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CP’IEI.RECHT’LIJK BESTUURSVERBOD
VOOR FAILLISSEMENTSERAUDEURS:

Boeven vangen op kosten“ EEN AMBIVALENT VOORSTEL
irator als hoeder van het algen

1 Daan Doorenbos*
1

ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE

Afdeling advisering van de Raad van State maakt opmerkingen over de
4iscrepantie tussen de doelstelling van het voorstel, zoals die in de

Hmemone van toelichting is geformuleerd en de tekst van het voorstel
maar een placebo
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& FIL erkot mr M 1. Lennaru

R-J Boswijk & N. Vreede

Het wetsvoorstel Civielrechteljk Bestuursverbod: de
Kamer wordt beperkt ingelicht over de
inlichtingenplicht1
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Procedure

• Vordering curator of verzoek OM

• Tegen (in)direct bestuurder, beleidsbepaler

• Bij rechtbank

• Treedt pas in werking na kracht van gewijsde

5 gevallen —3 jaren voorafgaand aan faillissement

• Aansprakelijkheid ex 2:138/2:248 BW

• Schuldig aan paulianeus handelen

• Schending informatie-/medewerkingsplicht

• Ten minste 2x faillissement, persoonlijk verwijt of

• Fiscale vergrijpboete

Civiefrechtelijk bestuursverbod
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Gevolg - vijf jaar of zoveel korter als bepaald in uitspraak

• Bestuursverbod (bestuurder of commissaris)

• Van rechtspersoon

• Handelsregister schrijft uit

Sanctie

• “Kan niet langer zijn taak als bestuurder uitoefenen”

• Uitschrijving—als toch benoemd, nietig

• Onbevoegd te vertegenwoordigen “in een bestuursfunctie”

• “Beletsel” — defungeren of tijdelijke belemmering?

• Centrale registratie bij handelsregister

Civiefrechtelijk bestuursverbod
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Effectief?

• Bestuurder heeft belang bij instellen van rechtsmiddelen lange
kostbare procedure

• Mogelijkheid van ontgaan verbod door gebruik stromannen

• Waarom zou curator bestuursverbod vorderen?

• Volgens Ew (1893), HR (Sigmacon II en Maclou) en literatuur
(heersende opvatting) + primair: dienen belang de schuldeisers

• Dient daarbij wel rekening te houden met andere belangen
• Vrij algemene uitleg daarvan: rekening kan worden gehouden met

andere belangen voor zover daarbij de belangen van de
schuldeisers niet worden geschaad + belangen van de schuldeisers
prevaleren

Civielrechtelijk bestuursverbod
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• Voornamelijk modernisering tekst

Strafrechtelijke pendant Pauliana - max 6 jaar of boete van € $1.000

Een voorbeeld van een geval waarin gekozen is om de
strafrechtelijke norm hogerte leggen, betreft paulianeuze handelingen. De
strafrechtelijke norm is inhoudelijk identiek aan hetgeen is opgenomen in
de artikelen 42 en 47 Fw. Echter waar laatstgenoemde bepalingen geen
onderscheid maken tussen handelen dat opzettelijke of culpoos geschiedt,
concentreert de strafwet in de artikelen 341 en 343 Sr zich (bij strafbaar-
stelling van handelingen die op grond van de Faillissementswet
neerkomen op onttrekken en bevoordelen) enkel op opzettelijk handelen
gericht op benadeling van schuldeisers.

• Schending administratieplicht 2:10 BW: economisch delict, en voorts: 344a

Herziening straffiaarstelling faillissementsfraude

(opzet) en 344b (schuld)
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Opsteften versterkt posïtie van de curator

Nieuwsbehcht t 24-02-2014

Straks krijgt de curator naast zijn kerntaak —

vereffening van de failliete boedel ten bate van gezamenlijke schuldeisers — een wettelijke taak bij de

fraudesïgnale ring. In de praktijk stuit een failiissementscurator vaak als eerste op onregelmatigheden,

zoals gaten in de administratie of het ontbreken van goederen uit de boedel. Het gaat niet aan die

kennis onbenut te laten. Door hem meer ruimte te geven om in die gevallen actie te ondernemen,

wordt de aanpak van failiissementsfraude effectiever.

