak drijven, zijn 

persoonlijk aansprakelijk voor de ontstane schulden. Niettemin vindt de regering het ongewenst 

dat zo’n ondernemer in geval van frauduleus handelen in de toekomst, bij voortzetting van zijn 

zakelijke activiteiten na faillissement, alsnog zou kunnen profiteren van de beperkte 

aansprakelijkheid die een rechtspersoon (in beginsel) biedt. Daarom kan een bestuursverbod 

ook worden opgelegd aan een persoon die een onderneming drijft in de vorm van bijvoorbeeld 

een eenmanszaak of vennootschap onder firma (artikel 106a lid 4 Fw). Het concrete effect 

hiervan is dat de via een eenmanszaak, commanditaire vennootschap (cv) of vennootschap 

onder firma (vof) frauderende ondernemer in de toekomst geen bestuurder kan worden van een 

rechtspersoon. De gronden waarop een civielrechtelijk bestuursverbod van toepassing zijn, 

gelden mutatis mutandis voor de eenmanszaak, de commanditaire vennootschap en de 

vennootschap onder firma (Kamerstukken II 2013/14, 34011, nr. 3, p. 23).
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6. Bestuursverbod ook voor commissarissen?

De Commissie Vennootschapsrecht heeft in overweging gegeven om de vordering van een 

bestuursverbod niet te beperken tot (gewezen) bestuurders, maar uit te breiden tot de (gewezen) 

commissaris c.q. niet-uitvoerende bestuurder die binnen de termen van artikel 106a lid 1 Fw 

valt.

Hoewel hiervoor bij de regering begrip bestaat, is deze suggestie niet overgenomen om de 

volgende redenen.

“Allereerst bestaan er kenmerkende verschillen tussen de positie van de bestuurder, die vaak de 

dagelijkse leiding over een vennootschap heeft, en de vanwege zijn toezichtfunctie meer op 

afstand staande commissaris. Deze wet is een instrument bij de bestrijding van 

faillissementsfraude door bestuurders, die zich kunnen hullen in het kleed van een 

rechtspersoon om zich aan de persoonlijke aansprakelijkheid te onttrekken. Zij maken, ten 

slotte, vaak gebruik van rechtsvormen en vennootschapsstructuren die geen commissaris 

kennen. 

Vennootschappen met een raad van commissarissen of niet-uitvoerende bestuurders zijn 

bovendien veelal groter dan vennootschappen met louter een bestuur. In deze grotere 

vennootschappen is het aandelenbezit over het algemeen meer verspreid, waardoor er vanuit 

de aandeelhouders ook meer controle op commissarissen zal zijn. 

Dit is niet aan de orde bij stichtingen, die immers geen leden kennen. Voor het geval 

commissarissen het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie ernstig 

schaden gaat het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen echter al in de mogelijkheid 

voorzien om hun ontslag te verzoeken. Toewijzing daarvan zal ingevolge de in dat voorstel 

voorziene wijziging van artikel 2:298 BW tot een ‘bestuursverbod’ leiden.” De regering heeft 

daarom op verzoek van de VVD-fractie tijdens de behandeling in de Tweede Kamer een 

wetsevaluatie na vijf jaar toegezegd (Handelingen Tweede Kamer 17 juni 2015, p. 97-6-20) en 

voorts de bereidheid uitgesproken om daarbij de vraag te betrekken of er aanleiding kan zijn 

om voor gevallen van wanbeleid ook voor commissarissen in de mogelijkheid van een 

bestuursverbod te voorzien (Kamerstukken I 2015/16, 34011, nr. B, p. 2 en Kamerstukken I

2015/16, 34011, D, p.1-2).

7. Bestuursverbod: alleen bij onherroepelijke uitspraak, niet als 
voorlopige voorziening; wel schorsing mogelijk

Uitgangspunt van de wet is dat alleen bestuursverboden bij het Handelsregister worden 

geregistreerd als zij onherroepelijk zijn opgelegd. Daarmee wordt het bezwaar voorkomen, dat 

iemand naar achteraf blijkt ten onrechte met een bestuursverbod in het centrale register is 

opgenomen, omdat hij in hoger beroep alsnog in het gelijk is gesteld. Het zou tot zeer 

ongewenste complicaties in de sfeer van vooral het arbeids-, aansprakelijkheids- en het 

vennootschapsrecht kunnen leiden in al die gevallen waarin een vordering tot een 

bestuursverbod in een later stadium zou worden afgewezen (Kamerstukken II 2013/14, 34011, 

nr. 3, p. 27). 

