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Ondernemingsrecht / Algemeen

Op 25 juni 2019 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wijziging Handelsregisterwet 2007 en regelen van enkele andere
aan het handelsregister gerelateerde onderwerpen (34.687) aangenomen. De wet is op 22 augustus 2019 in het Staatsblad
gepubliceerd.[1] Het inwerkingtredingsbesluit wordt naar verwachting binnenkort gepubliceerd in het Staatsblad. Dit
wetsvoorstel bevat onder meer een wettelijke grondslag voor het register van civielrechtelijke bestuursverboden.[2] Na
inwerkingtreding van dit wetsvoorstel zal het nog in te stellen register van de Kamer van Koophandel (KvK) voor opgelegde
civielrechtelijke bestuursverboden van een wettelijk kader zijn voorzien.
Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels vastgesteld over de gegevens die over de verboden moeten
worden gepubliceerd alsmede de mate van openbaarheid daarvan. Tot op heden zijn er slechts een beperkt aantal
civielrechtelijke bestuursverboden opgelegd. In de databank rechtspraak.nl trof ik zes uitspraken aan op basis van de
zoekterm ‘bestuursverbod’ waarin een civielrechtelijk bestuursverbod werd gevorderd.[3] Ter vergelijking, in het Verenigd
Koninkrijk zijn in 2018/2019 volgens opgaaf van de Insolvency Service[4] 1.242 ‘directors disqualified for misconduct’.[5]

Voorts wijzigt dit wetsvoorstel de regeling van de ontbinding van rechtspersonen. Dit ziet op de regeling op basis waarvan
rechtspersonen die hun werkzaamheden hebben beëindigd of die nooit actief zijn geweest, ontbonden kunnen worden door
een beschikking van de KvK op grond van art. 2:19 lid 1 sub e BW jo. art. 2:19a BW. Jaarlijks ontbindt de KvK circa 4.000
rechtspersonen.[6] Op dit moment kan de KvK een ontbindingsprocedure starten als twee van de drie in art. 2:19a BW
opgenomen omstandigheden zich voordoen, zoals het feit dat er minimaal een jaar geen bestuurder is ingeschreven in het
handelsregister of minimaal een jaar niet is voldaan aan de verplichting tot publicatie van de jaarrekening. De aanpassing
houdt in dat er een vierde grond voor ontbinding gaat gelden, te weten dat de rechtspersoon niet of niet meer bereikbaar is
op het in het handelsregister ingeschreven adres, terwijl ook geen opgave tot wijziging van de inschrijving is gedaan.

 
Voetnoten

[1]
Wet van 26 juni 2019 tot wijziging van de Handelsregisterwet 2007 in verband met de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere aan
het handelsregister gerelateerde onderwerpen in het Burgerlijk Wetboek, de Handelsregisterwet 2007 en de Wet op de Kamer van Koophandel, Stb.
2019, 280.

[2]
Dit kader is opgenomen in het nieuwe art. 29 Handelsregisterwet 2007.

[3]
Zie over de eerste civielrechtelijke bestuursverboden ook M. Neekilappillai & N.T. Pham, ‘Tweede kansen, stigma’s en de praktijk van het civielrechtelijk
bestuursverbod’, MvO 2019/7 en J.W. Boddaert, ‘Het bestuursverbod: de tandeloze tijger’, Tijdschrift voor Curatoren 2019/3.

[4]
De Insolvency Service is een uitvoerend agentschap van het Department for Business, Energy and Industrial Strategy.

[5]
Zie https://www.gov.uk/government/news/substantial-director-bans-in-201819, geraadpleegd op 18 september 2019.

[6]
Zie Kamerstukken II, 2016-2017, 34 687, nr. 3, p. 6.
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