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Betreft: Wetsvoorstel voor Modernisering Faillissementsprocedure

Zijne Excellentie,
Geachte heer Schmieman,

INSOLAD is de landelijke vereniging van advocates die zich hebben gespecialiseerd in het
insolventierecht. INSOLAD heeft meer dan 700 leden. Haar leden zijn advocates die optreden als
curator en/of partijen bijstaan die betrokken zijn bij faillissementen, surseances van betaling,
schuldsaneringen en buitengerechtelijke reorganisaties.

INSOLAD is voorstander van modernisering van de Faillissementswet. INSOLAD wijst graag nog
eens op haar voorstel en advies van 13 december 2012 om meerdere wetsartikelen to wijzigen op
punten die zeer waarschijnlijk niet controversieel zijn. Het voorstel van 13 december 2012 wordt



hierbij bijgesloten. INSOLAD is verheugd dat verschillende voorstellen in dit wetsvoorstel zijn
verwerkt, maar INSOLAD acht nog meer voorgestelde wijzigingen wenselijk en mogelijk. In de tekst
zal hiernaar Hader worden verwezen.

Algemene inleidende opmerkingen

Gesteld wordt dat het wetsvoorstel Haar verwachting een bijdrage levert aan de snelheid van de
procedure voor de afwikkeling van een faillissement en dat de kosten die met de afwikkeling
gemoeid zijn worden beperkt. INSOLAD merkt in algemene zin op dat met dit wetsvoorstel en de
daarbij verstrekte Memorie van Toelichting niet werkelijk de problemen bij de afwikkeling van
faillissementen zoals deze in de praktijk blijken worden aangepakt. De Memorie van Toelichting
gaat ook aan sommige oorzaken van problemen voorbij. Zo wordt in de Memorie van Toelichting
niet vermeld dat voor de 40% van de faillissementen die niet binnen 24 maanden worden
afgewikkeld, op basis van cijfers uit 2010, zulks veroorzaakt wordt door het feit dat in die
faillissementen veelal een gerechtelijke procedure moet worden gevoerd. Het voeren van een
bodemprocedure duurt in Nederland twee a drie jaar alvorens een vonnis wordt verkregen. In geval
van hoger beroep en cassatie loopt dat op tot zes a tien jaar. De vertraging in de afwikkeling van het
faillissement is dan niet aan de handelen van de curator to wijten'.

De Memorie van Toelichting doet voorkomen alsof de afwikkeling van een faillissement wordt
versneld door de mogelijkheden voor concurrente schuldeisers to beperken om vorderingen op het
laatste moment ter verificatie bij de curator in to dienen. In de praktijk plegen juist de concurrente
crediteuren veelal binnen twee weken na het uitspreken van het faillissement hun vorderingen in to
dienen. In veel faillissementen wordt al gebruik gemaakt door de curatoren en de crediteuren van
een digitate indiening van vorderingen, bijvoorbeeld via www.crediteurenliist.nl. De werkelijke
vertraging bij het afwikkelen van het overgrote deel van de faillissementen ligt echter in de lange
periode die het UWV nodig heeft, veelal circa een jaar, om de vordering wegens het doorbetalen
van loon aan werknemers van gefailleerde in de faillissementsperiode in to dienen. Daar dit een
hoog preferente boedelvordering van het UWV is, kan het faillissement niet worden afgewikkeld
totdat die vordering voor de curator bekend is.

Tenslotte benoemt de Memorie van Toelichting niet dat in het overgrote deel van de faillissementen
aan de crediteuren in Nederland geen uitkering kan plaatsvinden. De boedels zijn ofwel geheel leeg
of de opbrengst van de activa is volledig voor de separatisten dan wet de opbrengst is zodanig
beperkt dat alleen boedelschuldeisers geheel of gedeeltelijk kunnen worden betaald. Er wordt op
basis van ouder onderzoek gesteld dat slechts in circa 5%van de uitgesproken faillissementen een
uitkering aan concurrente crediteuren plaatsvindt. Dat betekent dat de versnelde indiening van
vorderingen door crediteuren in die faillissementen feitelijk geen invloed heeft op de duur van de
afwikkeling van het faillissement omdat niet aan verificatie van die vorderingen wordt toegekomen in
circa 95% van de faillissementen waarin deze pre-faillissementscrediteuren sowieso geen uitkering
gaan ontvangen.

De Memorie van Toelichting is volgens INSOLAD toegesneden op een paar weinig voorkomende
grote faillissementen zoals DSB, maar de voorgestelde wijzigingen zullen Haar de mening van

1 Zie M.v.T. blz. 1 onderaan
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INSOLAD weinig effect sorteren bij het overgrote deel van de faillissementen van MKB-bedrijven.2

Tenslotte wordt in de (Vlemorie van Toelichting gesteld dat de uitbetaling uit een
faillissementsboedel voor crediteuren vaak zeer beperkt is en dat deze uitbetaling regelmatig lange
tijd op zich last wachten.3 Wanneer de overheid de crediteuren die in circa 95%van de
faillissementen sowieso geen uitbetaling kunnen verwachten werkelijk ter wilie wil zijn, lijkt het
raadzaam om het mogelijk to maken dat deze crediteuren ten onrechte reeds afgedragen
omzetbelasting zeer kort na het uitspreken van het faillissement kunnen terugvorderen. Wanneer
gesteld wordt dat in 2010 voor ruim EUR 4 miljard aan schulden in faillissementen onbetaald bleef,
zal daarvan Haar schatting circa EUR 500 miljoen betrekking hebben op door crediteuren terug to
vorderen omzetbelasting. (Op niet-inbare vorderingen wegens financiering zit gees btw en er zijn
onbetaald gebleven vorderingen die onder het 6% of 0% valien.) Het zal met name onbetaald
gebleven MKB-credifieuren en zzp'ers plezieren wanneer zij deze reeds afgedragen omzetbelasting
eerder kunnen terugkrijgen gezien hun eigen liquiditeitsbehoefte en het zal curatoren minder tijd
kosten om failiissementen of fie wikkelen wanneer zij niet herhaaldelijk door crediteuren gevraagd
worden om een verklaring dat de crediteuren in een faillissement geen uitkering meer tegemoet
kunnen zien. Dat scheelt tijd voor de curator en dus kosten voor de crediteuren.

INSOLAD merkt op dat verschillende voorstellen in het wetsvoorstel niet passen binnen de context
van de huidige Faillissementswet. De voorgestelde wijzigingen zijn fundamenteel van card zonder
dat uit het wetsvoorstel en de Memorie van Toelichting volgt waarom voor een dergelijke
fundamentele wijziging is gekozen. INSOLAD denkt daarbij met name aan het voorstel om een
rechter-commissaris de mogelijkheid to geven een eigen deskundige to benoemen zonder dat de
curator het recht heeft om van het advies van deze deskundige kennis to nemen.4

INSOLAD ziet niet in op grond waarvan een curator zelf de vorderingen van crediteuren als
blijkende uit de administratie van de gefailleerde onderneming op de lijst van voorlopig erkende
crediteuren zou moeten plaatsen. Het is de vrijheid van crediteuren om al dan niet vorderingen in
het faillissement into dienen. De curator heeft de administratie van de gefailleerde onderneming
niet gevoerd en kan ook niet geacht worden binnen enige dagen na het uitspreken van het
faillissement een volledig beeld van deze administratie en de juistheid daarvan to hebben.5 Deze
additionele verplichting voor curatoren gaat tot extra discussies met crediteuren leiden en mogelijk
tot extra aansprakelijkstellingen vanuit crediteuren jegens curatoren.

Hierna volgt artikelsgewijs commentaar bij voorgestelde wijzigingen van artikelen waartegenover
INSOLAD niet zonder meer positief tegenover staat, in de volgorde van het Voorstel van Wet.

Artikel
Artikel 14: INSOLAD is voorstander van het voorgestelde artikel. INSOLAD wijst erop dat de
toelichting bij het artikel niet geheel juist is. Op bladzijde 14 onderaan wordt aangegeven dat een
onmiddellijke publicatie van de uitspraak van faillietverklaring wenselijk is omdat consumenten en
ondernemers die in de tijd tussen de uitspraak en publicatie geld vooruit hebben betaald aan een
failliet bedrijf daardoor ongewild concurrent schuldeiser worden. Deze crediteuren betalen echter

Z Zie M .v.T. blz. 2

3 Zie M.v.T. blz. 1

4 Zie het voorgestelde artikel 66.

S Zie het voorgestelde artikel 110.
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tijdens het faillissement en kunnen dus Been concurrente schuldeiser worden. Deze crediteuren zijn
post-faillissement schuideiser en staan buiten het faillissement. Mocht de betaling zijn ontvangen op
een door de curator gecontroleerde bankrekening, dan levert zulks onder omstandigheden een
concurrente boedelschuld op.
Overigens verwijst INSOLAD Haar haar voorstellen van 13 december 2012, waarbij een wijziging
van artikel 14 Fw is voorgesteld, zodat de curator ook de last krijgt tot het kennisnemen van tangs
elektronische weg verzonden berichten. Met een toenemend e-mail-, sms-, chat- en WhatsApp-
verkeer verloopt steeds meer communicatie van gefailleerde niet per brief en per post of telegram.
Toevoeging artikel 14b: INSOLAD ondersteunt het voorgestelde artikel. Volgens INSOLAD is het
beter om van "rechters-commissaris" to spreken dan van "rechters-commissarissen".

In de artikelen 14 lid 2, 67 lid 1, 127 lid 5, 133 lid 3, 137a lid 2, 137 lid 3, 137g lid 2 en 161 wordt
telkens verwezen Haar artikel 19. Nu de in arfikei 19 geregeide decentrale insolventieregisters
vervallen, zou de verwijzing Haar het in artikel 19a geregelde centraal register moeten worden.

H

Artikel 66, eerste lid: INSOLAD is geen voorstander van het wijzigen van de wet om de rechter-
commissaris de mogelijkheid to geven een deskundige to benoemen voor zover het functioneren
van die deskundige nodig zou zijn voor de goede vervulling van het toezicht op het beheer en de
vereffening van de failliete boedel.

Uit de toelichting bij artikel 66 volgt dat het gaat om een regeling bij complexere faillissementen.
INSOLAD onderkent de wenselijkheid van maatwerkbepalingen en heeft daartoe in haar voorstel
van 13 december 2012, artikel 14a voorgesteld:
"1. Bij de faillietverklaring kan de rechter ter bescherming van de belangen van de schuldeisers

en op grond van zwaarwegende redenen, zo nodig in afwijking van deze wet, zodanige
bepalingen maker als met het oog op een doelmatige afwikkeling van het faillissement
vereist zijn.

2. De rechtbank kan dit, op voordracht van de rechter-commissaris of op verzoek van de
curator, commissie uit de schuldeisers, een schuldeiser of ambtshalve, ook gedurende het
fai/lissement doer. Over deze voordracht of op dit verzoek worden de schuldenaar, de
curator, de commissie uit de schuldeisers en de curator in een insolventieprocedure op de
voet van artikel 3, eerste of tweede lid, van de in artike/ 5, derde lid, genoemde verordening
gehoord."

Met deze maatwerkbepaling heeft de rechter-commissaris meer mogelijkheden om de gang van
zaken bij de afwikkeling van een faillissement to beinvloeden dan met de enkele benoeming van
een deskundige. INSOLAD heeft in dat kader ook het voorstel gedaan om artikel 225 Fw met
betrekking tot de gang van zaken bij verlening van surseance van betaling in deze zin aan to
passer. De noodzaak tot benoeming van een deskundige alleen voor de rechter-commissaris zal in
heel incidentele gevallen gevoeld kunnen worden maar het lijkt niet nodig om voor dit soon
incidentele gevallen een wettelijke regeling to creeren. De rechtbank kan in het huidige systeem ook
een gewenste deskundige als (mede)curator benoemen.

INSOLAD is van mening dat in de praktijk overleg tussen curator en rechter-commissaris leidt tot
het inschakelen van de juiste deskundige(n) bij de afwikkeling van een faillissement. De curator
heeft in de praktijk de machtiging van de rechter-commissaris nodig voor het inschakelen van een
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deskundige, bijvoorbeeld bij verkoop van activa. Een duidelijke wettelijke basis voor de benodigde
machtiging van de rechter-commissaris ontbreekt en het verdient aanbeveling wanneer de wet op
dit punt, bijvoorbeeld in artikel 68 Fw, wordt aangepast. De curator heeft ook deze machtiging nodig
voor het kunnen voeren van een procedure. In dat kader plegen rechters-commissarissen steeds
vaker om een advies van de behandelend advocaat of een second opinion to vragen alvorens de
curator toestemming to verlenen voor het stamen van een procedure, bijvoorbeeld in het kader van
mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid. Voor zover INSOLAD kan overzien, speelt hier geen
probleem waarvoor de voorgestelde wettelijke oplossing toegevoegde waarde heeft.

IIVSOLAD step voor dat in de Memorie van Toelichting meet situaties worden benoemd in Welke
gevailen de hier bedoelde deskundige kan worden benoemd door een rechter-commissaris. In de
Memorie van Toelichting wordt thans het voorbeeld gegeven dat de rechter-commissaris de
mogelijkheid krijgt om een onafhankelijke accountant in to schakelen om de jaarrekening to toetsen.
Waar de in de Memorie van Toelichting gestelde behoefte zou bestaan wordt uit de toelichting niet
duidelijk en INSOLAD is met die behoefte ook niet bekend. Het is echter wel de teak van de curator
om de jaarrekening to onderzoeken en niet de task van een rechter-commissaris. INSOLAD gaat er
vanuit dat de mogelijke benoeming van een deskundige niet bedoeld is om achteraf het handelen
van de curator to toetsen of om een oordeel to geven over de door de curator gevraagde
salarisbeschikking. Deze toezichthoudende task dient bij de benoemde rechter-commissaris to
blijven rusten.

Tenslotte, INSOLAD is geen voorstander van de in de Memorie van Toelichting geschetste
mogelijkheid dat de door de rechter-commissaris benoemde deskundige gedurende de gehele
looptijd van het faillissement in functie blijft en daarbij onafhankelijk van de curator opereert waarbij
de curator wel verplicht is inlichtingen to verstrekken aan de deskundige, maar de deskundige niet
verplicht is inlichtingen aan de curator to verstrekken. De deskundige krijgt hier een hogere status
dan de door de rechtbank benoemde curator zonder dat uit de Memorie van Toelichting volgt in
Welke gevallen zulks wenselijk en noodzakelijk is. Niet uitgesloten kan worden dat crediteuren het
gezag van een onwelgevallige curator trachten to ondermijnen door de rechter-commissaris to gaan
verzoeken een eigen deskundige in to stellen, die het handelen van de curator gaat controleren.

Uit de Memorie van Toelichting volgt voorts dat de rechter-commissaris kan besluiten het
deskundigenrapportto publiceren.

De Memorie van Toelichting gaat niet in op de vraag wie aansprakelijk is voor eventuele
onjuistheden in het deskundigenrapport. Het lijkt niet voor de hand to liggen de boedei of de curator
die niet bij het deskundigenonderzoek is betrokken, hiervoor verantwoordelijk to houden. Waar de
toezichthoudende rol van de rechter-commissaris blijkens het wetsvoorstel kan gaan veranderen in
een meet actieve rol waarbij expliciet standpunten jegens derden worden ingenomen door middel
van het deskundigenrapport, zal ook een rechter-commissaris eerder door derden aansprakelijk
worden gehouden voor de mededelingen die via de deskundige van de rechter-commissaris publiek
worden gemaakt.

De Memorie van Toelichting gaat ook niet in op de vraag wat er dient to geschieden wanneer het
deskundigenrapport van de rechter-commissaris tot andere conclusies leidt dan het rapport van de
curator of een door de curator ingeschakelde deskundige met betrekking tot bijvoorbeeld de
jaarrekening of het door bestuurders gevoerde beleid. De door de rechter-commissaris benoemde
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deskundige tast de positie van de curator aan zonder dat uit het wetsvoorstei en de toelichting volgt
waarom deze fundamentele wijziging noodzakelijk is. Dit voorstel lijkt hiermee niet to leiden tot een
sneliere, efficientere en goedkopere afwikkeling van faillissementen, zoals door het wetsvoorstel
beoogt.

Artikel 69: "ieder der schuldeisers" vervangen door "iedere schuldeiser, waaronder de
boedelschuldeiser".

INSOLAD heeft in haar voorstel d.d. 13 december 2012 ook een ontwerpbepaling opgenomen
teneinde rechten ex artikel 69 Fw aan de boedelschuldeisers toe to kennen. Verwezen zij naar dat
voorstel en de daarbij gegeven toelichting.

INSOLAD stelt voor om de voorgestelde tekst to wijzigen in: "leder der schuldeisers,
boedelschuldeisers, ontstaan voor of na faillissementsdatum, et cetera", waarbij door deze
nevenschikkende opsteiling de in de Faillissementswet gebruikte termen gehandhaafd blijven.
Schuldeisers zijn in de Faillissementswet pre-faillissementsschuldeisers zodat met de woorden
"iedere schuldeiser, waaronder de boedelschuldeiser" de boedelschuldeiserten onrechte onder de
groep van pre-faillissementscrediteuren wordt geschaard.

Overigens lijkt er in de Memorie van Toelichting ten onrechte van uitgegaan to worden dat
boedelschuldeisers na het verkregen recht om tegen een beschikking van de rechter-commissaris
in beroep to gaan geen civiele procedure meer behoeven aan to vangen en lange procedures en
samenhangende kosten zullen worden vermeden.6

Allereerst geldt dat boedelschuldeisers op ieder moment al bij de voorzieningenrechter hun rechten
konden trachten vellig to stellen, en dat deze weg ook na wetswijziging open blijft staan, maar de
boedelschuldeiser dle bij de rechter-commissaris nul op het rekest heeft gekregen kan ook een
bodemprocedure tegen de boedel stamen. Veel tijdwinst zal deze wetswijziging Haar verwachting
niet opleveren.