Bovendien zou een bestuurder daardoor onnodig in zijn persoonlijke levenssfeer worden 

geschaad, hetgeen op gespannen voet zou staan met, in het bijzonder, artikel 8 EVRM. Ten 

algemene kan een civielrechtelijk bestuursverbod daarom ook niet uitvoerbaar bij voorraad 

worden verklaard, zoals is bepaald in artikel 106b lid 6 Fw. 

Los daarvan bestaat voor de rechter de mogelijkheid om een bestuurder in incidentele gevallen 

en bijzondere omstandigheden desgevorderd voor de duur van het geding te schorsen. Deze 

schorsing wordt in het handelsregister ingeschreven (artikel 106c leden 4-6 Fw). Daarbij kan de 

rechter inderdaad het risico laten meewegen dat iemand zijn malafide activiteiten gedurende de 

procesgang blijft voortzetten (Kamerstukken I 2015/16, 34011, D, p. 3).

8. Civielrechtelijke gevolgen van het bestuursverbod voor 
Nederlandse rechtspersonen

Wordt in strijd met het bestuursverbod gehandeld, dan is een besluit tot benoeming van een 

bestuurder of commissaris op grond van het artikel 106b lid 1 Fw nietig. 
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Daarnaast zal de inschrijving van een bestuurder in strijd met een bestuursverbod door het 

Handelsregister worden geweigerd. 

Een opgelegd bestuursverbod wordt geregistreerd bij het Handelsregister en kan door iedereen 

worden ingezien. 

Voor de praktijk zal dit dus betekenen dat een notaris die is betrokken bij de benoeming van 

een persoon als bestuurder of commissaris het Handelsregister zal moeten raadplegen. 

Hetzelfde geldt uiteraard indien een persoon bij oprichting wordt benoemd. Zie hierover nader 

hierna onder paragraaf 11. Handhaving.

Een ander bijkomend gevolg is dat de betrokken bestuurder niet langer als statutair bestuurder 

of commissaris kan functioneren bij alle andere rechtspersonen waar hij deze functie bekleedt 

(artikel 106b, lid 2 Fw). Voorwaarde is wel dat zij in staat zijn gesteld om hun zienswijze in de 

procedure naar voren te brengen conform artikel 106c lid 2 Fw, ongeacht of hiervan al dan niet 

gebruik is gemaakt. Ook in het laatste geval gaat het immers om rechtspersonen die, aldus 

artikel 106b lid 2 Fw, in de procedure zijn ‘betrokken’. 

De rechtbank kan in zijn uitspraak voor betrokkene ruimte laten om bestuurder te worden of te 

blijven van bijvoorbeeld diens eigen pensioen- of stamrecht-BV of de lokale schaakvereniging, 

omdat het openbaar belang dat met het uitspreken van een bestuursverbod wordt gediend bij dit 

soort (niet-commerciële) rechtspersonen doorgaans niet in het geding is. De wettelijke regeling 

biedt hiermee de mogelijkheid voor een op de omstandigheden van het geval toegesneden 

werkingssfeer van het bestuursverbod. Dat komt tot uitdrukking in de zinsnede ‘Tenzij in de 

uitspraak anders is bepaald’ van artikel 106b lid 2 Fw.

In dit verband is het van belang te melden dat indien het bestuursverbod ertoe leidt dat een 

onderneming zonder bestuurders komt te zitten, de rechtbank nieuwe – tijdelijke – bestuurders 

kan benoemen. De benoeming tot tijdelijk bestuurder of commissaris is voorzien in artikel 106c 

leden 3 tot en met 6 Fw. Daarbij kan de rechtbank bepalen dat de in het bestuur benoemde 

tijdelijke bestuurders aanblijven tot een nieuw bestuur is gevormd. In beide gevallen dient de 

rechtbank de termijn te bepalen gedurende welke de tijdelijke bestuurders in functie zullen 

blijven. De rechtspersoon dient er dan voor zorg te dragen dat binnen die termijn een nieuw 

bestuur wordt gevormd. Het voorgaande is van overeenkomstige toepassing op de 

rechtspersoon die als gevolg van het bestuursverbod zonder commissarissen komt te verkeren 

(Kamerstukken II 2013/14, 34011, nr. 3, p. 28). 

