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Inleiding

Op 27 november 2009 vindt het INSOLAD Jaarcongres plaats, dat dit jaar in
het teken staat van de rol en positie van schuldeisers bij de afwikkeling van fail-
lissementen.

In dat kader is een bundel met een aantal bijdragen samengesteld waarin de ver-
houding tussen de schuldenaar, de curator en de schuldeisers nader wordt be-
zien.

Met genoegen bevelen wij u deze bundel ter lezing aan. U zult onderwerpen
treffen als de informatierechten van schuldeisers, de aandeelhouder als schuld-
eiser en het functioneren van crediteurencommissies. Maar ook het beginsel
van de paritas creditorum wordt nader belicht, het fixatiebeginsel en overeen-
komsten tegen een faillissementsachtergrond. En ten slotte ontbreekt ook niet
de internationale dimensie en enkele beschouwingen over (schuldeisers van) pi-
ramidefondsen.

Een bundel vol met prachtige observaties, kernachtige weergave van het recht,
prikkelende stellingen en provocaties, en mooie dogmatische onderbouwingen
van de rechtspraktijk.

We wensen de leden, INSOLAD en haar genodigden een vruchtbaar en infor-
matief Jaarcongres, en bevelen deze bundel van harte ter lezing aan!

Redactie INSOLAD Jaarboek 2009

I. Spinath
J.E. Stadig
M. Windt
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Gelijkheid van schuldeisers in insolventiezaken

PROF. MR. B. WESSELS1

1. Het beginsel paritas creditorum is springlevend!

1. Recent is bij enkele gelegenheden expliciet aandacht gevraagd voor het ver-
schijnsel paritas creditorum. De bronnen zijn het ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en
de Commissie Insolventierecht. Ik haal deze bronnen hieronder aan.

2. ‘De gelijke behandeling van schuldeisers zonder preferente positie (paritas
creditorum) is essentieel. Het is niet nodig dit in de wet op te nemen, omdat dit
al geldt op basis van 3:277 BW.’ Deze mededeling doet de Staatsecretaris van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mevrouw J. Klijnsma, in een brief van 5
juni 2009, houdende een notitie waarin de materiële inhoud van het wetsvoor-
stel ‘wettelijk kader minnelijke schuld-hulpverlening’ is opgenomen.2 De in-
houd van deze notitie zal de basis vormen voor het nog op te stellen wetsvoor-
stel ‘wettelijk kader minnelijke schuldhulpverlening.’

De staatssecretaris verwacht dit wetsvoorstel nog voor het einde van dit jaar aan
de kamer te kunnen aanbieden.3

3. Ook in de IJslandse kredietcrisis is het beginsel van paritas creditorum pro-
minent naar voren gebracht. Welbekend is dat de Kroon bij koninklijk besluit
van 10 november 2008, nr. 08.003234, op voordracht van de Minister van Fi -
nan ciën, de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de
Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (hierna: de be-
windslieden), de besluiten van het college van Gedeputeerde Staten van Noord-

1

1. B. Wessels is hoogleraar internationaal insolventierecht Universiteit Leiden, Fellow van IN-
SOLAD en was lid van de Commissie Insolventierecht.

2. Kamerstukken II 2008/09, 24 515, nr. 152 inzake preventie en bestrijding van stille armoe-
de en sociale uitsluiting.

3. Ik merk nu alleen op dat de tien kantjes tellende brief er geen blijk van geeft dat het minis-
terie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kennis draagt van het Voorontwerp Insolven -
tiewet van november 2007. De Commissie Insolventierecht heeft op 23 juli 2009 haar ‘slot-
brief’ uitgebracht. Deze is gepubliceerd op www.bobwessels.nl, blog: 2009-08-doc1.



Holland en van een tiental gemeenten tot het voeren van een rechtsgeding na-
mens de provincie onderscheidenlijk deze gemeenten tegen Landsbanki heeft
vernietigd. De bewindslieden meenden dat het besluit tot het voeren van een
rechtsgeding met als oogmerk het behalen van een titel teneinde de gelden van
Landsbanki waarop in Noorwegen conservatoir beslag was gelegd te kunnen
executeren en/of andere ter voorbereiding op executie gerichte handelingen te
verrichten, in strijd was met het algemeen belang. Het besluit meldt dat op 11
oktober 2008 met de IJslandse regering een MoU is overeengekomen waarbin-
nen ‘het beginsel van gelijkheid van schuldeisers’ leidend is. Provincie en ge-
meenten vechten het besluit aan voor de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State en deze, bij uitspraak van 22 april 2009, verklaart het beroep ge-
grond en vernietigt het besluit, onder meer met de overweging:

‘Het is de Afdeling evenwel niet duidelijk waarom aan dit beginsel bij de af-
weging die leidde tot de vernietiging van de procesbesluiten gewicht is toe-
gekend. De werking van dit beginsel treedt pas in na het uitspreken van een
faillissement. In het zicht van een deconfiture zijn schuldeisers gerechtigd
hun belangen zoveel mogelijk veilig te stellen. Het argument dat als gevolg
van het voeren van een gerechtelijke procedure door de rechtspersonen
waartoe de bestuursorganen behoren het beginsel van gelijkheid van
schuldeisers wordt doorbroken is bovendien niet valide, reeds omdat dat be-
ginsel door de Nederlandse Staat zelf kennelijk niet wordt gevolgd daar
waar de rechtspersonen waartoe de bestuursorganen behoren alsmede grote
ondernemingen van de uitkering tot € 100.000,- uit hoofde van het
Nederlandse depositogarantiestelsel zijn uitgesloten. De motivering van het
bestreden besluit op dit punt acht de Afdeling niet begrijpelijk.’ 4

4. Een laatste voorbeeld. De Commissie Insolventierecht heeft in afdeling 3.2
met het opschrift ‘Verhaalsbenadeling’, met naamswijziging de geliefde van
menig curator/bewindvoerder, de actio pauliana, opgenomen. Evenals in de
huidige regeling in art. 42 e.v. Faillissementswet (Fw) zijn bepalingen opgeno-
men om benadeling van het verhaalsvermogen voorafgaande aan de insolventie
ongedaan te maken. De benadeling kan het resultaat zijn van onverplicht ver-
richte rechtshandelingen dan wel van verplicht verrichte rechtshandelingen.
Die onderscheiding is gehandhaafd, maar ten aanzien van die laatste groep (ver-
plicht verrichte rechthandelingen) is de meest sprekende wijziging ten opzich-
te van het huidige recht (art. 47 Fw) opgenomen, want overeenkomstig de op-
vatting van verschillende rechtsgeleerde schrijvers geeft het voorontwerp rui-
mere gronden voor vernietiging van kort voor de insolventverklaring verplicht

2

4. ABRvS 22 april 2009, LJN BI1842; JB 2009/144; JIN 2009, 593, m.nt. Broeksteeg.
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verrichte rechtshandelingen dan het huidige art. 47 Fw. Ratio: de Commissie
meent dat zo ‘meer recht wordt gedaan aan de gelijkheid van de schuldeisers’.
Volgens par. 11 van het algemeen deel van de toelichting heeft de regeling in
afdeling 3.2 dezelfde strekking als die van de huidige wet: ‘een schuldeiser mag
zich niet in strijd met de redelijkheid en billijkheid aan de concursus onttrek-
ken.’

5. Tot zover deze voorbeelden. Hierna ga ik – kort – in op de betekenis c.q. de
reikwijdte van de begrippen ‘paritas creditorum’, ‘concursus creditorum’ c.q.
gelijkheid van schuldeisers. Vervolgens maak ik enkele opmerkingen over de
achter de concursus schuilende rechtsgedachte. Ik zal daarna de vermogens-
rechtelijke context van het beginsel van een gelijke behandeling van de niet be-
voorrechte crediteuren, als een essentieel wettelijk vereiste en een wezensken-
merk van ons faillissement,5 aangeven, om te eindigen met de vraag of het be-
ginsel van gelijkheid van schuldeisers in de (nieuwe) insolventiewetgeving
moet worden vastgelegd.

2. De begrippen ‘paritas creditorum’, ‘concursus creditorum’ c.q. ge-
lijkheid van schuldeisers

6. Kernregel voor verhaal op goederen van een schuldenaar is art. 3:277 lid 1
BW, dat aangeeft dat schuldeisers onderling ‘een gelijk recht [hebben] om, na
voldoening van de kosten van executie uit de netto-opbrengst van de goederen
van hun schuldenaar te worden voldaan naar evenredigheid van ieders vorde-
ring, behoudens de door de wet erkende redenen van voorrang.’

Het is opvallend dat een handboek als Asser/Mijnssen, Goederenrecht bij
art. 3:277 lid 1 BW alleen maar schrijft: ‘Men spreekt van de paritas credito-
rum’, zonder aan herkomst of betekenis van de gelijke ranggerechtigdheid aan-
dacht te besteden.6 De Toelichting-Meijers meldt dat art. 3:277 BW zakelijk
overeenkomt met art. 1178 BW (oud).7 Dan volgt een wel heel summiere uit-
leg: ‘De schuldeisers hebben in beginsel een gelijke rang. Dit betekent, dat
noch de datum van de vordering noch het beslag voorrang heeft.’ 8 Een uitzon-
dering van het gestelde in het citaat komt bijvoorbeeld voor in art. 3:298 BW,
dat bepaalt dat bij botsende rechten op nakoming ten aanzien van hetzelfde
goed in de onderlinge verhouding tussen die vorderingen in beginsel ‘het oud-

3

5. Aldus reeds HR 3 april 1911, nr. W.9169.
6. Zie Asser/Mijnssen, Goederenrecht. III, 2003, nr. 2.
7. Vergelijk E.B. Rank-Berenschot, ‘De paritas creditorum geprolongeerd’, in: Beginselen van

vermogensrecht (BW-krant jaarboek), 1993, p. 103 e.v.
8. Parl. Gesch. Boek 3 NBW, p. 856.
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ste recht op levering’ voorgaat, welke bepaling volgens de Toelichting ‘… kan
worden opgevat als een afwijking van de gelijkheid van schuldeisers “paritas
creditorum” die uit deze artikelen als hoofdregel naar voren komt.’ 9 Andere
uitzonderingen vormen sedert 1 september 2003 de ‘Vormerkung’ als bedoeld
in art. 7:3 BW10 en sedert 1 januari 2006 de directe actie ex art. 7:954 BW.11

Uitgangspunt in de wet, meer specifiek: bij het verhaalsrecht ten aanzien
van het vermogen van een rechtssubject, is dus dat de gelijkheid van schuldei-
sers betrekking heeft op ‘een gelijk recht om, na voldoening van de kosten van
executie uit de netto-opbrengst van de goederen van hun schuldenaar te wor-
den voldaan naar evenredigheid van ieders vordering.’ Buiten deze gelijkheid
bevinden zich schuldeisers met een door de wet erkende reden van voorrang;
zie art. 3:277 lid 1 slot BW. Voorrang bestaat voor pand, hypotheek en voorrecht
en andere in de wet aangegeven gronden; zie art. 3:278 lid 1 BW. Voor de
grondgedachte van paritas creditorum en de uitwerking van dit stelsel van ver-
haals- en voorrangsrechten verwijs ik naar de literatuur.12

7. De wet, dat wil zeggen het Burgerlijk Wetboek, legt een gelijke rang vast
voor de gewone schuldeisers, liever: de schuldeisers met een concurrente vor-
dering. Waarop heeft die rang betrekking? Ter beantwoording van die vraag
dient te worden onderscheiden. Met betrekking tot het recht van de schuldeiser

4

9. Parl. Gesch. Boek 3 (Inv. 3, 5 en 6), p. 1397.
10. Zie S.E. Bartels en H.W. Heyman, ‘De Vormerkung en de gelijke behandeling van schuld-

eisers’, WPNR 2004/6600; L.P. Broekveldt, Problemen rond ‘Vormerkung’, ‘paritas credito-
rum’ en rangorde, WPNR 2006/6675; J.W.A. Biemans, ‘Vorderingen op naam niet vatbaar
voor beslag’, in: N.E.D. Faber, H.W. Heyman e.a. (red.), Knelpunten bij beslag en executie
(Serie Onderneming en Recht, deel 49), Deventer: Kluwer 2009, p. 87 e.v., in casu p. 109
e.v.; J.J. Dammingh, ‘Vormerkung en beslag’, in: N.E.D. Faber, H.W. Heyman e.a. (red.),
Knelpunten bij beslag en executie (Serie Onderneming en Recht, deel 49), Deventer: Kluwer
2009, p. 443 e.v.

11. Vgl. F.J. Verstijlen, ‘De directe actie in het vermogensrecht’, NJB 2009, p. 1630 e.v.; J.G.C.
Kamphuisen, ‘De directe actie van art. 7:954 BW en beslag’, in: N.E.D. Faber, H.W.
Heyman e.a. (red.), Knelpunten bij beslag en executie (Serie Onderneming en Recht, deel
49), Deventer: Kluwer 2009, p. 251 e.v.

12. Zie F.J. Verstijlen, De faillissementscurator (diss. Tilburg), 1998, p. 15 e.v, en uitvoerig F.J.
Verstijlen, ‘Paritas creditorum, voorrang en preferentie’ (Preadvies Vereniging voor de
Vergelijkende Studie van het Recht van België en Nederland), Tijdschrift voor Privaatrecht
2006, p. 1157 e.v. Voor een uitgewerkt schematisch overzicht van de meest voorkomende
voorrechten, zie Couwenberg/Peters, SDU Commentaar Insolventierecht 2008/2009, 213,
art. 180 Fw, C.2.2.3. Rank-Berenschot, t.a.p., p. 115, meende in 1993 dat in wetgeving en
rechtspraak een tendens zichtbaar is om het aantal uitzonderingen op het ‘gelijkheidsbegin-
sel’ terug te brengen. Uit het Preadvies van Verstijlen meen ik te mogen concluderen dat die
tendens zich niet voordoet c.q. zich niet heeft voortgezet.
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op een prestatie van zijn debiteur en zijn bevoegdheid om die prestatie op te
vorderen, moet worden onderscheiden tussen:
– het materiële recht van de schuldeiser, zijn aanspraak of vorderingsrecht;
– de bevoegdheid om dat recht geldende te maken, het recht om te vorderen

(soms ook: ius agendi); en
– het processuele middel dat wordt gebezigd om die bevoegdheid uit te oefe-

nen, de rechtsvordering.

Deze driedeling, die algemeen in de literatuur wordt gemaakt,13 leidt tot de con-
clusie dat de gelijkheid van concurrente vorderingen schuilt in het uitvloeisel
van het nemen van verhaal, het op basis daarvan gelijkgerechtigd zijn op het-
geen resteert van de executieopbrengst ná aftrek van de executiekosten (de zo-
genoemde netto-opbrengst). Zij heeft betrekking op hen die in faillissement
worden behandeld als ‘pari passu creditors’,14 dat zijn gerechtigden van een
vordering die in beginsel reeds ten tijde van de faillietverklaring bestaat.15

8. In de in de aanvang van dit artikel weergegeven citaten worden ‘paritas cre-
ditorum’ en ‘gelijkheid van schuldeisers’ naar het schijnt onder één noemer ge-
bracht. Er moet echter een onderscheid worden aangebracht.16 In de faillisse-
mentswetgeving is dit ook onderkend, want de ‘zoogenaamde paritas credito-
rum’, wil alleen zeggen ‘dat schuldeischers, die gelijke rechten hebben, gelijk

5

13. Zie Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-I* 2008, nr. 32. Ik heb haar uitgewerkt in mijn disserta-
tie Natuurlijke verbintenissen (diss. Amsterdam VU), 2008, nr. 110. Zie ook F.J. Verstijlen,
De faillissementscurator (diss. Tilburg), 1998, p. 15, die evenals ik het nemen van verhaal
tot het recht om te vorderen (ius agendi) rekent.

14. P. Wood, Principles of International Insolvency, 2nd ed., 2007, p. 237 e.v., onderscheidt in
zijn ‘bankruptcy ladder of priorities’ de volgende zes categorieën: (1) super-priority credi-
tors, (2) priority creditors, (3) pari passu creditors, (4) subordinated creditors, (5) equity sha-
reholders, and (6) expropriated creditors. De Engelse Statute of Bankrupts Act uit 1542
bevat een preambule die onder meer bepaalt dat liquidatie van activa plaatsvindt en uit de
opbrengst de crediteuren betaald moet worden ‘a portion, rate and rate alike, according to
the quantity of their debts’. Het pari passu-beginsel heeft derhalve betrekking op de uitke-
ringen na insolventie. Zie ook art. XXV van de ‘Ordonnantie, aengaende de Desolate, en
onder beneficie van Inventaris aengevaerde Boedels binnen Dordrecht, den resorte van dien,
en de Baronnye de Merwede, volgens Octroy by haer Ed. Groot Mog. verleent op den 20.
December 1668’: ‘… ende sullen de overschietende penningen onder de Concurrenten ge-
distribueert ende uytgereyckt werden, ponds pond gelijck, onder gelijcke cautie…’.

15. Vgl. A. van Hees, ‘Klassen van schuldeisers’, in: N.E.D. Faber e.a. (red.), De bewindvoer-
der, een octopus (Serie Onderneming en Recht, deel 44), Deventer: Kluwer 2008, p. 543 e.v.

16. Zie H.R.W. Gokkel en N. van der Wal, Juridisch Latijn, Groningen: H.D. Tjeenk Willink
1971, die als betekenis uit ‘het gewone juridische spraakgebruik’ (t.a.p., p. 5) voor ‘paritas
creditorum’ opnemen: ‘gelijkheid van de schuldeisers’ en voor ‘concursus creditorum’: ‘sa-
menloop van schuldeisers (bijv. bij faillissement)’.
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behandeld moeten worden, niet ook zij die verschillende rechten kunnen doen
gelden.’ 17 Daarnaast wordt aan het beginsel van ‘concursus creditorum’ gere-
fereerd in de Toelichting op art. 1 Fw, waaruit lijkt te volgen dat de concursus
ontstaat op het moment dat de schuldenaar is opgehouden te betalen:

‘Het niet willen betalen heeft evenzeer als het niet kunnen betalen ten ge-
volge dat de schuldeisers niet voldaan worden, beide roepen den concursus
in het leven waarin de raison d’être van het faillissementsbeslag is gele-
gen.’ 18

9. Beperk ik ‘concursus creditorum’ inderdaad tot samenloop van (het recht om
te vorderen c.q. verhaal te nemen ter zake van concurrente) vorderingen na in-
solventie, dan is de theorie even ontnuchterend als de praktijk. Het concursus
creditorum-beginsel heeft een zeer beperkte inhoud, namelijk samenloop van
verhaal. Het wordt uitgehold door vele hoger gerangschikte verhaalsrechten.
Daarnaast is uit recent empirisch onderzoek afgeleid dat in faillissement in de
dagelijkse praktijk in 75% van de gevallen in het geheel geen uitkering op de
gewone vorderingen plaatsvindt.19 Komt het wél tot een uitkering, dan blijkt dat
het uitkeringspercentage (‘recovery rate’) van de aanzienlijkste bevoorrechte
schuldeisers, te weten de belastingontvanger en (thans) UWV Werkbedrijf, over
de periode van 1996-2004 gemiddeld 9,6 respectievelijk 11,5 bedroeg, die van
de overige preferente schuldeisers 6,3 en die van de concurrente schuldeisers
slechts 3,2.20

10. De vraag die vervolgens rijst is die naar het onderlinge verband tussen het
paritas creditorum-beginsel en het concursus creditorum-beginsel. Het eerste is,
gezien haar plaats in Boek 3 BW, een beginsel van vermogensrecht, zij het dat
het alleen betrekking heeft op de consequentie van de mogelijkheid van sa-

6

17. Van der Feltz I (1896), p. 479.
18. Van der Feltz I (1896), p. 49. Cursiveringen in de originele tekst.
19. G. van Dijck e.a., ‘Lege boedels: code rood of vals alarm? Een verkennende empirische stu-

die naar Bredase ervaringen met lege boedels’, TVI 2008, 5, 33, p. 210 e.v. In bijna 70% van
de gevallen is er zelfs sprake van een tekort aan middelen om het salaris van de curator te
voldoen.

20. A.P.K. Luttikhuis, Corporate recovery (diss. Tilburg), 2007, p. 42. Juist vanwege de geringe
empirische steun wordt de principiële betekenis van het pari passu-beginsel ernstig bekriti-
seerd door R.J. Mokal, Corporate Insolvency Law. Theory and Application, Oxford
University Press, 2005, in het bijzonder hoofdstuk 4. Dergelijke beschouwingen komen in
Nederland weinig voor, maar ze zijn er wel, zie (voor een keuze van de creditor’s bargain
theorie) bijvoorbeeld G.D. Hoekstra, De positie van de pandhouder in het faillissements-
recht (diss. Groningen), 2007, en R. Westrik, ‘Zekerheidsrechten en insolventierecht: wat
willen we eigenlijk?’, WPNR 2008/6760.
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menloop bij verhaal van concurrente vorderingen. Het is derhalve veeleer een
regel van (bijzonder) executierecht. Het lijkt eerder een rekenregel dan een in
het positieve recht tot uitdrukking komend beginsel. Niettemin wordt ter be-
schrijving van haar bestaan en werking zonder beperking de weidse aanduiding
‘gelijkheid van schuldeisers’ gebruikt. Ik kom daar zo op terug.

3. Op welke rechtsgedachte steunt de ‘paritas creditorum’?

11. Het is in de Landsbanki-zaak aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State echter niet duidelijk waarom aan het beginsel ‘gelijkheid van
schuldeisers’ bij de afweging die leidde tot de vernietiging van de procesbe-
sluiten gewicht is toegekend. Volgens de Afdeling treedt de werking van dit be-
ginsel pas in ná het uitspreken van een faillissement: ‘In het zicht van een de-
confiture zijn schuldeisers gerechtigd hun belangen zoveel mogelijk veilig te
stellen.’ Dit uitgangspunt wordt ook door Verstijlen gehanteerd. Binnen het door
art. 3:277 e.v. BW neergelegde stelsel zijn schuldeisers vrij verhaal te nemen
zonder daarbij op de belangen van andere schuldeisers te letten: ‘De verschil-
lende schuldeisers staan derhalve nauwelijks in een rechtsverhouding tot el-
kaar’, schrijft Verstijlen. Het intrigerende woord ‘nauwelijks’ in dit citaat geeft
waarschijnlijk aan dat – bij verhaal en executie buiten faillissement – de vorde-
ringen van deze gerechtigden rangordelijk gelijk ten aanzien van elkaar worden
gerangschikt. Maar als er voor alle schuldeisers onvoldoende is om zich op te
verhalen, dan wordt dit volgens Verstijlen anders: ‘Pas bij de concrete concur-
sus worden zij zich iets van elkaar gewaar doordat hun vorderingen in de rang-
regeling worden opgenomen.’ Er ontstaat dan, volgens de auteur, een moment
dat materieel sprake is van een toestand waarin de schuldenaar heeft opgehou-
den te betalen en dat een betaling zijnerzijds ten koste gaat van de verhaalsmo-
gelijkheden van de andere schuldeisers. In dat geval bestaat er tussen de schuld-
eisers een door redelijkheid en billijkheid beheerste rechtsverhouding waardoor
zij verplicht zijn zich over en weer van elkaars belangen rekenschap te geven
en zich daarnaar te richten. Ondanks zijn recht op gewone, volledige voldoe-
ning zal een schuldeiser naar gelang van de omstandigheden moeten afzien van
het vorderen respectievelijk het ontvangen van betaling, aldus Verstijlen.21

12. Het is kennelijk deze geachte die de Commissie Insolventierecht ten grond-
slag legt aan afdeling 3.2 in het Voorontwerp Insolventierecht over ‘Verhaalsbe -
nadeling’. Zoals ik aangaf, heeft volgens de toelichting de regeling in afdeling
3.2 dezelfde strekking als die van de huidige wet: ‘… een schuldeiser mag zich
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21. Verstijlen, (diss.), 1998, p. 69; Verstijlen, Preadvies, 2006, p. 1167 e.v.
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niet in strijd met de redelijkheid en billijkheid aan de concursus onttrekken.’ 22

Het heeft er overigens de schijn van dat hier de opvatting van J.J. van Hees door-
klinkt, die verdedigt dat de faillissementspauliana moet worden begrepen als een
uitwerking van het beginsel dat de verhouding tussen schuldeiser en schuldenaar
en tussen de schuldeisers onderling wordt bepaald door de beginselen van de re-
delijkheid en de billijkheid.23 Hij werpt zelfs de vraag op of de pauliana nog wel
bestaansrecht heeft naast de figuur van de toepassing van de redelijkheid en bil-
lijkheid en de andere mogelijkheden die een schuldeiser ter be schikking staan,
zoals een actie uit onrechtmatige daad (art. 6:212 BW) en het inroepen van mis-
bruik van bevoegdheid (art. 3:13 BW). Voor het huidige recht gaat Van Hees
mijns inziens voorbij aan de specifiek binnen faillissement (en van overeen-
komstige toepassing binnen de schuldsaneringsregeling) tot uitdrukking komen-
de beginselen. Doorslaggevend zou ik vinden de idee achter de paulianaregeling
van herstel van wat oorspronkelijk voor verhaal van de schuldeisers aanwezig
was. De enkele benadeling voortvloeiend uit een onverplichte rechtshandeling
sec (bij toepassing van art. 42 Fw), blijkend uit de enkele verstoring van de on-
derlinge rangorde in verhaalsrechten van hen die later faillissementscrediteuren
blijken te zijn, komt mij als voldoende maatschappelijke rechtvaardiging voor de
via de pauliana gereguleerde ‘vermogensreconstructie’ voor. Alleen bij de toe-
passing van art. 47 Fw in gevallen van een voor de schuldenaar verplichte vol-
doening wordt in de Toelichting bij de huidige wet opgemerkt dat van de schuld-
eiser ‘… mag gezegd worden in strijd te handelen met de goede trouw door hem
ook jegens zijne mede-schuldeischers in acht te nemen, wanneer hij onder die
omstandigheden (die bedoeld in art. 47; Wess.) nog betaling van zijn schulde-
naar vraagt en aanneemt, en zich op die wijze aan den concursus onttrekt.’ 24

Redelijkheid en billijkheid blijken derhalve niet geheel geëcarteerd, maar ik
meen dat het dragende beginsel van art. 42 e.v. is het gewenste herstel van de
concursus creditorum (rangordesysteem van gerechtigden).25

8

22. Zie S.C.J.J. Kortmann/N.E.D. Faber (red.), Geschiedenis van de Faillissementswet. Voor -
ontwerp Insolventiewet (Serie Onderneming en Recht, deel 2-IV), Deventer: Kluwer 2007
(hierna: Gesch. Voorontwerp Iw (2007)), p. 150.

23. J.J. van Hees, ‘Enkele pauliana-perikelen’, in: S.C.J.J. Kortman e.a. (red.), Onderneming en
5 jaar nieuw Burgerlijk Recht (Serie Onderneming en Recht, deel 7), Deventer: W.E.J.
Tjeenk Willink 1997, p. 567 e.v.; J.J. van Hees, ‘Benadeling in verhaalsmogelijkheden: pau-
liana of onrechtmatige daad?’, JORplus 2002, p. 66 e.v.

24. Zie MvT bij Van Der Feltz I (1896), p. 449.
25. In haar slotadvies (zie noot 2) handhaaft de Commissie haar voorstel om de norm van het

huidige art. 47 Fw aan te passen aan de norm van het huidige art. 54 Fw. De Commissie
meent ook na heroverweging dat kritiek, vooral vanuit bancaire kring, voorbij gaat aan het
gegeven dat zowel aan art. 47 Fw als aan art. 54 Fw de gedachte ten grondslag ligt ‘dat een
schuldeiser zich niet in strijd met de redelijkheid en billijkheid aan een dreigende concursus
creditorum moet kunnen onttrekken. Het is deze norm die het Voorontwerp zowel in artikel
3.2.5 als in artikel 3.3.2 beoogt te beschermen.’
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13. In de literatuur heeft het betoog van Verstijlen, dat in het geval er voor alle
schuldeisers onvoldoende is om zich op te verhalen tussen hen een rechtsver-
houding ontstaat, steun gekregen van voormalig regeringscommissaris Snij -
ders. Snijders breidt overigens deze gedachte – evenals Verstijlen – uit tot die
van een belangengemeenschap of een gevarengemeenschap van de gezamenlij-
ke schuldeisers.26 Hij meent dat men nog wat verder moet gaan door de door re-
delijkheid en billijkheid beheerste rechtsverhouding ook van belang te doen
zijn voor de vraag welk gedrag van hen bij de afwikkeling van het faillissement
kan worden gevergd, ‘mede in verband met de belangen van de schuldenaar’.27

Over de norm ‘redelijkheid en billijkheid’ maak ik nog een enkele opmerking.28

14. Ik heb bij deze door redelijkheid en billijkheid bepaalde (vermogensrechte-
lijke) rechtsverhouding ook de positie van de curator betrokken. Door de con-
cursus in faillissement komen andere beginselen tot leven die (mede) het doel
van een ordelijke afwikkeling – conform de tussen schuldeisers geldende rang-
orde – dienen. Belangrijke positiefrechtelijke regels daarbij zijn:
– dat het in art. 20 e.v. Fw (en via art. 42 e.v. Fw gereconstrueerde) vermogen

voor verdeling in aanmerking komt;
– dat de schuldenaar het beheer en de beschikking over zijn vermogen verliest

(art. 23 Fw);
– dat individuele executiemaatregelen een einde nemen en gelegde beslagen

vervallen (art. 33 Fw);en
– dat indien op de dag der faillietverklaring nog niet alle handelingen die voor

levering door de schuldenaar nodig zijn hebben plaatsgevonden, die leve-
ring niet meer geldig kan geschieden (art. 35 Fw).