K

Artikel 74: samenstelling schuldeiserscommissie
INSOLAD heeft in haar advies van 13 december 2012 reeds gepleit voor de uitbreiding van het
aantal leden van een crediteurencommissie, zodat INSOLAD het voorstel steunt tot het laten
vervallen van "van een tot drie leden" in lid 1. INSOLAD heeft ook een voorkeur voor de
samenstelling van de commissie waarbij personen zitting hebben die belangrijke groepen van
schuldeisers vertegenwoordigen. INSOLAD is geen voorstander van het Amerikaanse systeem
waarbij de zeven grootste schuldeisers altijd tot lid van de crediteurencommissie worden benoemd.
De crediteurencommissie dient de belangen van alle crediteuren to behartigen, net als de curator.
Een advies van de crediteurencommissie dat niet het algemeen belang van de schuldeisers dient,
mag een curator om die reden ook negeren.

INSOLAD is van oordeel dat het aantal leden van de crediteurencommissie wel altijd oneven dient
to zijn ter voorkoming van het staken van de stemmen. INSOLAD is voorts van oordeel dat de wet

6 Zie M.v.T. blz. 10
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een regeling zou moeten inhouden voor het omgaan met tegenstrijdige belangen. Leden van de
crediteurencommissie dienen in het algemeen belang to handelen, hetgeen tenminste betekent dat
zij bij het bespreken van onderwerpen waarbij zij een duidelijk eigen belang hebben, niet deel
kunnen nemen aan de beraadslagingen en de besiuitvorming.

INSOLAD is van oordeel dat het protocol aan de hand waarvan de crediteurencommissie met de
curator zal gaan werken tenminste op hoofdpunten, in de wet zou moeten worden vastgelegd.
INSOLAD denkt daarbij aan een regeling met betrekking tot (i) belangenconflicten van leden met de
crediteurencommissie, (ii) geheimhouding en (iii) handel in vorderingen door crediteuren, waaronder
eventueel ook de leden van de crediteurencommissie. Leden van de crediteurencommissie kunnen
immers met de uit de crediteurencommissie verkregen wetenschap juist besluiten hun vordering(en)
in het faillissement to verkopen of juist vorderingen van andere schuldeisers in het faillissement

In de Memorie van Toelichting zou ook tot uitdrukking kunnen worden gebrachfi dat preferente
crediteuren aismede crediteuren met zekerheidsrechten voor zover zij Haar verwachting een
concurrente vordering in het faillissement zullen hebben, ook zitting kunnen nemen in een
crediteurencommissie. Ter beperking van de kosten voor de boedel kan in de Memorie van
Toelichting worden opgenomen dat een crediteurenvergadering ook kan plaatsvinden door middel
van een conference call of een Skype-meeting.

INSOLAD is van mening dat het de voorkeur verdient wanneer uit de Memorie van Toelichting
duidelijk volgt dat de kosten Welke samenhangen met het in stand houden van een
crediteurencommissie en het vergaderen door een crediteurencommissie niet voor rekening van de
boedel komen maar door de betreffende crediteuren zelf gedragen dienen to worden.

INSOLAD wijst voorts nog graag Haar haar voorstel van 13 december 2012 met betrekking tot het
invoeren van artikel 80a en de daarbij gegeven toelichting. De crediteuren zijn beter beschermd
wanneer meteen bij faillietverklaring wordt bepaald wanneer een schuldeisersvergadering zal
plaatsvinden.

O
Artikel 101

INSOLAD acht de tekst van de Memorie van Toelichting bij dit artikel niet geheel juist. De zinnen:
"Dit betekent dat indien de curator een onderneming wil verkopen en het duidelijk is dat verkoop in
de toekomst meer zal opleveren, de curator niet bevoegd is tot verkoop. Een snelle verkoop en een
lage opbrengst is immers niet in het belang van de gezamenlijke schuldeisers."zouden beter
verwijderd kunnen worden.

Deze zinsnede zou volgens INSOLAD geschrapt moeten worden om de redenen:
a) Onduidelijk is wat met "bevoegd" tot verkoop wordt bedoeld. Als dit is beoogd of kan worden

begrepen als beperking van de beschikkingsbevoegdheid van de curator of overigens
goederenrechtelijk effect heeft, dan worden ondernemingen dus prompt onverkoopbaar
zodra maar een enkele schuldeiser stelt dat de prijs niet in orde is. Geen koper zal zijn
vingers dan immers nog aan de koop van de goederen durven branden omdat hij het risico
loopt dat later wordt gezegd dat hij dit niet rechtsgeldig heeft verkregen.
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b) Het vereiste dat "duidelijK' zou moeten zijn dat verkoop in de toekomst meer zal opleveren
heeft onvoldoende onderscheidend vermogen en is veel to generiek geformuleerd. Het zal
aanleiding geven tot veel discussie en dat is onwenselijk.

c) Bovendien kunnen er allerlei omstandigheden zijn die een "snelle" verkoop tegen een lagere
prijs toch kunnen rechtvaardigen, bijvoorbeeld als de koper ook een gro(o)t(er) deel van het
personeel mee overneemt. Het vertrekpunt in de Memorie van Toelichting dat een snelle
verkoop niet in het belang van de gezamenlijke schuldeisers zou zijn, is in zijn algemeenheid
onjuist.

d) Belangrijker nog dan a t/m c is dat de verkoop door de curator een vorm van executie is. De
generieke beperking invoeren dat niet mag worden geexecuteerd indien later een betere
prijs kon worden gerealiseerd, is in strijd met het bestaande systeem van
executiebevoegdheid en leidt dus tot problemen. Voor vele gevallen van executie geldt dat
het argument kan worden gemaakt dat de prijs later misschien beter is. Maar dat levert
daarmee geen generiek verbod op executie op.

Hier is nu juist de weg van artikel 69 Fw aangewezen indien schuldeisers van oordeel zijn dat de
curator een verkeerde afweging maakt bij zijn keuze al dan niet op een bepaald moment to
verkopen. Het blijft echter het prerogatief van de curator.

R
Artikel 110 lid 1, eerste lid: INSOLAD is hier geen voorstander van.

Binnen de werkgroep betrokken bij dit wetsvoorstel is uitvoerig gediscussieerd over de voorgestelde
wijziging, als gevolg waarvan de curator vorderingen van crediteuren op de lijst van to verifieren
vorderingen kan plaatsen. INSOLAD is van oordeel dat het de task van de crediteur zelf is om zijn
vordering in het faillissement aan to melden. Het is ook de vrije keuze van een crediteur om to
bepalen of hij crediteur in het faillissement wil worden of niet. Zo komt het in de praktijk regelmatig
voor dat schuldeisers met zakelijke vorderingen op een vennootschap onder firma niet automatisch
deze zakelijke vordering ook in het faillissement van de prive vennoten willen indienen. Het is wel
de task van de curator om op basis van de administratie van de gefailleerde de hem bekende
crediteuren aan to schrijven en to informeren over de mogelijkheid hun vordering ter verificatie bij
hem in to dienen.

Het voorstel is echt een breuk met het systeem en de taakverdeling tussen partijen in een
faillissement. Het voorstel wijkt ook of van hetgeen gebruikelijk is in andere Europese landen. Tot
Welke extra inspanningen voor de curator dit gaat leiden is onduidelijk. Een curator kan zeker bij het
overgrote deel van de MKB-faillissementen er niet zonder meer vanuit gaan dat de gevoerde
administratie correct en actueel is en dat alle crediteuren tegen de juiste bedragen hierin staan
vermeld. De curator dient later nog to onderzoeken of de administratie voldoet aan de vereisten van
artikel 2:10 BW.

In de praktijk maken veel curatoren al gebruik van een digitaal systeem, bijvoorbeeld
www.crediteurenliist.nl, waarmee crediteuren hun vorderingen in het faillissement digitaal kunnen
indienen. Crediteuren kunnen op die manier ook hun eigen vordering wijzigen. Dat betekent dat een
curator tot het moment dat duidelijk wordt dat aan de concurrente crediteuren in het faillissement
een uitkering zal kunnen gaan plaatsvinden en een verificatievergadering daartoe noodzakelijk is, in
de praktijk weinig tijd en aandacht, en dus kosten ten taste van de crediteuren, zal besteden aan het
beoordelen van de omvang van de ingediende vorderingen door crediteuren. Het enkel verzenden



van een brief aan crediteuren om hen to informeren over het faillissement en de mogelijkheid hun
vordering in to dienen, is in veel gevallen dus het enige wat een curator in faillissementen waarin
geen uitkering aan concurrente crediteuren zou kunnen plaatsvinden, in dit kader van het
vaststellen van de omvang van de vorderingen van crediteuren, pleegt to doen. Natuurlijk let de
curator wel op ingediende eigendomsvoorbehouden of beroepen op een recht van reclame. Bij
crediteurenlijst.nl wordt dat ook separaat aangegeven vanuit de betreffende crediteuren richting de
curator.

De afwikkeling van het faillissement wordt dus niet versneld of verbeterd wanneer een curator ook
de omvang van de vorderingen op basis van de administratie van de gefailleerde zelf gaat
vermelden in zijn brief aan de crediteuren. Bij veel gefailleerde bedrijven is de administratie niefi
recent bijgewerkt. Bij veel crediteuren speelt er discussie over de omvang van de vorderingen in
verband met in rekening gebrachte rente en buitengerechtelijke incassokosten. Daarbij speelt vaak
nog het punt daft wannest de vordering niet juist kan worden vastgesteld, de of to dragen of terug to
vorderen btw ook niet goed kan worden vastgesteld. Wannest een curator hierbij onjuistheden
begaat richting individuele crediteuren, kan dat voor de gezamenlijke crediteuren nadelig zijn
wannest dat in een later stadium, bij de verificatievergadering, niet wordt opgemerkt.

INSOLAD pleit dus voor een duidelijke en ongewijzigde rolverdeling met betrekking tot het indienen
van de vordering en het vermelden van de omvang van de vordering, Welke verplichting bij de
crediteuren dient to blijven rusten. INSOLAD ziet onvoldoende redenen aanwezig om op dit punt of
to wijken van het recente arrest van de Hoge Raad, dat ook in de Memorie van Toelichting wordt
genoemd.

U

Artikel 127: INSOLAD staat voorwaardelijk positief tegenover de voorgestelde wijziging.

De werkgroep heeft uitvoerig over het voorgestelde artikel gediscussieerd. De Memorie van
Toelichting gaat er in het algemene deel op bladzijde 9/10 ten onrechte vanuit dat de invoering van
een "bar date" zal leiden tot een snellere afwikkeling van faillissementen. Niet alleen plegen
concurrente crediteuren in circa 95% van de faillissementen geen uitkering to ontvangen waardoor
feitelijk het faillissement voor hen al eindigt met het indienen van hun vordering en de hopelijk snelle
teruggave van reeds afgedragen omzetbelasting, maar in de praktijk speelt dit punt van de
indieningstermijn ook niet. Juist door de digitate indiening van vorderingen in faillissementen pleegt
in de praktijk circa 90% van de door de curator aangeschreven crediteuren binnen twee weken zijn
vorderingen in het faillissement al to hebben aangemeld.

De reden dat de afwikkeling van faillissementen sours most wachten op de indiening van
vorderingen van crediteuren, is vrijwel altijd gelegen in het moeten wachten op de indiening van de
vordering van het UWV. Dat pleegt in de praktijk vaak bijna een jaar to duren en doordat het vestal
our een substantiele boedelvordering en een substantiele preferente vordering gaat, maakt dat het
moeilijker voor de curator our een inschatting omtrent een mogelijke uitkering voor concurrente
crediteuren to maken. INSOLAD zou eigenlijk nog Bever de voorkeur geven aan de invoering van
een "bar date" van zes in plaats van dertien maanden na het uitspreken van het faillissement, maar
een dergelijke termijn zal voor UWV in de praktijk to moeilijk zijn. Ook kan gedacht worden aan een
bar date voor boedelschulden. De voordelen van de invoering van een "bar date" zijn volgens
INSOLAD dat meet aangesloten wordt bij wat in het internationals handelsverkeer en bij



faillissementen in het buiteniand gebruikelijk. Voorts kunnen een curator en een
crediteurencommissie sneller inschatten wat (in verschillende scenario's) de waarschijnlijke
uitbetaling (percentagegewijs) aan crediteuren zal kunnen zijn.

INSOLAD heeft ook overwogen dat met betrekking tot een "bar date" ook Europese wetgeving op
komst is in het kader van beoogde harmonisatie van het insolventieprocesrecht. Daar in veel
Europese landen de periode voor het indienen van vorderingen veel korter is dan dertien maanden,
kan invoering van Europese regels binnen afzienbare termijn leiden tot het opnieuw aanpassen van
dit wetsartikel. Desainiettemin pleit INSOLAD voor het nu invoeren van het voorgestelde artikel
omdat de invoering van EU-regels toch snel nog enige jaren op zich last wachten.

INSOLAD kan zich voorstellen dat een korte termijn van bijvoorbeeld 14 dagen na aanschrijving
door de curator voor het doen van een beroep op een eigendomsvoorbehoud op een recht van
reclame ook bijdraagt aan een snellere afwikkeling van een faillissement. Snel duidelijkheid omtrent
rechten van leveranciers is in het belang van de leveranciers, de curafior (80% van de
beroepsaansprakelijkheidsprocedures jegens een curator heeft op schending van
eigendomsvoorbehoud betrekking) en de koper van de activa van de gefailleerde onderneming.
Ook hier geldt echter zonder wettelijke regeling dat het aan de crediteuren die een beroep doen op
een eigendomsvoorbehoud of recht van reclame is om to bepalen wanneer zij hun vorderingen
indienen.

Het voorstel van de invoering van een bar date kan echter niet los gezien worden van de
voorgestelde gevolgen. INSOLAD is van oordeel dat de invoering van een bar date bepaald
onwenselijk is als een crediteur zijn vorderingsrecht verliest wanneer hij niet tijdig zijn vordering in
het faillissement indient, zoals de wetgever nu voorstelt in artikel 161 a Fw. De sanctie op niet-tijdig
indienen van de vordering mag volgens INSOLAD slechts zijn dat de betreffende crediteur geen
verzet tegen de uitdelingslijst kan instellen en hij automatisch gebonden zal zijn aan een
voorgesteld en aangenomen akkoord in het faillissement.

AA

Toevoeging artikel 161 a: INSOLAD staat hier voorwaardelijk positief tegenover.

Het niet tijdig indienen van een verifieerbare vordering mag niet leiden tot het verlies van die
vordering, char dit een vorm van onteigening zou zijn. Een crediteur die zijn vordering niet heeft
ingediend, kan geen verzet instellen tegen de uitdelingslijst en na de verificatievergadering en de
uitdeling en het eventuele akkoord qua percentage niet meer op zijn vordering ontvangen dan de
wel geverifieerde crediteuren.

INSOLAD acht het waarschijnlijk dat de toevoeging "tenzij de schuldeiser redelijkerwijs niet in staat
was de vordering binnen de bedoelde termijn voor verificatie in to dienen" voor onnodige
rechtspraak gaat zorgen. De Faillissementswet gaat ervan uit dat ook voorlopige of voorwaardelijke
vorderingen kunnen worden ingediend ter verificatie, zodat bij de indieningstermijn van dertien
maanden en de wettelijke mogelijkheid dat de rechter-commissaris deze indieningstermijn in een
specifiek faillissement verlengd, de geciteerde toevoeging aan het artikel eigenlijk niet nodig en niet
wenselijk is. Als deze toevoeging alleen bedoeld is voor niet aangeschreven crediteuren of voor
eventuele asbestslachtoffers onder voormalige werknemers of omwonenden, dan verdient het
volgens INSOLAD de voorkeur zulks in de Memorie van Toelichting to vermelden.
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De sanctie van verval van afdwingbaarheid wordt in de M.v.T. gemotiveerd met de argumenten dat
dit (i) ervoor zorgt dat andere schuldeisers geen nadelige gevolgen ondervinden van het niet
verifieren van de vordering en (ii) bijdraagt aan de slagingskans van een akkoord, aangezien een
dergelijk akkoord in gevaar kan komen als een nieuwe schuldeiser zich zou melden na het sluiten
daarvan. INSOLAD onderschrijft deze toelichting niet. Een schuldenaar die een akkoord aanbiedt
kent zijn schuldeisers en laat zich niet verrassen door ̀ onbekende' schuldeisers die zijn akkoord in
gevaar kunnen brengen.

AF

Artikel 176 lid 1: INSOLAD is hier geen voorstander van.

INSOLAD is van oordeel dat goed toezicht door de rechters-commissaris inhoudt dat zij
daadwerkelijk over iedere onderhandse activatransactie worden ge~informeerd en voor het aangaan
hiervan toestemming dienen to verlenen. In specifieke zaken kan een rechter-commissaris (na
verloop van tijd) afwijkende afspraken maken. Zo nodig kan Recofa regels opstellen die voor
meerdere faillissementen en meerdere curatoren met betrekking tot dit onderwerp kunnen gaan
gelden. De voorgestelde wettelijke regeling kan snel onvoldoende blijken to zijn of qua bedrag
achterhaald zijn.