Bij de benoeming van de tijdelijke bestuurder of commissaris zal de rechtbank de op grond van 

artikel 106c lid 2 Fw in de procedure betrokken rechtspersonen vragen wie zo nodig als 

vervangend bestuurder of commissaris kan optreden, als een bestuursverbod wordt opgelegd. 

De benoeming van een tijdelijk bestuurder of commissaris heeft tot gevolg dat hij voor de duur 

van zijn benoeming alle bevoegdheden heeft die de wet en de statuten van de betrokken 

rechtspersoon aan de betrokken bestuurder c.q. commissaris toekennen. Hij behoort van zijn 

bevoegdheden in zoverre een terughoudend gebruik te maken dat hij in beginsel niet meer doet 

dan past bij de hem tijdelijk opgedragen taak en noodzakelijk is voor het behoorlijke bestuur 

van de rechtspersoon. Iemand die tijdelijk bestuurder (of commissaris) wordt van een 

vennootschap, valt onder hetzelfde aansprakelijkheidsregime als de andere bestuurders 

(Kamerstukken II 2013/14, 34011, nr. 3, p. 29). Hetzelfde geldt voor de door de 

Ondernemingskamer op grond van artikel 2:349a lid 2 of artikel 2:355 lid 1 juncto artikel 2:356 

letter c BW benoemde tijdelijke bestuurder. Zie daarover D.D. Krop, C.J. Scholten en B.E. 

Verburgt, ‘De tijdelijk bestuurder: daadkrachtig op eieren lopen’, in: M. Holtzer, A.F.J.A. 

Leijten en D.J. Oranje (red.), Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2014-

2015, Serie Vanwege het Van der Heijden Instituut, Deel 128, Deventer: Kluwer 2015, p. 193-

223.

9. Civielrechtelijke gevolgen van het bestuursverbod voor 
buitenlandse rechtspersonen

De inschrijving van buitenlandse rechtspersonen zal door de Kamer van Koophandel worden 

geweigerd, als blijkt dat deze rechtspersoon door iemand wordt bestuurd aan wie in Nederland 

een bestuursverbod is opgelegd. 
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Volgens het Nederlands internationaal privaatrecht wordt bij de oprichting van een 

rechtspersoon gekeken naar de benoembaarheid van de bestuurders volgens het recht van het 

land waar de rechtspersoon wordt opgericht. Wanneer een buitenlandse rechtspersoon echter in 

Nederland actief wil zijn, zal zij zich moeten inschrijven in het Handelsregister bij de Kamer 

van Koophandel. Blijkt een bestuurder in Nederland een bestuursverbod te hebben, dan zal die 

inschrijving worden geweigerd. Hiertoe zal het Handelsregisterbesluit 2008 worden aangepast. 

Van de wijziging van de Handelsregisterwet heeft tot maart 2015 een voorontwerp ter 

consultatie gelegen (http://www.internetconsultatie.nl/handelsregister).

Een in Nederland opgelegd bestuursverbod staat er niet aan in de weg dat iemand alsnog 

bestuurder van een elders in de Europese Unie opgerichte rechtspersoon wordt, omdat er, bij de 

huidige stand van het Europese integratieproces, geen sprake is van de automatische 

wederzijdse erkenning van bestuursverboden. Het is aan iedere EU-lidstaat zelf voorbehouden 

om te bepalen onder welke voorwaarden iemand al dan niet bestuurder van een rechtspersoon 

kan worden. In dergelijke grensoverschrijdende gevallen kan, in het kader van de interne markt, 

alleen een Europese oplossing uitkomst bieden. Nederland heeft dit belangrijke aspect tijdens 

de onderhandelingen over een nieuwe Europese insolventieverordening met succes Europees 

weten te agenderen. Afgesproken is dat de Europese Commissie onderzoek zal doen naar de 

grensoverschrijdende aspecten van bestuursverboden en daarover nog dit jaar (2014) zal 

rapporteren (artikel 90 lid 3 van Verordening nr. 2015/848 van 20 mei 2015, Pb. L 141) 

(Kamerstukken II 2013/14, 34011, nr. 3, p. 18).