extra taak: fraudesignalering

Versterking van de positie van de curator

aanscherping informatieplicht
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• extra taak: fraudesigna lering door curator

Kanttekeningen:
V Lege boedels
V Primaire taak curator: behartiging belangen van de schuldeisers
V Aangifte door curator: mogelijk geen beroep op

bestuurdersaansprakelijkheids-polis
V Curator mogelijk gecommitteerd door prepack

aanscherping informatieplicht:
Ook actief verschaffen van informatie door failliet
Gehouden held derden curator toegang te geven tot administratie

Kanttekening:
V Verbod op dwang tot zelf-incriminatie
(Vergl. echter HR 24-1-2014, ECLI:NL:HR:2014:161)

Versterking van de positie van de curator
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Fraudebestrijding door curator

Middelen curator:

• Informatieverplichting failliet en (bepaalde) derden (105-106)
• Faillissementsverhoor (66)
• Inbewaringstelling ($7)
• Binnentreden (93a)
• Postblokkade (99)
• Pauliana (42 ev)
• Bestuurdersaansprakelijkheid (2:138/24$)
• Algemene beheers- en beschikkingsbevoegdheid (23)
• PGV(HR)
• Etc.
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Aan wettelijke bevoegdheden geen gebrek. Maar waaraan dan wel?

• Mindset: curator is gericht op belang van de schuldeisers
V Conform de wet, HR, praktijk en cultuur
V’ Ziet aanpak fraude als taak overheid (OM)
V Is meestal niet strafrechtelijk onderlegd
V Is gericht op vergroting van de boedel
V loomuchtodo

OM is vooral gericht op kleine eenvoudige zaken waarin voor curator
weinig te halen valt

V Voor curator zijn juist de grote complexe zaken vaak interessant

Fraudebestrijding door curator

• Belang:
il’
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vv. Aan wettelijke bevoegdheden geen gebrek. Maar waaraan dan wel?

Resources:
V Beperkt aantal beroepscuratoren
V Overwegend van kleinere kantoren met beperkte ondersteuning
V (Toenemende) complexiteit van data collection en eDiscovery
V Beperkte financiële expertise

Bevoegdheden in het buitenland:
v’ Vaak wel erkenning van het faillissement (o.a. InsVo), maar geen

gebruik van dwangmiddelen uit Fw.
V Hoge kosten
V Curator is nationaal georiënteerd; ontbreken internationaal netwerk

Fraudebestrijding door curator
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vv. Aan wettelijke bevoegdheden geen gebrek. Maar waaraan dan wel?

Financiële middelen:
/ In ca. 65% van faillissementen zelfs niet genoeg middelen om salaris

curator te voldoen

r Vertrouwen in opvolging:
V Afgelopen decennia veel programma’s geweest om curatoren tot het

doen van aangifte aan te sporen: leidde vaak niet tot enig (zichtbaar)
resultaat

Fraudebestrijding door curator
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Oplossing?

1. Laat verantwoordelijkheid voor fraudebestrijding primair bij OM (waar
deze ook behoort te liggen)

2. Maak duidelijk in de Fw dat curator voorrang dient te geven aan
zwaarwegende maatschappelijke belangen zoals: milieu, werkgelegenheid
en fraudebestrijding

3. Meer accent op operationele kant, minder op wetgeving
4. Meer samenwerking tussen OM en curatoren, met inachtneming van

ieders verantwoordelijkheden en taken
5. Behoorlijke dekking kosten curator, zeker nu hij (mede) publieke belangen

behartigt
6. Verdergaande professionalisering van het curatorschap

(beroepscuratoren(-kantoren))
7. Verbetering toezicht
8. Opbouw internationaal fraudenetwerk

Fraudebestrijding door curator
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Negatief beeld curatoren?

Neen, zeker niet:

Zeer veel verbeterd: curatoren veel professioneler
• Veel fraudezaken worden civielrechtelijk succesvol aangepakt met pauliana

en bestuurdersaansprakelijkheid

Fraudebestrijding door curator

Maar beter kan het zeker!