De voorgestelde tekst leidt ook tot extra vragen. Waar in de voorgestelde wettekst gesproken wordt
van "te verkopen goederen" wordt in de Memorie van Toelichting slechts geduid op inventariszaken,
maar bijvoorbeeld niet op voertuigen, voorraden of vorderingen die ook alien op een
boedelbeschrijving vermeld wordt. Uit de voorgestelde wettekst volgt niet of deze regeling per
transactie geldt of per soon activum. Voorts is niet duidelijk of het bedrag van EUR 5.000 inclusief of
exclusief btw bedoeld is.

Het bestuur van INSOLAD houdt zich beschikbaar voor het desgewenst geven van een nadere
toelichting.

Met vriendelijke groet;

1
J.G. Prince

Secret ~ ~INSOLAD

Bijlage: het INSOLAD voorstel van 13 december 2012
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,Artike! 6

1. (...).

2. (... ).

3. De faillietverklaring wordt uitgesproken, indie~ summierlijk blijkt van het besfaarr van

feiten of omstandigheden, Welke aantonen, dat de schuldenaar in de toesfiand verkeert

dat hij heeft opgehoud~n t~ betalen, en, zo een schuBdeiser het verzoek doe#, oak van het

vorderingsrech4 van daze. Voor het verkeren in de toestand van opgehouden hebben to

betalen is ten minste vereist dat de schulctenaar een opeisbar~ ~chuld onbetaald laafi.

~f

Artikef 6

1. (...).

2. (...).

3. D~ fai!li~tver'~lari~g vv~rdt uit~+esprok~rr, insf;en ~a~mrtzi~rl fir ,~d~6r: vin 9;e#des#~~a~ vase

feiten ~n omstandigheden, Welke aantonen, dat de schutdenaar in de toestand verkeert

dat hij heeft opgehouden to betal~n, en, zo een schuldeiser hef verzoek duet, ook van hit

vorderingsr~cht van daze.

~'.-

De Faillissementswet stelt niet de eis dat de schuldenaar ten minste twee schulden heeft

waarvan een opeisbaar. Daze zogenaamde pluraliteitseis valt ook niet fe lezen in de

woetsgesct~iedenis. De kluge Raad hee#'t in ee~ large reeks van arrester de eis af~~leid uit het

gebruik van het begrip °'toestand van opgehouden hebben to betalen" in de wetsbepaling (o.m.

~9~? 2 juni ~899,1~V ?~87, 4~R 9 rnaart 1911, W 994, F!~ 20 pr's! 1916, ~iJ 1916, 564, HR ~8

juni 1920, NJ 1920, 788, HR 17 december 1920, NJ 1921, 276, NFt 24 maart 1922, NJ 1922,

589, HFZ 15 juli 1927, NJ 1927, 1174, HR 17 december 1928, NJ 1929, 670, F!R 3 oktober 1938,

NJ 1939, 298, HR 28 mei 1943, IVJ 1943, 461, HFt 19 juni 1953, NJ 1953, 623, FiR 28

September 1956, IVJ 1957, 69, t~R 15 oktober 2004, JOR 20Q4, 337).

den dergeiijke interpretati~ v~r~ i~efi begr9p ;'~o~stan~ pan opgehouden ~~be~er~ to befiaiera" lu i11~$

vanzelfsprekend. Het Franse, Duitse en Amerikaanse recht kennen vergelijkbare bepalingen,

zonder dat daar~ait de pluraliteitseis wordt afigeleid.

Nwar hot rrrrlgAl ;A~ags rig rnmmir~lg ig rho Ml;,oralifaitcaic ~~an ~~I~ikkj~e~, flp ar.~#Pr~rnnr# ~rara r9P

pluraliteitseis is dat als er twee schuldeisers zijn, zij niet genosgen hoeven to semen met beslag

en executie bui4en faillissement, omda~ dit too rar~gregeiingsveruvikkelingen kan leiden. Zij

moet~r~ daarorrs e~r~ #ai9lis~~ment ~unnen doer a~p~n~r~'. l7a~ l~v~r~ ~ehter ge~ra argu~~r~t ~p

waarom, pis er sfechts een schuldeiser is, dig rrgogelijkheid r~iefi zou mogen openstaan. De

praktijk last zien dat er veal gevallen zi~n, waarin de schuld~naar alle bekende schulden,

~ Zia N.J. Polak, Faillissement en surs~~nce van betaling (1972), p. 31 en flan der Grinten, root under
HR 22 rnaar# 196, ~!J 195, 54~.
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behalve die van de aanvrager van zijn failliss~ment voldoet. Die aanvrager kan dan belang
hebben bij de faillissementsaanvrage, omdat een curator meer middelen tot zijn beschikking
heeft om bezittingen van de schuldenaar op to sporen en omdafi hem weer mogelijkheden ter
beschikking staan om gedane betalingen of verrekeningen ongedaan to maken (artikel 47 en
artikel 54}.
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Artike! 39c

1, 6ndien 4ussen de verrr~ogens van twee of rneer schuldsnaars zodanige ver~n+evenheid
bestaat dat de faillissementen van daze schuldenaars nit als a~zonder9ijke

faillissementen behande9d kunnen ~vorden, kan op voordracht van de rechter-commissaris

die beno~md is in ten minste een der faillissementen of op verzoek van een curator dis
benoemd i~ ira ten minste ern der faillissementen, een comrriissie us# de sch~aldeisers ~f

van ten minste vijf schuldeisers, vertegenwoordigende een vijfde der erkende en der
voorwaardelijk toegelaten schuldvorderingen in een der faillissemee~ten, dan wel, za nag
gees verifieatievergadering gehouden is, verfegenuvoordigende ~~n vijfde der in de
laatst~ s~Nuideisersve~~ade~i~~~ t~E'~G'Ic']~C-'~i BC~iIIIf~vC➢P~~PiPiC~C'fi iPi evil ~~S"ir~illiSSi'iiiE'Pi~t@i~,

de r~chtbank wear het b~treffende faillissement is uitgesproken, bepalen dat de
faillissementen van daze schuldenaars als een fiaillissernent behandeEd zullen worden.

2. Indian de in het vorige lid bedoelde voordracht of het in het vorige lid bedo~lde vsrzoek

wordt gedaan, stelt ds rechtbank een datum en tijdstip vast voor de behandeling daarvan

~r~ ro~p~ zia all2 bek~~de schtaideisers in de bzt~okk~~a ~aiili~ser~E~~e~ ~Is~ed~ ~~

schuldenaars, curatoren en rechters-commissarissen en de commissies uit de

schuldeisers in die faillissementen op voor de behandeling.

3. Indian de rechtbank de voordracht honareert of het verzoek fioewijst benoernt zij de
curator of curafior~n van het gszamenlijke faillissement en stelt zij ds rechtsr-commissaris
a~n voor hit gezamenlijks faillissement under ontslagverlening aan de overige curatoren
en r~chters-commissaris.

4. De beschikking op het verzoek under het ~erste lid ~nrordt op dezelfde ~ijze openbaar
gemaakt ads het vonnis van faillietverklaring. Tegen daze beschikking staat gedurende
acht d~ger~ huger beroep bij het gerechtshof open voor de sch~aidena~rs, de curator~r~, de
commissies uit de schuldeisers en schuld~isers. De artikelen 155 lid 1 en 156 zijn van
~vereenk~rnstig~ to2pass9~g.

~. In~9~n t~assen twee of me~r faillissem~nten dig bij dezeifde rechtbank i~ behand~ling zijn

zodanige samenhang bestaat dat benoeming van dezelfde persoon of gersonen tot

curator gerechtvaardigd is, kan de rechtbank bij het vonnis tot faillietv~rklaring of bij latere
beschikking op voordracht van de rechter-commissaris of verzoek van de curator,

bepalen dat het salari~ en de verschotten van de curator op een Haar redelijkheid to
bepalen wijze rekee~ing houdend rrie~ het ger~aliseerde acti~f sera de ~ailliss~menten
wordt toegerekend.

~. ,.. F

Het ~erste tot en met derde lid betreft consolidatie van faillissementen. Naar Nederlands recht
ontbreekt een regaling voor consolidatie. Fiaewe~ rechts5ystemen doargaans een restrictieve
toepassing van dit ieer~#~k uitdrag~n, blijkt in de praktijk dear nog X21 yens van t~ ~order~

afgeweken. Zo is ond~r Amerikaans recht con~olidatie niet alleen moge(ijk ingeval de bo~dels
niet to scheiden zijn, maar ook als de crediteuren de schuldenaars-rechtspersonen beschouwen

als ~~n economische eenh~id. Naar de mening van de commissie dient de toepassing echter

inderdaad restrictief to blijven, omdat zij enders wijzigingen tevveeg brengt in de rechfien vary de

schuld~isers van d~ onderscheiden schuldenaars. L3aarom wordt voorgesteld het criterium to
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hanteren dat er een zodanige verwevsnheid van d~ activa en/of passiva is dat het nist mogelijk
is een behandeling als afzonderlijke faillissementen to laten plaatsvinden.

Het vijfde lid gaat over het geval waarin in een groep samenhangende faillissementen derslfde
curator is benoemd. Veelal ontstaan problemen omdat veel werkzaamheden verricht moeten
worden in lege rechtspersonen die tot de groep behoren, waarvan de uren zonder nadere
regaling niet kunnen worden toegerekend aan de rechtspersonen waarin wel actief wordt
gerealiseerd. De commissie is van mening datjuist het fait dat kennelijk een gezamenlijke
behandeling door een curator (althans door dezelfde curatoren) van belang wordt geacht,
rechtvaardigt dat ten behoeve van dat salaris gesn strikte toedeling van ursn als hiervoor
bedoeld plaatsvindt, maar dat de wren worden toegerekend, bijvoarbeeid in verhouding tat de
gerealiseerde vrijs baten. Dit is dus geen consolidatie van faillissemenf~n als bedoeld in lid 1,
omdat er afizonderlijke faillissementen blijven met eigen verificatievergaderingen en eigen
groepen van crediteuren. Allen het salaris en de verschotten van de curator kunnen worden
omgeslagen.
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Artike! 57

1. ~...}.

2. {...).

3. (...).

4. {...).

5. Indian de panel- of hypoth~ekhouder h~~ verpande of verhypothekeerde goad to gelds

maakt, dient hij van de opbrengst van het goad, na aifirek van in redelijkheid gemaakte
kosten alsmede hetgeen hij verschuldigd is aan de curator op de voet van lid 3, aan de
curator een gedeefte of to dragen alsmede het bedrag dat de curator aar~ amzetbelasting
~z~scl ~~aldi~d ~~ ~~r zake var ~i~; ~xzeuti~. ~zt aan d~ curator a. t~ d. agen g~de~lte vary de
opbr~ngst wordt berekend aan d~ hand van de totals opbrengst van de to# zelc~erheid
strekkende onroerende taken en daarop rustende beperkte rechten elan wel de averige
tot zekerheid strekkend~ goederen van de gefailleerde in evenredigheid mefi het aandeel
van de opbrengst daarin, zodanig dat de curator ten behoev~ van de boedel de volgende
percer~tag~a o~4va~gt:
voor onroerende taken en daarop rustende beperkte rechten, bij een totals opbrengst
tot EllR 500.000, [...]%;
over het meerdere tot EllR 2.500.000, [...]%;

over het meerdere, [...]%;
voor o~erige goeder~n, bij een total~e opbrengst

tot EUR 2oa.aoo, [...>°~o;
over het meerdere to# ~IJR 1.QOQ.000, [.,.]%;
over het meerdere, [...]%.

6. Het v~rige fid is van ov~reer+k~mstig~ toepassi~ig op ander~ vormer~ v~~ z~keiijke

zekerheid waarbij hit goad client als verhaalsob~ect uan de zekerheidscrediteur.

. - .,

finder hit huidige stels~l geldY het uitgangspunt dat de verdeling van de opbrengs# van

verpand~ en verhypathek~erde goederen afhangt vary de vraag of de panel- of hypptheekhoud~r
verkoopt elan wel de curator. In het eerst~ geval blijft de panel- of hypotheekhouder bui4~n de

omslag vary de algemene taiilissementskasten, an he# ~weede gevai niet. ~e daardoar

optredende verschillen kunnen aanzienHjk zijn, omelet als gevolg van de opgetreden

rechtsontwikkeling ds alges'ner~e faiilissemenfskosten in veal g~vallen tear aanzier~lijk zijn.

~over~d;e~ ~;st ~~ ; ~aratr~r zich a!s ~~v~lg ~~an d~ uitbreid'eng vat h~# b~r~9k ~✓~n de ~a~dre~ht~~
r~e^~v̂n~rnn400rr~J rndt rr~lo Ioyo he~oruidlc In oon ~~',~„eonl:j9: ~a~nf~al ~nri~llon :y ̀ ~lo rve~'~-~:Cr m°Awv^r ovn

belangrijk deal van zijn inkomsten afhankelijk van de opbrengst van de bodemzaken omelet het

bodemvoorrecht van de fiscus op ds vo~t van artikel 21 lid 2 Invorderingswet boven pandrecht

gaat en ~e curator ingeval v~ro v~rkoop door d~ pandhouder derhalve veelal afdracht kar~

uorderen op de voet van artikel 57 lid 3. (Jmdafi dit uoorrecht van de fiscus onfstaat doer

beslaglegging of faillissement en gekoppeld is aan het zich bevinden van de betreffende taken

op de bodem van de schuldenaar striven pandhouders er in vee! gevallen near de ~oed~ren

voor b~siag of failliss~ment van de bodem van de schuldenaar to halm door wegvoering of

door tospassing van verh~urconstruc4ies. Daze gang van zak~n werkt kepi#aaivernietiging in d~

hand omelet het leidt tot stillegging vin het bedrijf van de schulden~ar. ~e commissie ziet de
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oplossing van al deze complicaties door to breken met het huidige s4elsel waarin de verdeling
van de opbrengst verschiit al Haar gelang wie verkoopt of int en door afschaffing van het
bodemvoorrecht. Dit leidt tot wijzigingen in de a~tikelen 57, 58 en 182 en tot afschaffing van
artikel 21 lid 2 tweede en derde zin Invorderingswet. De kern van het voorgestelde stelsel is dat
de boedel in alle gevallen een deel van de opbrengsf van de goederen ontvangt en dat in geval
van verkoop door de curator aan de pond- of hypotheekhouder een zelfde deel van de
opbrengst aan de boedel toekomt als wanneer de pond- of hypotheekhouder zelf had verkocht.
Op de bruto apbrengst komen de kosten die de pond- of hypotheekhouder in redelijkheici heeft
gemaakt in mindering. Deze kosten zijn niet beperkt tot de executiekosten in enge zin, moor
omvatten ook de kosten die gemaakt zijn tat behoud van de zaak (en die voor het pandrecht
Loch al verhaalbaar zijn op de voet van artikel 3:243 BW of bevoarrecht zijn onder artikel 3:284
~W) of om een hogere opbrengst to bereiken. Indies tussen de curator en de
zekerheidscrediteur afspraken worden gemaakt over werkzaamheden die de curafor fen
behoeve van de uitwiinning verricht en waarvoor hij da kosten aan de zekerheidscrediteur mag
doorberekenen, komen ook deze kosten in mindering op de opbrengst.

Met zakelijke zekerheid in het zesde lid wordt gedoeld op goederen die juridisch eigendom zijn
van de zekerheidscrediteur, moor waarvoor geldt dot de zekerheidscrediteur zich erop dient to
verhalen ter delging van de schufd. Hieronder voiles doorgaans niet goederen waarop een
eigendomsvoorbehoud rust, moor bijvoorbeeld veelal wel goederen die in financial lease
gegeven zijn. Met betrekking tot deze goederen treden dezelfde complicaties op als bij
verpande goederen. In het voorgestelde systeem dient derhalve ook artikel 22 lid 3
Invorderingswet to worden geschrapt.

Met dit stelsel wordt bereikt dot de aanspraken van zekerheidscrediteuren en de fiscus in alle
faillissementen op dezelfde wijze worden afgewikkeld. Onafhankelijk van de card van de in
zekerheid gegeven goederen dient de zekerheidscrediteur in alie gevailen het op de voet van
het vijfde lid to berekenen dael van de opbrengst of to dragen. Dit bedrag zal in veel gevallen
vervofgens via de uitdelingslijst, als gevolg van het hoge voorrecht van de fiscus op grond van
artikel 21 tweede lid eerste zin Invorderingswet, grotendeels aan de fiscus ten goede komen.
Onder het huidige systeem zijn de uitkomsten voor de zekerheidscredi#euren en de fiscus sterk
afhankelijk van omstandigheden zoals de aanwezigheid van bodemzaken, de aard daarvan, de
rol die zij vervullen in de onderneming van de schuldenaar, de waarde die zij vertegenwoar-
digen en de acties die betrokkenen voorafgaand aan het faillissement hebben ondernomen.
Niet alleen neernt het voorgestelde systeem oneigenlijke prikkels bij de betrakkenen weg tot het
semen van onwenselijke maatregelen met het oog op het eigen belong, moor ook wordt aldus
bereikt dot de mogelijkheden voor de curator om vergaeding van zijn werkzaamheden to
verkrijgen minder afhankelijk worden van de hiervo6r genoemde (toevallige) omstandigheden.
De commissie is van oordeel dot het nieuwe stelsel niet alleen de rechtszekerheid bevordert,
moor ook in financiele zin gunstige gevolgen zal hebben. De kapitaalvernietiging als gevolg van
het afvoeren van goederen of het toepassen van verhuurconstructies zal aanmerkelijk worden
beperkt. Voor zekerheidscrediteuren, in de repel financiele instellingen, is het eenvoudiger de
opbrengsten van hun zekerheidsrechten in to schatten bij een faillissement van hun
schuldenaar, omdat zij voor dot geval slechts rekening hoeven to houden met de in het vijfde lid
geregelde afdrachfverplichting en minder afhankelijk zijn van in een specifiek geval optredende
omstandigheden. Voar de fiscus geldt dot — anders don thans het geval is — de vraag of hij een
uitkering tegemoet zal kunnen zien niet meer zal afhangen van de aard van de in zekerheid
gegeven goederen.
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De commissie heeft er, near aanleiding van een daartoe gehouden raadpleging van de leden

van lNSOLAD, van afgezien ire dit wears#el concrete voorsteller~ to do n ~roor de hoogte van de
aan de boedel of to dragen vergoeding. Wel is in het vijfde lid een voorstel gedaan voor de
vvijze van berekening van daze vergoeding. D~z~ komt er op nee dat de of t~ dragen
u~rgoeding wards berekend a~n de bane! van de ~o~al~ c~pbr~ngst van gaed~r~n van ~~n
bepaaide soart. Uitgangspunt in het vaorgestelde systeem is dat de curator een percentage
ontvangt van daze totaie opbrer~gst. Het door een individuele zekerheidscrediteuraf to dragen
bedrag wardt berekend op bas6s van daze totals opbr~ng~t en de door daze credit~ur
gerealiseerde opbrengst. Aldus wordt gewaarborgd dat alle zekerheidscredit~uren in
evenredigheid bijdragen aan het door de boedel to on4vangen percentage. Voosts biedt het
voorgestelds systeem de mogelijkheid om rekening fe houden mgt de positi~ van specifieke
financiers en de acrd van de tot zekerheid verbanden goederen. Zo is denkbaar dat nog een
nadere onderverdeling van de categorie "andere goederen" plaatsvindt, bijvoorbeeld Haar
roerende taken, vord~ringsrechten en ander~ bijzondere categorieen zoais effecters.