10. Registratie van bestuursverboden

De centrale registratie van bestuursverboden bij het Handelsregister is voorzien in artikel 106b, 

lid 3, laatste zin Fw: “Tevens wordt het bestuursverbod, voor de duur waarvoor het is 

opgelegd, geregistreerd bij het Handelsregister." 

Bestuursverboden worden tijdelijk, voor de duur waarvoor zij zijn opgelegd en op aangeven 

van de griffie, door de Kamer van Koophandel bij het Handelsregister geregistreerd (artikel 

106b lid 3 Fw). Bijgevolg wordt de openbare registratie door de Kamer van Koophandel direct 

beëindigd na ommekomst van deze periode.

Voorwaarde is dat de uitspraak houdende oplegging van een bestuursverbod onherroepelijk 

moet zijn. Daarmee wordt voorkomen dat iemand naar achteraf blijkt ten onrechte met een 

bestuursverbod in het centrale register is opgenomen, omdat hij in hoger beroep alsnog in het 

gelijk is gesteld. 

Doordat het verbod gemaximeerd is op vijf jaar, de registratie tijdelijk is, namelijk voor de duur 

van het verbod, en is beperkt tot die gevallen waarin het betrokken vonnis onherroepelijk is 

geworden, wordt volgens de regering voldaan aan de eis van proportionaliteit (Kamerstukken II

2013/14, 34011, nr. 3, par. 6).

In de wet is niet voorgeschreven op welke wijze het bestuursverbod bij het Handelsregister 

moet worden geregistreerd. De Kamer van Koophandel heeft hieraan uitvoering gegeven door 

registratie via een aan te leggen lijst die beschikbaar is de website van de Kamer van 

Koophandel: https://www.kvk.nl/over-de-kvk/civielrechtelijk-bestuursverbod/.

Doorhaling in het Handelsregister geschiedt zonder aantekening dat een bestuurder 

uitgeschreven is in verband met een gerechtelijke uitspraak. De primaire bron van informatie 

over bestuursverboden is zodoende de openbare lijst. De vermelding van het bestuursverbod 

hierop vervalt zodra de door de rechter bepaalde termijn is bereikt. Vermeldingen van 

opgelegde verboden zijn na de vervaldatum niet meer openbaar raadpleegbaar.

Voor bepaalde publieke instanties, zoals Dienst Justis in het kader van het doorlopend toezicht 

op rechtspersonen, vormt een opgelegd bestuursverbod tijdens, maar ook na het verstrijken van 

het verbod, een relevant gegeven voor risico-inschatting. Voor dat doel zullen historische 

gegevens over bestuursverboden beschikbaar blijven. De historische gegevens inzake 

bestuursverboden zullen onder meer beschikbaar blijven, naast Justis, voor de 

rijksbelastingdienst, het openbaar ministerie, de Autoriteit Consument en Markt alsmede voor 

de Autoriteit Financiële Markten. In de wijziging van de Handelsregisterwet zal daarvoor een 

wettelijke grondslag worden opgenomen. Bij die gelegenheid zal ook worden voorzien in een 

bewaartermijn. Daartoe zal worden aangesloten bij de termijn van acht jaar, overeenkomstig 

artikel 9 lid 1 van de Wet controle op rechtspersonen. De regering vindt dat vanuit de optiek 
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van privacybescherming hier een zorgvuldige afweging nodig is, die zal worden meegenomen 

bij de adviesaanvraag over de genoemde wijzigingen van de Handelsregisterwet en het 

Handelsregisterbesluit aan het College bescherming persoonsgegevens (Cpb). De Dienst Justis 

betrekt deze informatie bij het doorlopend toezicht op rechtspersonen en de mogelijkheid om 

aan toezichthouders risicomeldingen te kunnen verschaffen. Bij de wijze waarop daarbij ook 

informatie over inmiddels beëindigde bestuursverboden kan worden betrokken, zal uiteraard, 

zodra dat beschikbaar is, het Cbp-advies worden betrokken (Kamerstukken II 2014/15, 34011, 

nr. 6, p. 12).