Met het faillissement wordt de rechtspositie van alle betrokkenen bij het fail-
lissement onveranderlijk. Hun rechten worden onveranderlijk of – zoals de
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26. W. Snijders, ‘Concursus creditorum en de verdelende rechtvaardigheid’, in: Hesselink e.a.
(red.), Privaatrecht tussen autonomie en solidariteit, Den Haag: Boom Juridische uitgevers
2003, p. 269 e.v.

27. Snijders, t.a.p., p. 277.
28. Ik moet voorbijgaan aan andere bestrijdingsmethoden van gevallen waarin vóór faillisse-

ment toch bepaalde schuldeisers worden voldaan, zoals die van (bestuurders)aanspakelijk-
heid in geval van selectieve betaling van schuldeisers. Zie M.A.J.G. Janssen en M.J.W.
Schollen, ‘De aansprakelijkheid van een bestuurder in verband met selectieve betaling van
schuldeisers’, in: C.J.M. Klaassen, Aansprakelijkheid in beroep, bedrijf of ambt (Serie
Onderneming en Recht, deel 25), Deventer: Kluwer, 2003, p. 399 e.v.; C. Rijkenberg,
‘Selectieve betalingen tijdens de verdachte periode van faillissement’, in: N.E.D. Faber e.a.
(red.), De bewindvoerder, een octopus (Serie Onderneming en Recht, deel 44), Deventer:
Kluwer 2008, p. 239 e.v.
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Hoge Raad het ook uitdrukt – gefixeerd.29 De Faillissementswet heeft voor de
faillissementsprocedure geen verdere strekking dan het bieden van een over-
zichtelijke procedure voor een ordelijke en collectieve verhaalsmethodiek.30

Hieruit vloeit voort dat de Faillissementswet zich ook alleen maar richt op het
collectieve verhaalsbelang van de schuldeisers. De wet snijdt in beginsel de be-
staande rechtsverhoudingen, die onderworpen zijn aan eisen van redelijkheid
en billijkheid (art. 6:2 en art. 6:248 BW) niet door. Die verhoudingen bestaan
en blijven bestaan tussen de schuldenaar en de schuldeisers en tussen de schuld-
eisers onderling. Ook de curator wordt bij die verhouding betrokken.

15. Bij de beantwoording van de vraag of de failliete boedel een rechtspersoon
vormt steunt Meijers in zijn Algemene Begrippen zijn negatieve beantwoording
van die vraag op de zienswijze dat:

‘… de goederen de belangen van de gefailleerde en die van de schuldeisers
op gelijke wijze blijven dienen als dit vóór het faillissement het geval was;
het voldoen van de schulden is ook het belang van de schuldenaar; tot de
voldoening der schuldeisers is dan ook de gefailleerde, evenals buiten het
faillissement, eigenaar van de goederen, al hebben schuldeisers daarop
recht van verhaal en al rust daarop het faillissementsbeslag. De curator
wordt … als een bewindvoerder, die rekening moet houden èn met de be-
langen van de eigenaar-schuldenaar èn met die van een schuldeiser, be-
schouwd.’ 31

De idee dat alle betrokkenen bij het faillissement zich jegens elkaar overeen-
komstig de eisen van redelijkheid en billijkheid hebben te gedragen, kan, zoals
ik al aangaf, worden gegrond op art. 6:2 BW jo. art. 6:248 BW in verband met
art. 6:216 BW. De concrete uitwerking blijft echter een lastige, omdat verschil-
lende (groepen van) schuldeisers uiteenlopende belangen kunnen hebben, ter-
wijl specifieke zorgvuldigheidseisen waaraan de curator dient te voldoen zich
pas vormen in het concrete geval, waarin een schuldenaar en een individuele
schuldeiser zijn betrokken.32 Ik geef twee voorbeelden.
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29. Zie onder meer HR 18 december 1987, NJ 1988, 340 en HR 17 februari 1995, NJ 1996, 471.
30. Voor de navolgende beschouwing heb ik aandacht gevraagd in mijn afscheidsrede VU 2008,

getiteld Belangenstrijd in het insolventierecht, kosteloos downloadbaar via http:hdl.hand-
le.net/1871/12787 en www.bobwessels.nl (weblog 2008-02-doc5), recentelijk gepubliceerd
in B. Wessels, Insolventierechtelijke incidenten, Den Haag: Boom juridische uitgevers,
2009, p. 61 e.v.

31. E.M. Meijers, Algemene leer van het Burgerlijk Recht, deel I, De Algemene Begrippen van
het Burgerlijk Recht, Leiden: Universitaire Pers 1948, p. 193.

32. In mijn rede werk ik uit in hoeverre art. 3:12 BW ingrediënten bevat om nader inhoud aan
bedoelde redelijkheid en billijkheid te geven.
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4. Gelijke behandeling bij een akkoord

16. Een akkoord dat in faillissement wordt aangeboden, dient door de rechtbank
te worden gehomologeerd. Art. 153 lid 2 Fw bevat daartoe vier imperatieve
weigeringsgronden. Daarnaast kan zij ‘ook op andere gronden en ook ambts-
halve’ worden geweigerd, aldus art. 153 lid 3 Fw. De weigeringsgronden ‘an-
dere gronden’ en ‘ambtshalve’ (weigeren) staan bekend als facultatieve weige-
ringsgronden.33 Voor zover ‘ambtshalve’ niet reeds onder ‘andere gronden’ (dan
die vermeld in art. 153 lid 2) valt te scharen, kan zij plaatsvinden indien op ma-
teriële gronden de imperatieve weigeringsgronden niet kunnen worden toege-
past, maar de wijze waarop de totstandkomingsprocedure voor het akkoord is
gevolgd als onzorgvuldig moet worden beoordeeld. Voorbeelden daarvan kun-
nen zijn:
– dat ‘belangrijke’ schuldeisers door ongegronde betwisting van de stemming

zijn buitengesloten, mogelijk gecombineerd met een relatief geringe ge-
kwalificeerde meerderheid die zich vóór het akkoord uitsprak; of

– dat door een vormverzuim een schuldeiser niet blijkt te zijn opgeroepen.

De weigering van homologatie kan ook verband houden met de vermogenspo-
sitie van de gefailleerde in verband met de specifieke inhoud van het akkoord,
bijvoorbeeld:
– dat concurrente schuldeisers na het einde van het faillissement niettemin

baten zullen blijken te kunnen ontvangen, die tot een hogere uitkering lei-
den dan zij bij het uitvoeren van het akkoord tegemoet kunnen zien; of

– dat het akkoord geen begunstiging van schuldeisers, maar van bepaalde der-
den inhoudt.34
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33. Vgl. Wessels, Insolventierecht IV, 2007, par. 6109 e.v. De beschikking houdende (weigering
van) de homologatie is van feitelijke aard en in cassatie niet te toetsen, tenzij de beschikking
gebaseerd is op met de wet strijdige gronden, zie HR 14 maart 1912, W 9331.

34. Deze laatste mogelijkheid zou kunnen worden toegepast in het wel gehomologeerde surséan-
ce-akkoord inzake de Stichting Wereldruiterspelen 1994; zie Rb. Utrecht 6 april 1995, n.g.
(aangehaald door Soedira, ‘De inhoud van een akkoord’, in: De Curator, een octopus (Serie
Onderneming en Recht. Deel 6), 1996, p. 219 e.v.) dat homologeert het surséance-akkoord
waarin onder meer de clausule voorkomt: ‘Door voor het akkoord te stemmen doen de
schuldeisers, doch uitsluitend voor het geval dat het akkoord wordt aanvaard en gehomolo-
geerd, onherroepelijk afstand van hun vermeende vorderingsrechten op de bestuurders van
de Stichting en hun verzekeraars, uit welken hoofde ook.’ Soedira, t.a.p., p. 224, en
Kortmann, AA 1997, 46, 5, p. 321 e.v., achten schuldeisers die vóór het akkoord stemden aan
de clausule gebonden, zij die tegenstemden en degenen die niet zijn opgekomen, zijn even-
wel niet gebonden.  Deze zienswijze komt mij juist voor, aangezien het akkoord zich naar
haar aard richt op de (verhaalsrechten verbonden aan de) vorderingsrechten van schuldeisers
voor zover deze jegens de failliet bestaan.
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In de rechtspraak is aangenomen dat homologatie niet behoeft te worden ont-
houden op grond van het enkele feit dat bij het akkoord de gelijkheid van alle
gelijkgerechtigde schuldeisers niet in elk opzicht is in acht genomen.35 Ik heb
verdedigd36 dat de inhoud van een akkoord in beginsel door het aanbod van het
concept ervan en het resultaat van overleg en onderhandelingen met de weder-
partijen tot stand komt. Deze partijen zullen niet zelden het eigen belang en het
belang van de collega-wederpartij anders waarderen. Een economisch ‘kleine’
partij is wellicht minder geïnteresseerd in een profijt op langere termijn. Een
‘grote’ partij zal mogelijk overwegen dat hij in zijn toekomstige activiteiten we-
derom in een rechtsrelatie met de (thans) gefailleerde komt te staan. Tegen de
achtergrond van de weergegeven regel dat alle betrokkenen bij het faillissement
zich jegens elkaar overeenkomstig de eisen van redelijkheid en billijkheid heb-
ben te gedragen, houd ik het voor verdedigbaar (en dus homologatie-waardig)
een akkoord waarin ‘de gelijkheid van gelijkgerechtigde schuldeisers niet in elk
opzicht in acht is genomen’, zoals de Utrechtse rechter twintig jaar geleden oor-
delend over het Breevast-akkoord aangaf. Het betrof een akkoord gedurende de
surséance van Breevast,37 waarin aan de kleinere schuldeisers een bedrag in
contanten werd aangenomen (als een alternatieve verbintenis, aangezien zij
desverzocht voor dezelfde behandeling als de grotere schuldeisers konden op-
teren) en aan de grotere schuldeisers de omzetting van hun vorderingen in cer-
tificaten. Als maatstaf is wel gehanteerd dat doorbreking van de paritas credi-
torum niet kan worden toegestaan indien deze tot grote onbillijkheid jegens de
overige schuldeisers zou leiden, welke maatstaf in rechtspraak inzake weigering
van de homologatie is ontwikkeld.38 Bedoelde doorbreking zal in beginsel niet
zover mogen gaan dat met het akkoord een schuldeiser beduidend minder ont-
vangt dan na liquidatie van het vermogen van de gefailleerde het geval zou zijn
geweest. De curator dient bij zijn handelen mede het oog te hebben op belan-
gen van maatschappelijk aard. Hij treedt dan niet op als ‘behoeder’ van die be-
langen, maar dient te handelen in overeenstemming met de zorgvuldigheid die
ook van de gezamenlijke schuldeisers mag worden verwacht.39 In de kring van
de gezamenlijke schuldeisers kan bedoelde doorbreking worden gerechtvaar-
digd met de regel dat de door redelijkheid en billijkheid beheerste rechtsver-
houding indiceert welk gedrag van de ‘grotere’ schuldeisers mag worden ge-
vergd mede in verband met de belangen van de schuldenaar, die gelegen zijn in

12

35. Zie Rb. Utrecht 9 augustus 1989, NJ 1990, 399 (Breevast-akkoord).
36. Wessels Insolventierecht VI, 2007, par. 6126.
37. De homologatiebepaling in art. 153 lid 3 en art. 272 lid 3 zijn gelijkluidende, vgl. Wessels

Insolventierecht VIII, 2007, par. 8397c.
38. Zie Hof Amsterdam 30 november 1938, NJ 1939, p. 1982; Rb. Utrecht 9 augustus 1989, NJ

1990, 399; Ktg. Gouda 1 augustus 1996, Prg. 1997, 4822.
39. Vgl. Dubbink, TvI 1997, p. 18 (congresverslag).
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het welslagen van een akkoord.40 Ik voeg toe dat een dergelijke benadering je-
gens kleinere ondernemers, die als toeleverancier nagenoeg afhankelijk zijn van
de schuldenaar, aangewezen zou kunnen zijn.

5. Gelijke behandeling en het principe van ‘afspraak is afspraak’

17. Ik gaf al aan dat de regel dat in faillissement een gelijke behandeling van de
niet bevoorrechte crediteuren een essentieel wettelijk vereiste is, een wezens-
kenmerk van ons faillissement. In het Nebula-arrest uit 2006 heeft de Hoge
Raad overwogen dat aan de Faillissementswet mede ten grondslag ligt het
‘onder meer in de artikelen 26 en 108 F. tot uiting komende, beginsel van ge-
lijkheid van schuldeisers’, zie HR 3 november 2006, LJN AX8838. Art. 26 Fw
ziet op rechtsvorderingen die voldoening van verbintenissen uit de boedel ten
doel hebben, waaronder worden verstaan ‘schuldvorderingen’, te weten verbin-
tenissen die gericht zijn op een prestatie, namelijk ‘betaling’ (ruimer: nako-
ming) uit de boedel. Alleen dat gedeelte van de rechtsvordering, dat betrekking
heeft op de voldoening van een verbintenis uit de boedel, kan ter verificatie
worden aangemeld.42

In deze cassatiezaak was Nebula BV (Nebula) in 1991 eigenaresse van een
pand, bestaande uit een bedrijfsruimte en twee bovenwoningen. Op 24 decem-
ber 1991 heeft Nebula de economische eigendom van het pand overgedragen
aan Donkelaar Supermarkt, die op haar beurt en met instemming van Nebula de
economische eigendom bij akte overdraagt aan Walton. Op 24 februari 1999
gaat Nebula failliet. Na dat tijdstip verhuurt Walton één van de bovenwoningen
in het pand aan Mulders c.s. Zij ontleent deze bevoegdheid aan genoemde akte.
Twee jaar later komt de curator van Nebula erachter dat de eigendom van het
pand aan Nebula toebehoort. Hij vordert betalingen van de huurpenningen aan
de boedel, hetgeen Mulders c.s. weigeren. De rechtbank heeft de vordering van
de curator toegewezen, maar het hof43 heeft het eindvonnis van de rechtbank
vernietigd en de vordering van de curator alsnog afgewezen, met als belang-
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40. Verstijlen en Vriesendorp, WPNR 2004/6602-6603, vinden mijn ‘gelijke, zij het niet gelijk-
waardige’ te ver gaan. Hun kritiek stamt overigens van vóór de aanpassingen van art. 145 en
art. 146 (invoering gewone meerderheidsregel, vertegenwoordigend ten minste de helft van
bedrag) bij stemming over een akkoord.

41. HR 3 november 2006, LJN AX8838; JOR 2007/76, m.nt. Kortmann en Bartels; AA 2007, p.
233 e.v., m.nt. Vriesendorp; NJ 2007, 155, m.nt. PvS

42. Vorderingen tot levering van zaken en vorderingen tot vergoeding van schade wegens het
handelen in strijd met een verbintenis bestaande in iets niet te doen (vgl. art. 6:74 BW), wor-
den zo nodig geverifieerd voor de geschatte waarde in geld; zie art. 133. Art. 108 heeft be-
trekking op de dag van de indiening ter verificatie.

43. Hof Amsterdam 17 maart 2005, JOR 2005/161, m.nt. Van Andel.
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rijkste grond: het contractuele recht van Mulders c.s. om het recht om het pand
te gebruiken wordt door het faillissement van wederpartij Nebula niet beïn-
vloedt. De curator klaagt in cassatie dat de omstandigheid dat het faillissement
van Nebula de overeenkomst van economische eigendom niet van rechtswege
deed eindigen, niet meebrengt dat Walton haar gebruiksrecht met betrekking tot
de bovenwoning na het faillissement van Nebula gewoon nog kan blijven uit-
oefenen. Daarom kon Walton, volgens de curator, ook niet een tegenover de
boedel afdwingbare huurovereenkomst met betrekking tot de bovenwoning aan-
gaan. De curator beroept zich op – kort gezegd – het stelsel van de Faillisse -
ments wet. De Hoge Raad44 beslist:

‘3.5 … Zoals onder meer is gesteld in de memorie van toelichting op artikel
37 F. “oefent de faillietverklaring op bestaande wederkerige overeenkom-
sten niet de minste invloed uit; de verbintenissen van de gefailleerde en
diens mede-contractant worden er niet door gewijzigd” (Van der Feltz, I,
blz. 409). Het feit dat het (voort)bestaan van een wederkerige overeenkomst
niet wordt beïnvloed door het faillissement van een van de contractanten,
betekent echter niet dat de schuldeiser van een duurovereenkomst wiens we-
derpartij failliet wordt verklaard, de rechten uit die overeenkomst kan blij-
ven uitoefenen alsof er geen faillissement ware. Een andere opvatting zou
immers ertoe leiden dat het aan de Faillissementswet mede ten grondslag
liggende, onder meer in de artikelen 26 en 108 e.v. F. tot uiting komende, be-
ginsel van gelijkheid van schuldeisers op onaanvaardbare wijze zou worden
doorbroken. Dit geldt ook voor gevallen waarin de gefailleerde krachtens de
tussen partijen gesloten overeenkomst niet is gehouden een bepaalde pres-
tatie te verrichten, maar het gebruik van een aan hem in eigendom toebe-
horende zaak te dulden. Indien de wederpartij van de gefailleerde van de
curator zou kunnen verlangen dat deze het voortgezet gebruik van de des-
betreffende zaak duldt, zou deze wederpartij immers in feite bevoegd zijn het
faillissement in zoverre te negeren. Voor dat laatste is echter slechts plaats
in uitzonderlijke, in de wet uitdrukkelijk geregelde, gevallen. Bovendien zou
door aanvaarding van een zodanige regel een goed beheer ten behoeve van
de gezamenlijke schuldeisers van de tot de boedel behorende zaken ten aan-
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44. Ik besteed geen aandacht aan de beslissing over de vraag of een economische eigenaar van
een onroerende zaak deze zaak na het faillissement van de juridische eigenaar daarvan, met
werking tegen de boedel kan verhuren aan een derde. Op grond van wetshistorische redenen
(waarvoor de HR bronnen aanhaalt) heeft het begrip ‘economische eigendom’ geen regeling
in het BW gekregen. Volgens de Hoge Raad moet dit begrip: ‘…. in het burgerlijk recht daar-
om worden opgevat als een samenvattende benaming zonder zelfstandige betekenis van de
rechtsverhouding tussen partijen die de “economische eigendom” in het leven hebben ge-
roepen.’ De Raad verwijst naar HR 5 maart 2004, LJN AN9687; NJ 2004, 316.
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zien waarvan langlopende overeenkomsten bestaan, in ernstige mate wor-
den bemoeilijkt (vgl. HR 22 december 1989, nr. 13721, NJ 1990, 661).’

18. De Hoge Raad vernietigt het arrest van het hof, want het faillissement van
de juridische eigenaar Nebula van het pand bracht mee dat de economische ei-
genaar Walton niet langer meer haar gebruiksrecht met betrekking tot het pand,
dat berust op de economische eigendom daarvan, kon tegenwerpen aan de cu-
rator van Nebula. Hieruit volgt, aldus de Hoge Raad, dat Walton ook niet door
een overeenkomst met derden (Mulders c.s.) aan dezen een huurrecht kon ver-
schaffen dat aan de curator van Nebula kan worden tegengeworpen. Hij eindigt
met de overweging dat de omstandigheid dat het gebruiksrecht van Walton met
betrekking tot het pand op zichzelf niet werd geraakt door het faillissement van
Nebula, hierin geen wijziging brengt ‘om de hiervoor in 3.5 uiteengezette
reden.’ 45

Bij wederkerige overeenkomsten heeft de wederpartij een voorwaardelijk
recht op nakoming (gestanddoening door de curator). Wil de curator echter niet
gestanddoen, dan heeft de wederpartij geen recht op nakoming, maar kan hij
zijn vordering alleen door indiening ter verificatie (art. 108 Fw) geldend
maken; zie art. 26 Fw. Volgens A-G Huydecoper, in zijn conclusie vóór het ar-
rest, is het deze regel, ‘die de kern vormt van het leerstuk van de “paritas cre-
ditorum” – het uitgangspunt dat crediteuren op volstrekt gelijke voet worden
behandeld, en dat geen crediteur aanspraak kan maken op een “voorkeursbe-
handeling” (doordat zijn vordering wél wordt gehonoreerd, terwijl andere cre-
diteuren het hun verschuldigde niet, of maar zeer ten dele krijgen).’

Hoewel in geval van faillissement het beginsel ‘afspraak is afspraak’ voorop
staat, betekent dat volgens de Hoge Raad niet ‘dat de schuldeiser van een duur-
overeenkomst wiens wederpartij failliet wordt verklaard, de rechten uit die
over eenkomst kan blijven uitoefenen alsof er geen faillissement ware’, want an-
ders zou ‘het aan de Faillissementswet mede ten grondslag liggende, …, begin-
sel van gelijkheid van schuldeisers op onaanvaardbare wijze zou worden door-
broken.’ 46
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45. Zie de commentaren op het arrest, alsmede Van Zanten, TvI 2007, 9, p. 40 e.v., afl. 2; Van
Oostrom-Streep, WPNR 2007/6720; Schollen, Journaal IF&Z 2007, p. 179 e.v.; Verstijlen,
WPNR 2007/6725; Wibier, NTBR 2008, p. 445 e.v.; Van Zanten, TvI 2008, 12, p. 69, afl. 2.

46. Ik laat de uitwerking ten opzichte van overeenkomsten om te dulden thans buiten beschou-
wing. Argumentatie gebaseerd op ‘het aan de Faillissementswet mede ten grondslag liggen-
de beginsel van gelijkheid van schuldeisers’ (vgl. HR 22 december 1989, NJ 1990, 661)
wordt door de Hoge Raad vaker gebruikt; vgl. Verstijlen, preadvies, p. 1168 e.v.
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19. Hier botsen beginselen: paritas creditorum versus ‘afspraak is afspraak’. In
het Nebula-arrest wordt (evenals in het arrest van december 1989, dat de Hoge
Raad aanhaalt) (voor duurovereenkomsten) de beslissing gegeven dat de
schuldeiser uit een duurovereenkomst niet de rechten uit die overeenkomst kan
blijven uitoefenen alsof er geen faillissement ware, omdat anders het beginsel
van gelijkheid van schuldeisers op ‘onaanvaardbare’ wijze zou worden door-
broken. De vraag die open blijft is wat ‘op onaanvaardbare wijze’ betekent. Is
‘een beetje doorbreking’ aanvaardbaar, althans niet onaanvaardbaar? Indien dat
het geval is, rijst de vraag welke de rechtvaardiging daarvan is, omdat immers
een kernbeginsel van het insolventierecht (paritas) aan de orde is. Zou er plaats
kunnen zijn voor de hiervoor geformuleerde regel dat binnen de kring van de
gezamenlijke schuldeisers bedoelde doorbreking kan worden gerechtvaardigd
met de regel dat de door redelijkheid en billijkheid beheerste rechtsverhoudin-
gen indiceert welk gedrag van andere schuldeisers respectievelijk wat van een
prudente huiseigenaar mag worden gevergd? Ik geef het fictieve voorbeeld dat
in de Nebula-casus de heer Mulders, een tachtiger is, slecht ter been. Hij woont
in het pand met zijn even oude vrouw, die duidelijke tekenen van dementie ver-
toont. Zij behoeft verpleging en verzorging, maar diverse pogingen om haar in
een zorgcomplex te doen opnemen zijn niet geslaagd. Enkele dagen vóór het
moment dat de curator het gebruiksrecht wil beëindigen, heeft het bejaarde stel
te horen gekregen dat zij, eindelijk, over vier maanden in een zorgcomplex in
de buurt kunnen worden opgenomen. De Hoge Raad zou zeggen (en zegt in
Nebula):

‘Indien de wederpartij van de gefailleerde van de curator zou kunnen ver-
langen dat deze het voortgezet gebruik van de desbetreffende zaak duldt, zou
deze wederpartij immers in feite bevoegd zijn het faillissement in zoverre te
negeren. Voor dat laatste is echter slechts plaats in uitzonderlijke, in de wet
uitdrukkelijk geregelde, gevallen.’

Een soepele lezing zou met zich mee kunnen brengen dat de aanvullende wer-
king van de redelijkheid en billijkheid die ook in deze rechtsverhouding haar
rol speelt een dergelijke uitdrukkelijk in de wet geregeld geval is dan wel dat
ook de paritas-regel niet van toepassing is voor zover dit in de gegeven om-
standigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar
zou zijn (art. 6:2 jo. art. 6:248 jo. art. 6:216 BW). Zou deze algemene vermo-
gensrechtelijke regel ook binnen het faillissement haar werking hebben, dan
dient zij, in de visie van de Hoge Raad, in overeenstemming te worden gebracht
met een zuiver faillissementsrechtelijk beginsel, namelijk dat door aanvaarding
van een zodanige regel een goed beheer ten behoeve van de gezamenlijke
schuldeisers van de tot de boedel behorende zaken ten aanzien waarvan langlo-
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pende overeenkomsten bestaan niet in ernstige mate mag worden bemoeilijkt.
Ik twijfel overigens of de Hoge Raad deze benadering tot de zijne zal maken.

20. Ik teken wel aan dat de Hoge Raad niet wars is van de toepassing van ver-
mogensrechtelijke concepten in het insolventierecht. Ten aanzien van een aan
de verhuurder toekomend contractueel recht tot ontbinding (dat voor de curator
problematisch uitpakt) overweegt hij:

‘… in voorkomend geval [kan] een beroep op een beding als het onderha-
vige worden tegengegaan met een beroep op art. 6:248 lid 2 BW, met name
in gevallen waarin ervan kan worden uitgegaan dat de doorbetaling van de
huur gedurende de surseance is verzekerd.’ 47

In deze benadering zouden verbintenisrechtelijke methoden (bijv. art. 6.248 lid
2 BW inzake de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid of de
toepassing van art. 6:258 inzake gewijzigde omstandigheden) de wegen zijn
waarlangs de curator (of de wederpartij) de inhoud van een contractuele regel
kunnen beïnvloeden. De uitzonderingsregel (ná faillissement kan de wederpar-
tij de rechten uit een duurovereenkomst niet blijven uitoefenen alsof er geen
faillissement ware) en haar ruimere werking (‘Dit geldt ook voor gevallen
waarin de gefailleerde krachtens de tussen partijen gesloten overeenkomst niet
is gehouden een bepaalde prestatie te verrichten, maar het gebruik van een aan
hem in eigendom toebehorende zaak te dulden.’) wordt dan gerechtvaardigd met
een beroep op kernbeginselen uit het verbintenissenrecht.

6. Tot slot

21. Ik ga even terug naar de drie actuele voorbeelden uit de aanvang van deze
bijdrage, kortweg: het paritas-beginsel behoeft niet in de wet (de beoogde wet
‘Wettelijk kader minnelijke schuldhulpverlening’) te worden opgenomen, want
het staat al in het BW. Het beginsel geldt pas (volgens de Afdeling bestuurs-
rechtspraak RvS) vanaf faillissement, niet vóór faillissement. Ten slotte de regel
dat een schuldeiser zich niet in strijd met de redelijkheid en billijkheid aan de
concursus mag onttrekken (aldus de voormalige Commissie Insolventierecht.

Ik heb er in mijn rede uit 2008, eerder aangehaald, voor gepleit om ‘maat-
schappelijke belangen’, welke een curator tot een specifieke afweging of han-
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47. HR 13 mei 2005, NJ 2005, 406. In deze zaak hebben curatoren op dit artikel een beroep ge-
daan, maar tegen de verwerping daarvan door de rechtbank wordt in cassatie niet opgeko-
men.
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deling noopt, zo veel mogelijk in de tekst van de wet zelf op te nemen. De
rechtseenheid die systematisch bestaat tussen onderdelen van vermogensrecht,
insolventierecht en (‘minnelijk’) schuldhulpverleningsrecht is in diverse (toe-
komstige) afzonderlijke wetten verspreid opgenomen, maar kenbaarheid van
recht is echter ook een groot goed. De wetgever zou het werk van de curator
vergemakkelijken door expliciet leidende gedachten in de wet op te nemen en
uit te werken. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Er is diepgaander onder-
zoek nodig naar beginselen van vermogensrecht (of van procesrecht) en hun
doorwerking in het insolventierecht. Ik heb boven een voorbeeld van doorwer-
king van redelijkheid en billijkheid op het beginsel van gelijkheid van schuld-
eisers gegeven, maar er zijn er wellicht meer.48 Dat de concursus eerst werkt ná
faillissement lijkt me evenwel niet houdbaar.49 Daarnaast dienen de beginselen
die het faillissement kenmerken (waaronder het fixatiebeginsel, het beginsel
van goed boedelbeheer of dat van de continuïteit van de boedel bij elkaar op-
volgende insolventiemaatregelen) te worden opgespoord en geanalyseerd. Ten
slotte dient naar het juiste evenwicht tussen deze insolventierechtelijke en die
andere beginselen te worden gezocht. Een mooi proefschriftonderwerp, lijkt me
zo.
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48. Het beginsel van gelijkheid van aandeelhouders in het vennootschapsrecht is opgenomen in
art. 2:92 BW en wordt als een uitwerking van art. 2:8 BW gezien, welke bepaling een rechts-
persoon en degenen die krachtens wet en statuten ‘bij zijn organisatie zijn betrokken’ zich
onderwerpen aan de regel dat zij zich ‘als zodanig jegens elkander [moeten] gedragen naar
hetgeen door redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd’.