Een eenvoudiger oplossing den de voargestelde "staffel" zou zijn ors ears vast percentage voor
go~deren vin ee~ bepa~lde saart t~ nem~n, onge~cht de totale opbrengst vin daze socart
goederen. Aan daze aplossing kleeft het bezwaar dat bij kleine baedels de vergoeding (te)
gyring zou zijn en iaij grate boedeis ears (z~~rj aanzienlijke omvang zou krijg~n. In hei iaatste
gavel ves~groot dat overigens wel de leans dat Zen (hogere) ui#leering ears de overige crediteuren
lean warden g~daan.

~e uiteindelijlce vas4stelling van de of to dragen vergoeding zal moeten plaatsvinden ears de
hand van ~~n waging van de hiervc~or benoemde belangen, in hit biizander de belangsn van de
fiscus an de betrokken zekerheidscrediteuren alsmede het belang van de bekostiging van de
afwikkeling van faillissernentsboedels. D~ cc~mmis~ie is er voorstander van dat de v~rgoedings-
regeling geheel in de wet wardt opgenomen en niet bijvoorbeeld in ears AMv~ wordt
neergeiegd. Gelet op het fundamenteie icarakter van de regaling acht de commissie het van
belang dat ~91e betrolcicenen zich h~ernaar kunnsn richten en nist met d~ mogelijkheid van ears
eenvo~adige aanp~ssir~g da~u-~an hoe~re~i to rekenen.

TQt slot merkt dP commissie op dat het vc,orgesfielde systeem oak beter aansluit bij de
regelingen die Belden voor zekerheidscrediteuren onder andere voor ons land belangrijke
rechtsstelsels, zoals die van EngeEand, Frankrijk, Duitsland en de Verenigde Staten. In daze
lande~ gsldt dat zskerheidscr~diteuren Bean absolute separatistenposi~ie innemen, goals thane
bij cans het Bevel is. Hun rechten warden veelal beperkt doordat zij in veal gevallen de verkoop
►~-soeten overlaten ears d~ curator, al den niet in combinatie met de verplichting ears percentage
van de opbrengst ears de boed~l of Ye dragen. Geen van de lenders kenf ears rnet hef
bader~n{vo~r-}recht ~~rgeiijkb~re ~io~itie ~a~ de #iseu~.

Onder Engels recht lean de zekerheidscrediteur tijdens ears administration procedure niet zelf
executeren, behoudens instemming van de administrator of de rechtbank (S. 11 (3)~c)
insolvency Acfi}. De administrator rriag bovendien alis goederer~ die under ears floating charge
vallen verkapen en worts, indien de rechtbank van oordeel is dat dit het do~l van d~
administration then#, goederen die under ears fxsd charge vallera (S. ~ 5 l.A.}. De r,stto
opbrengst komt tin g~ede ~~n de z~kerheidscredetsur. In e ra winding-up procedure lean de
houder van ears fixed charge zelf executeren en de hander van ears floating charge niet. de
bonder van d~ floating charge onfiiangt de opbrengst na ears omslag in de boedelkosten en,
voor zover daze niet nit het vrije actaef voldaan kunnen worder~, de preferenfie schcalden.
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Bovendien dient de houder van de floating charge een percentage van de opbrengst of to staan
aan de unsecured creditors. Qit percentage belaopt 50 over de eerste £ 10.000 en daarboven
20 met een maximum van £ 600.000.

Onder Frans recht geldt tijdens de procedure de sauvegarde dat de zekerheidscrediteuren niet
kunnen uitwinnen (art. L. 622-21 {I-2}). De goederen kunnen worden verkocht en in dat geval
kan de rechter-commissaris bepafen dat een voorschot wordt betaald aan de zekerheids-
crediteur (art. L 622-8 CC). Er is een groat aanta( crediteuren met een hogere rang dan de
zekerheidscrediteur. Hetzeifde geld4 tijdens een procedure de redrsssement (art. L 631-14 CC).
Is een procedure de liquidation geopend dan molten de zekerheidscrediteuren hun rechten zelf
uitoefenen indien de curator niet binnen drie maanden de verkoop ter hand heeft genamen,
sours geldt een langere termijn.

Onder Duits recht kan de pandhouder of fiduciair eiganaar het betreffende goad slechts zelf
ui#winnen indien hij in het bezit van dat goad is, zij het dat de rechtbank hem op verzoek van de
curator een termijn kan stellen. Indian de goederen in het bezi# waren van da schuldenaar (of
een derde) dan verkoopt in beginsel de curator (§ 166 InsO). Uit de opbrengst ontvangt de
boedel een vergoeding, in beginsel is dat 9%van de opbrengst vermeerderd met verschuldigde
BTW (§ 171 InsO}. Ook verhypothekeerde gaederen kunnen door de curs#or verkocht worden
{§ 165 InsO}. Daarbij moat overigens bedacht worden dat in Duitsland Been lege
boedelproblematiek bestaat zoals bij ons, omdat voorwaarde voor opening van het faillissement
is dat de baede(kosten gedekt zijn.

Onder Amerikaans recht is de zekerheidscrediteur in beginsel geen separatist (§ 362 (a) {4)
U.S. Bankruptcy Code}. pe Bankruptcy Court geeft slechts in een beperkt aantal gevallen
toestemming aan de zekerheidscrediteur our zelf uit to winnen, ander andere indien de curator
geen "adequate protection" verschaft voor de waarde van het zekerheidsrecht. De
zekerheidscrediteur zal ook afgifte molten verlangen indien de boedel Been financieel belang
heeft bij de goederen en ze niet nodig heeft in het kader van een reorganisatie (§ 362(d) BC}.
Heeft de zekerheidscrediteur de goederen in bezit dan zal hij ze doorgaans moeten afstaan aan
de curator mits adequate protection wordt geboden. Verkoopt de curator, don dient hij de netto
opbrengst of to staan aan de zekerheidscrediteur.

Voorstel:

Artikel 58

1. De curator kan de pond- en hypotheekhouders een redelijke termijn stellen our tot
uitoefening van hun rechten overeenkomstig het vorige artikel over to goon. Heeft de
pond- of hypotheekhouder het anderpand niet binnen daze termijn verkocht, don kan de
curator de gaederen opeisen en met toepassing van de artikelen 101 en 176 verkopen,
onverminderd het recht van de pond- en hypotheekhouders op de opbrengst
overeenkomstig de verdeling voorzien in artikel 57 lid 5. De rechter-cammissaris is
bevaegd de termijn op verzoek van de pond- of hypotheekhouder een of meer malen to
verlengen.

2. (...).

Huidige tekst:

Artikel 58

',~'1~
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De curator kart de hand- of hypotheekhouders een redelijke terrr►ijn s#e1len om tot
crifaef~r~ing v~ra pun r~chfen overeenkcamstigget vorige artlke! over to gaar~. Heeft de
pand- of hypotheekhouder hef on~`erparrd niet binner~ daze termfjrt verkocht, dart kan de
curator de goeo`eren oaeisen en mef toep~ssing van de ar~ike%n 901 of 9 76 verkopen,
onverminderd het rechf van de pond- of hypotheekhouders op de opbrengst. D~ rechter-
coanmissaris is b~voegd cue termijn op verzoek van d~ panel- of hypotheekhouder eery of
meet rr~alen ,#e vsrlengen,

2. (...}.

~;

Verwezen zij Haar de toelichting op artikel 57 lid 5.

.. -'

A;rtikel 182
1. De algemene faillissementskosten worden omgeslagen over ieder d2el van de boedel,

met uitzondering vas hetgeen toekomt aan de panel- of hypotheekhouders en van
h~tg~es~ spa ~~r~ ex~cuti~ t~ve~~~nk~~'ts~ig a~t~~Ced 60, d~rde lid, e~~ie zin, taekorert aan de
schuldeisers met ~stentierecht en aan de beperkt gerechtigden, huurders en pachters
wier recht door de executie is vervallen of verloren gegaan, mast met inbegrip van
hetgeen krachtens een zodanige execu#ie aan de curator is uitgekeerd ten behoeve van
een schuldeiser die bav~n yen Qf m~~r van voormelde personen bevoorrech4 was.

2. (...).

.._

Rrtike! 7 ~2

7. De algsmene faiUissementskosten vvorden omgesfagen over ieder deet van de boedel,
rr~ef ui~z~~~'~ring vin faetgesrt rya ~s~ ~xecutie overse~akoms#ig artike6 57 taf ~sti6reB Std,
derde lid, tweedy zin, taekomst aan de hand- cif hy~c~theekhouders, a~n d~ ~chulcleiser~
met r~tentierecht en aan de beperkt c~erechtigden, hoarders en pachters wier rechf door
cie executie is vervalten of verloren gegaan, meat rraet inbegrip van hetgeen krachfens
een zoda~fge execufi~ aan de curator- is uitgekeerd ten behoeve van een schu~deiser die
boven een of me~r van vo~rertelde p~rsonen bevoorrecht was.

2. ~...j.

!.-

l0ar~nia~gn iii naMr r9a tnali~htinn nr~ hswf ynnrnoc4cirie µrt~l~oi ti7 I~~! ~.~ . ..~ .,~, ,,, y..,,..,...w

~~_~ w ~, .., ~ .x

Artikel 21 ftweed~ en derde zing Invorderingswefi
Daze bapalingen vervall~n.

. ;-
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Het voorrecht gaat fev~ns boven panel, voor zover het pandrecht rust op een zaak a!s is
bedoe/d in artike/ 22, derde lid, die zich ap de badem van de belastingschuldige bevindt en
tegen inbeslagneming waarvan derden zich op die grand niet kunnen verzeften. Hef behoudt
deze rang in gevat van faillissement van de belastingschuldige of toepassing ten aanzien van
hem van de schuldsaneringsrege/ing natuurlijke personen, ongeacht of tevoren inbeslagneming
heeft p/aatsgevonden.

T~• ;-

Artikel 22 lid 3 Invorderingsvvet
Deze bepaling vervalt.

.. ;_

Behoudens in het gevat dat er een recht van ferugvordering k~estaat jegens degene die een
zaak onrechtmatig of va» een onbevoegde heeft verkregen, kunnen derden echter nimmer
verzet in rechte doen tegen de bes/ag/egging ter zake van naheffrngsaanslagen in:a. de
loonbelasting ten taste van inhoudingsplichfigen met uitzondering van naheffingsaanslagen ter
take van huispersoneel;
b. de omzefbelasting, alsmede de belastrng van personenauto's en motorrijwielen ten taste van
een ander elan degene op Wiens naam het kenteken is gesteld;
c. de accijns;
d, de verbruiksbetastingen van alcoholvr~e dranken en van pruimtabak en snuiftabak;
e. de in artike/ 7 van de Wet betastingen op mitieugrondslag genoemde belastingen;
f. de dividendbelasting;

g. de kansspeJbelasting ten taste van inhoudingsplichtigen; en
h. de assuranfiebelasting, alsmede tegen de beslaglegging ter zake van:
- uitnodigingen tot betaGng; en
- ingevolge artikel 2, tweede lid, onderdeei c, mef een belastingaanslag gelijkgestelde
beschikkingen inzake heffingsrente, inzake besfuurl~ke boeten die worden apge/egd in verband
met vorenbedoetde naheffingsaanslagen, inzake bestuurlijke boeten als bedoeld in hoofdstuk 9
van de Algemene douanewef, inzake campenserende rente of inzake kos#en van ambtetijke
werkzaamheden, indien de ingeoogste of nog niet ingeoogste vruchfen, of roerende zaken tot
stoffering van een huffs of /andhoef, of tot bebouwing of gebruik van het land, zich tldens de
beslaglegging op de bodem van de belasfingschuidige bevinden

Toelichting:

Verwezen zij Haar de toelichting op het vaorgesteide artikel 57 lid 5. Handhaving van het
bodem(voor)recht na beslag buiten faillissement wordt niet voorgestaan omdat in dat gevai
faillietverklaring zou worden bevorderd.
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Arfike! 67 (eersfi~ ~n twe~de zin)

1. Van ells beschikkingen van de rechter-cornmissaris i~ gedurende vijf dagen hoger beroep
bij het gerechtshof r~nogelijl~, to reker~en vanaf de deg waarop de beschikking ~s g~geven.

Het gerechtshof beslist na verhoor of behaorlijke oproeping van de belanghebb~nd~n.

(...).

2. {...).

..; - -

Rrtiicei 67 feerst~ e~ fi,~e~de zip}

7. Van adle :beschikdcingen van de rechfer-commissaris is gedurende vijf dagen pager b~roep
op de rechtbank mogel~k, to rekenen vanaf de deg waarop de besehikking is gegeven.

De r~chtbank beslist na verhoor of behoorlijke opraeping van de befanghebbenden. (...}

2. (...).

.. ,; .,

In de memorie van fioelichting van 1890 op artikel 6i stelt de minister:

°'Het VVetboek van Koaphancie! toch geeft Been enkele vingen~vijzing ~mtrsnt het hooger

beroep van beschikkingen door den Rechter-Commissaris genomen. Reeds de vraag wie

de r~chter in appef is, haudt den ook de juris~rudentie verdeeld. Zoowe( de rechtbanken

ats de hoven hebben zich ats zoodanig bevoegd en onbevoegd verklaard. Het ontwerp

uvij~t daaror~t critdrukkelijk de rechtbank aan, ~m van Piet ho~ger be~-oep kennis to ne~nen.

Voora! met het oog op het yering aanfal hovers is het wenselijk omtrent beheer en

ver~ffendng van den bode! in hoogst~ ressort door tf~ e~~ch#bank to lat~n ~ssPdsser~, wstk

college met ve~J Beringer ls~~ten err minder #ijdverGes fit het z~~ wenschelijke hc~or~~a oars

~aelanghebbenden zaI kunnen overgaan, den yen op betrekkeliik verren afstand gelegen
gerechfshof. Te rrainder ken hiertegen bezwaar bestaan omdat hit Been eigenJijk gezegde
contr-adictoirs gedingen getdt.°'2

Sorrarriige Tv✓eede ~amerl~den dachten dear echter and~rs over:

"1lo/Bens sorrtmigen wras het r~iet wensche0ijk. daf de rechfb~nk, ~raaruit ook reeds de
r~c3ttermcorrrmi~~ar,~s vvas g~lrorrten, pier i~r h~agste ress~r# raftspraalc died. ~3~ to~lichfin~,

~~~vi~w ~.v v°viivav~ vNy~~°~a ~ia avvee~ wee :"r~d~iiivvhol~Uhoe~ n~vs vv~v ~is°ey~ii ~e wui e. ~va w~`iai~~w v°lei

near eene spoedige afinrikkeling van het faillissement mag nfet een gebrekkige

rechtsbedeeling veroorzaken.,r3

9n de ioop van de 120 jeer die sindsdien verstreken zijn hebben de argumenten van de minister

voor het hoger beroep op de rechtbank ears kracht verloren en de argumenten van de bedoelde

` Memorie van Toelichting, Van der Feltz, Geschiedenis van de Faillissementswet II, p. 6.
3 ~'2rslag van de Tweed€: Kamer, Vary der Feltz, Geschiedenis van de Fail9issementswet !I, p. 7.
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kamerleden aan kracht g~wonnen. Niet langer kan gezegd vvorden da4 de rechfbank me4 veal
Beringer kosten en minder tijdveriies dan een hof tat het horen van belanghebbenden kan
overgaan. Het argument dat het geringere aantal hoven een bezwaar oplevert overtuigt ook niet
langer, en wel eens to minder orndat er nu juist stemmen opgaan om de behandeling van
faillissementen to concentreren. In het Voorontwerp van de Commissie Kortmann ward
voorgesteld om faillissementen uitsluitend to laten behandelen door de rechtbanken van de
vestigingsplaatsen van de hover {zie bijvoorbeeld blz. 184 van dat rapport in de uitgave van het
OOR}. De overweging dat het niet zou gaan om eigenlijk gszegde contradictoire gedingen was
niet zozeer een argument ten faveure van behandeling van de appellen door de rechtbanken,
maar eerder een argument waarom behandeling van het hoger beroep door rechters van de
zelfde rechtbank ais de rechter-commissaris niet zo bezwaariijk zau zijn. In feite is het hoger
beroep van een beschikking van de rechter-commissaris in veal gevallen wel degelijk een
contradictoir gelling waarbij bavendien niet zonder belang is dat de Hoge Raad de rechtsgang
van artikel 67 in taken van boedelbsheer tot een exclusieve heeft gemaakt (HR 21 januari
2005, NJ 2005, 250 Jomed). De argumenten van de kamerleden die bezwaar hadden, zijn
echter onverminderd van kracht, zo zij al niet aan kracht gewonnen hebben. Daze kamerleden
waren kennelijk van mening dat van rechters van dezeifde rechtbank a!s de rechter-
commissaris niet voldoende distantie verwacht mag worden om geheel onafhankelijk over een
beroep tegen de beschikking van die rechter-commissaris to beslissen. De praktijk last ook zien
dat ongeveer 10% van de artikel 67 beroepen slaagt, hetgeen veal minder is dan het
gemiddelde van beroepen in civiele taken bij een gerechtshof. Met name in gevalien waarin de
rechter-commissaris afwijzend heeft beschikt op een verzoek ex artikel 69 is dit bezwaarlijk,
omdat de rechter-commissaris hier niet beschouwd kan worden als een rechter die beslist in
een procedure tussen gelijke partijen. De rechter-commissaris pleegt immers vertrouwelijk
overleg met een van die partijen, de curator, en dat is ook in het belang van een effectieve
faillissementsafwikkeling. De commissie meant dat om al daze redenen het hoger beroep van
de beschikkingen van de rechter-commissaris dient to worden opgedragen aan rechters die niet
tot hetzelfde college behoren als de rechter-commissaris, derhalve aan het hof.

Voorstel:

Artikel 69

1. leder der schuldeisers en boedelschuldeisers, de commissie uit de schuldeisers en ook
de gefailleerde kunnen bij verzoekschrift tegen efke handeling van de curator bij de
rechter-commissaris opkomen of van daze een bevel uitlokken, dat de curator een
bepaalde handeling verrichte of een voorgenomen handeling nalate.

2. (... ).

Huidige tekst:

Artikel 69
7. leder der schuldeisers, de commissre uit hun midden benoemd en ook de gefailleerde

kunnen bij verzoekschri~t tegen elke handeling van de curator bij de rechter-commissaris
opkomen, of van daze een bevel uitlokken, dat de curator een bepaalde handeling
verrichte of een voorgenomen handeling palate.

2. {...).
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T'hans bestaaf verschil van inzicht in d~ vraag ofi aan boed~lschuldeisers het recht toekomt een

verzoekschrift in #e die~ien op de voet van artikel S9 lid 1. De cc~mmissie is van mening dat aan

hen die be~raegdh~id lien# toe is kornen, ornd~t, ~o lang zij ni t betaafd zijn, zij bel~na I~unne~

hebben bij de afwikkeling van de boedei. In veal gevallen ~s de boedei negatief ofi magelijk

n~gatief en zijn zij voor hun voidoening afhankelijk van de wijze wa~rop de bowie! wordt

beh~erd. In zoverre is d~ situatie thane ander~ dan ten tijde van de totstandkoming van de

FaillissemsntsweY Coen nag ~aitgangspunt dues dat de boedels~h~aldeisers bui4en de afuvikkeling

stonder~ en direct en integraal betaald zouden worden. Lie veranderir~g is teweeg gebracht

daordat de ornvang van de boedelschulde~, made als gevolg uan jurisprudentie vin d~ Hoge

Read, stark is toegenomen en doordat de omvang van het vrije actief, als gevolg van de

uitbreiding van het bereik van pandrechten is afgenomen. Zia over de wenselijkheid

bosdeischuideisers het recht to geven vsrzo~icen into dienen op de voet van ar~iicei 69 lid 1 Fib

Alkmaar 23 oktober 20(}9, JOR 2010, 2~1; Rb Amsterdam 13 augustu~ 2003, rek.nr. Q1-237

{TvP-Nieuwsbrief 2003/6 blz. 63); A-G Wuisman conclusie voor HR 16 oktober 2009, NJ 2009,

517; R.J. ~l~rschoof, ~~hoort ~!e r~ch4sg~ng van artikel 69 ~vv. open to staan voor

boedelschuldeisers?, Advacatenblad 1987, p. 7; t~/.C.L. van der Grint~n, Hoot under FiR15 juli

1985, NJ 196, 19~; F.~/I.J. i~erstijlen, ~rtikei 69 ~w. in het iicht van de ~iniiiliaanse

faillissementszaken, Advocatenblad 1994, p. 857; Q.M.J. Verstijlen, De faillissementscurator

(dies.} 1998, p. 320-325; F.M.J. Verstijlen, Haut under HF2 5 september 2003, JOR 2003, 289.

Op grond van artikel 32 lid 3 van de Europese Insolventieverordening komt aan de curator die

4aer~oemd is in een buiten{ands~ procedure op de voet van artikel 3 lid 1 of 2 van die

verordening een zelfde recht foe als aan een schuldeiser.
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Artikel 75

1. Hetzij al of niet een voorlopige commissie uit de schuldeisers is benoemd, raadpleegt de
rechter-commissaris in de eerste schuldeisersvergadering de schuldeisers over de
benoeming van een definitieve commissie uit hun midden.

2. {...).

3. (...).

..-

Artikel 75

?. htetzij al of niet een voorlopige cammissie uit de schuideisers is benoemd, raadp(eegt de
rechter-cammissaris op de verificatievergadering de schuldeisers, na afloap der
veri~catie, over de benoeming van een definitieve commissie uit hun midden. Zo de
vergadering deze wensetijk acht, gaat hij dadelijk tot de benoeming over. Ook deze
commissie bestaat uit een fot drie /eden.

2- (-..).

3. (...).

Toelichting:

De beperking van het aantal leden van de commissie uit de schuldeisers tot maximaal Brie
wordt in de praktijk, vooral in omvangrijke en complexe faillissementen, als kneliend ervaren.
Een aantal van drie leden is dan veelal ontoereikend om de belangrijkste bij het fail3issement
betrokken groepen van schuldeisers to kunnen representeren. De commissie stelt dan ook voor
deze beperking, in ieder geval voor de definitieve commissie, to schrappen.
Voor het overige wordt verwezen Haar de toelichting op het nieuw voorgestelde artikel 80a.

Voorstel:

Artikei 80a
1. De rechter-commissaris bepaalt zo spoedig mogelijk nadat het vonnis van

faillietverklaring is uitgesproken dag uur en plaats waarop de eerste
schuldeisersvergadering zal worden gehouden. Deze vergadering vindt plaats ten laatste
acht weken na de dag waarop het faillissement is uitgesproken. Indien de staat van de
boedel zodanig is dat Been rekening gehouden behoeft to worden met de mogelijkheid
dat een uitkering gedaan zal kunnen worden aan de concurrente of bevoorrechte
schuldeisers kan de rechter-commissaris besluiten deze vergadering niet to houden.

2. Indien niet op de voet van het eersfe lid een schuldeisersvergadering wordt gehouden,
omdat de rechter-commissaris oordeelt dat de staat van de boedel zodanig is dat geen
rekening gehouden behoeft to worden met de mogelijkheid dat een uitkering gedaan zal
kunnen worden aan de concurrente of bevoorrechte schuldeisers, doch zich nadien
omstandigheden voordoen op grond waarvan zulks niet langer geoordeeld kan worden
bepaalt de rechter-commissaris alsnog dag uur en plaats waarop de eerste
schuldeisersvergadering zal worden gehouden.
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3. In de in het aerate lid bedoelde schuld~isersvergadering brengt de curator verslag uit over
de toestand van d~ boedel en g~eft hij daaromtrent alle door de schuideis~rs veriangde
i~6icFrtingen. Flat verslag wordt, rnet het proces-verbal der vergadering, na afloop flier
vergadering ter grififiie nedergelegd ter kosteloze inzage van een ieder. De nederlegging
geschiedt kosteloos.

4. ~e ciarafior raadpleegt in voorkornende gevalEen de schuldeisers over d~ voortzetting vars
de os~derneming. Het oordeel van de schuideis~rs is niet bindend.

Hit h~idige artik~! 10~ !id 1 b~pa~lt flat d~ ~~chfier-commissaris uiterlijk veertier~ dagen nadat
he# vonnis van faillietverklaring in kracht van gew~ijsde is gegaan de verificatievergadering
uitschrijft. Dit artikel wordt in de praktijk niet toegepast. Daarvoor bestaan in hoofdzaak drie
reden~n, namelijk:
a. het verifieren van schulden Levert ov~rbodig werk op indien nog onvoldoende zekerh~id

bestaat flat een uitkering aan de schuldeisers zal kunnen plaatsvinden;
b. c~mdat het voor d~ orator aan het begin van het faillis~~rr~ent vaak rair~eilijk is carp t~

bepalen of ingediende schulden betvvist dienen to worden ~n betwisting in een later
stadium niet mogelijk is, kan een vroege v~rificatievergadering Leiden tot overbodige
renvooipracedures, en;

c. omdat slechts in de verificatievergadering een akkoord aangeboden kan ~+orde~ kan een
vroege verificatievergadering ertoe Leiden flat de mogelijkheid orn een akkoord tofi stand
to laten komen onnodig worcit afgesneden.

Door niet aanstonds de verificatievergadering uit to schrijven worden aan de crediteuren echter
teven~ mogelijkheder~ ~nthouden ~rri de loop vin hef faillissement to beinvioeden die door de
faillissementswetgever wel bedoeld waren. De belangrijkste daarvan zijn het recht benoeming
van ern schuldeiserscommissie to verlangen (artikel 75}, hit recht op inBichtingen van de
curator ter vergaderir~g (artikel 737} ~r~ het recht to beslissen over voortzetting van de
onderneming (ar~ikel 173a}. ~e commissie meant flat aan de strekking van d~
~aillisse~r~ntswet Becht vvordt gedaa~ dao~r fe ~epalen flat pan hei begin van hei faiiiissement
eAn syh~aldeiset-ver~ade~inC ~ie!~t to vvorders ~eho~ader, waarir var ~e eer~tE tv+ree e zcht~r
gebruik kan worden gemaakt en waarin de schuldeisers hun mening kunnen geven over d~
voortzetting van de ondern~ming. De commissie is van mening flat het oordeel van de
schuldeisers hierov~r r~iet bindend behoort #e zijn, omdat binn~n d~ sehuld~iser~g~me~nschap
op flit punt tegenstrijdige belangen kunnen bestaas~. De regaling van artike! 78 lid 7 v~rschaft
hier ~~n ad~guatere oplossing.

ue vsrifica~is en ~esiissing raver ~~n ~~koort~ kan flan, z~ rsodig, cep ~~n later t4jds~ip
piaatsvi~aaen, ue eersce sc~uid~isers~~rga~ering kin ~cht~rw~g~ blij~~n ir~dien gesn r~;k~r~ing
gehouden hoeff to worden met een mogelijke uitkering aan sch~Pdeisers, In flat gavel hebben ~ij
onvaldoende belang bij een schuldeisersvergadering.

(arrtdat de schuldeisers nog Hier zijn geverifieerd zai voor het bepalen van heft stemrecht van de
schufdeiser~ d~ surseanc~2regelir~g van artikel 21~ lid 3 ge~eolgd rr~oete~ wc~rder~ r~ret din
verstande dot d~ beslissing gsnomen wordt door d~ r~chter-commissaris. D~asto~ v~ard#
voorgesteld artik~l 82 aan to passen.
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Het voorgestelde lid 3 is ontieend aan artikel 137 lid 1. Het voorgesteld~ lid 4 is ontleend aan
het huidige artikel 173x.

1 ••

Artikel 82

Voor de verificatievergadering beslist bij betwisting van een schuid door de curator of een
schuldeiser de rechter-commissaris of en tot Welk bedrag de betwiste schuideiser mag
stemmen. in en na de verificatievergadering zijn stemgerechtigd de erkende en de
voorwaardelijk toegelaten schuldeisers, aismede de toonder ener ten name van "toonder"
geverifieerde schuldvordering.

..,

Arkikel 82

Stemgerechtigd zijn de erkende en de voorwaardelijk toegetaten schuldeis~rs, alsmede de
toonder ever ten name van "toonder" geverifieerde schutdvordering.

Toelichting:

Verwezen zij Haar de toelichting op het voorgestelde artikel 80a.

T,,

Artikel 84

1. 8ehaive de door deze wet voorgeschreven vergaderingen, wordt sr een vergadering van
schuldeisers gehouden, zo dikwijls de rechter-commissaris dit nodig oordeelt of hem
daartoe door de commissie der schuideisers of door ten minste vijf schuldeisers,
vertegenwoordigende een vijfde der erkende en der voorwaardelijk toegelaten
schuldvorderingen, dan wel, zo nog geen verificatievergadering gehouden is,
vertegenwoordigende een vijfde der in de laatste schuldeisersvergadering #oegelaten
schuldvorderingan, een met redenen omkleed verzoek wordt gedaan.

2. (... ).

Huidige tekst:

Artikel 84

7. Behalve de door deze wet voorgeschreven vergaderingen, wordt er een vergadering van
schuldeisers gehouden, zo dikwijls de rechfer-commissaris dif nodig oordeett of diem
daartoe door de commissie uit de schuldeisers of door ten minste vrjf schuldeisers,
vertegenwoordigde ~~n vijfde deel der erkende en der voorwaardel~k toegelaten
schuldvorderingen, een met redenen omkleed verzaek wardt gedaan.

2. (...)-

Toelichting:

Qe toevoeging ziet op schuldeisersvergaderingen die na de eerste schuldeisersvergadering
doch voor de verificatievergadering worden gehouden.
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Artikel 108

~. De rechter-commissaris bepaalt, indien b~4er~ beschikbaar zijn gekomen die ap de voe~

van de artikel~n 180 en volgend~ uitgedeeld kunnc~n word~n aan de schuld~isers, tenzij

toep~ssing ~nrordt gegeven aan 737x, en voort~ indien hij zu9ks van belang acht voor het

behe~r en d~ vereffening van d~ boedel:

a, de dag, waarop uiterlijk de schuldvorderingen ingediend maet~n worden;

b. dag, uur en plaats, waarop de verifcatievergadering wordt gehouden.

2. (...).

.. , ..

Artikel 10$

7. De rechter-comrrnlssaris bepaalt uiterlijk binnen veertfen dagen rradaf hef vonnis van

faiJiietverkdaring in krachi van gewijsd~ is gegaan:

1. ds dag, waarop uiterlijk de schuldvorderingen ingsdiend rrtoeten worden,

2. dag, uur en plaafs, waarop de verifrcatrevergadering za! gehouden worden.

2. (...).

~,._

~4an de termijre van het huidige artikel 108 lid 7 wordt om d~ r~d~nere vermeld in de toelichting

op het voarg~stelde artikel 80a geen toepassing meet gegeven. Voorges4eld wordt orri de

aerate schuldeisersvergadering to ontkoppelen van de verificatie die dan op een later moment

kan plaatsvinden. Vsrwezen zij Haar de ts~sli~hting op artike180a.
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Artikel 5
1. De verzoekschriften, bedoeid in het vorige artikel en in de artikelen 8, 9, 10, 11, 14a,

~nieeds lid, 15c, tweede lid, 67, 155, 166, 198 en 206, worden ingediend door een
advocaat.

Artikel 14a

1. Bij de faillietverklaring kan de rechter ter bescherming van de belar~gsn van de
schuldeisers en op grond van zwaarwegends redenen, zo nodig in afwijking van deze
wet, zodanige bepalingen mak~n als met het oag op een doelmatige afwikk~ling van het
faillissement vereist zijn.

2. be rechtbank kan dit, op voordracht van de rechter-commissaris of op verzoek van de
curator, de commissie uit de schuldeisers, een schuldeiser of ambtshalve, ook gedurende
het faillissement doen. Over deze voordracht of dit verzaek worden de schuEdenaar, de
curator, de commissie uit de schuldeisers en de curator in een insolventieprocedure op
de voet van artikel 3, serste of tweede lid, van de in artikel 5, derde lid, genoemde