11. Handhaving

Handhaving van het civielrechtelijk bestuursverbod geschiedt doordat opgelegde 

bestuursverboden leiden tot doorhalingen van registratie als bevoegd bestuurder of commissaris 

bij de in het vonnis genoemde rechtspersonen in het Handelsregister. 

De Kamer van Koophandel noch een notaris zal medewerking verlenen aan de oprichting dan 

wel de inschrijving van nieuwe rechtspersonen met iemand voor wie een bestuursverbod geldt 

als bestuurder of commissaris. 

Gedurende de duur van het verbod zal de betrokkene door de Kamer van Koophandel worden 

geweigerd wanneer hij zich opnieuw wil inschrijven als bestuurder. De in het 

Handelsregisterbesluit 2008 opgenomen weigeringsgronden voor inschrijving zullen daartoe 

worden aangepast. 

Om ook tegen de voortzetting van gewraakte bedrijfsactiviteiten op te kunnen treden, mocht 

iemand een bestuursverbod als ‘feitelijk beleidsbepaler’ willen omzeilen, maakt deze wet het 

mogelijk om zo nodig een dwangsom op te kunnen leggen (artikel 106b, lid 5 Fw). Zie over de 

rol van de notaris bij de handhaving van het bestuursverbod in het geval van een feitelijk 

bestuurder (paragraaf 12).

Om te voorkomen dat een bestuurder, ondanks een verbod, toch tot bestuurder wordt benoemd 

in een nieuw op te richten rechtspersoon, zal de notaris, voorafgaand aan de oprichting van een 

rechtspersoon, het Handelsregister moeten raadplegen (Kamerstukken II 2013/14, 34011, nr. 3, 

p. 25).

Dit kan door de lijst te raadplegen via de website van de Kamer van Koophandel: 

https://www.kvk.nl/over-de-kvk/civielrechtelijk-bestuursverbod/ (zie hiervoor onder paragraaf 

10).

12. Feitelijk bestuurder

Op grond van artikel 106d, lid 1 Fw wordt de feitelijk bestuurder gelijk gesteld met de 

statutaire bestuurder, zodat ook hem – en niet alleen zijn stroman – een bestuursverbod kan 

worden opgelegd. 

De gelijkstelling tussen statutair en feitelijk bestuurder betekent tevens dat een bestuursverbod 

kan meebrengen dat iemand ook geen feitelijk bestuurder meer kan worden. Daarmee wordt 

bereikt dat wordt voorkomen dat iemand met een bestuursverbod feitelijk leiding gaat geven 

aan een rechtspersoon. Zoals hiervoor geschreven kan volgens de regering de mogelijkheid om 

de naleving van een bestuursverbod via een dwangsom af te dwingen juist voor dit geval 

uitkomst bieden (artikel 106b lid 5 Fw). 

Terecht stelt mr. A.C. Stroeve in zijn artikel vragen bij de effectiviteit van dit middel: wie 

controleert of een persoon aan wie een bestuursverbod is opgelegd zich nadien gedraagt als 

feitelijk beleidsbepaler (a.w. (zie 1. Inleiding), noot 24).

Of er sprake is van een feitelijk beleidsbepaler hangt volgens de regering af van de 

omstandigheden van het geval. In het bijzonder kan hierbij worden gedacht aan het geval 

waarin een functionaris een algemene volmacht heeft verkregen waarin hij feitelijk dezelfde 

bevoegdheden krijgt als de statutaire bestuurders. 