49. Over de spanning tussen het nastreven van eigen belang (‘sibi vigilare’, het voor zichzelf
waakzaam zijn) en het rekening houden met de gerechtvaardigde belangen van een ander:
N.W.M. van den Heuvel, Zekerheid en voorrang (diss. Tilburg), 2004, p. 79 e.v.
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De aandeelhouder als schuldeiser: een ongenode gast?

MR. G.T.J. HOFF1

1. Inleiding

Wie wel eens een bezoek heeft gebracht aan het land van herkomst van mijn
Indonesische echtgenote weet dat gastvrijheid aldaar een bijzondere dimensie
heeft. Met de inwoners van de gordel van smaragd is namelijk niet alleen vrij
gemakkelijk een praatje aan te knopen, maar ook een kopi tubruk of een bord
met nasi en wat vlees- en groentegerechten wordt door de inwoners van onze
voormalige kolonie al gauw gedeeld met een vreemdeling die oprecht belang-
stelling voor hen heeft. In het Indonesische vocabulaire komt het begrip ‘onge-
node gast’ eigenlijk in die zin niet voor. Wij Hollanders kunnen nog veel waar-
devols van andere culturen leren en zouden daar – niet alleen in woorden, maar
ook in daden – nog best wat meer voor open kunnen staan.2

Hoe anders gaat het er bijvoorbeeld ten onzent aan toe als aandeelhouders in
een faillissement van een kapitaalvennootschap – hetzij een naamloze vennoot-
schap, hetzij een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid – als
schuldeiser wensen mee te delen in de boedel van een gefailleerde vennoot-
schap en hun vorderingen uit hoofde van een overeenkomst of een onrechtma-
tige daad daartoe bij de curator ter verificatie aanmelden? Die vorderingen wor-
den door curatoren niet zelden betwist. Aandeelhouders worden in dat geval
soms aangeduid met het pejoratief ‘voorkruiper’, alleen maar omdat zij op ge-
lijke wijze als andere concurrente schuldeisers willen meedelen in de baten van
de boedel.3 Ook wordt door sommige curatoren een toevlucht gezocht tot aller-
lei creatieve gedachten; de door aandeelhouders aan de (inmiddels gefailleerde)

19

1. Mr. G.T.J. Hoff is advocaat bij Spigthoff NV.
2. In een ander verband heb ik ook gewezen op de gunstige invloed die van de Indonesische

cultuur kan uitgaan. Zie G.T.J. Hoff, In staat van opwinding over de wettelijke regeling van
selectieve openbaarmaking, in: Bouwen en bezinning. Regels van wenselijk en onwenselijk
financieel recht (Serie vanwege het Van der Heijden Instituut, deel 95), Deventer: Kluwer
2007, p. 165-180. Zo lang ons mooie Nederland wordt bedreigd door uitingen van xenofo-
bie, zal ik deze stichtelijke woorden bij tijd en wijle – ook in juristenkring – blijven ver-
spreiden.

3. Zie Rb. Amsterdam 27 november 2002, JOR 2003/28 m.nt. W.J.B. van Nielen (VEB/Fok -
ker).



vennootschap verstrekte leningen zouden – zo menen zij wel – voor herkwali-
ficatie in aanmerking moeten worden gebracht.4 Die herkwalificatie houdt dan
in dat deze leningen geen concurrente vorderingen meer representeren, maar
zouden als achtergesteld bij die van crediteuren van de gefailleerde vennoot-
schap kunnen worden beschouwd. Daarmee zou volgens deze curatoren recht
worden gedaan aan de bijzondere, nu eenmaal achtergestelde positie die de aan-
deelhouder in ons wettelijk stelsel inneemt.

Kortom, faillissementscuratoren stellen zich de vraag of de aandeelhouder die
een concurrente vordering ter verificatie aanmeldt, aangemerkt dient te worden
als een ongenode gast die geheel buitengesloten dient te worden of dat hij mis-
schien geheel achteraan in de rij van schuldeisers dient aan te sluiten. Is hier
soms sprake van een niet met ons wettelijk stelsel verenigbare drang van cura-
toren om coûte que coûte te voorkomen dat de spoeling te dun wordt? Aan deze
en andere interessante daarmee verbandhoudende vragen zal in deze bijdrage –
uiteraard met inachtneming van de door het bestuur van Insolad dwingend op-
gelegde beperkingen – enige aandacht worden besteed. Dat zal ook om een an-
dere reden niet meer dan een beperkte aandacht kunnen zijn. Het laatste woord
zal immers over deze prangende rechtsvragen nog niet zijn gezegd. Recht is een
voortdurende discussie met elkaar. Het insolventierecht vormt daarop geen uit-
zondering.

2. De rechtspositie van de aandeelhouder

Wat is er nu zo kenmerkend aan de rechtspositie van een aandeelhouder? Gelijk
bekend, heeft een kapitaalvennootschap – ik beperk mij verder in deze bijdrage
tot de naamloze vennootschap – een in aandelen verdeeld kapitaal (art. 2:64 lid
1 BW). Men neemt in het kapitaal van een vennootschap deel door aandelen te
houden. Deze aandelen kunnen worden genomen bij oprichting van de ven-
nootschap, bij een latere uitgifte of door de aandelen van anderen te verkrijgen.
Bij het nemen van een aandeel dient op het aandeel ten minste de nominale
waarde te worden gestort (art. 2:80 lid 1 BW). Overeengekomen kan echter
worden dat meer dan het nominale bedrag op het aandeel gestort dient te wor-
den (agio). Het minimumkapitaal van een naamloze vennootschap bedraagt
thans € 45 000 (art. 2:67 lid 2 BW).5
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4. Zie bijv. R.J. graaf Schimmelpenninck, ‘Leningen of schadeclaims van aandeelhouders con-
current?’, TvI 2003, Special Curator en kapitaalbescherming, p. 239-246.

5. Terzijde laat ik de aanvullende regels die gelden voor de verhouding tussen het gestort, ge-
plaatst en maatschappelijk kapitaal.
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Hetgeen als nominale waarde op de uitgegeven aandelen wordt gestort, kan ver-
volgens niet – althans niet zonder meer – weer aan aandeelhouders worden uit-
gekeerd. Het gestorte nominale kapitaal wordt namelijk (tezamen met eventu-
ele statutaire en wettelijke reserves) aangemerkt als gebonden vermogen van de
vennootschap. Het hiertegenoverstaande bedrag aan activa wordt hiermee dus
ook gebonden (zie bijv. de ‘klem’ van art. 2:105 lid 2 BW voor de winstuitke-
ring).6 Het aldus gebonden vermogen van een naamloze vennootschap dient
mede als een soort ‘garantie’ jegens derden waarmee de vennootschap in een
bepaalde rechtsrelatie staat. Met de regels van kapitaalbescherming wordt
onder meer beoogd te voorkomen dat dit gebonden vermogen langs enigerlei
weg weer naar aandeelhouders wordt teruggesluisd ten gevolge waarvan de ver-
haalspositie van derden ten opzichte van de vennootschap zou kunnen worden
verslechterd.7

Tegen deze achtergrond – dat wil zeggen: de stortingsplicht van aandeelhouders
en de functie van de regels van kapitaalbescherming – dient de slotzinsnede van
art. 2:64 lid 1 BW te worden begrepen. Aldaar wordt namelijk bepaald dat een
aandeelhouder ‘niet gehouden [is] boven het bedrag dat op zijn aandeel be-
hoort te worden gestort in de verliezen van de vennootschap bij te dragen’.8 Die
bij de schuldeisers van de vennootschap achtergestelde positie komt eveneens
tot uitdrukking in art. 2:23b BW. Bij de ontbinding van de vennootschap draagt
de vereffenaar hetgeen na de voldoening der schuldeisers van het vermogen van
de ontbonden vennootschap is overgebleven, in verhouding tot ieders recht over
aan de aandeelhouders.

Gelet op de aldus geschetste positie van de aandeelhouder, wordt wel gesteld dat
een aandeelhouder een zogeheten ‘postconcurrente crediteur’ is.9 Dit is een ty-
pering die de beoefenaars van het insolventierecht niet geheel zal kunnen beko-
ren. Immers, in de eerste plaats geldt dat een schuldeiser – anders dan een aan-
deelhouder – niet gehouden is in de door de vennootschap geleden verliezen bij
te dragen. In zoverre gaat de vergelijking van de rechtspositie van een aandeel-
houder met die van een schuldeiser dan ook mank. In de tweede plaats dient erop
gewezen te worden dat met deze typering over het hoofd wordt gezien dat aan-
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6. Een soortgelijke kapitaalsklem zien we bij de inkoop van eigen aandelen (art. 2:98 lid 2
BW).

7. Een andere functie van de wettelijke regels van kapitaalbescherming is dat tegenover het in-
gebrachte kapitaal reële vermogenswaarden staan.

8. In lijn hiermee bepaalt art. 2:81 BW dat aan een aandeelhouder niet, zelfs niet door wijzi-
ging van de statuten, tegen zijn wil enige verplichting boven de storting tot het nominale be-
drag van het aandeel kan worden opgelegd.

9. Zie Asser-Maeijer 2-III, nr. 87.
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deelhouders niet alleen bij concurrente crediteuren ten achter staan, maar óók bij
achtergestelde crediteuren (art. 3:277 lid 2 BW). Of anders gezegd: aandeelhou-
ders zijn ‘hekkensluiters’ als het in geval van faillissement of ontbinding aan-
komt op verdeling van het vermogen van de vennootschap onder de daartoe ge-
rechtigden. Het door de aandeelhouders aan de naamloze vennootschap toever-
trouwde vermogen is – huiselijk uitgedrukt – ‘het kussen’ waarop schuldeisers
hun oor ter ruste kunnen leggen. Uitgedrukt in de woorden van Van der Grinten:
kapitaal is ‘onlosbare vennootschappelijke schuld’.10 Daarmee wordt aangege-
ven dat het aandelenkapitaal een vennootschappelijke schuld is, die voor de duur
van het bestaan van de vennootschap onverdeeld moet blijven.

Intussen moet worden bedacht dat ons wettelijk stelsel toestaat dat op verschil-
lende wijzen uitkeringen aan aandeelhouders worden gedaan. Winst kan wor-
den uitgekeerd in de vorm van dividend. Het is ook mogelijk dat een uitkering
aan aandeelhouders plaatsvindt ten laste van de vrije reserves. Weer een ande-
re vorm van uitkering aan aandeelhouders is de inkoop van eigen aandelen door
de vennootschap. Het lijkt mij niet voor betwisting vatbaar dat aandeelhouders
in al deze gevallen schuldeisers van de vennootschap worden, en dat deze vor-
deringen gewoon als concurrent dienen te worden aangemerkt.11 Het feit dat
uitkeringen aan aandeelhouders – óók wanneer de vennootschap in financieel
zwaar weer verkeert – kunnen worden gedaan, laat uiteraard onverlet dat een
curator in voorkomend geval hiertegen rechtsmiddelen kan instellen zodat de
gevolgen van een mogelijk hierdoor veroorzaakte ongeoorloofde benadeling
van crediteuren ongedaan worden gemaakt. Als rechtsmiddelen komen in het
bijzonder de faillissementspauliana (art. 42 e.v. Fw) en de actie uit onrechtma-
tige daad (art. 6:162 BW) in aanmerking.12
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10. Zie W.C.L. van der Grinten, Handboek voor de naamloze en de besloten vennootschap,
Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1984, nr. 161.

11. Dat blijkt bijvoorbeeld ook uit art. 2:105 lid 7 BW dat – tenzij de statuten anders bepalen –
een vordering van een aandeelhouder tot uitkering van de winst onderwerpt aan een verja-
ringstermijn van vijf jaar (vgl. ook art. 3:308 BW).

12. Daarnaast kan nog worden gewezen op de mogelijkheid voor de curator om een door de aan-
deelhoudersvergadering genomen besluit op grond van art. 2:15 BW te vernietigen. Deze
rechtsvordering kent wel een korte vervaltermijn van één jaar en is daardoor niet altijd bruik-
baar (art. 2:15 lid 2 BW). Deze termijn vangt aan nadat aan het besluit voldoende bekend-
heid is gegeven. In deze zin P. van Schilfgaarde, Van de BV en de NV, Deventer: Kluwer
2006, nr. 96 en L. Timmerman, ‘De nietigheidsacties van de curator’, in: Vragen rond de
faillissementspauliana, INSOLAD Jaarboek 1998, Deventer: Kluwer 1998, p. 88. Anders
Asser-Van der Grinten-Maeijer 2-II, nr. 135. Maeijer meent dat benadeling van schuldeisers
niet als een rechtsgrond voor vernietiging die door art. 2:15 en 2:16 BW wordt beheerst,
moet worden beschouwd. Als reden wordt daarvoor door hem opgegeven dat de vernietiging
wegens benadeling een geheel eigen karakter zou hebben; deze vernietiging gaat niet verder
dan nodig is ter opheffing van de door de schuldeiser(s) ondervonden benadeling.
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Doet de curator een beroep op de faillissementspauliana, dan zal hij weinig
moeite hebben om te stellen, en zo nodig te bewijzen, dat een aan de vooravond
van het faillissement door de algemene vergadering van aandeelhouders geno-
men en door het bestuur van de vennootschap uitgevoerd dividendbesluit on-
verplicht is verricht en dat daarvan benadeling van de schuldeisers het gevolg
is (art. 42 lid 1 Fw).13

Meer moeite zal de curator mijns inziens moeten doen om te bewijzen dat ook
de vereiste wetenschap van benadeling bestaat. Die wetenschap van benadeling
houdt in dat de betrokkenen wisten of behoorden te weten dat van de uitvoering
van het dividendbesluit benadeling van de schuldeisers het gevolg zou zijn. Ik
zou menen dat het nemen van een dividendbesluit en het in aansluiting daarop
uitbetalen van het dividend aangemerkt dient te worden als een (samengestel-
de) meerzijdige rechtshandeling anders dan om niet, zodat de vereiste weten-
schap van benadeling niet alleen bij de vennootschap maar ook bij de aandeel-
houders aanwezig dient te zijn (art. 42 lid 2 Fw). Immers, de dividenduitkering
dient tegenover de eerder door de aandeelhouder verrichte storting op de aan-
delen te worden gesteld en houdt daarmee rechtens verband.14

Op het eerste gezicht lijken de bewijsvermoedens van art. 43 Fw maar in be-
perkte mate door de curator te hulp geroepen te kunnen worden. Zo gelden en-
kele bewijsvermoedens van de vereiste wetenschap van benadeling uitsluitend
in een geval waarin de vennootschap een rechtshandeling met een aandeelhou-
der verricht indien deze aandeelhouder (of daaraan gelieerde personen) voor
ten minste de helft van het geplaatste kapitaal deelneemt.15 Ongeacht de om-
vang van de kapitaaldeelneming van een aandeelhouder zou het bewijsvermoe-
den van art. 43 lid 1 onder 2° Fw wellicht nog nuttige diensten kunnen bewij-
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13. Zie P. van Schilfgaarde, Van de BV en de NV, Deventer: Kluwer 2006, nr. 96. De algemene
vergadering van aandeelhouders is een orgaan van de rechtspersoon, zodat de door haar ge-
nomen besluiten als besluiten van de rechtspersoon zullen gelden. Dit betekent dan ook dat
een besluit van een rechtspersoon door de curator als een tot de wederpartij (i.c. de rechts-
persoon) gerichte rechtshandeling vernietigd kan worden. Op die mogelijkheid wijst de zin-
snede in art. 2:15 lid 1 BW ook uitdrukkelijk: vernietiging is op de in art. 2:15 BW ge-
noemde gronden mogelijk ‘onverminderd het elders in de wet omtrent de mogelijkheid van
een vernietiging bepaalde’. Individuele aandeelhouders dienen ook in de procedure te wor-
den betrokken om – nadat het besluit eenmaal is vernietigd – op de grondslag van onver-
schuldigde betaling terugbetaling te verkrijgen.

14. Zie Asser/Hartkamp 4-II, nr. 66.
15. Zie art. 43 lid 1 onder 4° en 5° Fw voor de precieze formuleringen. In geval van rechtshan-

delingen die de vennootschap met groepsmaatschappijen verricht, geldt het bewijsvermoe-
den onverkort (art. 43 lid 1 onder 6° Fw). Voor de kwalificatie als groepsmaatschappij geldt
namelijk slechts een economisch criterium (art. 2:24b BW).
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zen. De vereiste wetenschap van benadeling wordt vermoed aan beide zijden –
dat wil zeggen: zowel bij de vennootschap als bij de aandeelhouder(s) – aan-
wezig te zijn ingeval een niet-opeisbare schuld door de vennootschap wordt
voldaan. Een dividendschuld, die pas door een aandeelhoudersbesluit wordt ge-
creëerd, bestond voordien nog niet en is daarmee mijns inziens ook in het ge-
heel niet als opeisbaar te beschouwen.16

Een andere loot van dezelfde stam is de actie uit onrechtmatige daad.17 Een aar-
dig voorbeeld van evident onrechtmatig handelen van een aandeelhouder, dat
overigens door een curator met succes is bestreden, levert het mijlpaalarrest
Nimox/Auditrade op.18 Wat was hier het geval? In een op 20 december 1983 ge-
houden algemene vergadering van aandeelhouders heeft Nimox, als enig aan-
deelhouder van Auditrade, besloten een bedrag van f 1 124 000 ten laste van de
reserves als dividend uit te keren en aan zichzelf betaalbaar te stellen. Dit be-
sluit werd genomen ondanks het gegeven dat in de twee voorgaande jaren door
Auditrade verliezen waren geleden en over 1983 opnieuw een aanzienlijk ver-
lies werd verwacht. Het eigen vermogen zou ten gevolge hiervan afnemen tot
minus f 132 000. De vordering van Nimox ter zake van uitbetaling van dividend
werd vervolgens omgezet in een geldlening met een aflossingsregeling van tien
jaar. Kort voor het faillissement van Auditrade verkocht Nimox deze vordering
door aan NMB-Heller, die over een surplus aan zekerheden beschikte en waar-
mee een zogeheten ‘overwaardearrangement’ werd gesloten. Op 26 juli 1984 is
aan Auditrade surséance van betaling verleend en op 7 augustus 1984 volgde
het faillissement. De curator sprak vervolgens Nimox aan op grond van een je-
gens de overige schuldeisers van Auditrade gepleegde onrechtmatige daad.

Laat ik beginnen met vast te stellen dat de curator in dit geval ook een beroep
had kunnen doen op de faillissementspauliana, maar dat op zijn keuze om dit
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16. Of deze redenering standhoudt, is niet zo heel relevant. De rechter kan immers in met art.
43 Fw vergelijkbare gevallen op feitelijke gronden de bewijslast omdraaien (art. 150 Rv).

17. Meer precies wordt vrij algemeen geleerd in de doctrine dat de actio pauliana kan worden
aangemerkt als een uitwerking van het leerstuk van de onrechtmatige daad. Zie voor een
overzicht van de diverse opvattingen over de verhouding tussen deze leerstukken R.J. de
Weijs, ‘Pauliana en onrechtmatige daad: Wederzijdse gevangenen?’, WPNR 2006/6686, p.
761-770.

18. HR 8 november 1991, NJ 1992/174, m.nt. J.M. Maeijer. Leo Luchtman, die Nimox in deze
zaak bijstond, meldde recent nog over deze zaak: ‘Het was een mooie zaak, ik kan geen blad
openslaan of het arrest duikt weer ergens op.’ Zie Adv.bl. 2009, p. 243. Kees van den End,
de curator die in deze zaak in alle instanties aan het langste eind trok en hierdoor alle credi-
teuren van de gefailleerde volledig kon betalen, toont op de bij het artikel geplaatste foto –
niet geheel onbegrijpelijk – nog steeds een ingehouden triomfantelijke glimlach.
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niet te doen mijns inziens niets valt aan te merken.19 In geval van samenloop
van rechtsvorderingen geldt de cumulatieregel immers als uitgangspunt.20 Het
hof achtte het door Nimox genomen dividendbesluit in elk geval – en dat in na-
volging van de rechtbank – onrechtmatig. Het hof stelt vooreerst vast dat
Auditrade in financieel zwaar weer verkeerde. Daarna wordt door het hof over-
wogen:

‘Door desondanks door middel van het dividendbesluit de reserves uit de
vennootschap te halen en deze vrijwel zonder reserves haar bedrijf te laten
voortzetten heeft Nimox zich van een ten opzichte van de crediteuren ach-
tergestelde aandeelhoudster getransformeerd tot een mede-crediteur en ver-
volgens nog getracht zich boven de andere crediteuren voorrang te ver-
schaffen. (…) Gezien de penibele situatie waarin Auditrade destijds blijkens
de verliescijfers verkeerde heeft Nimox daarbij moeten weten, en ook onge-
twijfeld bedoeld, dat zij haar eigen risico als aandeelhoudster door het ge-
nomen besluit grotendeels afwentelde op de crediteuren van Auditrade.
(…)
De rechtbank heeft terecht geoordeeld dat in de gegeven omstandigheden
Nimox door het dividendbesluit te nemen slechts dan niet onrechtmatig je-
gens crediteuren zou hebben gehandeld indien zij dit had omgezet in een
achtergestelde lening. In de thans ontstane situatie van het faillissement
wordt de door Nimox teweeggebrachte schade inderdaad goedgemaakt door
haar niet als concurrent-crediteur toe te laten. Het stond de rechtbank vrij
aldus omtrent de schadevergoeding te beslissen.’

De Hoge Raad sanctioneert dit oordeel van het hof. Hij doet dit door onderdeel
3 van het cassatiemiddel te verwerpen. In dit onderdeel had Nimox erover ge-
klaagd dat de feitenrechter ten onrechte voorbij was gegaan aan een bewijsaan-
bod. Zo had Nimox aangeboden de juistheid van de inhoud van een kredietre-
sumé dat afkomstig was uit het dossier van NMB-Heller door middel van ge-
tuigen te bewijzen. Het onderdeel van het middel betoogde dat het bewijsaan-
bod relevant was, omdat uit het resumé bleek dat het faillissement ten tijde van
het opstellen daarvan niet voorzienbaar was. In r.o. 3.4 van zijn arrest oordeel-
de de Hoge Raad echter dat het het hof vrij stond het bewijsaanbod te passeren.
Volgens het hof bevatte het resumé namelijk slechts de verwachtingen van
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19. Het blijft gissen naar de reden daarvan. Sommigen beweren dat een beroep op de faillisse-
mentspauliana zou zijn gestrand op het moeizaam te leveren bewijs van de vereiste weten-
schap van benadeling. Zie bijv. F.P. van Koppen, Actio Pauliana en onrechtmatige daadvor-
dering (diss. Tilburg 1998), p. 73.

20. Zie C.A. Boukema, Samenloop (Monografieën Nieuw BW A-21), Deventer: Kluwer 1992.
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Nimox en de directeur van Auditrade en berustte het derhalve niet op eigen on-
derzoek van NMB-Heller. Het hof oordeelde verder dat deze verwachtingen een
ondergeschikte rol speelden, dat het slechts om prognoses ging en dat deze niet
konden rechtvaardigen ‘dat Nimox als enig aandeelhouder op die prognoses
een voorschot nam en het verdere risico grotendeels op de crediteuren afwen-
telde’.

Waar het uiteindelijk in wezen op aan lijkt te komen, is de vraag of de aan-
deelhouder(s) en de vennootschap, mede gelet op de voor hen kenbare ver-
haalsbelangen van crediteuren, gehandeld hebben in strijd met hetgeen in het
maatschappelijk verkeer betaamt. Op goede gronden wordt daarbij de achter-
gestelde positie van de aandeelhouder als vertrekpunt genomen, maar ook niet
meer dan dat. Onrechtmatig is het handelen van Nimox, omdat zij – gelet op de
penibele situatie waarin Auditrade verkeerde – geweten zal hebben en ook de
bedoeling zal hebben gehad door het ‘leeghalen’ van de vennootschap haar
eigen risico als aandeelhouder op de overige crediteuren af te wentelen. Be -
paald niet uitgesloten is intussen dat aansprakelijkheid van een aandeelhouder
uit hoofde van onrechtmatige daad wordt aangenomen in gevallen waarin de
wetenschap van benadeling van overige crediteuren in een bepaalde constella-
tie waarin uitkeringen aan aandeelhouders worden gedaan een minder zware la-
ding heeft dan in de Nimox-casus het geval was en waaraan vermoedelijk ook
eerder zal zijn voldaan dan aan het wetenschapsvereiste voor een geslaagd be-
roep op de faillissementspauliana van art. 42 Fw. Zo stelt Van Hees bijvoor-
beeld dat niet te gemakkelijk mag worden aangenomen dat aan het vereiste van
wetenschap van benadeling is voldaan.21 Zou dit wetenschapsvereiste namelijk
een te ruime invulling krijgen, dan is het daaraan verbonden ongewenste gevolg
dat het niet zonder risico is om zaken te doen met een partij van wie bekend is
dat zij financieel zeer zwak staat. Om die reden bepleit Van Hees dat geen we-
tenschap van benadeling zou mogen worden aangenomen zolang als redelijker-
wijs rekening gehouden kan worden met het op de een of andere wijze weer fi-
nancieel gezond worden van de schuldenaar. Een dergelijke redenering gaat
mijns inziens niet op voor een aandeelhouder die met een financieel zwakke
vennootschap niet zozeer een commerciële zakelijke transactie sluit, maar van
haar een financiële uitkering ontvangt. De bijzondere aard van deze rechtshan-
deling noopt ertoe een daarbij passende invulling aan het wetenschapsvereiste
– ofwel in verband met een beroep op de pauliana, ofwel in verband met een
beroep op onrechtmatige daad – te geven.
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21. Zie A. van Hees, ‘Voorwaarden voor het instellen van de Pauliana’, in: Vragen rond de fail-
lissementspauliana, Insolad Jaarboek 1998, Deventer: Kluwer 1998, p. 9.
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Op grond van het voorgaande dient de voorlopige conclusie mijns inziens te lui-
den dat de faillissementscurator voldoende rechtsmiddelen heeft om tegen on-
oorbare benadelingshandelingen van aandeelhouders op te komen. Weliswaar
neemt de aandeelhouder voor wat betreft de terugbetaling van zijn kapitaal-
deelname een ten opzichte van alle schuldeisers achtergestelde positie in indien
en zodra het faillissement van de naamloze vennootschap is uitgesproken (of de
vennootschap wordt ontbonden), maar die achtergestelde positie neemt een
aandeelhouder die uit hoofde van zijn aandeelhouderschap voordien een vorde-
ring op de vennootschap heeft verworven niet altijd en onder alle omstandig-
heden in. Tijdens het gezonde voortbestaan van de naamloze vennootschap spe-
len slechts de (minimum)regels van kapitaalbescherming een rol en kunnen uit-
keringen aan aandeelhouders met inachtneming van deze regels vrij en onbe-
lemmerd plaatsvinden. Deze uitkeringen representeren mijns inziens zonder
meer een concurrente vordering van de aandeelhouder.

3. Herkwalificatie van aandeelhoudersleningen?

Voor zover mij bekend, is Schimmelpenninck de eerste geweest die een pleidooi
heeft gehouden om (een) door een aandeelhouder aan een door hem beheerste
vennootschap verstrekte lening(en) in bijzondere omstandigheden te herkwali-
ficeren.22 De gedachte hierachter is dat een controlerend aandeelhouder in het
algemeen in staat zal zijn om handelingen met de vennootschap te verrichten
die in zijn eigen voordeel zijn en in het nadeel van de vennootschap en haar cre-
diteuren, en dat de verleiding om dergelijke handelingen te verrichten groot is
als de vennootschap in financieel zwaar weer geraakt. Te denken valt hierbij bij-
voorbeeld aan een situatie dat de aandeelhouder de vennootschap ondergekapi-
taliseerd houdt door haar weliswaar te financieren, maar bewust niet in de vorm
van aandelenkapitaal. In een dergelijk geval acht Schimmelpenninck een ‘rede-
lijke kans’ aanwezig dat de civiele rechter ‘afhankelijk van de omstandigheden
van het geval tot gehele of gedeeltelijke achterstelling’ zal oordelen.23

Welke zijn de voor een herkwalificatie relevante factoren volgens Schimmel -
penninck? In de eerste plaats acht Schimmelpenninck maatgevend of een wil-
lekeurige derde een dergelijke lening aan de vennootschap zou hebben ver-
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22. Schimmelpenninck heeft daarna enige bijval gekregen. Zie R.J. de Weijs, ‘Vooruit met de
achterstelling: over de positie van aandeelhoudersleningen in én voor faillissement’, WPNR
2008/6751, p. 313-320; B.F. Louwerier, ‘Over het achtergestelde karakter van aandeelhou-
dersleningen in faillissement’, JutD 2008, 21, p. 24-28. Zie ook A.J. Tekstra, ‘De praktische
afwikkeling van intercompany verhoudingen bij insolventies’, TIP 2009, 1, p. 26-29. 