verardening gehoord.

Arkikel 14b

1. Beslissingen betrefifende de toepassing van artikel 14a worden op dezelfde wijze
apenbaar gemaakt als het vonnis van faillietverkiaring.

2. Binnen acht dagen na de beschikking van de rechtbank kunnen de schuldenaar, de
curator, de commissie uit de schuldeisers of een schuldeiser tegen die beschikking in
hoger beroep komen.

3. Het hoger beroep geschiedt bij een verzoekschrift, in to dienen ter griffie van het
gerechtshof, dat van de zaak moet kennis nemen. De voorzitter bepaalt terstond dag en
uur voor de behandeling, Welke zal moeten pleats hebben binnen twintig dagen. Van het
hoger beraep wordt door de griffier van het rechtscollege, waarbij het is aangebracht,
onverwijid kennis gegeven aan de griffier van de rechtbank, die de beschiicking heeft
gegeven.

4. Cassatie wordt binnen dezelfde termijnen en op dezelfde wijze aangetekend en
behandeld.

Artikel 225

1. Bij het voorlopig verlenen der surseance kan de rechtbank ter bescherming van de
belangen van de schuldeisers en op grond van zwaarwegende redenen, zo nodig in
afwijking van deze wet, zodanige bepalingen maken afs met het oog op een doelmatig
verloop van de surseance vereist zijn.

2. De rechtbank kan dit, op voordracht van de rechter-commissaris zo die is benoemd, op
verzoek van de bewindvoerders of van een of meer schu►deisers dan we! ambtshalve ook
gedurende de surseance doen. Over deze voordracht of dit verzoek worden de
schuldenaar, de bewindvaerder en de curator in een insalventieprocedure op de voet van
artikel 3, eerste of tweede lid, van de in artikel 5, derde lid, genoemde verordening
gehoord.
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Artlkel 225a

1. ~eslissingen betreffende de toepassing vin artikel 225 worden op dezelfde wijze

openbaar gemaakt als beslissingen waarbij definitieve surseanc~ is verle~nd.

2. ~innen acht dagen na de beschikking van de rechfbank kunnen de schuldenaar, d~

b~vvindvoe~rder of sen schuldsis~r teg~n dig b~~chikking in hog~r b~raep kornen,

3. Fiet hog~r beroep geschiedt bij een v~rzoekschrift, ~n t~ dien~n fier griffie van hit
gerechtshof, dat van de zaak moat kennis Haman. Ds vaorzitfer bepaait 4ersfiond dag en

uur voor de behandeling, Welke zal rr►aeten pleats hebben binnen twintig dagen. Van het
huger beraep wordt door de griper van het rechtscolleg~, waarbij he# is aangebracht,

onverwijld k~nnis gegever~ aan d~ griffier van de rech#bank, die de beschikking heeft
gegeven.

4. Cassatie wordt binnen dezelfde fermijnen en op dezelfde wijze aangetekend en

behandeld.

Artikei 281 a tlm 281 f

Vervallen.

Artikel 290

7 . ~e re~hter die de toepassing van de schuidsaneringsregeiing uitspreeki, ken in daze

uitspraak ter bescherming van de belangen van de schuldeisers en ap grond van
zwaarwegende redenen, zo nodig in afwijking van daze e~vet, zodanige bepalingen waken

als met het oog op een doelmatig verloop van de schuldsaneringsr~geling vereist zijn.
2. De rechtbank ken dit ook terwijl de schuldsaneringsregeling van toepassing is op verzoek

van de bewindvoerder of van een of weer schuldeisers den wel ambtshalve. Over dez~

voardracht of dit verzoek warden de schuldenaar, de bewindvoerder en de curafior in een

insolventieprocedure op de voet van artikel 3, eerste of tw~ede lid, van d~ in artikel 5,

derde lid, genoemde verordening gehoord.

Artikel 290a

~. ~esiissingen b~fireffende de fic~~passing vin artikel 2917 vvorden op dezeifde wij~e

openbaar get~aakt a!~ aeslis§;r~gen #ot Yo~pas~ing var de schuld~an~rir~gsregeli~g.

2. Binnen acht dagen na de beschikking van de rechtbar,k kunnen de echulden~ar, ~e

bewindvoerdar of een schuldeiser tegen die beschikking in huger beroep komen.

3. Flit huger beroep geschiedt bij een verzoekschrift, in to dienen ter grifFie van het
gerechtshof, dat van de zaak ri-ioet kennis Haman. De voorzifiter bepaalt ~erstond deg en

uur voar de behandeling, Welke z~l rnoeten plea#s h~bben binnen twinfig dagen. lfan het

hoges beraep wordt door de griffier van het rechtscollege, srraarbij het is aangebracht,

onverwijld kennis g~geven aan de griffier van de r~chtbank, die de beschikking heeft

geg~ven.

Wit. i.,a~~a$i~ uvv~~a$ ~aitin~~t Cie~ei$U~ i~riTlij~ie~i e~i t~~a c~~~~9it3~ vvij`e aaii~~i€;rc~si~i e~

behandeld.

...

Artike! 5

1. ~e verzoskschri~ten, b~do~ld ire hit vorige artike! err in de artiketen ~, 9, 90, 11y d ~C9

fweede lid, 67, 955, 766, 198 en 206, warden fngediend daoreen advocaat.



INS(JLAD Aanpassing Failliss~mentsw~t 73 december 2012

Artikel 225

7. Bij het vooriopig vertenen der surseance kan de rechtbank zodanige bepalingen waken,
a!s zij ter beveiliging van de belangen der schuldeisers nodig oordee(t.

2. Zij kan dif aok gedurende de surseance doen op voordracht van de rechter-commissaris
zo die is benoemd, op verzoek van de bewindvoerders of van een of weer schuldeisers
dan wel ambtshaive.

Artikel 290

1. De rechter die de toepassing van de schuldsaneringsregeling uitspreekt, kan in deze
uitspraak tevens voorzieningen tret~en die hij ter beveitiging van de betangen van de
schuldeisers nadig oordeelf.

2. De rechter-corrtmissaris kan dit ook terwijl de schuldsaneringsregeling van ~ospassing is
op verzoek van de bewindvoerder of van ~~n of weer schuldeisers dan gel ambtshalve.

Toel6chting:

De voorgestelde bepalingen van de artikelen 14a, 14b en 225a en de herziene bepalingen van
de artikelen 225 en 29Q zijn geinspireerd door de artikelen 2.2.10 en 2.13.3 van het
Voorontwerp van de Cammissie Kortmann. Zoals de Commissie Kortmann ter toelichting op die
bepalingen overwoag, kan de wenselijkheid van een mogelijkheid van afwijkende regelingen,
zoals thans overigens oak reeds voorzien in de artikelen 225 en 290, zich bijvoorbeeld
voordoen in grote insolventies, als zich problemen aandienen bij de verificatie van grote
aantallen toondervorderingen en verzet tegen uitdelingslijsten. Ook kan gedacht worden aan het
bepalen van een'voting record date' (UPC, KPN Qwest).

Met de Commissie Kortmann is de commissie van mening dat de mogeiijkheid am afwijkende
regelingen to treffen vanwege de rechtszekerheid beperkt dient to zijn. Afwijking is slechts
geoorloofd op grond van zwaarwegende redenen en voor zover dit met het oog op een
doelmatige afwikkeling van de insolventie vereist is. De bevoegdheid vindt haar begrenzing in
het felt dat de to treffen bepalingen vereist dienen to zijn met het oog op een doelmatige
afwikkeling van het faillissement, de surseance of de schuldsaneringsreqelinq, alleen aetroffen
kunnen worden op grond van zwaarwegende redenen en afwijkingen van de wet beperkt zijn tot
de Faillissementswet. Voorts moeten de regelingen gericht zijn op de bescherming van de
belangen van de schuldeisers. Het zal in de regel gaan om afwijking van procedurele
bepalingen. Met het oog op de rechtszekerheid dient de rechter zeer terughoudend to zijn met
materiele wijzigingen. Men denke bijvoorbeeld aan bijzondere regelingen bij
grensoverschrijdende insolventies. De wijzigingsbevoegdheid client, gezien het mogelijk
ingrijpende karakter, alleen toe to komen aan de rechtbank (of indien taepassing wordt gegeven
gelijktijdig met faillietverklaring of toepassing van de schuldsaneringsregeling door het hof, door
het hofl en niet made aan de rechter-commissaris. Wel kan de rechter-commissaris daartoe een
voordracht doen. Wegens het ingrijpende karakter is ook voorzien in het horen van de
schuldenaar, de schuldeiserscommissie indien die er is, en de curator clan wel de
bewindvoerder. Omdat de regelingen gericht dienen to zijn op de bescherming van de belangen
van de schuldeisers, is er geen aanleiding om ook de schuldenaar de bevoegdheid to geven
een verzoek tot toepassing van de artikelen 14a, 225 en 290 to doen.

~mdat, in de gevallen waarin dat gebeurt, de getroffen voorzieningen een befangrijke afwijking
kunnen inhouden van hetgeen anders zou Belden, wordt in de voorgestelde artikelen 14b, 225a
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en 290a bepaald dat beslissingen vvaarbij toepassing wordt gegeven aan de ~rtikel 14a, 225 en
290, op dezelfde vvijze worden gepub8ic~erd ais het vonnis van faillietverklaring, respectievelijk
de beschikking too surseanceverlening en het vonnis waarbij de schuldsaneringsregeling wordt
4oegepast.

De commi~sie deelfi de rr~ening van de Corrrmissie Kortmann daY, vanweg~ het ingrijpende
karakter, tegen de beslissing tot toepassing van ~rfikel 14a, 225 of 290 vvel een rechfismiddel
dint open to staan. !n ds rege! za! een s~elle beslissing op het berosp gewenst zijn. De
arfiikelen '94b, 225a en 290a bevatt~n een daarop gerichte regaling.

De voorgestelde regaling Inver# uoor omvangrijke insolventieproced~ares yen flexib~lere ~n
b~tere regaling dan de regaling die thans voor grote surseances vervat is in de artikelen 281 a-
281f. Laatstgenoemde bepalingen dienen to vervallen.
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Artikel 37

1. Indien een wederkerige overeenkamst ten tijde van de #aillietverklaring towel door de
schuldenaar als door zijn wederpartij in het geheel niet of siechts gedeeltelijk is
nagekomsn, kan de curator eigener beweging of op schriftelijk verzoek van de wederparfij
verklaren of hij de overeenkomst gestand doet.

2. Indian de curator verklaart de overeenkomst gestand to doen, kan de rechter-
commissaris op verzoek van de wederpartij bepalen dat de curator verplicht is voor daze
nakoming zekerheid to stellen. De rsch4er-commissaris kan regels stelfen met betrekking
tot de acrd ~n omvang van de to sullen zekerheid.

3. De overeenkomst is jegens de schuldenaar antbonden indien de curator:
a. niet binnen een hem daartoe schriftelijk door de wederpartij gestelde redelijke

termijn verklaart dat hij de overeenkomst gestand doet, of;
b. verklaart dat hij de overeenkomst niet gestand doet.

4. Het eerste tot en met derde lid zijn niet van toepassing op overeenkomsten waarbij de
kenmerkende prestatie van de schuldenaar bestaat uit door hem persoonlijk to verrichten
handelingen.

Artikel 37a
1. Voor vorderingen die de wederpartij uit hoofde van ontbinding of vernietiging van een vo6r

de faillietverklaring met de schuidenaar gesloten overeenkomst op daze heeft verkregen,
of die strekken tot schadevergoeding ter take van tekortschieten in de nakoming van een
voor de faillietverklaring op daze verkregen vordering, kan zij als concurrent schuldeiser
in het faillissement opkamen.

2. Buiten het geval van artikel 37 tweede lid kan een vordering van de wederpartij tot
nakoming van een v6or de faillietverklaring met de schuldenaar gesloten overeenkomst
slechts worden geverifieerd voor ten hoogste het bedrag van de schadevergoeding
waarop zij aanspraak zou hebben, indien zij de overeenkomst wegens een tekortkoming
van de schuldenaar had ontbonden.

Artike! 37b

1. De curator kan eigener beweging of op schriftelijk verzoek van de wederpartij van een
met de schuldenaar v66r de faillietverkiaring gesloten overeenkomst verklaren dat de
door de wederpartij ingevolge daze overeenkomst to verrichten prestaties benodigd zijn
voor:

a. het voortzetten van een door de schuldenaar gedreven onderneming, of;
b. de eerste levensbehoeften van een natuurlijk persaon.

2. Indian de curator verklaart overeenkomstig het vorige lid, kan de wederpartij gedurende
de afkoelingsperiode afs bedoeld in artikel 63a geen verzoek does als bedoeld in het
eerste lid van artikel 37 en is zij niet bevoegd de nakoming van haar verbintenissen op to
schorten wegens het niet nakomen door de schuldenaar van een voc5r de faillietverklaring
ontstane verbintenis.

3. Overeenkomsten ten aanzien waarvan de curator een verklaring als bedoeld in het eerste
lid heeft gegeven, kunnen gedurende de afkaelingsperiode niet worden beeindigd. Indian
een zodanige overeenkomst is geeindigd binnen den maand voor de aangifte of het
verzoek tot faillie#verklaring, is de curator bevoegd de overeenkomst alsnog, op gelijke
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voorwaarden als vo6r de beeindiging, to does voort~efiten rroc~~ ten hoogs#e de duur van

de afikaelingspari~de.

4. D~ tegenover de door de urederpartij to verricht~n prestaties staande verpfichtingen van

de schulder~aar uit de overeer~kornst zijn boedelschuld. Artikel 37, tweede lid, is van

overeenkoms#ige to~p~ssing,

5. Het eerste lid is niet van toepassing ten aanzien van overeenkomsten toff het verstrekken
van krediet.

6. L7e curator is b~voegd zijn v~rklaring met inachtn~ming van een redelijke termijn ira to
trekkers. Artikel 37 vindt toepassing vanaf het tijdstip van intrekking.

7. ~oepassing van dit artikel kan, geheel of gedeeltelijk, bij algernene rnaatregel van bestu~ar
voor bepaalde overeenkomsten warden ui#gesloten.

8. De rechter-commissaris kan dit artikel, geheel of gedeeltelijk, ap verzoek van de
wederpartij buiten toepassing verklaren, indien toepassing daarvan voor haar tot
onevenredig nadeei iijdt.

Artikel 38a

Vervall~n.

~r~ikei 67 (derde zin)

1. (...)

(...) Niettemin staat gears hoger beroep open van de beschikkingen, verrrield in de
artikelen 21, 2° en 4°, 34, 37b, achtst~ iid, 5~, aerate lid, a9a, derde lid, 60, d~rde fid,
73a, tweede lid, 79, 82, 93a, ~J4, 98, 100, 102, 125, 127, vierde lid, 137x, aerate lid, 174,
175, tweede lid, 176. aerate en tweede 19d, ~ 77, 179 en 180.

2. {...}.

Artikel 68

1. {... }.

2. Alvorens in rechts op to traders, behalve Saar het verificafsegeschillen be#raft, alsmsde i~

de ge~raiie~ van de a~tiiceler~ 37, 37b, 39, 4€1, 58, ~nre~de lid, 6a, ~w~ede en derde lid, en
60a, ~erst~ Sid, beho~~t d~ curator teach#9gir~~ v~r~ de recht~r-comrr~issaris.

Artikel 236

1. lndien ears wederkerige overeenkoms4 ten tijde van de faillietverklaring towel daor de
schulden~ar gals door zijn wed~rpar4ij in het geh~el ni t of slechts g~de~ltelijk is

nagekomen, kunnen de schuldenaar en de bewindvoerder eigener beweging of op
schriftelijk verzoek van de wederpartij verklaren of zij de ~ver~enkomst gas#end doers,

2. Indian de schuldenaar en de bewindvoerder verklaren de overeenkamst gestand to doers,

i~ar~ de reeh4b~r~k a~ de r~ch4~r-cor~r~issari~ ~o die i~ bena~~nd ap v~rzo~k vin d~
~iecier~3a~iij i~e~a~i~fii cacti ~ij v~~~iii~;~li ~ijia v6~r ~ie~~ r~a~tc~rniti~ ~~icer~l~it~ $e si~ii~n. i.~~

rechtbank of de rechter-commissaris zo die is benoemd kan regels steBlen met betrekking

tot de card en omvang van de to s~el(en zekerheid.

3. De overeenkomsfi is jegens de schuidenaar ontbonden indi~n de schuidenaar en d~

bewindvaerder:

a. desverzocht niet binn~~ sere here daart~e schriftelijk door d~ e~edsr;~artij gas#~ld~
redelijk~ termijn verklaren of zij de overeenkamst ges~and don, of;

b. verklaren dat zij de overeenkomst niet gestand doers.

-' ..
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1. Voor vorderingen die de wederpartij uit hoofde van ontbinding of vernietiging van een
voor de aanvang van de surseance met de schuldenaar gesloten overeenlcomst op deze
heeft verkregen, of die strekken tot schadevergoeding ter zake van tekortschieten in de
nakoming van een voor de faillietverklaring op deze verkregen vordering, kan zij
opkomen op de voet, in artikel 233 bepaaid.

2. Buiten het geval van artikel 236 tweede lid kan de wederpartij voor een vordering tot
nakoming van een vbbr de aanvang van de surseance met de schuldenaar gesloten
overeenkomst slechts opkomen op de voe# van artikel 233 tot ten hoogste het bedrag van
de schadevergoeding waarop zij aanspraak zou hebben, indien zij de overeenkomst
wegens een tekortkoming van de schuldenaar had ontbonden.

Artikel 237b
1. De schuldenaar en de bewindvoerder kunnen eigener beweging of op schriftelijk verzoek

van de wederpartij van een rnet de schuldenaar voor de faillietverklaring gesloten
overeenkomst verklaren dat de door de wederpartij ingevolge deze overeenkomst to
verrichten prestaties benadigd zijn voor:
a. het voortzetten van een door de schuidenaar gedreven onderneming, of;
b. de eerste levensbehoeften van een natuurlijk persoon.
Indien de schuldenaar en de bewindvoerder verklaren overeenkomstig het vorige lid, kan