Het bestuursverbod betreft geen verbod op aandeelhouderschap. Niettemin is onder 

omstandigheden denkbaar dat een aandeelhouder feitelijk het beleid bepaalt. Daarbij is 

bijvoorbeeld van belang hoe de uit de aandelen voortvloeiende zeggenschap wordt aangewend. 
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Zo zal een enig aandeelhouder die het bestuur ontslaat en benoemt en actief gebruik maakt van 

zijn instructierecht sneller als feitelijk beleidsbepaler worden aangemerkt dan een 

minderheidsaandeelhouder die zich niet actief inlaat met het beleid van het bestuur. Door 

voldoende ruimte te laten voor aandeelhouderschap, maar tegelijk te impliceren dat dit in het 

individuele geval niet mag worden uitgeoefend op een wijze die ertoe leidt dat een opgelegd 

bestuursverbod wordt omzeild, wordt op proportionele wijze een legitiem doel gediend. 

Een belangrijke adviseur kan eveneens beleidsbepaler in de zin van artikel 106d lid 1 Fw zijn. 

Zo overwoog de Ondernemingskamer dat een adviseur die door zijn adviezen een belangrijke 

invloed had op beslissingen van het bestuur, deelnam aan bestuursvergaderingen en 

werknemers aannam en ontsloeg, gelijk te stellen was aan een ‘feitelijk’? bestuurder (Hof 

Amsterdam 15 februari 2013, ECLI:NL:GHAMS:2013:BZ1149, r.o. 9.4.1. e.v.) (Kamerstukken 

II 2013/14, 34011, nr. 3, p. 30).

In zijn artikel in het WPNR gaat mr. A.C. Stroeve nader in op de rol die de notaris kan spelen 

bij de handhaving van een bestuursverbod door een feitelijk bestuurder (a.w. (zie 1. Inleiding) 

p. 361 en 362). Ik volsta hier met een verwijzing naar dat artikel. Ik twijfel of zijn standpunt 

door de tuchtrechter wordt gehonoreerd, dat er voor de notaris geen weigeringsplicht doch 

alleen een informatieplicht is (waarschuwing dat een dwangsom verschuldigd is), indien de 

notaris wordt verzocht statuten zodanig in te richten dat aan de persoon aan wie een 

bestuursverbod is opgelegd, vergaande zeggenschapsrechten worden toegekend, zodat deze als 

feitelijk bestuurder zal kunnen functioneren.

De regering erkent dat bij de toepassing van artikel 106d, lid 1 Fw bewijsproblemen denkbaar 

zijn. Dat is voor de regering echter geen reden om de mogelijkheid tot omzeiling van het 

bestuursverbod via de weg van het feitelijk bestuurderschap open te laten (Kamerstukken I 

2015/16, 34011, B, p. 10).

13. Résumé

De Wet civielrechtelijk bestuursverbod kan zeker nuttig zijn om faillissementsfraude te 

bestrijden. Hoewel de wet al op 1 juli jl. in werking is getreden is er thans nog geen uitwerking 

in nadere regelgeving zoals de Handelsregisterwet en het Handelsregisterbesluit. Wel is al via 

de website van de Kamer van Koophandel de lijst met bestuursverboden te raadplegen 

https://www.kvk.nl/over-de-kvk/civielrechtelijk-bestuursverbod/.

De handhaving van het bestuursverbod in het geval van een feitelijk bestuurder door middel 

van een dwangsom, roept vragen op naar de effectiviteit van dit middel. Bovendien levert dit 

bewijsproblemen op. Ook zijn er vragen over de handhaving door de notaris van het 

bestuursverbod in het geval van een feitelijk bestuurder.

Na vijf jaar zal de wet worden geëvalueerd. Daarbij zullen naar verwachting bovenstaande 

vragen over de handhaving van het bestuursverbod aan de orde komen. De regering heeft 

aangekondigd dat daarbij ook de vraag zal worden betrokken of er aanleiding is om voor 

gevallen van wanbeleid ook voor commissarissen in de mogelijkheid van een bestuursverbod te 

voorzien.

Wet van 8 april 2016 tot wijziging van de Faillissementswet in verband met de invoering van de 

mogelijkheid van een civielrechtelijk bestuursverbod (Wet civielrechtelijk bestuursverbod), Stb. 

2016, 153. 

Besluit van 27 mei 2016 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet 

civielrechtelijk bestuursverbod, Stb. 2016, 205.
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