23. Zie R.J. graaf Schimmelpenninck, ‘Leningen of schadeclaims van aandeelhouders concur-
rent?’, TvI 2003, Special Curator en kapitaalbescherming, p. 244.
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strekt. Voor een dergelijke herkwalificatie zou in ieder geval geen reden aan-
wezig zijn indien het zich laat denken dat een derde een dergelijke lening zou
hebben verschaft. Wanneer een derde dat niet zou hebben gedaan, dan moet ver -
volgens ook nog op andere factoren acht worden geslagen. Zo formuleert Schim -
melpenninck de volgende vragen:
– in hoeverre had de controlerend aandeelhouder daadwerkelijk controle over

de dochtermaatschappij; en
– hoe waren de economische vooruitzichten op het moment van het verstrek-

ken van de lening?

Naarmate de controle groter en de economische situatie slechter was, is de kans
volgens Schimmelpenninck dat tot achterstelling wordt geoordeeld groter. Ten
slotte zou nog meegewogen moeten worden of de niet-achterstelling van de le-
ning(en) onbillijk zou zijn ten opzichte van de schuldeisers, in die zin bijvoor-
beeld dat de verstrekte lening(en) het zieltogende voortbestaan van de ven-
nootschap gerekt zou(den) hebben en de crediteuren daardoor in een slechtere
positie terecht zijn gekomen.

Steun voor zijn pleidooi zoekt Schimmelpenninck onder meer in de rechtspraak
van de fiscale kamer van de Hoge Raad over het zogeheten ‘informeel kapi-
taal’.24 In fiscalibus keert regelmatig de kwestie terug naar de kwalificatie voor
de belastingheffing van een aan een vennootschap verstrekte lening. Moet een
lening fiscaal als een vordering en een schuld worden behandeld of als het ver-
strekken van kapitaal? Gedurende lange tijd is daarbij een arrest van de Hoge
Raad richtinggevend geweest.25 In dat arrest heeft de Hoge Raad beslist dat ter
beantwoording van de vraag of voor de toepassing van art. 13 (oud) van de Wet
op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb 1969) een geldverstrekking door
een moedervennootschap aan haar dochtervennootschap als een geldlening dan
wel als een kapitaalverstrekking heeft te gelden, als regel een formeel criterium
moet worden aangelegd, zodat in beginsel de civielrechtelijke vorm beslissend
is voor de fiscale gevolgen. Deze regel lijdt onder meer uitzondering indien:

‘een belastingplichtige op grond van zijn positie als aandeelhouder in een
vennootschap in welke hij een deelneming in de zin van artikel 13 houdt,
aan deze vennootschap een geldlening verstrekt onder zodanige omstandig-
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24. Ik wijs er nog op dat Schimmelpenninck in zijn artikel ter ondersteuning van zijn pleidooi
ook verwijst naar buitenlandse rechtspraak. Ik laat die buitenlandse rechtspraak verder bui-
ten beschouwing.

25. HR 27 januari 1988, BNB 1988/217. Zie voor een monografie over deze materie:
R.P.C.W.M. Brandsma, Hybride leningen (verstrekt aan lichamen) (FM nr. 106), Deventer:
Kluwer 2003.
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heden dat aan de uit die lening voortvloeiende vordering, naar hem reeds
aanstonds duidelijk moet zijn geweest, voor het geheel of voor een gedeelte
geen waarde toekomt, omdat het door hem ter leen verstrekte bedrag niet of
niet ten volle zal kunnen worden terugbetaald, zodat het geheel of gedeelte-
lijk zijn vermogen – voor zover dat niet bestaat uit de aandelen in de doch-
tervennootschap – blijvend heeft verlaten.’

Ik vermeld hier nog dat art. 10 lid 1 onderdeel d Wet Vpb 1969 inmiddels sinds
2007 bepaalt dat bij het bepalen van de winst niet in aftrek komt:

‘vergoedingen op een geldlening alsmede waardemutaties van de lening, in-
dien de lening onder zodanige voorwaarden is aangegaan dat deze feitelijk
functioneert als eigen vermogen van de belastingplichtige’.

Art. 13 lid 4 onderdeel b Wet Vpb 1969 bepaalt vervolgens dat ingeval de be-
lastingplichtige in een lichaam een deelneming heeft, onder deze deelneming
mede worden begrepen schuldvorderingen op dat lichaam als bedoeld in art. 10
lid 1 onderdeel d Wet Vpb 1969.

Aan het pleidooi van Schimmelpenninck om aandeelhoudersleningen onder
omstandigheden voor een herkwalificatie in aanmerking te laten komen, wordt
door De Weijs nog een bijzondere, morele dimensie toegevoegd. Zo stelt deze
auteur dat de achterstelling van aandeelhoudersleningen op de gedachte zou
kunnen en zelfs zou moeten berusten dat aandeelhouders de onderneming,
zeker tijdens een financiële crisis, met kapitaal dienen te financieren. Doordat
aandeelhouders een aandeel hebben in het upside potentieel van de vennoot-
schap – aldus De Weijs – zou het gerechtvaardigd zijn dat zij, ook zonder dat
zij een onrechtmatige daad hebben gepleegd, ten aanzien van hun positie als
schuldeiser in voorkomende gevallen een achtergestelde positie innemen.26

Met het betoog van Schimmelpenninck en De Weijs kan ik mij in het geheel
niet verenigen. Anders dan deze auteurs, acht ik in de door hen geschetste om-
standigheden geen termen aanwezig om rechtsgeldig gesloten leningovereen-
komsten te herkwalificeren. Een dergelijke herkwalificatie zou ook op gespan-
nen voet staan met het in ons wettelijk stelsel diep beleden beginsel van de con-
tractsvrijheid. Partijen zijn in beginsel vrij om hun contractuele rechtsrelatie
zelf inhoud en vorm te geven. Ook de regels van kapitaalbescherming dwingen
geenszins tot een dergelijke herkwalificatie. Deze regels gaan namelijk (slechts)
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26. Zie R.J. de Weijs, ‘Vooruit met de achterstelling: over de positie van aandeelhouderslenin-
gen in én voor faillissement’, WPNR 2008/6751, p. 317.
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uit van een minimumkapitaal waarmee vennootschappen dienen te worden toe-
gerust. Niet meer, niet minder. Onze wetgeving stelt – behoudens voor enkele
categorieën financiële instellingen – geen solvabiliteitseisen aan het vermogen
van vennootschappen.27 Verder lijkt mij de vergelijking met de handelwijze van
een willekeurige derde niet relevant. Niet ontkend kan worden dat de maatmens
in ons rechtsbestel zijn intrede heeft gedaan, maar dat is toch vooral gebeurd als
richtsnoer voor aansprakelijkheid. Niets staat er mijns inziens aan in de weg dat
een aandeelhouder zijn uiterste best doet om de vennootschap in wier kapitaal
door hem wordt deelgenomen te redden door het verstrekken van financiering
in de vorm van (een) geldlening(en). Waarom zou een aandeelhouder dat niet
in de vorm van een gewone lening mogen doen, en als die aandeelhouder dat
doet waarom zou hij dan het risico moeten lopen dat deze lening achteraf wordt
gedegradeerd tot een achtergestelde geldlening? Mijns inziens dient de poging
tot herkwalificatie ten slotte definitief te stranden op één van de basisprincipes
van ons vennootschapsrecht, te weten de regel dat aan een aandeelhouder nadat
hij het aandeel heeft verkregen geen extra verplichtingen kunnen worden opge-
legd (art. 2:81 BW). Dit basisprincipe – waaraan door deze auteurs ten onrech-
te geen aandacht wordt besteed – weerspreekt de moraliteit van het oordeel dat
aandeelhouders de vennootschap steeds met aandelenkapitaal (en dus niet met
geldleningen) zouden moeten financieren.

Ten overvloede dan nog het volgende. Ook de steun die Schimmelpenninck
voor zijn pleidooi in de fiscale rechtspraak heeft gevonden, acht ik niet rele-
vant. Dat in fiscalibus soms andere regels gelden, lijkt mij voor civilisten niet
van doorslaggevend belang. Gebleken is namelijk dat de wegen van de fiscale
wetgever om een doelmatige en evenwichtige belastingheffing mogelijk te
maken meer dan eens ondoorgrondelijk zijn en daar behoren civilisten zich niet
aan te storen, maar zich evenmin aan op te trekken. Als bijvoorbeeld in art. 3
lid 1 onderdeel g van de Wet op de Loonbelasting 1964 om opportuniteitsrede-
nen een commissaris als werknemer wordt bestempeld, dan laten wij als civilist
ons daardoor toch ook niet van de wijs brengen?
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27. Zie art. 3:57 Wft voor deze solvabiliteitseisen. Deze eisen zijn verder uitgewerkt in het
Besluit prudentiële regels Wft (Stb. 2006, 519 (en zoals nadien gewijzigd)) en de Regeling
gelijkstelling hybride instrumenten met eigenvermogensbestanddelen (Stcrt. 2007, nr. 247).
Opgemerkt moet worden dat ook deze regelingen laten zien dat hybride instrumenten ener-
zijds civielrechtelijk als leningen moeten worden aangemerkt, maar anderzijds voor de toe-
passing van de solvabiliteitseisen als eigenvermogensbestanddelen kunnen meetellen (‘sub-
stance over form’).
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Zoals hiervoor aangegeven, beschikt de faillissementscurator over voldoende
rechtsmiddelen om op te komen tegen eventueel onoorbare benadelingshande-
lingen van aandeelhouders. Tot de gereedschapskist van de curator behoort
mijns inziens niet het rechtsinstrument van de herkwalificatie van aandeelhou-
dersleningen te worden gerekend.

4. Onrechtmatig handelen van de vennootschap jegens 
aandeelhouders

Ook in een ander verband is de vraag naar de rechtspositie van de aandeelhou-
der die tevens schuldeiser is aan de orde gesteld. In bijvoorbeeld het faillisse-
ment van Van der Hoop bankiers NV, een destijds aan Euronext Amsterdam ge-
noteerde kredietinstelling, is namens grootaandeelhouders een schadevergoe-
dingsvordering ter verificatie aangemeld.28 Grootaandeelhouders stelden dat
het faillissement aan het licht had gebracht dat (onder meer) de financiële ver-
slaggeving van Van der Hoop jarenlang onjuist was geweest.29 Als die verslag-
geving juist was geweest, hadden grootaandeelhouders andere beleggingsbe-
slissingen genomen en had de algemene vergadering van aandeelhouders van
Van der Hoop andere beslissingen genomen dan op basis van de gepresenteer-
de financiële verslaggeving is gebeurd. Bovendien had – indien de verslagge-
ving juist was geweest – eerder kunnen worden ingegrepen in de (financiële)
gang van zaken bij Van der Hoop, waardoor het faillissement wellicht had kun-
nen worden voorkomen. Doordat grootaandeelhouders niet anders hebben kun-
nen beslissen en doordat niet tijdig is ingegrepen, hebben deze beleggers scha-
de geleden.

Tijdens de verificatievergadering konden grootaandeelhouders, die gemakshal-
ve30 het gehele waardeverlies van hun aandelenbezit als concurrente vordering
ter verificatie hadden aangemeld, op weinig sympathie van curatoren rekenen.
Eén van de curatoren drukte zich als volgt uit:

‘Mogelijk worden aan de aandeelhouders uiteindelijk vorderingen toegewe-
zen, maar dan moeten zij er rekening mee houden dat dat waarschijnlijk
voor lagere bedragen zal zijn dan het volledige waardeverlies van hun aan-
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28. Tezamen met Deminor NV stond schrijver dezes deze grootaandeelhouders als raadsman
bij.

29. Zie hiervoor het rapport van curatoren ‘Onderzoek naar de oorzaken van het faillissement
van Van der Hoop bankiers N.V. te Amsterdam’ van 10 november 2006.

30. Maar ook indachtig het levensmotto van Che Guevara: wees realistisch, eis het onmogelij-
ke!
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delen. Of de aandeelhouders een vordering hebben en zo ja welke, verschilt
want de aandeelhouders hebben op verschillende momenten de aandelen
gekocht. Zij hebben daarbij waarschijnlijk vertrouwd op verschillende bron-
nen van informatie die op die verschillende momenten beschikbaar waren
en dat zal allemaal verder moeten worden geanalyseerd. Het lijkt mij echter
onwaarschijnlijk dat de volledige vorderingen worden toegewezen. Indien
deze aandeelhouders, wegens onrechtmatige daad van gefailleerde, vorde-
ringen zouden hebben, dan zijn de curatoren van mening dat op basis van
de huidige rechtspraak dergelijke vorderingen niet mogen worden geveri-
fieerd, dan wel achtergesteld moeten worden geverifieerd. Curatoren beroe-
pen zich daarbij op de uitspraak van deze rechtbank van enkele jaren gele-
den in de zaak van de VEB tegen de curatoren van Fokker, in welke uitspraak
de vordering van aandeelhouders als achtergesteld werd beschouwd.’

In deze reactie van curatoren worden diverse interessante issues aangesneden.
Ik beperk mij in het navolgende tot de vraag of aandeelhouders op grond van
misleidende financiële verslaggeving een vordering op een vennootschap in
wier kapitaal zij deelnemen kunnen hebben en zo ja, wat de grondslag daarvan
kan zijn alsook wat het rechtskarakter van een dergelijke vordering is. Buiten
het bestek van deze bijdrage zullen andere issues blijven, zoals de vraag onder
welke omstandigheden de financiële verslaggeving misleidend is, de vraag of
rechtens vereist wordt dat aandeelhouders moeten aantonen dat zij bepaalde
misleidende informatie daadwerkelijk hebben geraadpleegd en de vraag naar de
precieze omvang van de schade.31

Aangenomen mag worden dat aandeelhouders van een uitgevende instelling –
waaronder in dit verband wordt verstaan een naamloze vennootschap waarvan
de aandelen zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt (zoals
NYSE Euronext) – een vordering uit hoofde van onrechtmatige daad op deze
instelling hebben, indien de uitgevende instelling de voor haar op grond van de
Wet op het financieel toezicht geldende informatieverplichtingen niet of niet
naar behoren heeft nageleefd.32 De civielrechtelijke grondslag voor deze aan-
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31. Een goed inzicht in deze en andere issues bieden W.J.M. van Andel en K. Rutten, ‘Vorde -
ringen van aandeelhouders op de vennootschap wegens een misleidende voorstelling van
zaken in de financiële verslaggeving’, TvI 2008, 5, p. 225-234.

32. Zie voor een handzaam overzicht van deze zogeheten doorlopende informatieverplichtingen
A.N. Krol en C.W.M. Lieverse, ‘Implementatie van de Transparantierichtlijn’, FR 2008, 12,
p. 401-413. Incidentele informatieverplichtingen gelden ook voor uitgevende instellingen
bij gelegenheid van de initiële toelating van financiële instrumenten tot de handel op een ge-
reglementeerde markt en bij gelegenheid van de beëindiging daarvan.
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sprakelijkheid van de uitgevende instelling is gewoon te vinden in art. 6:162
BW.33 Voor aansprakelijkheid uit hoofde van onrechtmatige daad is uiteraard
ook vereist dat aandeelhouders als gevolg van de misleidende financiële ver-
slaggeving schade hebben geleden. Er moet op gewezen worden dat een terecht
verwijt op dit punt niet leidt tot een schadevergoeding die de aandeelhouder in
de financiële positie brengt waarin hij op grond van de onjuiste verslaggeving
dacht te verkeren; de aandeelhouder heeft er recht op gebracht te worden in de
positie waarin hij zou zijn geweest indien de (slechtere) daadwerkelijke situatie
juist en tijdig openbaar was gemaakt.34 Dit brengt mijns inziens mee dat de po-
sitie van aandeelhouders die na de gewraakte financiële verslaggeving aande-
len hebben gekocht sterker is dan de positie van zittende aandeelhouders (of an-
ders gezegd: de aandeelhouders die reeds aandeelhouder waren ten tijde van de
misleiding). De eerstgenoemde categorie kan er in beginsel mee volstaan aan te
tonen dat zij bij een juiste rapportage de desbetreffende aandelen niet hadden
gekocht of niet onder dezelfde voorwaarden. De categorie van zittende aan-
deelhouders zou moeten aantonen dat zij bij een juiste rapportage zodanige
maatregelen zouden hebben genomen dat het faillissement zou zijn afgewend.
Dat is weliswaar een zware bewijslast, maar niet een onmogelijke.35

Intussen moet nog worden bedacht dat de mogelijkheden voor aandeelhouders
om zelfstandig actie te ondernemen tegen bijvoorbeeld een accountant, be-
stuurders of commissarissen beperkt worden door de jurisprudentie van de
Hoge Raad ter zake van de aansprakelijkheid voor gedragingen waardoor aan-
deelhouders schade lijden doordat door hen gehouden aandelen in waarde
dalen. De strekking van deze jurisprudentie is dat de vennootschap zelf de ver-
oorzaker van die schade moet aanspreken en dat een aandeelhouder die aldus
schade lijdt de veroorzaker daarvan zelf slechts in uitzonderlijke gevallen kan
aanspreken. Deze regel geldt ook wanneer de vennootschap failliet is. De Hoge
Raad36 formuleert genoemde beperking als volgt:
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33. In HR 7 november 1997, NJ 1998, 268, m.nt. J.M. Maeijer (Philips/VEB) was reeds uitge-
maakt dat bij schending van doorlopende informatieverplichtingen geen beroep kan worden
gedaan op de regeling van misleidende reclame (art. 6:194 en 6:195 (oud) BW). Immers, het
gaat hier niet om mededelingen van een uitgevende instelling omtrent goederen of diensten
welke door haar worden aangeboden.

34. HR 9 juni 1995, NJ 1995, 692, m.nt. P. van Schilfgaarde (Finad/Worst Accountants).
35. Kennelijk anders W.J.M. van Andel en K. Rutten, ‘Vorderingen van aandeelhouders op de

ven nootschap wegens een misleidende voorstelling van zaken in de financiële verslagge-
ving’, TvI 2008, 5, p. 228-230. Van Andel en Rutten lijken een schadevergoedingsvordering
van zittende aandeelhouders categorisch af te wijzen.

36. Zie HR 2 december 1994, NJ 1995, 288, m.nt. J.M. Maeijer (Poot/ABP).
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‘Bij de beoordeling van het middel moet tot uitgangspunt worden genomen
dat indien een derde aan een naamloze vennootschap of besloten vennoot-
schap vermogensschade toebrengt door een (toerekenbare) tekortkoming in
de nakoming van een contractuele verplichting jegens de vennootschap of
door gedragingen die jegens de vennootschap onrechtmatig zijn, alleen de
vennootschap uit dien hoofde een vordering heeft tot vergoeding van deze
aan haar toegebrachte schade. In beginsel komt aan één of meer houders
van aandelen in de vennootschap niet een vordering toe tot vergoeding van
schade bestaande in vermindering van de waarde van hun aandelen of ge-
miste koerswinst die het gevolg is van de vorenbedoelde tekortkoming of on-
rechtmatige gedraging van een derde jegens de vennootschap. Op deze regel
zal een uitzondering kunnen worden aanvaard indien sprake is van een ge-
draging die specifiek onzorgvuldig is jegens de aandeelhouder.’

Genoemde regel lijdt blijkens de slotzin van de aangehaalde rechtsoverweging
uitzondering wanneer de derde jegens de aandeelhouder een zogeheten ‘speci-
fieke zorgvuldigheidsnorm’ schendt. Van schending van een dergelijke speci-
fieke zorgvuldigheidsnorm zal in geval van niet-naleving door een uitgevende
instelling van de in de Wet op het financieel toezicht opgenomen informatie-
verplichtingen bij uitstek sprake kunnen zijn. Die effectenrechtelijke informa-
tieverplichtingen beogen aandeelhouders immers juist aandeelhouders in staat
te stellen goed geïnformeerd beleggingsbeslissingen te laten nemen.

Ten slotte moet de vraag worden beantwoord wat het rechtskarakter van de
schadevergoedingsvordering van aandeelhouders op de uitgevende instelling is.
Is sprake van een concurrente dan wel een achtergestelde vordering? Zoals wij
hiervoor hebben gezien, waren de curatoren van Van der Hoop bankiers NV van
oordeel dat – als enige vordering al zou komen vast te staan – hooguit sprake
zou kunnen zijn van een achtergestelde vordering.37 De uitspraak inzake Fokker
waarnaar de curatoren hebben verwezen, betreft het vonnis van de Rechtbank
Amsterdam van 27 november 2002, JOR 2003/28, m.nt. W.J.B. van Nielen.
Grootaandeelhouders hebben zich tijdens de verificatievergadering op het
standpunt gesteld dat deze uitspraak een ‘rechterlijke dwaling’ is en dat die niet
in overeenstemming is met het geldende Nederlandse recht.38
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37. Heel verrassend was deze opvatting niet. Schimmelpenninck, één van de curatoren van Van
der Hoop, had deze opvatting al eerder verkondigd. Zie R.J. graaf Schimmelpenninck,
‘Leningen of schadeclaims van aandeelhouders concurrent?’, TvI 2003, Special Curator en
kapitaalbescherming, p. 244-246.

38. Het juridische debat wint gewoonlijk aan scherpte als tegenstellingen krachtig worden aan-
gezet en – binnen de grenzen van wat nog betamelijk is – soms een beetje overdreven wor-
den geponeerd. Een dergelijke opstelling past ook goed bij het karakter van het insolventie-
recht als lakmoesproef van het privaatrecht.
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In de Fokker-zaak ging het om vorderingen die door de VEB ten behoeve van
houders van diverse financiële instrumenten (certificaten van aandelen en ach-
tergestelde obligaties) ter verificatie in het faillissement van NV Koninklijke
Nederlandse Vliegtuigenfabriek Fokker waren aangemeld. De grondslag van
deze vorderingen was dat onder meer de jaarrekeningen en de tussentijdse cij-
fers van Fokker misleidend waren geweest, zodat beleggers zich op basis van
deze financiële stukken geen verantwoord oordeel hadden kunnen vormen om-
trent de financiële positie van Fokker. Als gevolg hiervan hadden houders van
deze financiële instrumenten schade geleden, aldus de VEB. Bij een juiste
voorstelling van zaken zouden de certificaten van aandelen en obligaties niet,
althans niet op dezelfde voorwaarden, zijn aangekocht. Curatoren stelden dat de
vordering van de VEB niet toewijsbaar was, omdat achtergestelde schuldeisers
niet ‘via de achterdeur’ van een vordering uit onrechtmatige daad, dwaling of
bedrog als de onderhavige, die gegrond is op het misleidende karakter van jaar-
rekeningen van Fokker, een plaats tussen concurrente crediteuren zouden moe-
ten kunnen bemachtigen en zich aldus een hogere rang verwerven dan hun toe-
komt. In haar vonnis overwoog Rechtbank Amsterdam onder meer:

‘Deze jaar- en kwartaalcijfers waren openbaar en bedoeld voor een ieder
die geïnteresseerd was in het financiële reilen en zeilen van Fokker. Niet al-
leen (toekomstige) kopers van certificaten en obligaties Fokker, maar met
name ook partijen die verbintenissen met Fokker wensten aan te gaan en
zijn aangegaan waaruit concurrente vorderingen voortsproten, behoorden
tot het publiek waarvoor bedoelde financiële verslaggeving bestemd was.
Weliswaar zullen zeker niet alle concurrente schuldeisers de jaar- en/of
kwartaalcijfers van Fokker hebben bestudeerd voordat zij met Fokker in zee
gingen, maar het zelfde kan worden aangenomen van de kopers van effec-
ten Fokker wier vordering thans in het geding is. Een onderscheid tussen
deze twee categorieën schuldeisers is in zoverre dan ook niet gerechtvaar-
digd.
Uit het voorgaande volgt, dat concurrente crediteuren door eventuele mis-
leidende jaar- en kwartaalcijfers evenzeer en op dezelfde wijze kunnen zijn
misleid als degenen die achtergestelde (obligatie)leningen of certificaten
hebben verworven.
In een dergelijke situatie is het onaanvaardbaar dat degenen die op grond
van de stelling misleid te zijn bij het verwerven van achtergestelde leningen
of certificaten een concurrente vordering zouden kunnen verwerven – en
daarmee in wezen een vordering met een hogere rangorde dan zij hadden
gekocht – ten detrimente van schuldeisers die bij het verkrijgen van hun
concurrente vordering, naar mag worden aangenomen, op dezelfde wijze
zijn misleid.
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Doorkruising van de rangorde van schuldeisers – “voorkruipen” – wordt,
met andere woorden niet gerechtvaardigd door de gestelde feiten.’

In de redenering van de rechtbank dient de schadevergoedingsvordering als een
achtergestelde vordering te worden aangemerkt, omdat de houders van certifi-
caten van aandelen en obligaties ook achtergestelde stukken hadden gekocht.
Die redenering lijkt mij niet juist. Immers, achterstelling is ingevolge art. 3:277
lid 2 BW mogelijk op grond van een partijafspraak. Uit het feit dat aandeel-
houders schade hebben geleden in verband met het verstrekken van risicodra-
gend vermogen, kan geen contractuele (of buitenwettelijke) achterstelling
voortvloeien. De schadevergoedingsvordering van beleggers, die door deze be-
leggers is ingesteld omdat zij bij de aankoop van deze door Fokker uitgegeven
financiële instrumenten zijn misleid, zou dan ook een concurrente vordering
moeten opleveren.39

Schimmelpenninck heeft de opvatting van de rechtbank dat de schadevergoe-
dingsvordering van de benadeelde beleggers een achtergesteld karakter heeft
nog van een nadere motivering voorzien.40 Zo stelt hij dat op grond van het in
art. 6:2 lid 2 BW verankerde billijkheidsbeginsel achterstelling mogelijk zou
zijn. Daarbij verwijst hij ook naar art. 3:12 BW op grond waarvan bij de vast-
stelling van wat redelijkheid en billijkheid eisen, rekening moet worden gehou-
den met algemeen erkende rechtsbeginselen, met de in Nederland levende rechts -
overtuigingen en met de maatschappelijke en persoonlijke belangen, die bij het
gegeven geval zijn betrokken. Groot gewicht kent Schimmelpenninck in dit
verband toe aan de ten opzichte van de schuldeisers van de vennootschap ach-
tergestelde positie die een aandeelhouder blijkens art. 2:23b lid 1 BW inneemt.
In een geval echter waarin aandeelhouders met recht kunnen stellen dat zij niet
(of niet tegen dezelfde voorwaarden) in het kapitaal van een vennootschap zou-
den hebben deelgenomen als zij van de ware financiële toestand van de ven-
nootschap op de hoogte waren geweest, lijkt mij een andere rechtsopvatting
meer verdedigbaar. Crediteuren behoren in zo een geval zich niet bij voorrang
te kunnen verhalen op het vermogen van een vennootschap dat – achteraf be-
zien – deels op misleidende gronden van aandeelhouders is verkregen.
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39. In dezelfde zin W.J.B. van Nielen in zijn annotatie bij deze uitspraak alsook W.J.M. van An -
del en K. Rutten, ‘Vorderingen van aandeelhouders op de vennootschap wegens een mislei-
dende voorstelling van zaken in de financiële verslaggeving’, TvI 2008, 5, p. 231-232.

40. Zie R.J. graaf Schimmelpenninck, ‘Leningen of schadeclaims van aandeelhouders concur-
rent?’, TvI 2003, Special Curator en kapitaalbescherming, p. 245-246.
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5. Conclusie

Aandeelhouders die bij een curator van een kapitaalvennootschap een vorde-
ring ter verificatie aanmelden, hebben veel scepsis te overwinnen. Voor die
scepsis kan wel enig begrip worden opgebracht. De aandeelhouder is immers
degene die risicodragend vermogen aan de vennootschap ter beschikking heeft
gesteld. Het is maar zeer de vraag of dit feit en de achtergestelde positie die de
aandeelhouder hierdoor in ons wettelijk stelsel logischerwijze inneemt onder
alle omstandigheden zo dominant behoort te zijn dat alle andere rechtsbetrek-
kingen van de aandeelhouder die verband houden met of voortvloeien uit het
aandeelhouderschap hierdoor op dezelfde wijze gekleurd moeten worden.
Omdat ik ook in mijn persoonlijke leven van kleur en allerlei kleurschakerin-
gen houd, zal mijn antwoord op deze vraag inmiddels wel bekend zijn.
Aandeelhouders zijn veelal kleurrijke personen die onder omstandigheden een
gastvrij onthaal van curatoren verdienen. Daarbij dient eerst en vooral goed ge-
luisterd te worden naar wat zij te vertellen hebben.
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Rechten van schuldeisers op informatie in 
faillissement: een begaanbare weg of doodlopend pad?