de wederpartij gedurende de afkoelingsperiode als bedoeld in artikel 241 a geen verzoek
doen als bedoeld in het eerste lid van artikel 236 en is zij niet bevoegd de nakoming van
haar verbintenissen op to schorten wegens het niet nakomen door de schuidenaar van
een vocir de aanvang van de surseance ontstane verbintenis.

3. Overeenkomsten ten aanzien waarvan de schuldenaar en de bewindvoerder een
verklaring als bedoeld in het eerste lid hebben gegeven, kunnen gedurende de
afkoelingsperiode niet warden beeindigd. Indien een zodanige overeenkomst is geeindigd
binnen een maand voor de aanvang van de surseance, zijn de schuldenaar en de
bewindvoerder bevoegd de overeenkomst alsnog, op gelijke voorwaarden als voor de
beeindiging, to doen voortzetten voor ten hoogste de duur van de afkoelingsperiode.

4. De tegenover de door de wederpartij to verrichten prestaties staande verplich#ingen van
de schuldenaar uit de overeenkomst zijn boedelschuld. Artike! 236, tweede lid, is van
avereenkomstige toepassing.

5. Het eerste lid is niet van toepassing ten aanzien van overeenkomsten tot het verstrekken
van krediet.

6. De schuldenaar en de bewindvoerder zijn bevoegd hun verklaring met inachtneming van
een redelijke termijn in to trekken. Artikel 236 vindt toepassing vanaf het tijdstip van
intrekking.

7. Toepassing van dit artikel kan, geheel of gedeeltelijk, bij algemene maatregel van bestuur
voor bepaalde overeenkomsten warden uitgesloten.

8. De rechtbank of de rechter-commissaris zo die is benoemd kan dit artikel, geheel of
gedeeltelijk, op verzoek van de wederpartij buiten toepassing verkiaren, indien
toepassing daarvan voor haar tot onevenredig nadeel lijdt.

Artikel 313
1. De artikelen 24 tot en met 31, 34 tat en met 37b, 40 tot en met 52, 54 tot en met 56 en

60a tot en met 63a en 63c zijn van overeenkomstige toepassing.
2. (... ).

Huidige tekst:

-25-



~, *~ ~ ~ ~ ~. f.

Artikel 37
7. lndien een wrederkerige overeenkor~asf #en tijde van de fai!liefverklarirag towel door de

schuldenaar als door zijn wederpartij in het geheel nie# of s/echfs g~deeltefrjk is
nagek~men en de curator zich niet bir~nen een hest da~r#oe schrifteJijk +~or~r sus
wederpartij gesfelde redeti~ke termijn bereid verklaarf de overeenkomst gestand fe doers,
verliest de curator het recht zijr~erzijds nakorrring van de overeenkomst fe vor~'eren.

2. lndfen de curafor zich wel tof nakoming van de overeenkomst ber~id verklaart, is hrj
veralicht 6ij die verklaring voor daze nakoming zekerheid to stelfen.

3. De vorige lecien zijn niet van ~o~passing op overeendcomsten waarbij de ~efailteerde
slechts verbinten~sssn on zich heeft genomen tot door hem persoonlijk to verrfchten
handelingen,

~ertike6 37a
Voor vr~rdering~n die de wederpartij uit hoofde van ontbinding of vemietiging van ern vhf r de
faillietverklaring met de schuldenaar gesloten overeenkomst op daze heef~ verkregen, of dre
sfrekken tot schadevergoecii~g ter z~ke van #ekortschiet~rr in de n~kosr►irag van ears vcaor ds
faillietverklaring op daze verkregen vordering, kan z~ als concurren? schutdei~er in het
faillissement opkomen.

Artikel 37b
7, Een wederparfij is niet bevoegd de nakoming van zyn verbintenis die voortvlaeit uit eery

ov~r~enkorrrst tot hef gereg~ld afleveren van gas, ►nra~er, elektriciteit of verwarming,
b~nodigd voar de eerst~ levensbehoeffen of voor het vaortzetten van de door eke
schuldenaar gedreven c~nderneming, jegens de schuldenaar op fe sci~artsn wegens het
door de schuldenaar nie~ nakomen van ears voor de faitliefverklaring ontstane verbintenis
tot ,betaling van ears getdsom.

2. den tekortkaming door de schuldena~r in de nakoming van ears verbintenis als in het
eersf~ lid bedosld, ~i~ plaatsvonc! v6or de fai!lietverlclaring, !evert gears grond op voor
onibir~a'irag pan ears overeenkarnsP ~ls bedoefd in Piet eerste fid.

3. ~sn ber~sp door de v~edsrpartij op ears bedir~g daf het failliss~a~~nt, d~ aanvraag van 6;eP
faillissement of het leggen van beslag door ears derde grand oplevee~t voor ontbinding van
ears overeenkamst als bedoeid in het eerste lid, dan we! dat die overeenkomst daardoor
van rechtswege zaI zrjn onfbonden, Is stechts toegelaten enet goedvfnder~ van de curator.

Arfiikel 67
9. (...)

(...)
tJiettet'ni~, siaat gee+ r~oge~' be~oep open ~a~t~ ~`~ e~e~chikkrngen, v~rmel~i in cle ~rfikel~~
~i, t° cir o°, a' a, ao, ~ci~iG ifu arcs, uGiu~ Div, vv, it~rCae iiia, ia~, iirir~esie aiu, i~, ~~sa, ~~r,

98, 900, 702, 925, 127, vierde lid, 937a, esrste lid, 974, 975, tweede Iid, 97&, eerst~ en
tweede Ifd, 777, 179 era 780.

2. (...).

Artikel 68
,. r...).
2. A/vorens i~a rechfe op fe traders, b~halve waar het verificatiegeschilfer~ ~etreft, alsrnede ira
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de gevallen van de artikelen 37, 39, 40, 58, tweeds lyd, 60, tweeds en derde lid, en 60a,
eerste lid, behoeft de curator machtiging van de rechter-eommissaris.

Artikel 236

7. lndien een wederkerige overeenkomst bij de aanvang van de surseance zowel door de
schuldenaar a!s door zijn wederpartl in hef geheel niet of slechts gedeelfelijk is
nagekomen en de schuldenaar en de bewindvoerder zich niet binnen een hun daartoe
schriftet~k door de wederpartij gestelde redelijke termijn bereid verklaren de
overeenkomst gestand to doers, verliezen zij het recht hunnerz~ds nakoming van de
overeenkomst to varderen.

2. indien de schuldenaar en de bewindvosrder zich wel tot nakoming van de overeenkomst
bereid verklaren, zijn zij verplicht desverlangd vaor deze nakoming zekerheid to sfellen.

3. De vorige leden zijn nie~ van toepassing op overeenkomsten waarbij de schuldenaar
s/echts verbintenrssen op zich heeft genomen tot door hem persaoniijk to verrichten
handelingen.

A~tikel 236a

Voor vorderingen die de wederpartij uit hoofde van ontbinding of vernietiging van een vobr de
aanvang van de surseance met de schuldenaar gestoten overeenkamst op deze heeft
verkregen, of die strekken tot schadevergoeding ter zake van tekortschieten in de nakomrng van
een vobr de aanvang van de surseance op deze verkregen vordering, kan zij opkomen ap de
voet, in artikel 233 bepaaid.

Artikel 237b

7. Een wederpartfj is niet bevoegd de nakoming van zijn verbintenis die voortvloeit uit een
overeenkomst tof het geregeld afleveren van gas, water, elektriciteit of verwarming,
benodigd voor de eerste levensbehoetten of voor het voortzetten van de door de
schuldenaar gedreven onderneming, jegens de schutdenaar op to schorten wegens het
door de schuldenaar nief nakomen van een vdor de surseance ontstane verbintenis tot
beta(ing van een geldsom.

2. Een tekartkoming door de schutdenaar in de nakoming van een verbintenis a/s in het
eerste Jid bedoeld; die plaatsvond vb~r de verieninrr van de surseance, lever! geen. gr~n~
op voor ontbinding van een overeenkomst als bedoeld in het eerste lid.

3. Een beroep door de wederpartij op een beding dat verlening van de surseance, de
aanvraag van de surseance of het leggen van bes/ag grond aplevert voor ontbinding van
een overeenkomst a/s bedoeld in het eersfe lid, dan wel dat die overeenkomsf daardoor
van rechtswege za! zijn ontbonden, rs slechts toegelaten met goedvinden van de
schu/denaar en de bewindvoerder.

Artikel 313

7. De artiketen 24 tot en met 31, 34 tof en mef 38a, 40 tot en met 52, 54 tot en met 56 en
60a tof en met 63a zijn van overeenkomstige foepassing.

2. (...).

Toetichting:

De regeling met betrekking tot wederkerige overeenkomsten in de huidige Faiilissementswet
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wordt in d~ praktijk als gebrekkig ervaren. ~o schept ds regeling onvaidoende duidelijkheid over
de posities van partijen bij overeenkorr~sten die over en weer nog nie# volledig zi~r~ nag~komen
indien de wrederpar~ij nief tot termijnst~iling als bedo~ld in hit eerste lid van artikei 37 overgaat
en de curator nie4 bereid is de overeenkomst gestand fe doen. Deze anduidelijkheid treft niet
Aileen nog niet afgewikkelde over~enk~msfen die str~kken tot een ~~nm~9ige ~r~st~ti~, zo~9~
een koapovereenkomst, rnaar ook — en voorai — duurovereenkomsten die strekken tot het over
en weer verrichten van herhaaide of voorfidursnde prestaties. Als voorbeelden van derg~lijke
duurover~enkomsten noemt de Commi~sie Kortmann En hear toelichting op art. 3.4.1. van hear
Voorontwerp under meer overeenkomsten van bevuaarnerraing, aanneming vary werk,
verzekering, bruikleen, krecfiet (al den niet in rakening-courant), doorlopende opdrachte~ en
licentie-overesnkomsten. Daarbij moat wc~rdsn opgsmerkt dat het ond~rscheid tussen daze
zogenaamd enkelvoudige overeenkomstsn en duurovereenkomsten in de praktijk vaak
vlaeiender is den in theorie hit gavel lijkt to zijn. Zo ken een koopovereenkomst garanties
b~vatten die betreicking hebben op (toek~mstigej sigenschappen van het verltochte en kunnen
de verplichtingen van de koper r~rede afhankelijk zijn gesteld van 4oekomstige ontwikkelingen.

I~ ~I daze ge~rallen I~idt de huidige tekst vary a~tikel 37 ertoe dat, indien de wederpa~tij in de
hiervbc5r bedoelde twee g~vaB~n niet zelf tot beeindiging van de overeenkamst overgaat, de
~vereenicomst biijf~ bestaan en daaruit r~chten en uerpl~chtingen voor zo~nrei de schuldenaar ais
de wederpartij blijven on4staan. Weliswaar zullen de verplichtingen niet door de curator
behoeven to warden nagekomen, maar dear staat tegenover dat ook hij gees nakoming ken
vorderen. Onduidelijk is in ho~verre di# laatste eraan in de wag staat dat de wederparfiij zichzelf,
buit~n de curator om, ken volda~n. Zip daarover het preadvies van Q.M.J. Verstijlen, De
befrekketijke contiraur"fait van het contract binn~n fai!lissement, Vereniging vaor ~urgerlijk reeht
2006. Voorfs ken het voortduren van de overeenkoms~ tot ongewenste gsvolg~n leiden nadat
hit faillissem~nt, bij natuurlijke p~rsonen, uvardt be~indigd door opheffing of het verbindend
worden van de slotuitdelingslijst of, towel bij natuurlijke personen als bij rechtspersonen, door
de totstandkoming van een akicoord. De schuidenaar zou in dat gavel wei erns ten voile
geconfronteerd kunnen wordsn met de verplichtingen die tijdens het fai!lissement uit d~
overeer~korr~st zijn or~tstaa~.

Indian het faillissement van een rechtspersoon eindigt als gevolg van opheffing of het
verbindend word~n van de slotuitdelingslijst, duet dit probleem zich niet voor. De rechtspersoon
houdt in dat gavel op to bestaan. In daze si4uatie valt evenmin into zien walk belang rnet hit
voorkduren van de overeenkomst tijdens het faillissernen~ is gediend.

Ern ender bezwaar b~treft he# fait dat een regaling ontbreekt ap grond van waarvan d~ curator
prestaties ken afdwingen die noodzakelijk zijn uoor het behoud van esn door de schuldenaar
gedr~ven c~i~deri~errii~g pf zijri eersie ievensb~hoefiten. T~~n~ i~ in ~rtikei 37b jai#s1~it~nd voc~r
i~iiisvvvizic~~iio~~~o Ecia i~c~~iiiiy ca~y~iavirier~. ~rez~ i~y~iii3~ i~ i~~ur c~~ viie$g~v~r a~i~~f~4kkeiijec
beperkt tot bedoelde voorzieningen en heeft bovendien als gevolg van de liberalisering van de
energiemarkt grotendeels hear praktische betekenis ver(oren. Andere overeenkomsten die
noodzakeiijk zijr~ v~or hef behaud van de or~derneming van de schuldenaar, en aides ook voor
een maximalisatie van de opbrengst voor de schulde~sers, vallen dear niet ond~r. Voorb2elden
vin derg~l~jlce evsrQsnko~-isten zij~ huurovereerakornste~, afr~ame- er Isv~rar~tiscor~#racter~,
licsntieovere~nkamsten en franchis~ov~re~nkomsten.

Het voorgestelde arfikel 37b bevat een regaling die ziet op alle soorten overeenkomsten
waarvan de (tijdelijke) vaortzetting noodzakefijk wordt Beach# voor het behoud van de door de
schuldenaar gedreven ondememing of zijn eerste levensbehoeften. De ni~uwe bepaling beoogt
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evenwicht to brengen tussen daze belangen en de belangen van de wederpartij. Zo wordt het
enerzijds aan de curator gelaten om to bepalen of van een overeenkomst in de hiervoor
bedoelde zin sprake is. Vermeden dient is worden dat er onduidelijkheid bestaat aver de vraag
of de regaling van artikel 37b van toepassing is. Dat is ingevolge het eerste lid het geval indien
de curator, al dan niet op verzoek van de wederpartij, verklaart dat de door de wsderpartij
ingevolge daze overeenkomst to verrichten prestaties benodigd zijn voor de voortzetting van de
onderneming van de schuldenaar of dims eerste levensbehosften. Voor het uitbrengen van een
dergelijke verkiaring behoeft hij overigens wel de machtiging van de rechter-commissaris. Wordt
sen verklaring van daze strekking uitgebracht, dan zal de wederpartij ingevolge het tweede en
het derde fid zijn verplichtingen niet kunnen opschorten of de overeenkomst kunnen beeindigen.
Voor het geval de overeenkomst kort voor het faillissement is geeindigd, kan op grond van het
tweede lid alsnog voortzetting daarvan worden verlangd.

Anderzijds worden de belangen van de wederpartij gewaarborgd doordat het vierde lid bepaalt
dat de tegenprestaties uit de overeenkornst e2n boedeischuld vormen. De curator zal slechts
toepassing aan het artikel mogen geven indien hij redelijkerwijs mag aannemen dat de boedel
in staat zal zijn daze schuid to voidoen. Zo nodig kan voor daze tegenprestaties zekerheid
worden gevraagd op de voet van artikel 37 lid 2. Voorts is de duur van de voartzetting beperkt
#ot die van de afkoelingsperiode. Aangenomen mag worden dat binnen die periode duidelijkheid
zal zijn verkregen over de verdere afwikkeling en dat zo nodig altematieve voorzieningen door
de curator, de eventuele koper van de onderneming of de schuldenaar zulien zijn getroffen.
Mocht dat al voor het einde van de aflcoelingsperiode het gevai zijn, dan kan de curator de
toepasselijkheid van de regaling van artikel 37b op grond van het zesde lid ai eerder
beeindigen. Mocht de wederpartij ais gevolg van de toepassing van artikel 37b onevenredig in
zijn belangen worden getroffen en is de curator niet bereid of in staat daaraan tegemoet to
komen, dan biedt het achtste lid van artikel 37b de mogelijkheid de tussenkomst van de rechter-
commissaris in to roepen die de regaling geheel of gedeeltelijk buiten toepassing kan s#ellen.

Niet uitgesloten is dat de regaling van artikel 37b niet bij alle soorten van overeenkomsten
praktisch toepasbaar of wenselijk is. De commissie is van oordeel dat dit zich bij
kredietovereenkomsten voordoet. Daze zijn dan ook in het vijfde lid van de werking van de
bepaling uitgesloten. Om de reeling ook voor het overige enige flexibiliteit to geven en gelijke
pas to kunnen laten houden met de rechtsontwikkeling, kunnen ingevolge het zevende lid ook
andere soorten overeenkomsten worden uitgezonderd.

Opgemerkt zij dat de UNCITRA~ Legislative Guide on Insolvency Law aanbevelingen bevat die
in lijn zijn met hetgeen hiervoor is opgemerkt. Zo wordt aanbevolen om de curator de
bevoegdheid to geven to bepalen of een overeenkomst in het belang van de boedel moat
worden voortgezet of moat worden beeindigd. Uitzonderingen kunnen worden opgenomen voor
specifieke overeenkomsten, zaals financiele overeenkomsten of arbeidsovereenkomsten.
De voargestelde aanpassingen zijn geEnspireerd door de voorstellen van de Commissie
Kortmann en vormen een gedeeltelijke herinvoering van de voor 1992 geldende bepalingen
onder artikel 37. Een belangrijk verschil met het Voorontwerp van de Commissie Kortmann is
dat, in het licht van hetgeen hiervoor is opgemerkt, het niet gestand doers van de overeenkomst
ontbinding daarvan to# gevolg heeft. Een antler verschil is dat gears voorstellen worden gedaan
tot wijziging van de bepalingen omtrent huur, yacht en arbeidsovereenkomst. De voargestelde
wijzigingen van het vierde lid van artikel 37 en artikel 236 dienen ter verduidelijking dat
overeenkomsten waarvan door de schuldenaar persoonlijk to verrichten handelingen ears
essentieel element vormen, zijn uitgesloten van de werking van daze bepalingen. Lazing van de
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huidige tekst zau tat het misverstand kunnen ieiden dat deze ui~zonder~ng niet zoo gelden voor
ov~r~~nkomsten die oak enders, ondergeschikte, verplichting~n voor de schuldenaar bevatten.

