
nogerger: informatiewaarvanmenzelf
moet bedenkendat deze relevant zou
kunnen zijn.

De curator kaneen civielrechtelijk
bestuursverbod vorderen tegendebe-
stuurder of de feitelijk leidinggevende.
Gedurendedezeprocedurekandebe-
stuurder alvastwordengeschorst.Gelet
opde langeduur enonzekereuitkomst
vandergelijkeprocedures, kandebe-
stuurderwellicht onterecht jarenlang
zijn functieniet uitoefenen,waardoorhij
aanzienlijke schade lijdt.

Eeneenmaal opgelegdbestuurs-
verbodkanmaximaal vijf jaar duren.
Gedurendedezeperiodemagmenniet
als bestuurder, feitelijk leidinggevende
of als commissaris optredenofworden
benoemd.

Watbetekent eenbestuursverbod
voor eeneventueel dienstverband vande
bestuurder?Betekentdit een tijdelijke
belemmeringof automatischontslag,
vennootschapsrechtelijk en/of arbeids-
rechtelijk?Kaneenbestuursverbodals
ontslaggronddienen voor andere rechts-
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DenieuwewetCivielrech-
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nogmeermacht danhij

al had.De curator kaneenbestuursver-
bod vorderen indienhijmeentdat een
bestuurder onvoldoende inlichtingen
verschaft of onvoldoendemeewerkt aan
zijn verzoeken. Tothoever deze verplich-
tingen vandebestuurder reiken is de
vraag.

Omhetde curatornogmakkelijker te
maken ishetWetsvoorstel Versterking
PositieCurator aanhangig.Het zegt dat
als eenonderneming failleert bestuur-
ders alle informatie enmedewerking aan
de curatormoeten verschaffenwaarom
hij verzoekt. Bovendien zijnbestuurders
verplicht óók informatie te verschaffen
waarniet om is verzocht,maarwaarvan
zij kunnenbedenkendathet vanbelang
zoukunnen zijn omdeze ter beschik-
king te stellen.Of de eisen vande curator
redelijk zijn, doet niet ter zake.

Demedewerkingbetreft niet alleen
het verschaffen vanwachtwoordenofhet
geven van volmachten zodat de curator
bij buitenlandsebanktegoedenkan,
maar ookhetmeewerkenaanhet terug-
draaien vaneen volgensde curator pauli-
aneuzehandeling.Dit terwijl de rechter
hierwel eensheel anders over kanden-
ken.De curator kandeze verplichtingen
ookopleggenaancommissarissen en
feitelijk leidinggevenden.Bovendien
betreft dit niet alleendehuidige functi-
onarissen,maar een ieder diedrie jaar
voorafgaandaanhet faillissement in
functiewas.

Zie als vertrokkenbestuurder of com-
missarismaar eens informatie boven
tafel te krijgendiede curator verlangt.Of

Nieuwebevoegdheden curator: bestuurder is de klos
Bestuursverbod kan door nieuwewet zomaar verworden tot arbeidsverbodmet verlies van inkomsten
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Stigmatiserende effect van
een openbaar register van
bestuurdersmet schorsing
of verbodwordt onderschat

personenwaarmenbestuurder is? Zodra
het bestuursverbodeindigt, herleeft de
bestuurder of commissaris dan in zijn
oude functie?Deze vragen zijn onbeant-
woord.Het bestuursverbodkandanook
zomaar tot eenarbeidsverbod verworden
met verlies van inkomsten.

Hier blijft het niet bij: inhet handels-
register komt eenopenbare lijst van
personen tegenwie een schorsingof
bestuursverbod is uitgesproken. Voor-
alsnog zijn er geen (privacy)waarborgen
omtrent inzage en zal het toegankelijk
zijn voor iedereen.Ook voor instanties
waar dit register niet voorbedoeld is.

Het stigmatiserende effect van een
openbaar registerwordt onderschat.
Deze vormvan ‘namingand shaming’
zal tot reputatieschade vangetroffenbe-
stuurders leiden.De inschrijving vervalt
weliswaar automatischbij beëindiging
vanhet bestuursverbod,maardehistorie
vanhethandelsregister blijft beschik-
baar.Ookblijft het register beschikbaar
voorbepaaldeoverheidsinstanties. Voor
hoe lang enwaarvoordeze gegevens ge-
bruiktmogenworden, is onduidelijk.

Denieuwewet enhetwetsvoorstel bie-
denkortomamperwaarborgen voor (ex-)
bestuurders. Zij dreigen een speelbal te
worden vande curator. Eenbestuurder
kan zichzelf enigszinsbeschermendoor
beschikking tehoudenover relevante
informatie, ook als hij de onderneming
reedsheeft verlaten.

Welke informatiehij bij faillissement
aande curatormoet verschaffen enhoe-
ver demedewerking strekt, blijft als een
zwaard vanDamoclesboven zijnhoofd
hangen.

Eenmaal onderworpenaaneenbe-
stuursverbod is debestuurder deklos.

AnnemiekVermeijden is advocaat te
DenHaag,werkzaambij Ekelmans en
Meijer
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