MR. DRS. J.L.M. GROENEWEGEN
MR. M.J.H. ORVAL1

1. Belang van informatie

Indachtig het adagium ‘kennis is macht’ heeft een schuldeiser er belang bij om
over zoveel mogelijk informatie te beschikken over de (financiële) positie van
zijn debiteur teneinde zijn eigen belangen te beschermen. Naarmate het slech-
ter gaat met een debiteur, blijkt het in de praktijk vaak moeilijker om deze in-
formatie van de debiteur te verkrijgen. Waar buiten de situatie van insolventie
(de uitoefening van het recht op) informatie voor een contractspartij al wezen-
lijk is, wordt (het recht op) informatie in geval van een insolventie (en al hele-
maal in geval van een faillissement) voor een schuldeiser eens te meer een be-
langrijk instrument om zijn positie naar derden toe te bepalen.

In geval van een faillissement wordt de schuldeiser echter niet alleen opeens
met een nieuwe tegenspeler (de curator) geconfronteerd die een geheel andere
positie inneemt dan de debiteur zelf, maar ook met nieuwe ‘spelregels’ waarin
de belangen van alle crediteuren en hun onderlinge positie in relatie tot elkaar
en de schuldenaar (de paritas creditorum) een grote rol spelen.

In deze bijdrage behandelen wij een aantal aspecten van het recht op informa-
tie van schuldeisers in geval van een faillissement van een debiteur en de ge-
volgen van het faillissementsregime voor dit recht.2 De vraag rijst in hoeverre
de schuldeiser nog nakoming van een préfaillissement overeengekomen ver-
plichting van de debiteur tot informatieverschaffing kan vragen en in hoeverre
de curator aan een dergelijke verplichting is gebonden. Zijn er alternatieven be-
schikbaar die de crediteur ten dienste staan en, indien ja, welke invloed oefent
het faillissementsregime hierop uit?
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1. Beide auteurs zijn advocaat bij CMS Derks Star Busmann NV te Amsterdam.
2. Een uitputtende behandeling van alle aspecten van het informatierecht van schuldeisers (in

geval van insolventie) gaat de grenzen van deze bijdrage (waarin met name art. 3:15j on-
derdeel d BW en art. 69 Fw aan bod komen) te boven. Zie in meer algemene zin onder meer:
W.P. Wijers en A.J. Haasjes, ‘Exhibitie in het (ondernemings)recht’, O&F 2006/71, p. 49-62
en J.W.A. Biemans, ‘Inbreuk op een vordering en het recht op informatie’, WPNR 2009/
6801, p. 473-477.



2. Contractuele aanspraken op informatie

In veel contracten (dan wel daarop van toepassing zijnde algemene (leve-
rings)voorwaarden) zijn bepalingen inzake (wederzijdse) informatieverschaf -
fing door contractspartijen opgenomen. De achterliggende belangen verschil-
len in de praktijk.

Een leverancier van zaken ten aanzien waarvan een eigendomsvoorbehoud is
bedongen heeft er belang bij te weten op welke locatie de door hem geleverde
zaken zich bevinden en in hoeverre deze zodanig worden opgeslagen door de
debiteur dat (bijvoorbeeld) vermenging met andere (gelijksoortige) zaken
wordt vermeden, omdat daardoor zijn eigendomsvoorbehoud in de praktijk il-
lusoir zou kunnen worden. Voor een financier met een stil pandrecht op vorde-
ringen is het (in het licht van de executie van een dergelijk pandrecht) essen-
tieel dat hij beschikt over de meest actuele NAW-gegevens van debiteuren,
zodat het pandrecht door mededeling openbaar kan worden gemaakt. In finan-
cieringscontracten (dan wel daarop van toepassing zijnde algemene voorwaar-
den voor kredietverlening van de banken) wordt vaak in algemene zin overeen-
gekomen dat de kredietnemer doorlopend verplicht is de financier alle door
deze redelijkerwijs noodzakelijk geachte informatie te verschaffen. In meer uit-
gebreide, vaak op Angelsaksiche leest geschoeide, financieringscontracten
(loan facility agreements) komen vaak specifiekere en veelal in detail uitge-
werkte informatieclausules (information covenants) voor.

Al deze contractuele bepalingen hebben gemeen dat zij trachten te bewerkstel-
ligen dat een contractspartij tijdig over de noodzakelijke informatie kan be-
schikken en – bij niet nakoming door de wederpartij – dus ook tijdig maatre-
gelen kan nemen om haar positie veilig te stellen.

In het algemeen geldt – behoudens bijzondere contractuele voorzieningen en
voor zover de Faillissementswet niet anders bepaalt – dat een faillissement be-
staande overeenkomsten en daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen
van partijen onverlet laat.3 Het faillissement heeft echter wel gevolgen voor de
vorderingen uit die overeenkomsten. Vorderingen tot voldoening van een ver-
bintenis uit de boedel moeten op grond van art. 26 Fw bij de curator ter verifi-
catie worden ingediend. Andersoortige rechtsvorderingen die niet voor verifi-
catie in aanmerking komen moeten krachtens art. 25 Fw tegen de curator wor-
den ingesteld.
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3. S.C.J. Kortmann en N.E.D. Faber (red.), Geschiedenis van de Faillissementswet (Heruitgave
Van der Feltz, Serie Onderneming & Recht deel 2-I), Zwolle 1994, p. 409.
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In de (insolventierechtelijke) literatuur lijkt de heersende opvatting dat een con-
tractueel informatierecht van een schuldeiser slechts een niet verifieerbare vor-
dering jegens de boedel oplevert.4

2.1 Art. 37 Fw biedt geen soelaas

Art. 37 Fw regelt (op overigens onvolledige wijze) een aantal gevolgen van het
faillissement voor wederkerige overeenkomsten. Het artikel is alleen van toe-
passing indien een overeenkomst ten tijde van de faillietverklaring zowel door
de failliet als de wederpartij in het geheel niet of slechts gedeeltelijk is nage-
komen en is met name van belang voor de vraag in hoeverre de curator nog na-
koming van een overeenkomst door de schuldeiser kan verlangen. Het artikel
biedt – voor zover het al van toepassing is – derhalve geen houvast voor de
schuldeiser om eenzijdig nakoming van een verplichting tot het verschaffen van
informatie van de failliet (de curator) af te dwingen.

De curator is dan ook in het algemeen niet gehouden door de schuldeiser ver-
zochte informatie te verstrekken indien daartoe een beroep op art. 37 Fw wordt
gedaan. Dit artikel brengt immers niet met zich dat de schuldeiser van een
(duur)overeenkomst in faillissement de rechten uit die overeenkomst kan uitoe-
fenen alsof geen sprake is van een faillissement. Een andere opvatting zou be-
tekenen dat inbreuk wordt gemaakt op het beginsel van de paritas creditorum
aldus de Hoge Raad in het bekende Nebula-arrest.5 Uit dit arrest blijkt dat de
curator in verregaande mate mag ‘wanpresteren’ onder bestaande overeenkom-
sten, zowel ter zake van verplichtingen tot een doen als tot een dulden (dit laat-
ste zoals in de Nebula-zaak aan de orde met betrekking tot het dulden van een
economisch gebruiksrecht op een onroerende zaak). Geparafraseerd weergege-
ven volgt (onder meer) uit het Nebula-arrest dat de uitoefening van contractu-
ele rechten door schuldeisers in het algemeen wordt begrensd door de paritas
creditorum en het belang van een goed boedelbeheer.

In het verlengde van het Nebula-arrest zouden wij ook voor het geval de cura-
tor en de schuldeiser overeenstemming bereiken over het door de failliet (de
boedel) alsnog nakomen van de overeenkomst (in jargon: het door de curator
‘gestand doen’ van de overeenkomst), willen verdedigen dat ook dan de curator
niet gehouden kan worden integraal aan eventuele contractuele informatiever-
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4. Zie bijv. A. van Hees, ‘Stille verpanding van vorderingen en informatieplicht van de curator
jegens de pandhouder; een reactie’, TvI 2002, 4, p. 212-214.

5. HR 3 november 2006, JOR 2007/76, m.nt. S.C.J.J. Kortmann en S.E. Bartels en NJ 2007,
155, m.nt. P van Schilfgaarde.

Rechten van schuldeisers op informatie in faillissement



plichtingen te voldoen. Ook in dit geval zijn de door het Nebula-arrest gestelde
grenzen ons inziens onverminderd van toepassing.

Een schuldeiser zal het derhalve niet moeten hebben van contractueel vastge-
legde rechten op informatieverschaffing. Welke buitencontractuele aanspraken
(instrumenten) zijn beschikbaar om alsnog informatie te verkrijgen en op welke
wijze beïnvloeden de paritas creditorum en het belang van een goed boedelheer
deze rechten? Omdat beide elementen ook van invloed zijn op buitencontractu-
ele aanspraken op informatie, zullen wij daar eerst aandacht aan besteden.

3. Informatierechten in het licht van de paritas creditorum en goed
boedelbeheer

Onderdeel van de taak van de curator vormt het verstrekken van informatie aan
partijen die bij het faillissement zijn betrokken, waarbij de schuldeisers voor
wier belangen de curator opkomt uiteraard een zeer belangrijke groep vormen.
Informatieverstrekking door de curator zal altijd dienen te geschieden met in-
achtneming van de bepalingen van de Faillissementswet en de eisen van goed
boedelbeheer (voor zover dit laatste al niet impliciet uit de Faillissementswet
volgt).

Voor wat betreft de wettelijke verplichtingen die de curator heeft om informa-
tie aan derden te verstrekken, wijzen wij op die van art. 73a Fw (het openbare
faillissementsverslag), 76 Fw (inlichtingen aan crediteurencommissie) en 3:15j
onderdeel d BW (het verstrekken van inlichtingen aan individuele crediteuren).

Het is evident dat van de curator niet zonder meer kan worden verlangd dat deze
aan iedere schuldeiser afzonderlijk (al naar gelang diens specifieke wensen) in-
formatie verschaft. Niet alleen zou dit in de praktijk tot onwerkbare toestanden
leiden, het past ook niet in het wettelijk kader waarbinnen de curator zijn taak
uitoefent en waarbinnen deze dient op te komen voor de belangen van de geza-
menlijke schuldeisers.

Art. 8 INSOLAD Praktijkregels voor curatoren (getiteld: Het verstrekken van
informatie aan derden door curatoren)6 sluit hierbij aan. Het artikel bepaalt dat
de curator terughoudend is bij het verstrekken van informatie aan derden met
betrekking tot de gefailleerde en/of de boedel anders dan indien en voor zover
daartoe een wettelijke verplichting bestaat of het belang van de boedel of een
zwaarwegend maatschappelijk belang zulks vordert.
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Ten aanzien van informatieverschaffing door de curator aan derden in het alge-
meen gaat de Faillissementswet er (tenzij sprake is van een crediteurencom-
missie, in welk geval voor haar bijzondere regels gelden) vanuit dat dit ge-
schiedt via de publicatie van de periodieke openbare verslagen ex art. 73a Fw.
Daarmee is ook gewaarborgd dat alle partijen die informatie over het faillisse-
ment wensen te verkrijgen dezelfde informatie verkrijgen. De gelijkheid van
aan derden beschikbare informatie kan ook om andere redenen relevant zijn,
bijvoorbeeld indien het gaat om koersgevoelige informatie bij een faillissement
van een beursgenoteerde vennootschap. Alleen indien sprake is van een wette-
lijke verplichting van de curator tot het verstrekken van informatie aan derden
(bijv. jegens het Openbaar Ministerie, de Autoriteit Financiële Markten of de
Belastingdienst), is de curator gehouden de door hen gevraagde informatie te
verstrekken en is voor de hiervoor bepleite terughoudendheid dus geen plaats.7

Waar sprake is van behoefte aan meer specifieke informatie dan die welke via
het openbare verslag beschikbaar is, zal de partij die deze informatie wenst te
verkrijgen naar onze mening deugdelijk onderbouwd moeten aangeven waarom
de curator gehouden zou zijn deze informatie te verschaffen en waarom de pa-
ritas creditorum en het belang van een goed boedelbeheer hieraan niet in de
weg zouden staan. Anders gezegd: hier geldt wat ons betreft een (impliciet)
weerlegbaar vermoeden ten gunste van de curator (de boedel) dat het verschaf-
fen van informatie aan een afzonderlijke schuldeiser niet in overeenstemming
is met de paritas creditorum en het belang van een goed boedelbeheer.

Het begrip ‘goed boedelbeheer’ als factor die het recht op informatie van een
schuldeiser beperkt is iets lastiger te hanteren. Niet alleen is er geen sprake van
‘het’ goede boedelbeheer, omdat elk faillissement nu eenmaal anders is en een
andere aanpak vergt, maar ook omdat een curator binnen de door de wet en de
rechtspraak vastgelegde grenzen een ruime bewegings- en beoordelingsvrijheid
moet hebben om zijn taak uit te oefenen.

In sommige gevallen zal zonder meer duidelijk zijn dat het belang van de boe-
del bij het niet verschaffen van informatie dient te prevaleren, bijvoorbeeld in-
dien het gaat om gegevens over een beoogde maar nog niet geëffectueerde door-
start of verkoop van activa of wanneer de curator met derden geheimhoudings-
afspraken heeft gemaakt. Lastiger wordt het al als het bijvoorbeeld gaat om een
mogelijke (bestuurders)aansprakelijkheid en een schuldeiser informatie wenst
omtrent de dekking van een ten gunste van de boedel beschikbare verzeke-
ringspolis. Wij zouden menen dat dergelijke informatie niet zonder meer open-
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baar moet worden, althans niet in de fase waarin over het daadwerkelijk aan-
sprakelijk stellen door de curator nog geen (definitieve) beslissing is genomen. 

Goed boedelbeheer houdt ook in dat de curator zich er rekenschap van dient te
geven dat in bepaalde gevallen extra zorgvuldigheid geboden kan zijn bij het
openbaar maken van gegevens waardoor schade aan personen of hun reputatie
zou kunnen worden toegebracht (denk bijvoorbeeld aan mogelijke reputatie-
schade wegens het te vroeg of zonder toepassing van het beginsel van hoor en
wederhoor naar buiten brengen van een claim ter zake van bestuurdersaanspra-
kelijkheid). Anders gezegd: waar de positie en rechten van derden (mede) in het
geding zijn, kunnen deze aan openbaarmaking in de weg staan.

Indien de curator met een beroep op de paritas creditorum of het belang van
goed boedelbeheer zijn medewerking weigert, rijst de vraag welke middelen
een schuldeiser heeft om alsnog informatieverstrekking af te dwingen. Daar -
over gaat de volgende paragraaf.

4. Buitencontractuele instrumenten en grondslagen

Als instrumenten respectievelijk wettelijke grondslagen voor een schuldeiser
om (alsnog) informatie van de curator te verkrijgen nemen art. 69 Fw en art.
3:15j onderdeel d BW een prominente plaats in jurisprudentie en literatuur in.
Waar art. 3:15j onderdeel d BW uitdrukkelijk bepaalt dat dit artikel is bedoeld
voor het verkrijgen van informatie, blijkt dit voor art. 69 Fw uit het bekende
Jomed I-arrest.8 Wij zullen hierna op beide instrumenten ingaan.

4.1 Art. 69 Fw slechts beperkt inzetbaar

Iedere schuldeiser, de schuldeiserscommissie en de gefailleerde kunnen bij ver-
zoekschrift de rechter-commissaris verzoeken de curator te bevelen bepaalde
informatie aan hen te verstrekken (art. 69 Fw).

Op het eerste gezicht zou de indruk kunnen bestaan dat met behulp van dit ar-
tikel snel en goedkoop9 relevante informatie van de curator kan worden verkre-
gen. Echter (en ondanks de naar aanleiding van het Jomed I-arrest soms wel ge-
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8. HR 21 januari 2005, JOR 2005/104, m.nt. R.J. Abendroth (onder JOR 2005/105) en NJ
2005, 249, m.nt. P. van Schilfgaarde (Jomed I).

9. In vergelijking met de kosten van een procedure (al dan niet in kort geding) tegen de boedel
op grond van art. 25 Fw of van art. 3:15j onderdeel d BW.
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hoorde euforie over de verplichting van curatoren om op grond van het arrest
informatie te moeten verstrekken) lijkt ons het arrest – ook in het licht van de
vaste rechtspraak van de Hoge Raad over de strekking van art. 69 Fw – toch
maar een beperkt inzetbaar instrument om informatie te verkrijgen.

In het Jomed I-arrest is door de Hoge Raad uitgemaakt dat een bevel ex art. 69
Fw ook een bevel tot het verstrekken van informatie kan bevatten.10 Dit oordeel
moet worden gelezen in samenhang met het oordeel van de rechtbank, die had
geoordeeld dat de wet de schuldeisers weliswaar niet met zoveel woorden een
recht op informatieverstrekking door curatoren toekent maar ook dat schuldei-
sers wel met het oog op de toepassing van art. 69 Fw over informatie moeten
kunnen beschikken en dat zij tegen een weigering die informatie te verstrekken
langs de weg van art. 69 Fw kunnen opkomen.

Abendroth heeft er in zijn annotatie van het arrest in de JOR terecht op gewe-
zen dat de Hoge Raad dit oordeel van de rechtbank in stand laat. Daarmee staat
dus vast dat een algemeen recht op informatieverstrekking van schuldeisers als
zodanig niet bestaat, maar dat men wel over zodanige informatie moet be-
schikken om op zinvolle wijze een verzoek ex art. 69 Fw te kunnen doen.

Dit uitgangspunt leidt tot de nodige beperkingen. In de eerste plaats kunnen al-
leen de in het artikel genoemde partijen een bevel uitlokken. De hoedanigheid
van schuldeiser die noodzakelijk is voor de ontvankelijkheid van een verzoek-
schrift aan de rechter-commissaris kan niet worden gecreëerd door middel van
het ter verificatie indienen van een vordering (die wellicht feitelijk niet bestaat).
De rechter-commissaris dient namelijk zelfstandig te toetsen of een gepreten-
deerd schuldeiser wel bevoegd is een verzoekschrift in te dienen als bedoeld in
art. 69 Fw.11

Verder is het niet mogelijk via art. 69 Fw een recht op informatie af te dwingen
dat op een andere wettelijke bepaling berust.12 Dit zou alleen anders zijn indien
in rechte vaststaat dat de verzoeker op grond van deze andere bepaling recht
heeft op de verzochte informatie.13
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10. Zie rechtsoverweging 3.6 van het arrest.
11. HR 22 december 2006, JOR 2007/77 en NJ 2007, 23 (Gho/Muurmans q.q.). Zie ook: B.M.

Katan, ‘Inzagerecht bij faillissement’, V&O 2007, 2, p. 32-34.
12. HR 23 maart 2007, JOR 2007/128 (Van der Knaap/Mosele q.q.).
13. In dat geval is er echter geen reden meer om op grond van art. 69 Fw de relevante informa-

tie te vorderen, omdat alsdan (al dan niet krachtens een rechterlijke uitspraak) het recht op
informatie ook afdwingbaar is jegens de curator op grond van andere voorschriften.
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Meer nog dan deze formele barrières is van belang dat de Hoge Raad sinds
1985 in vaste rechtspraak heeft uitgemaakt dat het voorschrift van art. 69 Fw
slechts een beperkte strekking heeft en in beginsel slechts is gegeven om de
daarin genoemden invloed toe te kennen op het beheer over de failliete boedel
en om, zo zij menen dat bij dit beheer fouten worden gemaakt, deze te doen her-
stellen of voorkomen, en niet om hen in de gelegenheid te stellen op deze een-
voudige wijze aan hen persoonlijk toekomende rechten tegenover de boedel
geldend te maken.14

Bij de beoordeling van de vraag of een bevel tot het verstrekken van informa-
tie moet worden gegeven moet volgens de Hoge Raad een belangenafweging
worden gemaakt, waarin niet alleen de belangen aan de zijde van de boedel
en/of de curator bij het niet verstrekken van de informatie, maar ook de belan-
gen van de schuldeisers bij het wel verstrekken daarvan moeten worden be-
trokken.15 Het feit dat de gewenste informatie ook op andere wijze (bijv. via een
openbaar verslag ex art. 73a Fw) kan worden verkregen of had kunnen worden
verkregen speelt uitdrukkelijk een rol in de belangenafweging.

De Hoge Raad lijkt minder ruimhartig dan AG Huydecoper in zijn conclusie
onder het Jomed II-arrest.16 Omdat (onder meer) het openbare verslag ex art.
73a Fw een belangrijke rol speelt, mag ons inziens in redelijkheid wel van cu-
ratoren worden verlangd dat men op verantwoorde wijze omgaat met de invul-
ling van het dwingend door Recofa voorgeschreven (maar in curatorenland niet
geheel onomstreden) verslagmodel.17 In de praktijk komt het geregeld voor dat
een op basis van dit model ter griffie gedeponeerd openbaar verslag eerder lijkt
op een standaard ‘checklist’ dan een ‘echt’ verslag dat een bruikbare informa-
tiebron voor schuldeisers vormt.18 Anders gezegd: hoe meer rudimentair het
openbare verslag, hoe meer kans een verzoek ex art. 69 Fw zou kunnen maken.

Er vanuit gaande dat een curator zijn verplichtingen met betrekking tot de open-
bare verslaglegging deugdelijk nakomt, concluderen wij dat de deur van art. 69
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14. HR 10 mei 1985, NJ 1985, 792. Zie voorts HR 21 januari 2005, JOR 2005/104, m.nt. R.J.
Abendroth (onder JOR 2005/105) en NJ 2005, 249, m.nt. P. van Schilfgaarde (Jomed I).

15. Zie ook HR 23 maart 2007, JOR 2007/128 (Van der Knaap/Mosele q.q.).
16. Conclusie A-G Huydecoper, par. 35 e.v. bij HR 21 januari 2005, JOR 2005/105 (Jomed II).
17. Zie voor dit model de met ingang van 1 april 2009 in werking getreden Recofa Richtlijnen

voor faillissementen en surséances van betaling 2009, op te vragen bij Recofa.
18. Uiteraard ligt hier ook een taak voor de rechter-commissaris als toezichthoudende instantie.

De indruk bestaat dat de laatste paar jaar het toezicht op de naleving van de publicatiever-
plichtingen door curatoren is aangescherpt en dat ook de inhoudelijke toets van de ter grif-
fie gedeponeerde verslagen strenger is geworden; ons inziens een goede zaak.
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Fw voor informatieverstrekking slechts op een kiertje staat. Ook de toets van
een verzoek aan de paritas creditorum en gegeven het feit dat het een schuldei-
ser in de meeste gevallen gaat om het veiligstellen van zijn ‘persoonlijke rech-
ten’, brengen met zich dat een verzoek niet snel zal slagen.19

4.2 Art. 3:15j onderdeel d BW een bruikbaar alternatief?

4.2.1 Jomed II-arrest20

Art.3:15j aanhef en onderdeel d BW bepaalt dat schuldeisers in geval van fail-
lissement openlegging van tot de administratie behorende boeken, bescheiden
en andere gegevensdragers kunnen vorderen, mits zij daarbij een rechtstreeks
en voldoende belang hebben. Waar het artikel lang een slapend bestaan leidde,
is het mede door het Jomed II-arrest aan de vergetelheid ontrukt. In de Jomed-
zaak stoelden de Funds immers hun informatieverzoek niet alleen op art. 69 Fw
maar eveneens op art. 3:15j onderdeel d BW (hetgeen leidde tot een aparte pro-
cedure bij de Hoge Raad).

Uit het oordeel van de Hoge Raad in het Jomed II-arrest blijkt dat een beroep
op het artikel ook zijn beperkingen kent. De Hoge Raad oordeelde immers –
verkort weergegeven – dat er naast de weg van art. 69 Fw in beginsel geen
plaats is voor een uit het ongeschreven recht voortvloeiende verplichting van de
curator aan een individuele schuldeiser de door deze gewenste inlichtingen te
verstrekken en verantwoording af te leggen. Uit het arrest blijkt verder dat een
schuldeiser slechts openlegging van de administratie kan verlangen voor zover
het de boekhouding van de failliet betreft en voor zover deze betrekking heeft
op het tijdperk tot aan diens faillietverklaring. De curator kan op grond van art.
3:15j onderdeel d BW dus niet worden verplicht inzage in zijn eigen boedelad-
ministratie te verlenen.

De Hoge Raad betrekt in zijn oordeel ook uitdrukkelijk de commissie uit de
schuldeisers en verwijst in dit verband naar art. 76 Fw en de in dit artikel ge-
noemde bevoegdheden van een dergelijke commissie. Anders dan bij het oor-
deel over het verzoek van de Funds ex art. 69 Fw in  het Jomed I-arrest noemt
de Hoge Raad voorts expliciet het beginsel van de gelijkheid van schuldeisers
als een van de gronden voor zijn oordeel.
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19. Zie kritisch hierover F.M.J. Verstijlen, ‘De faillissementsprocedure van art. 69 Fw’, WPNR
1994/6127, p. 178-183.

20. HR 21 januari 2005, JOR 2005/105, m.nt. R.J. Abendroth en NJ 2005, 250, m.nt. P. van
Schilfgaarde (Jomed II).
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De schuldeiser dient bij zijn vordering ex art. 3:15j onderdeel d BW een recht-
streeks en voldoende belang te hebben. De Jomed-zaak betrof een vordering tot
informatieverschaffing met betrekking tot het door curatoren gevoerde beheer
en zag derhalve per definitie op de periode na faillissement, waardoor de vor-
dering strandde. Daardoor behoefde de Hoge Raad niet te oordelen over de
vraag wanneer sprake is van een rechtstreeks en voldoende belang van een
schuldeiser indien diens vordering betrekking heeft op de préfaillissementsad-
ministratie van de failliet. 

4.2.2 Paritas creditorum en goed boedelbeheer als ‘grenspalen’

Hoewel dit niet expliciet door de Hoge Raad wordt gezegd, begrijpen wij het
Jomed II-arrest aldus dat ook bij een vordering tot openlegging van de prefail-
lissementsadministratie van de failliet in ieder geval de paritas creditorum in de
belangenafweging moet worden betrokken. Hetzelfde geldt ons inziens voor het
hiervoor in par. 3 besproken belang van een goed boedelbeheer. Als openleg-
ging van de administratie botst met een van beide elementen, dient een vorde-
ring ex art. 3:15j onderdeel d BW te worden afgewezen. Dit past ook in de lijn
van het Nebula-arrest (hoewel dat arrest over een andere materie ging). 

Een en ander zal per individueel geval moeten worden beoordeeld en kan tot
lastige vragen leiden.21 Een evident voorbeeld lijkt ons het geval van samenloop
van vorderingen van een derde en van de curator ter zake van (bestuurders)aan-
sprakelijkheid jegens dezelfde partij. Van de curator kan niet worden verlangd
dat deze informatie verstrekt aan een derde met wiens vordering hij vervolgens
moet concurreren bij het zoeken van verhaal voor de vordering van de boedel
op dezelfde debiteur. In een dergelijk geval prevaleert het boedelbelang en moet
de vordering ex art. 3:15j onderdeel d BW worden afgewezen.22 Een schuldei-
ser die een vordering ex art. 3:15j onderdeel d BW wil instellen doet er dan ook
verstandig te anticiperen op deze elementen en deze op voorhand in zijn vor-
dering te betrekken.
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21. Zie in dit verband ook de annotatie van Van Andel in JOR onder het arrest van het Hof ‘s-
Gravenhage 25 september 2007, JOR 2007/287 (ABN AMRO/Hamm q.q.).

22. Deze opvatting is ook in lijn met de rechtspraak van de Hoge Raad inzake de samenloop van
een Peeters-Gatzen-vordering van de curator met een vordering van een derde op grond van
hetzelfde feitencomplex. Het belang van een behoorlijke afwikkeling van het faillissement
kan dan meebrengen dat eerst op de vordering van de curator en pas vervolgens op die van
de individuele schuldeiser wordt beslist (zie HR 21 december 2001, NJ 2005, 95 (Lunder -
städt/De Kok)). Boedelbelang gaat in een dergelijk geval dus voor individueel belang.
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4.2.3 Rechtstreeks en voldoende belang

Dan de vraag wanneer nu sprake is van een rechtstreeks en voldoende belang
van de eiser. Het is niet erg duidelijk welk belang art. 3:15j onderdeel d BW
precies tracht te waarborgen. De wetsgeschiedenis van dit artikel zegt daar he-
laas niets over en verwijst enkel naar art. 11 Wetboek van Koophandel dat door
de invoering van art. 3:15j BW is komen te vervallen. Eerstgenoemd artikel
voorzag echter niet in de mogelijkheid van openlegging van de administratie
van de gefailleerde aan schuldeisers.23 Aldus biedt de wetsgeschiedenis weinig
aanknopingspunten om de reikwijdte van art. 3:15j onderdeel d BW te kunnen
bepalen.

De rechtspraak lijkt verdeeld. Hof Amsterdam oordeelde in de Jomed-zaak dat
openlegging van de administratie zou moeten dienen om informatie te verza-
melen over de omvang en hoedanigheid van een vordering.24 Hof ’s-Gravenhage
ging verder en besliste dat met een beroep op art. 3:15j onderdeel d BW door
een stil pandhouder inzage kan worden gevorderd in de administratie van de
failliet, zodat met de verkregen informatie het pandrecht kan worden gereali-
seerd.25 Het hof overweegt daartoe dat art. 3:15j onderdeel d BW betekenisloos
zou zijn indien de in de door hem berechte zaak gevraagde gegevens niet op
grond van dit artikel kunnen worden verkregen.26

Eind 2008 oordeelde de voorzieningenrechter Arnhem27 in kort geding dat een
schuldeiser ook een rechtstreeks en voldoende belang heef bij een vordering ex
art. 3:15j onderdeel d BW indien een dergelijke vordering slechts wordt inge-
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23. Zie hierover uitgebreider: G. van Daal, ‘Van overlegging naar openlegging: artikel 3:15b
BW een Doos van Pandora’, TvI 2003, 4, p. 84-89.