i],~
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Voorstel:

Artikel 361 a
7. Een schuldenaar kan, indien redelijkerwijs is to voorzien dat hij met het betalen van zijn

opeisbare schulden niet zal kunnen vaortgaan, de rechtbank verzoeken een gerechtelijk
insolventieadviseur aan to stelien. leder beding dat de schuldsnaar verplicht een derde to
informeren amtrent het verzoek tot aanstelling of de aansteiling van yen gerechtelijk
insolvenfieadviseur of dat aan zodanig vsrzoek vaorwaarden verbindt of dat aan zodanig
verzoek afi zodanige aanstelling gevolgen verbindt voor lopende overeenkomsten, is
nietig.

2. Bevoegd is de rechtbank van de woonplaats van de schuldenaar.

Artikel 361 b

Het verzoek tot het benoemen van een gerechtelijk insolventieadviseur dient vergezeld to gaan
van:

a. een lijst van baten en lasten met daarin de termijn en voorwaarden van de opeisbare
schuiden en hun preferentie;

b. een liquiditeitsprognose met een opgave hoe tang de schuldenaar kan voortgaan met het
betalen van zijn opeisbare schulden;

c. een opgave van zekerheid voor voldoening van de kosten en de beloning van de
gerechtelijk insolventieadviseur.

Arti ke 1361 c

1. De rechtbank zal, indien aan de voorschriften van artikel 361b is voldaan, dadelijk een
gerechtelijk insolventieadviseur aanstellen alsmede een der leden van de rechtbank als
rechter-commissaris benoemen.

2. Indien een verzoek tot het benoemen van een gerechtelijk insolventieadviseur wordt
ingedieti~ bin~~en ern jaar nadat een eerder daar~oe sirekkenci verzoek is ingediend, kan
de rechtbank dit verzoek afwijzen.

3. Tegen een afwijzende beschikking is geen hogere voorziening toegelaten.

Artikel 361 d

1. De gerechtelijk insolventieadviseur geeft de schuldenaar advies en begeleiding bij de
omgang met zijn schuldeisers en de regeling van zijn schulden.

2. De schuldenaar is verplicht de gerechtelijk insolventieadviseur valledige medewerking to
verienen en volledig image to verschaffen in zijn boeken, bescheiden en andere
gegevensdragers.

3. Indian de schuldenaar een akkoord heeft aangeboden in de zin van artikel 361 i, brengt
de gerechtelijk insolventieadviseur hierover schriftelijk verslag uit.

Artikel 361 e

De gerechtelijk insolventieadviseur doet desgevraagd van zijn werkzaamheden verslag aan de
rechter-commissaris. De rechter-commissaris kan to alien tijde verschijning van de gerechtelijk
insolventieadviseur in persoon gelasten. In geval van faillietverklaring, (voorlopige) verlening
van surseance van betaling of toepassing van de schuldsaneringsregeling verschaft de
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voormalig~ gerechtelijk insolventieadviseur desgevraagd alle benodigde en tot zijn beschikking
~taande inform tie aan de curator of bewindvoerder.

Artikel 361 f
1. De gerechtelijk insolventieadviseur mag de bij tie vervul(ing van zijn task noodzakelijk

gemaakte kost~n in rekening brengen.
2. ~e rechtbank kan aan de gerechtelijk insolventieadviseur!en !sate van de schuldenaar

een beloning toekennen.

A~fiiieei 381e~

1. De task van tie gerechtelijk insolver~tieadviseur eindigt:
a. door tijdsverloop, indien hij voor een bepaalde fiermijn was benoemd;
b. door faillietverklaring vas of verlening van (voorlopig~} surseance van betaling aan

de schuldenaar of het ten aanzien van hem van toepassing verklar~n van de
SC~"iUldS~iiLF'ii I~SP~~@Ilff~;

c. door ontslag dat hem door de rechtbank wordt v~rleend.
2. Het antslag van de gerechtelijk insolven4ieadviseur zal hem door de rechtbank worden

verleend:

a. op eigen verzoek;

b. wsgsns gsenrichtigs reden~n;

c. op verzoek van de schuldenaar.
3, D~ schuldenaar ~n ds gerschtelijk insolv~ntieadviseur ~vorde~ gehoard of behoorlijk

opgeroepen.

~,rtik~l 361 h

9nd°sera de ~chuidenaas- bi~s~~n drie r~aanden rsa het ~~nd~ pan de task van de ger~~h~~lijic
ia~solventi~~dyis~ur Billie# word# vsrkl~~rd, him (voorl~pige} s~srsean~e wordt verl~end of tan
aanzien van hem de schuldsaneringsregeling van toepassin~ wordt verklaard, vormt de
vordering ter take van kosten en de beloning van de gerechtelijk insolventieadviseur een
bo~delschuld.

-`

Met de ~oorgesteide wijzigingen wordt beoogd de schuidenaar de mogelijkheid to gev~n een
ad~is~ur #~ ber~o~rres~ 4~n ~ir~d~ hers vary advies t2 diznen over d2 rr~agelijkh~d~~ i~ tart zici~t of
iii varvinineeii~~ ~r'pia ~iji~ ii~~vevciitic. vc yce2iiiicie~n oi~$vivci~iicauvi:~cui Lcai uc SLiiiuiuSioa$i

kunnen adviseren aver zijn mogelijkheden tot het continueren van de bedrijfsvaering buiten
failliss~ment. ~aarnaast kan d~ gerechtelijk insolventieadviseur een rol spelen bij een "pre
pacdc", zodat ~et~ b~oogda doorstark vdor de faillietve~k9aring of surse~n~~verieni~g k~r~ r~rt~rde~
voorbereid en waard~vernietiging zo veal mogelijk kan worden voorkomen. ~e gerechteBiJk
insolventieadvis~ur tr~~dt op als adviseur, nit als b~h~erd~r/b~ev~ndvosrd~ra ~e~alniet~emin z~!
aan zijn oordeel grout gevvicht taekamen, nu hij wordt aangest~ld door de rechtbank en om zijn
on$slag kan vragen indien hij bijvoorbeeld van oordeel is dat de schuldenaar onvoldoend~
m~dewerking verleent of een faillissement, surseance van betalir~g of schuldsanering is
aangewezen. Indian d~ schuldenaar na de ~anstelling van ern g~rechtelijk insalven4ieadviseur
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in staat van faiilissement wordt verklaard, hem surseance van betaling wordt verleend of de
schuldsaneringsregeling op hem van toepassing wordt verk~aard, ligt het in de rede dat hij tat
curator respectievelijk bewindvoerder wordt benoemd.

Het voorstel is geTnspireerd door de regeling in afdeling 7.2 van het Voorontwerp van de
Commissie Kortmann ter regeling van een stille bewindvoerder, maar verschilt hierin dat de rol
van de gerechtelijke insolventieadviseur beperkt blijft tot die van een zuivere adviseur.

Artikel 361 i

1. Indien een gerechtelijk insolventieadviseur is benoemd, kan d~ schuldenaar de rechtbank
verzoeken een of meer schuldeisers die wsigert of w~igeren mee to vverken aan een
aangeboden schuldregeling, to bevelen in to st~mmen met daze schuldregeling.

2. De rechtbank stelt terstond dag, uur en plaa4s vast waarop zij de schuldenaar, de
schuldeiser of schuldeisers waarop het verzoek betrskking heeft alsmede de gerechtelijk
insolventieadviseur, zal horen. De gerechtelijk insolventieadviseur en de rechter-
commissaris brengen uiterlijk op de dag van de zitting schriftelijk verslag uit.

3. De griffier roept de schuldenaar en de gerechtelijk insalventieadviseur op bij brief en
roept de schuldeiser of schuldeisers op bij aangetekende brief, tenzij de rechter anders
bepaalt.

4. De rechtbank doet op de dag van de zitting of uiterlijk op de achtste dag daarna uitspraak
op het verzoekschrift. De uitspraak geschiedt bij vonnis.

5. De rechtbank wijst het verzoek toe indien de schuideiser in redelijkheid niet 4ot weigering
van instemming met de schuldregeling heeft kunnen komen, in aanmerking genomen de
onevenredigheid tussen het belang dat hij heeft bij uitoefening van de bevoegdheid tot
weigering en de belangen van de schuldenaar of van de overige schuldeisers die door de
weigering worden geschaad. Artikel 300, lid 1, van Boek 3 van het Surgerlijk Wetboek is
van toepassing.

Arkikel 361 i
7. Binnen acht dagen na de beschikking van de rechtbank kan, indien het verzaek is

geweigerd, de schuldenaar, en indien het verzoek is tosgestaan, de schuldeiser, tegen
de beschikking in hoger beroep komen.

2. Het hoger beroep geschiedt bij een verzoekschrift, in to dienen ter griffie van het
gerechtshaf, dat van de zaak moat kennis Haman. Qe voorzitter bepaaft terstond dag en
uur voor de behandeling, Welke zal moeten plaats hebben binnen twintig dagen. Van het
hoger beroep wordt door de griffier van het gerechtscollege, waarbij het is aangebracht,
onverwijld kennis gegeven aan de griffier van de rechtbank, die de beschikking als
bedoeld in het eerste lid heeft gegeven.

3. Cassatie wordt binnen dezelfde termijnen en op dezelfde wijze aangetekend en
behandeld.

Toelichting:

De commissie is van aordeel dat in de praktijk thans geen dringende behoefte bestaat aan een
uitgebreide regaling voor een akkoord buiten insolventie. De commissie is wel van oordeel dat
een beperkte regaling van nut kan zijn in die gevallen dat een of meerdere schuldeisers zich
apart onredelijk opstellen en daardoor de belangen van de schuldenaar of de overige
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schuldeisers onevenr~dig wrarden g~sch~ad. Een sr~elle rechtsgang is in die gsvallen gewenst.
Een kort gelling van de schuldenaar fegen d~ weiger~nde schuldeiser(s} komt, onder meer a!s
gevolg van de beperkingen die inherent zijn aan sera voorlopige voorziening, onvoldoende
tegemoet aan de behoefte aan yen spoedige en definitieve beslissing in dit soork gevallen. De
commissie heeft aansluiting ~ezocht bij de bestaande regeling van artikel 287a. den waarborg
tegen een al to gemakke8ijk ~fgedwongen medewerking aan een schuldregeling wordt g~boden
doordat voorwaarde voor het does van een v~rzoek tot bevel tot ir~sternrning met een
schuldregeling Bs dat een gsrsch#elijk insolventieativiseur is benoemd. C3eze client zijn advies to
geven over het voorstel en zal bij de behandeling van het verzoek ook worden g~hoord.
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Artikel 63c
1. Indien de schuldenaar een onderneming heeft en hij voor de faillietverklaring de

bevoegdheid had tot gebruik, verbruik of vervreemding van goederen als bedoeld in
artikel 63a, eerste lid, komt deze bevoegdheid tijdens de af{coelingsperiode toe aan de
curator die de ondememing of een onderdeel daarvan voortzet. Dit geldt ook indien deze
bevoegdheid door of na de #aillietverklaring zou eindigen.

2. De in het eerste lid bedoelde bevoegdheid komt de curator alleen toe voor zaver dit past
binnen de normale uitoefening van de anderneming.

3. De curator die gebruik maakt van de in het eerste lid bedoelde bevoegdheid, betaalt aan
degene die daardoor schade lijdt, een, zo nodig door de rechfer-commissaris, #e bepalen
vergoeding, die de benadeeide zoveel mogelijk in de positie brengt waarin hij zou h~bben
verkeerd indien er geen afkoelingsperiode zou hebben gegalden. De desbetreffende
vordering is een boedelvordering.

4. De rechter-commissaris kan ap verzoek van elke belanghebbende of ambtshalve
bepalen dot de curator de in het eerste lid bedoelde bevoegdheid slechts uitoefent indien
hij zekerheid stelt voor de in het derde lid bedoelde vergosding.

5. De rechter-commissaris kan de in het eerste lid bedoelde bevoegdheid op verzaek van
elke belanghebbende of ambtshaive beperken of opheffen. De rechter-commissaris
beslist, na de curator gehoord to hebben, binnen drie dagen. Zolang de rechter-
commissaris niet heeft beslist, maakt de curator gees gebruik van de bevoegdheid tot
verbruik of vervreemding.

Artikel 63c

Vervallen.

Artikel 241 c
1. De schuldenaar die een onderneming heeft en vddr de (voorlopige) verlening van

surseance van betating de ~~~~oegdh~id had tit ~ehr~aik, verb~uik ~f vervreemdirg ~~ar
goederen als bedoeld in artikef 241 a, eerste lid, blijft deze bevoegdheid tijdens de
afkoelingsperiode behouden. Dit geldt ook indien deze bevoegdheid door of na de
{voorlopige) verlening van surseance van betaling zou eindigen.

2. De in het eerste lid bedoelde bevoegdheid komt de schuldenaar alleen toe voor zover dit
past binnen de normale uitoefening van de onderneming.

3. De schuldenaar die gebruik maakt van de in het eerste lid bedoelde bevoegdheid, betaalt
aan degene die daardoor schade lijdt, een, zo nodig door de rechter of de rechter-
commissaris zo die is benoemd, to bepalen vergoeding, die de benadeelde zoveel
mogelijk in de positie brengt waarin hij zou hebben verkeerd indien er geen
afkoelingsperiode zou hebben gegolden. De desbetreffende vordering is een
boedelvordering.

4. De rechter of de rechter-commissaris zo die is benoemd kan op verzoek van elke
belanghebbende of ambtshalve bepalen dot de schuldenaar de in het eerste lid bedoelde
bevoegdheid slechts uitoefent indien hij zekerheid stelt voor de in het derde lid bedoelde
vergoeding.

5. De rechter of de rechter-commissaris za die is benoemd kan de in het eerste lid bedoelde
bevoegdhsid op verzoek van elke belanghebbende of ambtshalve beperken of ophsffen.
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De rechter of de rechter-commissaris zo die is benoemd beslist, na de schuldenaar en de
bewindvoerder gehaord t~ hebben, binnen drie dagen. Zolang de rechter of, indien
ber~oemd, de rechter-comrinissaris niet heeft beslist, maakt de schuldenaar geen gebruik
van de bevoegdheid tafi verbruik of vervreemding.

Artikel 241 c

Vervallen.

!.-

De huidige Faillissementswet voorziet niet in een r~geling rnet betrekking to# hit verbruik,
gebruik, of de vervreemding van goederen cfie getroffen worden door een afkaelingsperiode. De
afkoelingsperiode heeft made ten doel de mogelijkheden van een doorstart to onderzoeken. Wil
t~E afkoelir~gs~zri~~~ dat gewe~stE effect so~t~~e~, da~i diet d~ cu~~ior de goed~rer~ die
noadzakelijk zijn voor de voortzetting van de uitoefening van de anderneming aan to kunnera
wenden op dezelfde wijze als vo6r het faillissemen~. In het huidige sys4eem is onduidelijk of
daze bevoegdheid bestaat en of en zo ja Welke vergoeding daar 4egenover client to staan. Dit
leidt tot onzekerheid en discussie hetgeen de doorstartmogeBijkheden niet ten goede komt. Net
~a~r~tel, clef ~~ b~lar~grij~Cz r~at~ ~ntieer~d is aa~ a~tike0 3.6.4 ~ar~ het V~o~Gn~v~~~~ van c~~
Comrnissie Kortmann, voorziet in de mogelijkheid tot verbruik, gebruik en vervreemding van die
gaederen voor zover dit past binnen de normale uitaefening van de onderneming en voorziet in
een wijze van vaststelfing van een vergoeding voor die aanwending. Q~ bevaegdheid is
uitdrukk~lijk b~p~rkt tot de situatie waarin de schuldenaar een onderneming heeft. De

voorgestelde r~geling beoagt overigens geen v~rijziging to brsngen 9n d~ praktijk dat de curafor
slechts bsdoelde goederen verbruikt of vervreerndt indien de boedel voor de daarvoor to
betalen vergoeding verhaal biedt.

i~et vaorgestelde artikel 241c regelt op dezeifde wijze daze bevoegdheid v~~r de schuldena~r,
die voor de uitoefening daarvan overigens wel op grand van artikel 228 de toes#emming van de
~~w'sndvo~r~3er nodig heef~.

Artikel 63c is door de voorgestelde aanpassing van artikel 313 van overeenkomstige toepassinc~
in de schuldsaneringsregeling.

Het huid~ge artikel 63c (artike! 247c in surseance) voorziet in d~ iraperking van de

bevoegdh~den van de on~vanger tijdens de afkoelingsperiode en kar~ gezi~n hit voc~rgestelde
arkikel 57 !id 5 komen to vervallen.

~C :3~I
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Artikel 14
1. Het vonnis van faiilietverklaring houdt in de benoeming van een der leden van de

rechtbank tot rechter-commissaris in het fai(lissement, en de aanstelling van een of meer
curators. De rechter die de faillistverklaring uitspreekt, g~eft in de uitspraak tevens last
aan de curator tot het kennisnemen van aan de schuldenaar gerichte brieven, andere
postzendingen en tangs elektronische weg verzonden berich4en gedurende een periode
van ten haogste een jaar vanaf de fiaillietverklaring, Welke termijn eenmaal of meermalen
kan worden verlengd. ❑e rechfer kan daze last in omvang beperken.

2. (...).
3. (... ).
4. (...).

Huidige tekst:

Artikei 14
9. Net vonnis van faillietverk/aring houdt in de benoeming van een der laden van de

rechtbank tot rechter-commissaris in het faillissement, en de aanste!ling van een of meer
curafors. De rechter die de iaitlietverklaring uitspreekt, geeft in de uitspraak tevens last
aan de curator tot het openers van aan de gefaitteerde gerichfe brieven en telegrammen.
De rechtbank vermeldt ap het vonnis het tijdstia van de faillietverk/aring tot op de minuut
nauwkeurig.

2. (...).
3. (...).
4. (...).

Toelichting:

De postblokkade wordt uitaebreid met elektronische communicatiemiddeler. en wordt ir. tijd
beperkt.
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