24. Hof Amsterdam 15 januari 2004, JOR 2004/62, m.nt. R.J. Abendroth (Jomed).
25. Hof ‘s-Gravenhage 25 september 2007, JOR 2007/287, m.nt. W.J.M. van Andel (ABN

AMRO/Hamm q.q.). Er is veel literatuur verschenen over de (on)mogelijkheden voor een
pandhouder om een beroep op art. 3:15j BW te doen. De omvang van deze bijdrage laat niet
toe hierop uitgebreid in te gaan. De geïnteresseerde lezer verwijzen wij onder meer naar
G.J.P Molkenboer en A.J. Verdaas, ‘Stille verpanding van vorderingen en de informatieplicht
van de curator jegens de pandhouder’, TvI 2002, 4, p. 209; A. van Hees, ‘Stille verpanding
van vorderingen en informatieplicht van de curator jegens de pandhouder; een reactie’, TvI
2002, 4, p. 212-214; F.M.J. Verstijlen, ‘Een volgend stukje in de puzzel van het pandrecht’,
TvI 2007, 32, 5, p. 161-168 en W.M.T. Keukens, ‘Problemen rond stille verpanding van vor-
deringen. Beschouwingen naar aanleiding van: A.J. Verdaas, Stil pandrecht op vorderingen
op naam’, TvI 2009/7, 1, p. 37.

26. Zie rechtsoverweging 2.9 van het arrest.
27. Rb. Arnhem (vzr.) 21 oktober 2008, JOR 2009/23, m.nt. W.J.M. van Andel (Le Roux/Nijhuis

q.q.).
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steld met het oog op aansprakelijkstelling van derden en dus niet slechts om het
vorderingsrecht jegens de failliet te doen vaststellen.

Wij zijn van oordeel dat de uitspraken van het Hof ’s-Gravenhage en de voor-
zieningenrechter Arnhem het toepassingsgebied van art 3:15j BW te ver oprek-
ken. Een van de taken van de curator is te bewerkstelligen dat iedere schuldei-
ser voor zover mogelijk naar rato van zijn vordering wordt voldaan. In dit kader
is het van belang dat de curator een gepretendeerde vordering kan betwisten als
daar aanleiding toe is. De schuldeiser op zijn beurt moet in staat worden gesteld
voldoende bewijs te verzamelen om ofwel alsnog in onderling overleg met de
curator het bestaan of de omvang van de vordering te bepalen ofwel in een ren-
vooiprocedure het bestaan of de omvang van de vordering aan te tonen. Wij
menen dat daarin het belang ligt dat artikel 3:15j onderdeel d BW beoogt te
waarborgen. Anders gezegd: de relatie tussen de schuldeiser en de failliete de-
biteur is het centrale begrip bij de toets of sprake is van een rechtstreeks en vol-
doende belang bij een vordering ex art. 3:15j onderdeel d BW.

Wij vinden steun voor onze opvatting in een zeer recent arrest van Hof Arnhem,
waarbij het vonnis van de voorzieningenrechter Arnhem in de zaak Le Roux
werd vernietigd.28 Het hof bepaalde dat art. 3:15j BW er in beginsel toe strekt
‘de rechtsverhouding van de crediteur met de gefailleerde vennootschap vast te
stellen’. Het hof oordeelt verder dat deze ‘enigszins beperkte strekking’ ook
rechtvaardigt dat de bescheiden die kunnen worden ingezien zeer ruim om-
schreven zijn (‘de administratie’). De vordering van Le Roux ex art. 3:15j BW
strekte er echter uitsluitend toe om te onderzoeken of zij in de administratie van
de failliet voldoende gegevens kon vinden om te bepalen of zij met succes vor-
deringen op grond van onrechtmatig handelen kon instellen tegen derden ((in-
direct) bestuurders en een zustervennootschap van de failliet). Volgens het hof
is in een dergelijk geval sprake van een te ver verwijderd (dus onvoldoende
‘rechtstreeks’) verband tussen de door de eiser tegen derden in te stellen vor-
deringen en de rechtsverhouding van de eiser met de gefailleerde vennoot-
schap. Toewijzing van deze vordering strookt volgens het hof ‘niet met de ratio
van het bepaalde in artikel 3:15j, aanhef en onder d, BW’.29
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28. Hof Arnhem 12 mei 2009, onder LJN BJ 3218 te downloaden via www.rechtspraak.nl. De
curatrice had ten tijde van het wijzen van het arrest al gehoor gegeven aan het bevel van de
voorzieningenrechter tot het verschaffen van inzage in de administratie; in hoger beroep
ging het nog slechts om de kostenveroordeling, waarvoor het hof dus toch moest oordelen
over art. 3:15j onderdeel d BW.

29. Zie voor verdediging van de ‘ruime’ opvatting ook de noot van Van Andel onder Hof ’s-Gra -
venhage 25 september 2007, JOR 2007/287 (ABN AMRO/Hamm q.q.) en N.S.G.J. Vermunt,
Het informatierecht van de stil pandhouder in S.C.J.J. Kortmann e.a. (red.), 10 jaar ‘JOR’
Alsnog geannoteerd, ’s-Gravenhage: 2006, p. 174-181.
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Ons inziens is de visie van Hof Arnhem juist en is in art. 3:15j onderdeel d BW
inderdaad sprake van een voorschrift met een beperkte strekking. Wij zien dan
ook geen aanleiding de reikwijdte van dit artikel verder op te rekken ten gunste
van een schuldeiser.30 Gegeven de sterke toename van het aantal faillissemen-
ten en de steeds grotere mondigheid van schuldeisers ligt het in de lijn der ver-
wachting dat het artikel nog aanleiding tot meer procedures zal geven. Hopelijk
krijgt de Hoge Raad binnen afzienbare tijd de kans zich opnieuw over het arti-
kel uit te laten en eenheid in de rechtspraak te scheppen.

4.2.4 Omvang van de open te leggen administratie en kosten

Dat een schuldeiser een rechtstreeks en voldoende belang heeft bij openlegging
van de administratie, betekent ons inziens nog niet dat de volledige boekhou-
ding van de failliet moet worden opengelegd. De curator is in onze visie alleen
verplicht tot openleggen van dat deel van de boekhouding waar de schuldeiser
een rechtstreeks en voldoende belang bij heeft en de eiser dient in dit verband
zijn vordering deugdelijk te specificeren. Aan openlegging van de administra-
tie kunnen voor de boedel voorts aanzienlijke kosten zijn verbonden. Het lijkt
ons evident dat de eiser gehouden is deze kosten integraal (en op voorhand) te
voldoen.31 Indien de belangen groot genoeg zijn, zal een verstandige eiser hier
echter wel geen punt van maken en betaling van deze kosten aanbieden.

Concluderend ten aanzien van art. 3:15j BW menen wij dat dit artikel binnen
grenzen aan schuldeisers de mogelijkheid biedt om informatie van de curator te
verkrijgen. Een vordering op grond van dit artikel zou alleen dan mogen wor-
den toegewezen indien vaststaat dat de gevraagde informatie nodig is voor het
vaststellen van de rechtsverhouding van de schuldeiser met de failliet. Er is ons
inziens dus geen sprake van een op grote schaal inzetbaar instrument.

5. Ten slotte

Transparantie is een groot goed in onze moderne internetwereld, maar mag in
een faillissement niet worden gehanteerd als oneigenlijk middel om ten nadele
van de gezamenlijke schuldeisers individuele belangen na te streven. De weg
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30. Zie hierover uitgebreider: G. van Daal, ‘Van overlegging naar openlegging: artikel 3:15b
BW een Doos van Pandora’, TvI 2003, 4, 84-89. En later nogmaals Annotatie G. van Daal
bij Hof Amsterdam 15 januari 2003, TvI 2004, 25, p. 115 (HFTP Investment e.a./Schim -
melpenninck en Van Sint Truiden q.q.).

31. Vergelijk in dit verband ook art. 8.4 INSOLAD Praktijkregels voor curatoren dat bepaalt dat
de curator een redelijke vergoeding mag vragen voor door hem te maken kosten.
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naar informatie voor schuldeisers in geval van een faillissement is geen dood-
lopend pad maar gaat ook niet over rozen. Er bestaat geen algemeen recht van
schuldeisers op informatie en schuldeisers zijn primair aangewezen op de open-
bare verslagen voor hun informatievoorziening. Contractuele aanspraken op in-
formatieverschaffing zijn in geval van een faillissement weinig waard. De weg
van art. 69 Fw lijkt begaanbaar maar zal in veel gevallen uiteindelijk door de
strenge rechtspraak van de Hoge Raad toch weinig of niets opleveren.

Meer kans op succes biedt de afslag van art. 3:15j onderdeel d BW, mits de
schuldeiser rekening houdt met de voetangels en klemmen van de paritas cre-
ditorum en het belang van een goed boedelbeheer door de curator en dit artikel
inderdaad alleen wordt gebruikt voor het vaststellen van de relatie tussen de
schuldeiser en de failliet. Insolventierechtelijke fishing expeditions met andere
doelen passen niet in het door wet en rechtspraak omlijnde kader.
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Enkele praktische beschouwingen over 
crediteurencommissies

MR. G.H. GISPEN1

1. Inleiding

In deze bijdrage in de INSOLAD congresbundel 2009 bespreek ik enkele prak-
tische kwesties betreffende de (voorlopige) commissie uit de schuldeisers (‘cre-
diteurencommissie’) in het huidige Nederlandse faillissementsrecht. Ik richt
mijn beschouwingen op nut en noodzaak, het benoemingsbeleid en de werk-
wijze van de commissie, de curator en de rechter-commissaris.

De meest bekende en belangrijkste taak en bevoegdheid van de crediteuren-
commissie is vastgelegd in art. 74 lid 1 Fw: het geven van advies aan de cura-
tor. De crediteurencommissie dient daarnaast een advies uit te brengen aan de
crediteurenvergadering omtrent een aangeboden akkoord (art. 140 Fw) en dient
te worden gehoord omtrent een verzoek tot voortzetting van de onderneming na
het intreden van de insolventie (art. 174 Fw)2 en op een voordracht tot op-
heffing van het faillissement (art. 16 Fw). Een andere, belangrijke maar weinig
bekende, bevoegdheid is dat de crediteurencommissie het recht heeft om een
crediteurenvergadering bijeen te doen roepen.

2. Wanneer wel en wanneer geen crediteurencommissie?

De schrijvers signaleren dat er spaarzaam gebruik wordt gemaakt van de be-
voegdheid om een crediteurencommissie te benoemen.3 Deze observaties spo-
ren met mijn ervaringen.
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1. Mr. G.H. Gispen is advocaat bij Simmons & Simmons te Rotterdam.
2. B. Wessels, Insolventierecht, Deel IV, 2e druk, Deventer: Kluwer 2008, p. 212; Wessels geeft

een volledig overzicht van alle bevoegdheden van de crediteurencommissie op p. 213-214;
zie ook R. J. van Galen, zowel in: ‘De crediteurencommissie in faillissement’, TvI 2000, p.
20-21.

3. Zie R. J. van Galen, zowel in ‘De crediteurencommissie in faillissement’, TvI 2000, p. 20 en
in ‘Toezicht op de curator in Faillissement’, in: Verantwoording aan Hans Beckman (red.
M.J. Kroeze, C.M. Harmsen, M.J. Josephus Jitta, L. Timmerman, J.B. Wezeman en P.M. van
der Zanden), Deventer: Kluwer 2006, p. 148.; G.H. Gispen en B.S.J.M. van Gangelen,
‘Toetsing en advies door een commissie van schuldeisers’, in: De Bewindvoerder, een
Octopus (red. N.E.D. Faber, J.J. van Hees. S.C.J.J. Kortmann, N.S.G.J. Vermunt en Ch.A.M.
Domingus-Schwenke), p. 508.



Één belangrijke reden voor dit spaarzame gebruik is gelegen in de omstan -
digheid dat de verificatievergadering in faillissementen pas in een zeer laat sta-
dium plaatsvindt, waardoor het instellen van een crediteurencommissie veelal
als mosterd na de maaltijd komt.

De houders van de meerderheid van geverifieerde schuldvorderingen heeft in
de verificatievergadering de absolute en exclusieve macht omtrent de vraag óf
een crediteurencommissie wordt benoemd; zij heeft niet de macht om de leden
van de crediteurencommissie te benoemen of te ontslaan. De instelling van een
crediteurencommissie is dus geheel afhankelijk van het besluit van de vergade-
ring van de crediteuren. De rechter (-commissaris) kan een dergelijk besluit niet
toetsen. Wordt tot het instellen van een crediteurencommissie besloten, dan gaat
de rechter-commissaris onmiddellijk over tot benoeming van de leden daarvan
(art. 75 lid 1 Fw). De rechter-commissaris bepaalt – als enige – wie de leden
zijn.

In de meeste faillissementen komt het niet zover. In voorkomende gevallen kan
de rechtbank een voorlopige crediteurencommissie benoemen indien daartoe
aanleiding bestaat (art. 74 lid 1 Fw). Die aanleiding kan alleen bestaan in de
‘belangrijkheid of de aard des boedels’. De wet biedt geen houvast bij de toe-
passing van deze criteria. De wetgever dacht aanvankelijk aan ‘belangrijk’ als
tegengestelde van ‘klein’. Daarop kwam bezwaar, inhoudende dat ook een
groot (‘belangrijk’) faillissement op eenvoudige wijze te beheren kan zijn, ter-
wijl omgekeerd een ‘min belangrijke’ boedel soms grote ‘bezwaren in de ver-
effening’ oplevert, en dat dus de aard van de boedel beslissend moet zijn.4 Het
resultaat is nu dat beide criteria: ‘groot’ en ‘aard’ de leidraad vormen.

De Recofa Richtlijnen voor faillissementen en surséances van betaling (zoals
vastgesteld in 2009) (‘Recofa Richtlijnen’)5 bevatten geen aanwijzingen hoe de
rechtbanken omgaan met verzoeken om de benoeming van (leden van) een
(voorlopige) crediteurencommissie, en bieden dus evenmin houvast bij de toe-
passing van art. 74 lid 1 Fw.

Wat is een ‘grote’ boedel? Uit de wetsgeschiedenis leid ik af dat die vraag een
louter financiële vraag is, te beantwoorden aan de hand van de vermoede om-

54

4. G.W. Van der Feltz, Geschiedenis van de Wet op het faillissement en de surséance van beta-
ling (Heruitgave deel II, bewerkt door S.C.J.J. Kortmann en N.E.D. Faber), Zwolle, W.E.J.
Tjeenk Willink 1994, p. 26.

5. http://www.rechtspraak.nl/NR/rdonlyres/0F8E2125-ABAD-4B0B-A95B-4161D89BC
98C/0/Recofafaillensurs090326zonderbijlagen.pdf; geraadpleegd op 19 augustus 2009.
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vang van het boedelactief. Ik ken eigenlijk maar één gepubliceerd ‘boedelom-
vangcriterium’, en dat is de ‘boedelfactor’ in art. 6.7 Recofa Richtlijnen. Daarin
wordt als hoogste drempel een boedelomvang van € 50 000 genoemd als fac-
tor ter bepaling van het honorarium van de curator.

Een ander criterium ter bepaling van de vermoede omvang van het boedelactief
zou gevonden kunnen worden in aanknoping bij art. 2:396 lid 1 onderdeel a
BW, dat de grens van ‘klein’ naar ‘middelgroot’ legt bij een totaal actief op de
balans van € 4 400 000 (op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs);
of in aanknoping bij art. 2:397 lid 1 onderdeel a BW, dat de grens van ‘mid-
delgroot’ naar ‘groot’ legt bij een totaal actief van € 17 500 000 op basis van
verkrijgings- of vervaardigingsprijs.

Zelf neig ik naar het criterium van art. 2:397 lid 1 onderdeel a BW als het gaat
om een enkel financieel boedelomvangcriterium. Indien de schuldenaar (ook)
houdstermaatschappij is, zou dit op basis van de geconsolideerde balans moe-
ten worden beoordeeld.

Dus: als de verzoeker aannemelijk maakt dat het totale actief volgens de meest
recente door het bestuur opgestelde of goedgekeurde balans op grond van de
criteria van art. 397 lid 1 onderdeel a BW € 17 500 000 of méér bedraagt, is
voldaan aan het criterium ‘belangrijkheid’ van art. 74 Fw, en dient de rechtbank
in beginsel een verzoek om de benoeming van een voorlopige crediteurencom-
missie te honoreren. Met deze keuze wordt de drempel niet heel erg hoog ge-
legd, maar ook weer niet te laag.

Betekent dit, dat de rechtbank steeds wanneer daarom omgevraagd wordt en
deze drempel wordt gehaald een voorlopige crediteurencommissie moet benoe-
men? Mijn antwoord daarop is: in beginsel wel, tenzij de schuldenaar of de cu-
rator aannemelijk maken dat de boedel op eenvoudige wijze te beheren zal zijn.
Ik zou menen dat de rechtbank het laatste niet te snel zal mogen aannemen; al-
leen als de schuldenaar of curator aan de hand van concrete vooruitzichten en
beschrijvingen aannemelijk maken dat het beheer door de curator inderdaad
eenvoudig zal blijven, en aannemelijk maakt dat de vereffening weinig tijd en
kosten zal vergen, mag de rechtbank alsnog van haar discretionaire be -
voegdheid gebruik maken. 

In alle andere gevallen zou de benoeming van een voorlopige crediteurencom-
missie gegrond moeten zijn op de ‘aard’ van het faillissement. Dat kan betrek-
king hebben op de omvang van de onderneming (omzet, aantallen personeels-
leden, omvang lopende verplichtingen; zie ook art. 2:153 BW; aantal schuldei-
sers, vergelijk in dat verband ook art. 281a Fw), maar ook op de aard van de
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door de schuldenaar gevoerde onderneming, of op de verwachte voortzetting
van de onderneming tijdens faillissement, de verwachte belangstelling bij de
verkoop van de onderneming of van de activa, en verwachte complicaties bij de
bepaling van het passief. Ook het gedrag van de schuldenaar voorafgaand aan
of tijdens het faillissement kan aanleiding geven tot de verwachting dat com-
plicaties bij de afwikkeling zullen optreden, en dus de ‘aard’ ervan zodanig
beïnvloeden dat de instelling van een crediteurencommissie geïndiceerd is. In
die gevallen waarin aannemelijk is dat geen of nauwelijks opbrengsten zullen
worden gerealiseerd, bestaat geen aanleiding om een crediteurencommissie te
benoemen, ook niet als de afwikkeling gecompliceerd zal zijn.

Op welke informatie moet en mag de rechtbank haar beslissing ex art. 74 lid 1
Fw baseren? In beginsel zoveel mogelijk op basis van gedocumenteerde feite-
lijke informatie, zoals een beschrijving van de toestand van de boedel, een re-
cent jaarverslag, de jaarrekening of management accounts, een inventarisatie
van de belangrijkste verplichtingen en een lijst van de schuldeisers. Het gaat
erom dat de rechtbank een redelijk betrouwbaar beeld krijgt van de aard en om-
vang van de onderneming en de daarmee gemoeide belangen. Indien de schuld-
eiser die het verzoek doet niet over die informatie beschikt, dient de curator
daarin zoveel mogelijk te voorzien.

Wordt een crediteurencommissie benoemd en blijkt daaraan achteraf toch geen
behoefte te bestaan, dan zal het bestaan van die crediteurencommissie snel sla-
pend worden en niet tot veel extra werk en kosten aanleiding geven.

In dit verband vraag ik ook aandacht voor de bevoegdheid van de crediteuren-
commissie om een crediteurenvergadering bijeen te doen roepen. In beginsel
kan alleen een bepaald quorum van schuldeisers een crediteurenvergadering af-
dwingen (art. 84 lid 1 Fw). Dat quorum kan niet altijd eenvoudig worden vast-
gesteld in de fase tussen de aanvang van het faillissement en de verificatiever-
gadering, juist omdat de verificatie niet heeft plaatsgevonden. De positie van de
schuldeisers wordt in dat opzicht belangrijk verbeterd door de benoeming van
een crediteurencommissie, die een zelfstandige bevoegdheid heeft om de rech-
ter-commissaris te verzoeken een crediteurenvergadering bijeen te roepen. 

De Faillissementswet biedt niet uitdrukkelijk de mogelijkheid dat tijdens een
surséance van betaling een commissie van schuldeisers wordt benoemd. Dat is
een gemis, want ook (of juist) in een surséance van betaling kan de invloed van
een crediteurencommissie groot zijn. In het geval van een faillissement is de
mogelijkheid geopend dat de crediteurencommissie een advies uitbrengt aan de
crediteurenvergadering over een aangeboden akkoord (art. 140 Fw); die moge-
lijkheid bestaat dus niet bij de surséance. Wel kan op voet van art. 225 Fw een
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crediteurencommissie benoemd en de regeling in het faillissement mutatis mu-
tandis daarop van toepassing verklaard worden.6

3. Benoemingsbeleid

De rechtbank en in het voorkomende geval de rechter-commissaris zijn onaf-
hankelijk in de benoeming van de leden van een crediteurencommissie (de mo-
gelijkheid van ontslag is niet in de wet voorzien). Wanneer een schuldeiser
vraagt om de benoeming van een voorlopige commissie, ligt het voor de hand
om die schuldeiser ook als lid te benoemen (tenzij die schuldeiser zelf anders
aangeeft), indien die schuldeiser daartoe in beginsel geschikt is. Dat ligt voor
de hand omdat:
– die schuldeiser een actieve betrokkenheid toont; en
– zonder het vooruitzicht dat de schuldeiser die om de benoeming verzoekt

ook zelf wordt benoemd, het voor een schuldeiser niet erg aantrekkelijk
wordt gemaakt om een verzoek te doen.

Wanneer de crediteurenvergadering besluit tot de instelling van een crediteu-
rencommissie, kan de rechter-commissaris aan de vergadering verzoeken of
deze bepaalde schuldeisers wil voordragen. Hoewel voordrachten niet bindend
zijn, dient de rechter-commissaris daarmee wel rekening te houden. 

In beide gevallen dient de rechtbank c.q. de rechter-commissaris met de be-
noeming rekening te houden met de belangen van verschillende groepen van
schuldeisers. De leden dienen zoveel mogelijk uit de verschillende groepen af-
komstig te zijn.7 De rechtbank kan daarbij aansluiting zoeken bij art. 281e Fw,
waarin is bepaald dat de ‘belangrijkste groepen van de schuldeisers’ vertegen-
woordigd moeten zijn. Weliswaar zijn de taken en bevoegdheden van de com-
missie van vertegenwoordiging van art. 281a Fw wezenlijk anders dan die van
een crediteurencommissie, maar dat betekent niet, dat dit selectiecriterium niet
goed past bij de benoeming van de leden van de crediteurencommissie. De
rechtbank dient dit van geval tot geval te beoordelen.

De rechtbank kan mijns inziens alleen maar schuldeisers als lid benoemen
(de leden worden immers uit de kring van schuldeisers benoemd, art. 75 Fw).
In de praktijk wordt nogal eens met naam en toenaam een vertegenwoordiger
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6. Rb. Amsterdam 4 november 1966, NJ 1966, 445; in een ander geval zag de rechtbank in het
verzoek van de schuldeiser geen gronden om in de surséance een crediteurencommissie te
benoemen; Rb. Amsterdam 25 maart 2003, JOR 2003/154.

7. G.H. Gispen en B.S.J.M. van Gangelen, ‘Toetsing en advies door een commissie van schuld-
eisers’, in: De Bewindvoerder, een Octopus (red. N.E.D. Faber, J.J. van Hees. S.C.J.J.
Kortmann, N.S.G.J. Vermunt en Ch.A.M. Domingus-Schwenke), p. 508-511 en de daar aan-
gehaalde literatuur.
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van een crediteur als lid benoemd. Los van de vraag of de wet dat wel mogelijk
maakt, is het onpraktisch omdat bij elke functiewijziging binnen de organisatie
van de crediteur een nieuwe beschikking zal moeten worden afgegeven. Het lid-
maatschapsrecht is volgens mij een kwalitatief recht: verlies van schuldeiser-
schap betekent zonder meer het verlies van het lidmaatschap; dat zou in ieder
geval zo moeten zijn.

De rechtbank en de rechter-commissaris dienen geen onderscheid te maken
naar de nationaliteit van de schuldeisers. Ik heb het één keer ervaren dat een
rechtbank aarzelingen toonde om een niet-Nederlandse schuldeiser te benoe-
men omdat die de Nederlandse taal niet machtig zou zijn; gelukkig verliet zij
die aarzeling snel en werd de betrokken schuldeiser benoemd. Het is volkomen
normaal dat een onderneming internationale schuldeisers heeft en van een cu-
rator mag worden verlangd dat hij in staat is met de schuldeisers in een voor de
schuldeisers begrijpelijke taal te communiceren. 

Het komt steeds vaker voor dat de schuldeiser zijn risico op de inbaarheid
van de vordering heeft overgedragen aan een ander. In die gevallen kan het zijn
dat de schuldeiser zich laat leiden door de belangen van de risicodrager, en niet
langer door zijn eigen belang. Het kan ook voorkomen dat een schuldeiser zijn
risico op een andere manier heeft afgedekt, waardoor zijn belang bij de boedel
niet per se gegrond is op de behoefte aan een zo hoog mogelijk resultaat voor
de gezamenlijke schuldeisers. Ik zie daarin in beginsel geen bezwaren, want het
is ‘all in the game’.

Mijns inziens kunnen ook schuldeisers worden benoemd van wie de vorde-
ring wordt betwist (in het geval van een benoeming in de definitieve commis-
sie op de voorwaarde dat de vordering voorwaardelijk is toegelaten). Het – be-
paald niet denkbeeldige – risico bestaat dat een aan de curator of de schulde-
naar onwelgevallige schuldeiser door middel van een ongefundeerde betwisting
van de vordering ‘buiten de deur’ wordt gehouden. Het komt voor dat een ver-
zoek van een schuldeiser om de instelling van een crediteurencommissie of de
benoeming als lid wordt geweigerd met een beroep op ‘tegenstrijdige belan-
gen’.8 Tegenstrijdige belangen zijn eigen aan een faillissement9 en vormen dus
geen grond om een schuldeisercommissie niet te benoemen of om een bepaald
lid niet te benoemen.

Tenslotte: de rechtbank doet er – behoudens bijzondere gevallen, waarop ik
nog terugkom – goed aan om drie leden te benoemen en niet twee. Bij de be-
noeming van twee leden heeft steeds één lid de mogelijkheid om het uitbrengen
van een advies te blokkeren.
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4. Werkwijze van de curator en de crediteurencommissie

De wet zwijgt over de werkwijze van de crediteurencommissie. Wel bepaalt de
wet dat de curator een vergadering uitschrijft telkens wanneer hij advies inwint.
In die vergaderingen treedt hij op als voorzitter en notulist (art. 77 Fw).
Daarbuiten zijn de leden van de crediteurencommissie vrij in hun doen en laten.

Curatoren die te maken hebben met een crediteurencommissie willen soms
de werkwijze van de crediteurencommissie ‘reglementeren’. Zij dringen dan aan
op afspraken over oproeping, stemverhoudingen, informatieverstrekking, tegen-
strijdige belangen, vertrouwelijkheid  en kosten. Groenewegen en Orval gaan er
kennelijk vanuit dat het maken van afspraken op dergelijke punten noodzakelijk
is.10 In het algemeen bestaat er mijn inziens geen aanleiding voor het opstellen
van een commissiereglement. Ik heb een aantal reglementen gezien en de prak-
tijk wijst uit dat de curator daarmee toch vooral de crediteurencommissie kort
wil houden; ik zie niet in waarom schuldeisers enige verkorting van hun rechten
zouden moeten accepteren wanneer zij benoemd worden als lid van de crediteu-
rencommissie. Wel kan het nuttig zijn om in een internationaal gezelschap een
afspraak te maken over de binnen het overleg te hanteren voer taal.

Ook de oproeping voor een vergadering of een advies vraagt niet om regle-
mentering. De wet voorziet in een ‘bekwame’ termijn, wat betekent dat de leden
van de crediteurencommissie voldoende tijd en gelegenheid moeten hebben om
zich voor te bereiden. Een verstandige curator agendeert, zeker in de fase waar-
in de onderneming wordt voortgezet en/of verkocht, regelmatig overleg met de
crediteurencommissie, zodat, zodra hij concreet een advies in moet winnen, hij
de leden van de commissie niet verrast. De grondslag voor deze werkwijze ligt
in art. 78 lid 1 Fw: de curator is verplicht het advies van de crediteurencom-
missie in te winnen zowel over de beslissing om wel of niet de onderneming
voort te zetten als in het algemeen omtrent de wijze van vereffening en tegel-
demaking van de boedel. Het liquidatieplan van de curator behoeft dus advies,
en het is nuttig om al bij het opstellen van dat plan (en bij wijzigingen ervan)
de crediteurencommissie te betrekken.

De curator dient wel de leiding in het proces te nemen en te houden. Dat wil
niet zeggen dat hij (gevraagde of ongevraagde) adviezen van de crediteuren-
commissie zonder meer naast zich neer kan leggen, of dat hij verzoeken van de
leden om een vergadering te agenderen kan negeren. De taak van de crediteu-
rencommissie is om de curator van advies te dienen (art. 74 lid 1 Fw) en daar-
toe dient de curator haar in de gelegenheid te stellen; en hij dient die adviezen
serieus te nemen.
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Wanneer de curator een advies krijgt en besluit dat advies wel of niet te vol-
gen zou dat geen verrassing voor de crediteurencommissie moeten zijn. Zeker
wanneer hij het advies niet volgt, is het raadzaam dat hij zijn beslissing (kort)
motiveert, zodat de procesgang van art. 79 Fw op basis van een gemotiveerde
beslissing kan worden ingezet (indien daaraan behoefte zou bestaan).

De vraagt rijst, welke volgorde de curator moet aanhouden in het geval van
een voorgenomen transactie die adviesplichtig is en die tevens de toestemming
van de rechter-commissaris behoeft. Het ligt voor de hand dat de curator éérst
advies vraagt en krijgt en pas daarna toestemming vraagt aan de rechter-com-
missaris. Zou(den) de curator (en de rechter-commissaris) een omgekeerde
volgorde hanteren, dan is de rechtsgang van art. 79 Fw een bij voorbaat kans-
loze exercitie. Dat betekent óók, dat de curator in zijn verslaglegging en ande-
re berichtgeving aan de rechter-commissaris over advies- en toestemmings -
plichtige kwesties terughoudendheid moet betrachten zolang hij niet daadwer-
kelijk advies heeft gevraagd en gekregen (of heeft vastgesteld dat hij geen ad-
vies zal krijgen (art. 78 lid 2 Fw). In beginsel dient de rechter-commissaris in
de voorliggende kwestie te beschikken over dezelfde informatie als de credi-
teurencommissie.

De wet zwijgt over de interne beraadslaging en besluitvorming binnen de
crediteurencommissie en de consequenties daarvan voor het externe optreden.
In de zaak LG Philips11 oordeelde de rechtbank dat een lid van de crediteuren-
commissie (die in dat geval uit twee leden bestond) niet als vertegenwoordiger
van de commissie in rechte kon optreden omdat een daartoe strekkend besluit
van de crediteurencommissie ontbrak. De Hoge Raad casseerde niet met een
beroep op art 81 Wet RO. Het oordeel van de rechtbank wordt kritisch bespro-
ken door A-G Wuisman in diens conclusie bij dat arrest. Hij acht het – in het
geval van een commissie van twee leden – bij ontstentenis van het ene lid denk-
baar dat het andere lid (met medeweten van het eerste lid) de crediteurencom-
missie in rechte vertegenwoordigt. Ik meen dat de rechtbank terecht het bewijs
heeft verlangd dat een meerderheidsbesluit voorligt dat een lid namens de ge-
hele commissie kan optreden. De crediteurencommissie mist rechtspersoon-
lijkheid zodat er geen ander middel bestaat om vast te stellen dat de commissie
behoorlijk is vertegenwoordigd. Het lijkt mij niet realistisch om te verwachten
dat de leden op voorhand bereid zouden zijn om aan één van hen een volmacht
te geven om de crediteurencommissie te vertegenwoordigen,12 zodat in zodani-
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ge gevallen steeds opnieuw de vertegenwoordigingsbevoegdheid van een lid
moet worden vastgesteld.

Wanneer een crediteurencommissie uit twee leden bestaat, is het risico groot
dat zij een tandeloze tijger is wanneer de twee leden het onderling niet eens
worden. In dat geval zal immers de commissie geen advies kunnen formuleren
op grond van art. 78 lid 2 Fw. Dat hoeft helemaal niet erg te zijn, met name niet
in faillissementen waarin maar twee groepen van schuldeisers bestaan. In die
gevallen dient de crediteurencommissie wellicht meer als een overleg- en in-
formatieplatform dan als adviesorgaan, zolang de twee leden het niet op onder-
delen eens worden. Ik zie het in die gevallen niet als een bezwaar dat het ene
lid niet tegen de wil van het andere lid namens de commissie kan optreden; ik
zou niet weten waarom het oordeel van het lid dat optreden wel wenselijk acht
zwaarder zou moeten wegen dan het oordeel van het lid dat een dergelijk op-
treden onwenselijk acht. In de gevallen waar meerdere groepen van schuldei-
sers kunnen worden geïdentificeerd, is het mijns inziens onwenselijk dat een
commissie uit slechts twee leden bestaat en verdient een drietal leden de voor-
keur.

De verplichting van de curator om informatie te verstrekken aan de credi-
teurencommissie (art. 76 Fw) is van groot belang. Die verplichting ziet op het
verschaffen van toegang tot of verstrekken van kopieën van zowel de beschei-
den uit de administratie van de gefailleerde als stukken die de afwikkeling van
het faillissement zelf betreffen.13 Het belang is hierin gelegen dat de crediteu-
rencommissie in staat moet worden gesteld om op goed geïnformeerde basis
haar adviezen voor te bereiden en uit te brengen. De leden van de commissie
mogen die bescheiden niet zonder nadere toestemming van de curator gebrui-
ken voor andere doeleinden dan die de wet stelt (dat wil zeggen, de uitoefening
van de taken en bevoegdheden van de crediteurencommissie), zoals bijvoor-
beeld die bedoeld in art. 3:15j BW of voor concurrentiedoeleinden.14 Van de
verplichting van de curator om informatie te verschaffen aan de crediteuren-
commissie is mijns inziens uitgezonderd de vertrouwelijke communicatie tus-
sen de curator en diens advocaat. Wanneer de curator een advocaat heeft inge-
schakeld geldt in beginsel dat vertrouwelijkheid tussen advocaat en de cliënt
(de curator) prevaleert boven de verplichting van de curator om informatie te
verstrekken.

Ik zei al dat ik het bestaan van een tegenstrijdig belang tussen de schuldei-
ser en de schuldenaar of de boedel geen reden vind om het lidmaatschap van de
crediteurencommissie aan die schuldeiser te onthouden. Ik vind het bestaan
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daarvan evenmin een goede reden om die schuldeiser van vergaderingen of van
stemmingen of van de verstrekking van informatie uit te sluiten. Voor een
derge lijke uitsluiting biedt de wet geen grondslag. Afhankelijk van het tegen-
strijdige belang kan de curator wel andersom een schuldeiser uitsluiten: denk-
baar is dat het lidmaatschap van de crediteurencommissie een bezwaar oplevert
als de betreffende schuldeiser een bod wil uitbrengen op de onderneming of
(andere) activa van de gefailleerde. Uiteraard kan de curator in bijzondere ge-
vallen van een tegenstrijdig belang het betrokken lid vragen om niet aan een be-
raadslaging deel te nemen, en zal een verstandige schuldeiser een dergelijk ver-
zoek zorg vuldig in overweging nemen.15

De vertrouwelijkheid van het overleg binnen de crediteurencommissie en
met de curator is een thema dat vaak wordt aangevoerd als reden om een regle-
ment -met daarin geheimhoudingsbepalingen- af te spreken. In het algemeen
zie ik geen zwaarwegende argumenten die het aangaan van een geheimhou-
dingsovereenkomst rechtvaardigen. In mijn ogen is de crediteurencommissie
tot geen andere vertrouwelijkheid gehouden dan de curator zelf.16 Natuurlijk
kan het dienstig zijn dat ad hoc de curator en de commissieleden afspreken een
bepaalde kwestie vertrouwelijk te behandelen, bijvoorbeeld als biedingen op
activa moeten worden beoordeeld.

Het in acht nemen van vertrouwelijkheid in verband met de afwikkeling van
het faillissement moet niet worden verward met het wel of niet publiek zijn van
informatie. Wanneer de schuldenaar beursgenoteerde effecten heeft uitgegeven,
zal het lidmaatschap van de crediteurencommissie het risico meebrengen dat de
schuldeiser koersgevoelige informatie ontvangt voordat de curator (of de schul-
denaar) deze openbaar maakt. In dat geval zal de schuldeiser beperkt zijn in zijn
vrijheid om in de betreffende effecten te handelen.

Een andere vraag die in dit verband rijst is of enige in het kader van de cre-
diteurencommissie verkregen informatie belemmeringen oplevert voor het lid
om zijn vordering te verkopen of om vorderingen van andere schuldeisers te
kopen. In het algemeen zal dat geen bezwaren opleveren, zolang althans de an-
dere schuldeisers niet als gevolg van die (ver-)koop worden benadeeld. Groene -
wegen en Orval pleiten voor een beperking (zelfs een verbod) op dit punt, welke
beperking zij vooral rechtvaardigen met een beroep op de mogelijke kennis-
voorsprong van het lid vergeleken met de verkopende of kopende partij.17 Op
de koop en verkoop van vorderingen is het normale verbintenissenrecht van
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toepassing, zodat daarin de wederpartij van het lid van de crediteurencommis-
sie voldoende bescherming kan vinden. Het lidmaatschap van de crediteuren-
commissie is openbaar, zodat de wederpartij daarvan door eigen onderzoek
kennis kan nemen en de daaraan verbonden risico’s kan beoordelen.

Ten slotte het laatste door mij genoemde punt van – door curatoren gewens-
te – reglementering: de kosten. De wet biedt geen uitdrukkelijke grond voor de
vergoeding van de kosten van de crediteurencommissie. Toch betekent dat niet
dat de kosten van de crediteurencommissie niet vergoed zouden mogen of moe-
ten worden. De redelijke reis- en verblijfkosten van de leden van de crediteu-
rencommissie komen mijns inziens voor vergoeding in aanmerking; anders
wordt het wel erg onaantrekkelijk om lid te worden. Indien de leden van de cre-
diteurencommissie zich willen laten bijstaan door adviseurs, zou ik denken dat
de kosten niet voor vergoeding in aanmerking komen. Indien de crediteuren-
commissie meent dat een deskundige moet worden geraadpleegd alvorens een
besluit kan worden genomen, dient de curator daartoe opdracht te geven.
Weigert deze dat te doen, dan kan de crediteurencommissie zich op voet van
art. 69 Fw tot de rechter-commissaris wenden. Kosten voor rechtsbijstand in
verband met een procedure ex art. 69, 67 en 79 Fw komen mijns inziens wel
voor vergoeding in aanmerking. Het gaat immers in die gevallen niet om een
geschil tussen de leden als schuldeisers aan de ene kant tegenover de curator;
maar om een intern (dat wil zeggen: binnen de ‘organen’ van de faillissements-
boedel) geschil tussen de crediteurencommissie en de curator in het belang van
de gezamenlijke schuldeisers. De kosten van het verkrijgen van een beslissing
in een dergelijke kwestie dienen niet te worden afgewenteld op de individuele
leden van de commissie maar op de gezamenlijke schuldeisers. Ten slotte: mag
de curator aan de leden een vergoeding betalen voor het uitoefenen van de taken
van de commissie? Dit ligt niet voor de hand, omdat een schuldeiser doorgaans
vooral om redenen van eigenbelang het lidmaatschap zal ambiëren. Maar het
kan – in bijzondere gevallen – zijn dat het lidmaatschap zo veel tijd kost, dat
het redelijk is om een vergoeding voor de werkzaamheden van de leden te be-
talen.18

5. De crediteurencommissie en de rechter-commissaris

Hiervoor pleitte ik al voor afstand tussen de curator en de rechter-commissaris
in aangelegenheden die zowel adviesplichtig als toestemmingsplichtig zijn in
verband met art.79 Fw. Het systeem van de wet veronderstelt dat in die geval-
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len het advies van de crediteurencommissie onderdeel uitmaakt van een ver-
zoek tot toestemming aan de rechter-commissaris. Indien de crediteurencom-
missie van haar recht gebruik wil maken om de beslissing van de rechter-com-
missaris in te roepen, doet zij in mijn ogen in wezen hetzelfde als de curator
zelf, namelijk een voorgenomen transactie voorleggen voor een beslissing,
maar dan met het verzoek om geen toestemming te verlenen. Dit betekent, dat
in een dergelijk geval de rechter-commissaris een verzoek tot toestemming pas
in behandeling neemt, nadat hij heeft vastgesteld dat de crediteurencommissie
een advies heeft uitgebracht (c.q. na daartoe te zijn uitgenodigd, géén advies
heeft uitgebracht). Indien de rechter-commissaris vaststelt dat de crediteuren-
commissie negatief heeft geadviseerd, dient hij mijns inziens een redelijke –
maar wel korte – termijn aan de crediteurencommissie te gunnen om zijn be-
slissing in te roepen.

Van de beslissing van de rechter-commissaris is geen hoger beroep mogelijk
(art. 67 lid 1 Fw). Het gegeven dat de crediteurencommissie een beslissing in-
roept of kan inroepen op grond van art. 79 Fw in verband met een door haar ge-
geven – en door de curator genegeerd – advies staat in beginsel niet in de weg
aan een verzoek aan de rechter-commissaris op grond van art. 69 Fw.

De rechter-commissaris dient een verzoek van de crediteurencommissie tot
het houden van een crediteurenvergadering (art. 84 lid 1 Fw) niet snel te wei-
geren en dus niet al te zware eisen stellen aan de – wettelijk vereiste – motive-
ring. Het enkele gegeven dat de crediteurencommissie overgaat tot het doen van
een verzoek is een aanwijzing dat er kennelijk belangrijke beleidskwesties spe-
len waarover de crediteurencommissie en de curator verdeeld zijn. In die ge-
vallen kan de raadpleging van de schuldeisers een belangrijke bijdrage leveren
aan een efficiënte afwikkeling van het faillissement en aan het draagvlak voor
de handelingen van de curator.
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Fiscale schuldvorderingen in rechtsvergelijkend 
perspectief

MR. E. DIRIX1

1. De paritas creditorum

1. Een fundamenteel en haast universeel beginsel van de positie van schuldei-
sers bij faillissement en andere situaties van samenloop (concursus creditorum)
is het gelijkheidsbeginsel.2 De paritas-regel komt hierop neer dat schuldeisers
die zich in een gelijkaardige positie bevinden ook gelijk moeten worden be-
handeld. Is de netto-opbrengst van de goederen van de debiteur ontoereikend,
dan worden de schuldeisers voldaan naar evenredigheid van hun vordering (art.
3:277 lid 1 BW).

2. Wat is de grondslag van deze regel? Vaak wordt hij gewoon beschouwd als
een regel van verdelende rechtvaardigheid die een billijke behandeling van de
schuldeisers in een verdelingsprocedure moet garanderen.3 Het zou gaan om
een verbintenisrechtelijk beginsel, als tegenhanger van de prioriteitsregel uit het
goederenrecht.4 Daar geldt immers niet de gelijkheid, maar heeft een ouder
recht voorrang boven een jonger recht. In feite bestaat in geval van samenloop
tussen de beide regels geen echte tegenstelling en sporen zij gelijk indien men
inziet dat een schuldeiser, door tot executie over te gaan, een recht met zakelij-
ke werking uitoefent.5 Door het collectief beslag van het faillissement worden
de schuldeisers immers geacht gelijktijdig hun verbintenisrechtelijk vorde-
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ringsrecht om te zetten in een goederenrechtelijke aanspraak en dienen zij ook
vanuit dat oogpunt gelijk te worden behandeld.

De paritas-regel wordt minder rigide toegepast in saneringsprocedures.
Aangezien er geen vereffening is, vindt de behandeling van de schuldeisers niet
plaats op een statische wijze, namelijk door het bepalen van het aandeel van
ieder schuldeiser in het provenu van het actief, maar op een flexibele wijze
waarbij de posities van de schuldeisers worden afgemeten aan de noden van het
welslagen van de procedure. De ene schuldeiser is vanuit dat oogpunt immers
belangrijker dan de andere. Dit is bijvoorbeeld het geval onder de nieuwe
Belgische procedure van gerechtelijke reorganisatie waar de concepten van ‘sa-
menloop’ en ‘boedel’ gewoonweg over boord werden gezet.6 Daarbij komt nog
dat een reorganisatie in de regel verse kredieten vergt, wat maar mogelijk is met
nieuwe zekerheden, die bovendien niet zelden worden toegerust met een ‘super
priority’.7 Ook kan het saneringsplan voorzien in een verschillende behandeling
van categorieën van schuldeisers.8 Niettemin blijft de voorwaarde gesteld dat de
procedure aan de schuldeisers het uitzicht geeft van een billijke behandeling. In
die zin wordt in aanbeveling 1 (d) van de UNCITRAL Legislative Guide on
Insolvency Law (2005) de eis gesteld van een ‘equitable treatment of similar si-
tuated creditors’.9

De paritas-regel is niet onomstreden. Men kan er moeilijk omheen dat de
uitwerking in de praktijk in vele gevallen theoretisch blijft ten gevolge van al-
lerlei mechanismen (voorrechten, boedelschulden, verrekening, verbintenis-
rechtelijke constructies enz.). Om die reden betoogt de Engelse auteur Mokal
zelfs dat de paritas-regel als normerend beginsel van het insolventiebeginsel
achterhaald is: ‘Not only it is rare and unnecessary in the real world, it is also
useless as an ideal.’10
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10. Rizwaan Jameel Mokal, ‘Priority as pathology: the pari passu myth’, Cambr. Law Journ.,
2001, (581) p. 621.
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2. Partijautonomie en paritas

3. Tegenover de paritas-regel staat het beginsel van de partijautonomie op
grond waarvan conventionele zekerheidsrechten in het leven kunnen worden
geroepen. Hoe moet het conflict tussen beide beginselen worden beslecht? Is de
erkenning van conventionele zekerheidsrechten vanuit economisch oogpunt wel
verantwoord? Leiden zij tot betere kredietverlening en aldus tot een grotere
welvaart, zoals veelal wordt aangenomen? Verdient een stelsel dat gewoon uit-
gaat van een absolute gelijkheid onder schuldeisers niet de voorkeur?11 Me -
chanismen waardoor de paritas-regel wordt doorbroken kunnen slechts als ef-
ficiënt worden beschouwd wanneer de voordelen voor zekerheidshouder en ze-
kerheidsverschaffer opwegen tegen de nadelen voor de overige schuldeisers.
Het debat tussen rechtseconomen wordt voornamelijk in de Verenigde Staten
ge voerd.12 De tegenstanders voeren aan dat de mogelijkheid voor kredietverle-
ners om zekerheidsrechten te bedingen leidt tot een resultaat dat noch fair, noch
efficiënt is.13 De erkenning van conventionele zekerheidsrechten is, zo wordt
betoogd, in de eerste plaats onrechtvaardig ten opzichte van onvrijwillige
schuldeisers (bijv. benadeelden van onrechtmatige daden) en van schuldeisers
met geringe toegang tot informatie. Verder is de economische efficiëntie van
zekerheidsrechten nooit bewezen. In de meest kritische visie moeten zeker-
heidsrechten worden aanzien als mechanismen waarbij kredietnemers en kre-
dietgevers elkaar voordelen toeschuiven op de kap van al de overige schuldei-
sers.

Door de verdedigers van zekerheidsrechten wordt o.m. aangevoerd dat de
erkenning door de rechtsorde van zekerheidsposities verantwoord is omdat
zulks leidt tot een optimale allocatie van monitoringkosten. Ook wordt aange-
voerd dat monitoring door de zekerheidshouder (huisbankier) tot gevolg heeft
dat het de kredietnemer ervan weerhoudt om economisch ongezonde beslissin-
gen te nemen, hetgeen in het voordeel speelt van alle schuldeisers.
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11. Voor auteurs als Mokal rust de bewijslast evenwel bij de verdedigers van de paritas-regel.
12. Th. H. Jackson & A.T. Kronman, ‘Secured Financing and Priorities among creditors’, Yale

LJ 1979, p. 1143-1182; A. Schwartz, ‘Security interests and bankruptcy priorities: a review
of current theories’, Journ. Legal Studies, 1981, p. 1-10. Zie ook J.W. Bowers, ‘Security
Interests, Creditor’s Priorities and Bankruptcy in Encyclopaedia of Law of Economics con-
sulteerbaar online. Voor Engeland V. Finch, ‘Security, Insolvency and Risk: Who pays the
Price?’, Mod.Law Rev. 1999, p. 633-670; R.J. Mokal, ‘The Search for Someone to Save: a
Defensive Case for the Priority of Secured Credit’, Oxford Jour.Leg.St. 2002, p. 687-728.
Voor deze discussie ook N.H.W. van den Heuvel, Zekerheid en voorrang, Den Haag, 2004,
p. 115-135.

13. L. M. LoPucki, ‘The unsecured creditor’s bargain’, Va.L.Rev. 1994, 1887-1987. Zie ook
L.A. Bebcuck en J.M. Fried, ‘The uneasy case for the priority of secured claims in bank-
ruptcy’, Yale L.J. 1996, 857-934.
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De algemeen geldende opvatting is dat zekerheidsrechten inderdaad bijdra-
gen tot een efficiëntere kredietverlening en dus tot economische groei. Alles -
zins is moeilijk weerlegbaar dat zonder de mogelijkheid van het verschaffen
van zekerheidsrechten er in het geheel geen kredietverlening zou bestaan.

4. Als uitgangspunt mag worden aangenomen dat een performante economie
dus moeilijk kan zonder kredietverlening en aldus een efficiënt stelsel van ze-
kerheden onderstelt.14 Dit is ook het uitgangspunt van de UNCITRAL Legisla -
tive Guide on Secured Transactions (2007).15 In dit document worden de crite-
ria en doelstellingen omschreven waaraan zo’n stelsel moet voldoen.16

Nu heeft het weinig zin een dergelijk stelsel uit te bouwen wanneer blijkt dat
conventionele zekerheden in insolventieprocedures ten onder gaan of  dat zij in
de samenloop worden overvleugeld door wettelijke preferenties. 

Het eerste risico is in Nederland niet aan de orde gelet op de erkenning van
pand- en hypotheekhouders als ‘separatisten’. Deze schuldeisers kunnen hun
rechten uitoefenen alsof er geen collectieve procedure is.17 Vanuit Europees
perspectief lijkt Nederland wel het beloofde land voor zekerheidsgerechtigden.
In vele landen werden separatistenposities gaandeweg afgebouwd of alleszins
beknot (bijv. Frankrijk en België). Zelfs in traditioneel crediteurvriendelijke
landen (bijv. Engeland en Duitsland) werden beperkingen aangebracht ter vrij-
waring van het collectieve belang van de procedure.18 Nederland is een credi-
teurvriendelijk land en dat blijft zo onder het Voorontwerp Insolventiewet ook
al wordt daar gekozen voor een wat meer gebalanceerde benadering waardoor
echter aan de kern van de rechten van de zekerheidshouders niet wordt ge-
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14. Ook de wijze waarop insolventieprocedures worden geregeld, dragen daartoe bij: S. Davy -
denko en J. Franks, Do Bankruptcy Codes matter?, 2006 consulteerbaar op http://ssrn.com/
abstract=647861.

15. Van dit uitgangspunt wordt tevens uitgegaan in o.a. IMF, Orderly & Effective Insolvency
Procedures (1999), beschikbaar op http://www.imf.org/external/pubs/ft/orderly/; The World
Bank, Principles and Guidelines for Effective Insolvency and Creditor Rights Systems
(2001), beschikbaar op http://www.worldbank.org/ifa/ipg_eng.pdf en de EBRD Model Law
on Secured Transactions 2004, beschikbaar op http://www.ebrd.com/pubs/legal/secured.
htm.

16. Zie http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/payments/Guide_securedtrans.html.
17. Al is dit niet zonder controverse: F.M.J. Verstijlen en F.M. van Nieuwstadt, ‘Stelling: De se-

paratistenpositie voor zekerheidsgerechtigde moet worden afgeschaft’, TvI 2005, p. 48-52.
18. Zie voor het Duitse recht de regeling m.b.t. de Absonderungsrechten (§ 166 InsolO) en in

Engeland m.b.t. administrative receivership door zekerheidsschuldeisers (sec. 250 van de
Enterprise Act 2002).
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raakt.19 Een belangrijke innovatie die wel met enige zorg wordt tegemoet gezien
is de door art. 3.6.10 in het vooruitzicht gestelde boedelbijdrage.20

Wat het tweede betreft, waarschuwt de laatstgenoemde UNCITRAL Legisla -
tive Guide dat de wetgever zuinig moet omspringen met het toekennen van
voorrechten, zeker wanneer dit ten koste gaat van de zekerheidshouders.21 Ook
wat dat betreft, steekt het Nederlandse recht gunstig af van andere rechtstelsels
(bijv. België en Frankrijk) die gekenmerkt worden door een veelvoud van wet-
telijke preferenties (en andere mechanismen zoals ‘actions directes’) die bo-
vendien in sommige gevallen ook de zekerheidshouders niet ontzien (bijv. het
Franse ‘super-privilège’ van de werknemers). Het aantal voorrechten blijft in
Nederland beperkt. Een steen des aanstoots blijft echter voor velen het bodem-
voorrecht van de fiscus.

3. De rechten van de Prins

5. Bij voorrechten wordt aan een schuldeiser een voorrangspositie verleend in
geval van samenloop. Voor het doorbreken van de paritas-regel moeten goede
redenen voorhanden zijn. Aangezien de verhouding tussen de schuldeisers
wordt gewijzigd moet die verantwoording dan ook in die verhouding kunnen
worden aangewezen. In landen die gekenmerkt worden door een wildgroei van
voorrechten is zo’n verantwoording vaak ver te zoeken.22 De invoering van
voorrechten berust daar niet zelden op onjuiste veronderstellingen en soms ge-
woon op lobbywerk of electorale overwegingen.

Een voorrecht dat echter in nagenoeg alle rechtstelsels traditioneel als evi-
dent wordt erkend, is dat van de fiscus. Reeds bij de Romeinen beschikte de fis-
cus over een wettelijke hypotheek en een voorrecht (privilegium fisco in de
Codex Iustinianus, C. 7.73). In Joos de Damhouders Practycke in civile saec-
ken kan men lezen dat de ‘rechten van de Prins’ eerst moesten worden voldaan
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19. Zie nader D. Faber, ‘Zekerheidsrechten naar huidig en komend insolventierecht’, in: De be-
windvoerder, een octopus, Deventer: Kluwer 2008, p. 363-419. Een somberder beeld schetst
R. Westrik, ‘Zekerheidsrechten en insolventiewet’, WPNR 2008/6760, p. 511-516.

20. Zie daarover Faber die gelet de rechtzekerheid ervoor pleit om de hoogte ervan wettelijk te
regelen (‘Zekerheidsrechten naar huidig en komend insolventierecht’, o.c. 397). Zie voor
België art. 6 Koninklijk Besluit 10 augustus 1998. Wanneer de opbrengst volstaat om zowel
de vordering van de zekerheidsgerechtigde als de boedelbijdrage te voldoen, is de
Commissie terecht van oordeel dat de boedelbijdrage niet ten koste mag gaan van de sepa-
ratist (zie voor dezelfde controverse in België E. Dirix en R. De Corte, Zekerheidsrechten,
Antwerpen, 2006, p. 50-51).

21. Aanbeveling 83: ‘The law should limit, both in numbers and amount, preferential claims ari-
sing by operation of law that have priority over security rights and, to the extent preferential
claims exist, they should be described in the law in a clear and specific way’.

22. Voor België: E. Dirix en R. De Corte, Zekerheidsrechten, Antwerpen, 2006, p. 148-151.
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na de executiekosten (260, 3), zoals in de Magna Carta was bepaald dat ‘The
King’s debtor dying, the King shall be paid first’ (1225 3 C.18).

6. De voorrangsbehandeling van belastingschulden is in het moderne insolven-
tierecht minder vanzelfsprekend geworden. Het bloed van de Prins kleurt dui-
delijk minder blauw. In vele rechtstelsels ziet men een afbouw van de fiscale en
sociale preferenties in insolventieprocedures.23 Zo werd in de Duitse hervor-
ming geopteerd voor een klassenloze procedure.24 De fiscale en sociale voor-
rechten werden in de InsO op grond van rechtseconomische motieven afge-
schaft.25 De grondliggende gedachte daarbij was om op die manier het be-
schikbaar dividend voor de onverzekerde schuldeisers te vergroten.26 Verder
zou een toename van de recuperatiegraad ook een gunstige weerslag hebben op
de kredietverlening.27 Ook in Engeland werd het voorrecht van de fiscus
(‘Crown preference’) in insolventieprocedures teruggedrongen. In Nederland28

en in vele andere landen29 staan de fiscale voorrechten ter discussie. Het
Voorontwerp Insolventiewet laat zich hier niet over uit, maar de Commissie
kiest wel resoluut voor de afschaffing van het bodemvoorrecht.30 Het bodem-
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23. Zie o.m. B. Morgan, ‘Should the Sovereign be paid first? A Comparative International
Analysis of the Priority for Tax Claims in Bankruptcy’, American Bankruptcy Law Journal
2000, p. 461-507.

24. A. Flessner, ‘National Report for Germany’, in: Principles of European Insolvency Law,
Deventer: Kluwer 2003, nr. 166, p. 357.

25. Al lijkt door recente wetgevende ingrepen de slinger terug in de andere richting te gaan: D.
Dürsschmidt, ‘Abolition of Tax Priorities in Germany: a Myth?’, Int.Corp.Rescue 2005, p.
227-233; G. Pape, ‘Rückkehr der Insolvenzvorrechte’, NZI 2008/3, p. 6-7. In het bijzonder
moet worden gewezen op de herinvoering in 2008 van het voorrecht voor bijdragen van so-
ciale zekerheid (J. Bauer, ‘Die schleichende Wiedereinführung von Insolvenzvorrechten zu-
gunsten des Fiskus und der Socialkassen schreitet voran’, ZInsO 2008, p. 119-125).

26. Voor Nederland zou dit neerkomen op een bedrag tussen de 700 en 926 miljoen euro
(Afschaffen of niet? Analyse van fiscale verhaalsrechten bij faillissementen, Centraal
Planbureau, 2004, p. 16), www.cpb.nl. 

27. Of dit laatste ook het geval is, blijft onzeker. Naar verluidt zou een hogere recuperatiegraad
slechts een marginale invloed hebben op de kredietbereidheid: ECORYS, Gedragseffecten ten
gevolge van wijzigingen in het regime van de fiscale voorrechten, Rotterdam, 2004, p. 67.

28. Zie o.m. S.C.J.J. Kortmann (ed.) Faillissement en Fiscus, INSOLAD Jaarboek, Deventer:
Kluwer 2001 en Gedragseffecten ten gevolge van wijzigingen in het regime van de fiscale
voorrechten, Rapport Ministerie Economische Zaken (2004), www.ez.nl.

29. Zie bijv. voor Canada: S. Ben-Ishai, ‘Technically the King can do wrong in reorganizing in-
solvent corporations: Evidence from Canada’, Int.Insolv.Rev. 2004, p. 115-136.

30. S.C.J.J. Kortmann en N.E.D. Faber (red.) Geschiedenis van het Faillissementsrecht. Voor -
ontwerp Insolventiewet, Deventer: Kluwer 2007, p. 152. Door de commentatoren wordt al-
leszins gepleit voor de schorsing van het bodembeslag tijdens de afkoelingsperiode: M. J.
van der Aa, ‘De afkoelingsperiode nieuwe stijl’, TvI 2008, p. 88; N. Vermunt, ‘De herzie-
ning van de afkoelingsperiode onder het Voorontwerp Insolventiewet’, in: De Bewind voer -
der, een octopus, Deventer: Kluwer 2008, p. 351.
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voorrecht wordt in het Voorontwerp wel onderworpen aan de 2:1 verhouding bij
uitdeling.31 Zelfs in Frankrijk32 en in België33 wordt de bijzondere positie van
de fiscus in vraag gesteld. Recent werd trouwens een wetsvoorstel neergelegd
strekkende tot de afschaffing van de fiscale voorrechten.34 Volgens de indieners
van het wetsvoorstel ontbreekt een afdoende verantwoording voor het verlenen
van een algemeen voorrecht in de verhouding tussen de fiscus en de overige
schuldeisers van de belastingplichtige.

4. Rechtseconomische gezichtspunten

7. Het traditionele argument voor de bescherming van de voorrangspositie van
de fiscus is de publiekrechtelijke aard van de vordering en de continuïteit van
de staat. De schatkist moet op de belastinginkomsten kunnen rekenen. Het af-
schaffen van de voorrechten heeft belangrijke budgettaire gevolgen. Daarnaast
worden nog talrijke andere argumenten aangevoerd: de fiscus kiest haar debi-
teuren niet, de fiscus is een onvrijwillige schuldeiser, de fiscus beschikt niet
over de mogelijkheid om vooraf zekerheidsrechten te bedingen, de fiscus kan
het inningsrisico op haar schuldenaren niet incalculeren aangezien de belas-
tingspercentages vastliggen, voor sommige belastingen heeft de belastingplich-
tige enkel maar een doorgeeffunctie, de fiscus heeft in vergelijking met com-
merciële schuldeisers af te rekenen met een andere attitude bij vele van haar de-
biteuren (het niet stipt betalen van belastingen wordt als minder laakbaar be-
schouwd), de fiscus is een lankmoedige schuldeiser (zogenoemde ‘coulance’-
argument), het onbetaald blijven van belastingschulden verhoogt de last voor de
andere belastingplichtigen. 

De meeste van deze argumenten kunnen de kritiek niet weerstaan.35 Het ar-
gument dat de schatkist met zekerheid op haar inkomsten moet kunnen reke-
nen, geldt voor de Commissie Houwing evengoed voor andere schuldeisers.
Wat het argument van het algemeen belang betreft, wordt opgemerkt dat niet
valt in te zien waarom dit ten koste dient te gaan van de toevallige medecredi-
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31. Zie daarover uitgebreid A.J. Tekstra, ‘Voorrang en voorrechten, inclusief de positie van de
fiscus en overige fiscale aandachtspunten’, in: Het Voorontwerp Insolventiewet nader be-
schouwd, Nijmegen, 2008, p. 73.

32. M. Cabrillac en C. Mouly, Droit des sûretés, Parijs, 2007, 465, nr. 679 : het exact aantal fis-
cale voorrechten is er trouwens onbekend.

33. P. Coussement, ‘De beschermde positie van de fiscus en RSZ in geval van insolventie’, in:
Liber amicorum E. Wymeersch, Antwerpen, 2008, p. 259-281.

34. Wetsvoorstel G. De Padt e.a., Parl.St. Kamer 2008-09, 52-1521/001.
35. Zie Rapport van de commissie bevoorrechting van vorderingen (Commissie-Houwing),

1974, p. 23-24; Afschaffen of niet? Analyse van fiscale verhaalsrechten bij faillissementen,
Centraal Planbureau, 2004, www.cpb.nl. 
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teuren van de belastingschuldenaar. De onmogelijkheid van het selecteren van
de debiteuren en van het verdisconteren van het inningsrisico wordt door
rechtseconomen als een onvoldoende verantwoording beschouwd, aangezien de
fiscus, in tegenstelling tot andere schuldeisers, het voordeel heeft van een vol-
ledig gedifferentieerde groep van debiteuren. Tegen een bevoorrechte positie
wordt verder aangevoerd dat het marginaal nut van het voorrecht voor de fiscus
(het onbetaald gedeelte is ten slotte maar een fractie van de totale belastingont-
vangsten) niet opweegt tegen het voordeel van de gewone schuldeisers die hun
recuperatiegraad verhoogd zien door het afschaffen van het voorrecht.

Verder is de fiscus zelf ook schuldeiser van de overige faillissements-
schuldeisers zodat een verhoogde recuperatiegraad van deze schuldeisers uit-
eindelijk ook de fiscus ten goede komt.36 Dit geldt temeer indien een ‘domino-
effect’ onder schuldeisers van de failliet kan worden tegengegaan door de ver-
hoogde recuperatiegraad.

8. Een hardnekkig argument blijft, zowel in Nederland als in België, het ‘cou-
lance’-argument. De fiscus is een lankmoedige schuldeiser die gemakkelijk uit-
stel van betaling verleent en ook niet staat te drummen om het faillissement aan
te vragen omdat hij zich verzekerd weet van een voorkeursbehandeling wanneer
het mis zou gaan. Ook de Commissie Houwing acht het soepelheidargument
het belangrijkste argument ten gunste van het fiscaal privilege. Zonder voor-
recht zou bovendien de invorderingspolitiek moeten worden aangescherpt wat
dan weer ongunstig zou afstralen op het instituut der belastingen en op de over-
heid in het algemeen.37

Tegen dit argument wordt opgeworpen dat deze lankmoedigheid bij de in-
vordering er uiteindelijk toe leidt dat de fiscus fungeert als ‘lender of last res-
ort’.38 Dit heeft in de eerste plaats tot gevolg dat inefficiënte ondernemingen in
leven worden gehouden waardoor weer andere schuldeisers op het verkeerde
been worden gezet. Uit empirisch onderzoek bij reorganisatieprocedures in
België zijn de perverse gevolgen van dit systeem aan het licht gekomen.39 Men
heeft moeten vaststellen dat de reorganisaties van ondernemingen met veel pu-
blieke schulden minder succesrijk blijken te zijn. De levensvatbaarheid van
kansloze ondernemingen wordt dus kunstmatig verlengd. Verder is een sterke
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36. R.A. López-Ibor en J. Artés-Caselles, ‘Bankruptcy proceedings and Government: should
bankruptcy law grant privileges to the treasury ?,’ in: German Working Papers in Law and
Economics, consulteerbaar op http://www.bepress.com/gwp/default/vol2003/issl/art9 .

37. Rapport van de commissie bevoorrechting van vorderingen, p. 25.
38. P. Coussement, o.c. 275.
39. B. Leyman, K. Schoors en P. Coussement, ‘The Role of Firm Viability, Creditor Behavior

and Judicial Discretion in the Failure of Distressed Firms under Court-supervised Restruc -
turing: Evidence from Belgium’ 2008, consulteerbaar op http://ssrn.com/abstract=998547.
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toename gebleken van deze schulden in de aanloop van de procedure. Daarbij
komt nog dat deze financiële middelen in hoofdzaak werden aangewend om de
bank- en handelsschulden af te bouwen. Commerciële schulden worden zo-
doende gerecycleerd tot belastingschulden. Kortom, er ontstaat, aldus de on-
derzoekers, een oneigenlijke overheidssubsidie ten gunste van professionele
kredietverleners die over meer middelen beschikken om zich in te dekken tegen
de insolventie van hun debiteur.

5. Conclusie

9. De argumenten die pleiten voor het afschaffen van de fiscale voorrechten
zijn erg overtuigend. Om die redenen is men in talrijke rechtstelsels, voorna-
melijk in Angelsaksische landen en in Duitsland, deze weg reeds opgegaan. Al
dient gezegd dat dit gebeurde in tijden die economisch en op het vlak van de
staatsfinanciën rooskleuriger waren dan de onze.

Zo’n afschaffing sluit ook aan bij de wens om de niet gesecureerde schuld-
eisers, die overigens ook belastingschuldenaren zijn, beter te beschermen in in-
solventieprocedures door hun recuperatiegraad te verhogen. Zo ziet men in re-
cente wetgevingen dat maatregelen worden getroffen om deze categorie van
schuldeisers te beschermen door een gedeelte van het actief aan hen voor te be-
houden (de zogenoemde ‘carve out’).40 In gelijke zin gaat het Nederlandse
Voorontwerp Insolventiewet dat bepaalt dat de uitdelingen aan preferente re-
spectievelijk concurrente schuldeisers in beginsel dienen te geschieden in een
verhouding van 2:1 (art. 6.3.2).

Het leidt geen twijfel dat de vordering van de schatkist van een bijzondere
aard is. De fiscus geniet daarom ook terecht over een sterke positie die alle mo-
gelijkheden biedt om de belastingen op een efficiënte en tijdige wijze te innen.
In vergelijking met een modale schuldeiser beschikt de fiscus over betere in-
formatie en over efficiënte invorderingsmiddelen. Er valt echter niet in te zien
waarom de schatkist na het ontstaan van de samenloop nog bovenop van een
voorkeurspositie moet kunnen genieten. Indien men opteert voor het creëren
van een voorrang bij samenloop, dan moet de verantwoording hiervoor kunnen
worden aangetoond in de verhouding tot de andere schuldeisers. Welnu, zo’n
verantwoording is niet te vinden.

Het onderscheid tussen belastingen die door de belastingplichtige zelf ver-
schuldigd zijn en deze die in wezen voor rekening van de schatkist worden
geïnd, is evenwel pertinent. Voor de inning van deze belastingen schiet echter
het instandhouden van het voorrecht eveneens tekort. In plaats daarvan dient de
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40. Bijv. de Engelse Insolvency Act (1986) zoals gewijzigd door de Enterprise Act van 2002.
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voorkeur te worden gegeven aan gedragssturende aansprakelijkheidsregelingen
voor het niet betalen van deze schulden.41 Deze benadering wordt trouwens ook
gevolgd in andere rechtstelsels.42
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41. P. Coussement, o.c., 276-281.
42. Zie bijv. J. Duns en J. Glover, ‘The Tax Priority in Insolvency. An Australian Perspective’,

Int.Insolv.Rev. 2005, p. 171-186 waar de fiscale voorrechten werden afgeschaft en vervan-
gen door een aansprakelijkheidsregime voor bestuurders voor niet afgedragen belastingen.
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Grensoverschrijdende insolventies naar Nederlands
recht in relatie tot de Uncitral Model Law on Cross
Border Insolvencies
MR. M.A.L.M. WILLEMS
MR. A.W. DE MAN1

1. Inleiding

Door de toename van het aantal grensoverschrijdende insolventieprocedures is
de vraag naar een uniforme regelgeving toegenomen. Nationale insolventie
wetgeving blijkt niet te zijn toegerust op de behandeling van grensoverschrij-
dende insolventieprocedures en dat leidt vaak tot inadequate en met elkaar strij-
dige oplossingen, waardoor het redden van bedrijven in financiële problemen
wordt bemoeilijkt en het wordt verhinderd een zo hoog mogelijke waarde uit de
boedel te halen.2 Verder is ook fraude nauwelijks geregeld in grensoverschrij-
dende insolventieprocedures.

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft op 17 december
1966 UNCITRAL ingesteld, de ‘United Commission on International Trade
Law’. Het doel van deze commissie is om de eenheid van het internationale
handelsrecht te bevorderen. Ook het insolventierecht wordt daarbij betrokken.
UNCITRAL overweegt daarover zelf dat een regeling voor internationaal han-
delsrecht niet compleet is zonder dat er tevens rekening wordt gehouden met de
gevolgen van insolventie.3 Overigens is UNCITRAL zeker niet de enige inter-
nationale organisatie die zich bezig houdt met grensoverschrijdende insolven-
ties; ook bijvoorbeeld de World Bank en de Asian Development Bank zijn daar
zeer actief in.

De toename van het aantal grensoverschrijdende insolventieprocedures en de
daarbij komende problemen hebben ertoe geleid dat UNCITRAL zich ge-
roepen voelde de Model Law on Cross Border Inolvencies op te stellen (hier-
na de ‘Model Law’). Deze Model Law is op 30 mei 1997 aangenomen door
UNCITRAL. UNCITRAL omschrijft de Model Law zelf als ‘designed to assist
States to equip their insolvency laws with a modern, harmonized and fair fra-
mework to address more effectively instances of cross-border insolvency’.

75

1. Mr. M.A.L.M. Willems en mr. A.W. de Man zijn werkzaam bij Kennedy Van der Laan te
Am sterdam.

2. Guide to enactment, nr. 13.
3. Guide to enactment, nr. 16.



Een van de doelen van de Model Law is het verbeteren van communicatie en
coördinatie tussen de rechterlijke instanties en curatoren/bewindvoerders in de
betrokken jurisdicties.4 Door middel van het harmoniseren van de insolventie-
wetgeving in de verschillende landen kan de kans groter gemaakt worden dat
crediteuren betaling ontvangen en op zichzelf levensvatbare ondernemingen
worden gered waarmee werkgelegenheid wordt behouden. Bovendien wordt
aldus de rechtszekerheid in het handelsverkeer bevorderd.

Ook op Europees niveau is het belang van doeltreffende grensoverschrijdende
insolventieprocedures overwogen en is gewerkt aan het harmoniseren van de re-
gelgeving omtrent grensoverschrijdende insolventieprocedures. Dit heeft ertoe
geleid dat op 29 mei 2000 de Verordening (EG) nr. 1346/2000 van de Raad van
de Europese Unie van 26 mei 2000 betreffende insolventieprocedures (PbEG
2000, L 160) is uitgevaardigd welke op 31 mei 2002 in werking is getreden.
Deze verordening zal verder worden aangeduid als de ‘Insolventieverordening’
en afgekort ‘EIR’.5 De Insolventieverordening is uitsluitend van toepassing op
procedures waarbij het centrum van de voornaamste belangen van de schulde-
naar in de Europese gemeenschap ligt en zij is uitgevaardigd ter verwezenlij-
king van ‘efficiënte en doeltreffende grensoverschrijdende insolventieprocedu-
res’ binnen de Gemeenschap. De Raad van de Europese Unie overweegt daar-
toe dat:

‘De activiteiten van ondernemingen hebben meer en meer grensoverschrij-
dende gevolgen en vallen daardoor in toenemende mate onder de regels van
het Gemeenschapsrecht. Ook de insolventie van ondernemingen heeft ge-
volgen voor de goede werking van de interne markt en vergt derhalve een
handeling van de Gemeenschap die dwingt tot coördinatie van de maatre-
gelen die ten aanzien van het vermogen van een insolvente schuldenaar
worden getroffen’.6

‘De goede werking van de interne markt moet verhinderen dat er prikkels
voor partijen bestaan om ter verbetering van hun rechtspositie geschillen of
goederen van de ene lidstaat naar de andere over te brengen (“forum shop-
ping”)’.7
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‘Deze doelstellingen kunnen in onvoldoende mate door de lidstaten worden
verwezenlijkt en een handeling van de Gemeenschap is derhalve gerecht-
vaardigd.’8

Volgens UNCITRAL zouden staten die de Model Law implementeren in hun
rechtssysteem, hun wetgeving dermate verbeteren dat zij in staat zijn proble-
men die rijzen bij grensoverschrijdende insolventieprocedures effectief aan te
pakken.9 De vraag is dan ook of (bepalingen uit) de Model Law niet zou(den)
kunnen worden opgenomen in de Nederlandse Faillissementswet voor insol-
ventieprocedures die zijn geopend in andere landen, maar die niet door de In -
sol  ven tieverordening worden beheerst.

In deze bijdrage wordt onder meer bekeken in hoeverre de Model Law bij
grensoverschrijdende insolventieprocedures meer dan wel minder rechten toe-
kent aan schuldeisers dan deze onder de het Nederlandse recht in het algemeen,
de Faillissementswet in het bijzonder, en onder de Insolventieverordening heb-
ben.

Omdat de Model Law (vooralsnog) niet opgenomen is in ons nationale recht,
en daardoor wellicht (nog) minder bekend is, zal de Model Law allereerst kort
worden toegelicht. Voorts zal een vergelijking worden gemaakt van de rechten
van schuldeisers in nationaal (faillissements)recht en de rechten van schuldei-
sers in grensoverschrijdende insolventieprocedures op grond van de Insolven -
tie ver ordening en de Model Law. Een volledige vergelijking van de verschil-
lende regelingen gaat het kader van deze bijdrage te buiten. Daarom beperken
wij ons tot enkele leerstukken.

2. De Model Law

2.1 Opbouw

De Model Law is opgebouwd uit vijf hoofdstukken en behelst 32 artikelen. Als
verklarende achtergrondinformatie en handleiding voor staten die overwegen
de Model Law te gebruiken voor hun op te stellen insolventiewetgeving, is te-
vens de ‘Guide to Enactment’ opgesteld.
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De Model Law heeft de vorm van een modelwet. Bij het besluit om dit in deze
vorm te presenteren werd overwogen dat het vormen van een verdrag enerzijds
aanzienlijk meer tijd zou kosten en anderzijds het risico met zich bracht dat het
door te weinig landen vervolgens geratificeerd zou worden. Daarnaast is een
modelwet flexibeler. Staten die overwegen de Model Law op te nemen in hun
eigen wetgeving hoeven dan ook niet de wetgeving integraal over te nemen; het
staat hun vrij één of meer bepalingen weg te laten of voorgestelde bepalingen
anders te formuleren; in zoverre is de Model Law ‘slechts’ een richtlijn. UN-
CITRAL beveelt echter aan zo min mogelijk af te wijken van de Model Law
omdat er anders van de beoogde harmonisatie niets terecht komt.

Nadat de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties bij resolutie van 15
december 1997 haar waardering heeft uitgesproken jegens UNCITRAL voor
het opstellen van deze Model Law, wilde UNCITRAL verder gaan met haar in-
spanningen op het terrein van het insolventierecht. Met dit doel werd besloten
tot het opstellen van een uitgebreid overzicht van belangrijke doelstellingen en
kerneigenschappen van een sterk insolventieregime, inclusief buitengerechte-
lijke herstructureringen en een ‘guide’. Dit leidde tot het opstellen van een
handleiding die kan dienen als referentiekader voor nationale wetgevers bij het
voorbereiden van nieuwe wetgeving en de beoordeling van de geschiktheid van
bestaande wetgeving. Deze handleiding is de ‘Legislative Guide on Insolvency
Law’ genoemd en te raadplegen op www.uncitral.org. De Legislative Guide on
Insolvency Law is aangenomen op 25 juni 2004.

2.2 Belang kennisneming Model Law

Op dit moment hebben 17 jurisdicties inmiddels insolventiewetgeving die ge-
baseerd is op de Model Law, te weten: Eritrea (1998), Japan (2000), Mexico
(2000), Zuid Afrika (2000), Montenegro (2002), Polen (2003), Roemenië
(2003), Servië (2004), de Britse Maagdeneilanden (2005), de Verenigde Staten
(2005), Colombia (2006), Groot-Brittannië (2006), Nieuw-Zeeland (2006),
Zuid-Korea (2006), Australië (2008), Slovenië (2008) en Mauritius (2009).

Met de toename van het aantal landen dat de Model Law gebruikt bij het ont-
werpen van hun insolventiewetgeving en de toename van het aantal grensover-
schrijdende insolventieprocedures neemt het belang om kennis te nemen van de
Mode Law toe. Dit geldt te meer omdat de Insolventieverordening slechts ziet
op de intracommunautaire gevolgen van de grensoverschrijdende insolventie-
procedures, en dus niet op de juridische gevolgen voor procedures met derde
landen. De Insolventieverordening is niet van toepassing indien het centrum
van de voornaamste belangen buiten het grondgebied van een lidstaat is gele-
gen.

78

M.A.L.M. Willems en A.W. de Man



2.3 Reikwijdte Model Law

Art. 1 Model Law geeft de reikwijdte weer van de Model Law; zij is van toe-
passing in de volgende gevallen:
– de situatie waarin een rechterlijke instantie of curator/bewindvoerder van

een andere staat verzoekt om assistentie in verband met van een aldaar ge-
opende insolventieprocedure;

– de situatie waarin het verzoek om assistentie in verband met een insolven-
tieprocedure door een rechterlijke instantie of curator/bewindvoerder wordt
gericht tot de competente instantie in een andere staat;

– de situatie waarin tegelijkertijd in twee (of meer) staten insolventieprocedu-
res aanhangig zijn betreffende dezelfde schuldenaar;

– de situatie waarin crediteuren of andere belanghebbenden in een vreemde
staat belang hebben bij het aanvragen van of deelnemen aan een procedure
ingevolge de insolventiewetgeving van een andere staat.

Omdat UNCITRAL voor ogen heeft gehad dat de Model Law alleen betrekking
heeft op grensoverschrijdende insolventieprocedures, zou de Model Law op dat
punt derhalve een onderdeel kunnen vormen van de nationale wetgeving. In art.
2 Model Law wordt dan ook uitsluitend gesproken over de ‘foreign procee-
ding’, welke gedefinieerd is als:

‘a collective judicial or administrative proceeding in a foreign State, inclu-
ding an interim proceeding, pursuant to a law relating to insolvency in
which proceeding the assets and affairs of the debtor are subject to control
or supervision by a foreign court, for the purpose of reorganisation or li-
quidation.’

Alle grensoverschrijdende faillissementen die onder deze definitie vallen, kun-
nen in principe in aanmerking komen voor erkenning. De definitie van de
grensoverschrijdende insolventieprocedure is dermate breed dat het zowel kan
gaan om een gedwongen als om een vrijwillige procedure, om een faillissement
van een natuurlijke persoon of dat van een rechtspersoon. 

Art.1 lid 2 Model Law bepaalt uitdrukkelijk dat bepaalde nationale entiteiten,
zoals banken en verzekeringsmaatschappijen, die onderworpen zijn aan specia-
le nationale regelingen, niet onder de reikwijdte van de Model Law vallen. De
Insolventieverordening heeft een vergelijkbare restrictie in haar overweging:

‘Deze verordening mag niet van toepassing zijn op verzekeringsonderne-
mingen en kredietinstellingen, beleggingsondernemingen die diensten ver-
richten welke het houden van geld of effecten van derden behelzen, en in-
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stellingen voor collectieve belegging. Deze ondernemingen mogen niet on -
der deze verordening vallen omdat zij aan specifieke regelingen onderwor-
pen zijn waarbij de nationale toezichthoudende autoriteiten in bepaalde op-
zichten over omvangrijke bevoegdheden beschikken om in te grijpen’.10

3. De vergelijking van de rechten van schuldeisers

3.1 Is een vergelijking mogelijk?

Een vergelijking tussen de Faillissementswet, de Insolventieverordening en de
Model Law is lastig te maken. Deze drie regelingen hebben elk een eigen aard
en doel. De Faillissementswet bevat een samenstel van regels van zowel mate-
riële als procedurele aard. Regels met betrekking tot grensoverschrijdende in-
solventieprocedures bevat de Faillissementswet nauwelijks. De Insolventiever -
or dening en de Model Law bevatten – kort gezegd – met name procedurele re-
gels voor de internationale aspecten van een insolventieprocedure.11 Het woord
‘vergelijking’ is dan wellicht minder op zijn plaats en het kan beter een ver-
kenning worden genoemd in hoeverre de rechten die aan schuldeisers worden
toegekend in het nationale recht ook aan de schuldeisers worden toegekend in
grensoverschrijdende situaties. Met dat uitgangspunt worden hierna de drie ver-
schillende regelingen naast elkaar gelegd, waarbij wordt gekeken naar de rech-
ten van schuldeisers in faillissement. Bij de behandeling van de regelingen
wordt zoveel mogelijk de volgorde van de Faillissementswet aangehouden.

3.2 Recht om de aanvraag faillissement te doen

Op grond van de Faillissementswet hebben schuldeisers het recht om een ver-
zoek tot faillietverklaring van een schuldenaar te doen. Op verzoek van één of
meer van zijn schuldeisers kan een schuldenaar bij rechterlijk vonnis in staat
van faillissement worden verklaard.12

Op grond van de Insolventieverordening bepaalt het recht van de lidstaat waar
de insolventieprocedure wordt geopend, onder welke voorwaarden deze proce-
dure wordt geopend, verloopt en wordt beëindigd.13
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Wat betreft de secundaire insolventie procedures14 geldt dat:
Een secundaire faillissementsprocedure kan worden aangevraagd door:
– de curator in de hoofdprocedure;
– elke andere persoon of autoriteit die krachtens het recht van de lidstaat op

het grondgebied waarvan de secundaire procedure wordt aangevraagd, be-
voegd is om een insolventieprocedure aan te vragen.15

De Model Law kent de buitenlandse schuldeiser niet het recht toe het faillisse-
ment aan te vragen in het land waar de schuldenaar is gevestigd; of die moge-
lijkheid bestaat, is afhankelijk van het nationale recht van het land van de schul-
denaar. De schuldeiser heeft wel het recht om als buitenlandse schuldeiser
onder dezelfde voorwaarden als de schuldeisers in het land waarin het faillisse-
ment is uitgesproken, zijn vorderingen in te dienen.16

Wat betreft secundaire insolventieprocedures17 beperkt de Model Law het recht
van de schuldeiser in het land van de staat waar de Model Law geldend recht is
om een aanvraag van het faillissement van een schuldenaar te doen indien de
hoofdprocedure van het faillissement van de schuldenaar reeds is erkend in een
andere staat. Dit mag alleen indien de schuldenaar activa heeft in het land van
de betreffende staat.18

3.3 Verzet tegen faillietverklaring en opheffing van het faillissement

De Faillissementswet geeft de schuldeiser de mogelijkheid zich te verzetten
tegen de faillietverklaring van een schuldenaar in Nederland.19

Voor grensoverschrijdende insolventieprocedures is dit recht niet opgenomen in
de Insolventieverordening en de Model Law.
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14. Op grond van art. 1 EIR wordt als hoofdprocedure aangemerkt die procedure die door de
rechters wordt geopend in de lidstaat waar het centrum van de voornaamste belangen van de
schuldenaar is gelegen. Op grond van art. 2 EIR is, indien er reeds een hoofdprocedure is
geopend, en een tweede procedure wordt gestart in een lidstaat waar de schuldenaar een ves-
tiging heeft, de tweede procedure van de staat waar de vestiging is gelegen, de secundaire
procedure. Zie over de hoofdprocedure en de secundaire procedure onder meer ook A.J. Be -
rends, ‘Insolventie in het Privaatrecht’, Deventer: Kluwer 2005, hfdst. 3, par. 5.3. 

15. Art. 29 EIR.
16. Art. 13 Model Law.
17. De Model Law spreekt niet over hoofd- en secundaire procedures, maar over ‘main’ en ‘non-

main’ proceedings. Gemakshalve zullen wij dit onderscheid niet in de tekst maken.
18. Art. 28 Model Law.
19. Zie art. 10-12 Fw.

Grensoverschrijdende insolventies naar Nederlands recht



De schuldeiser heeft op grond van de Faillissementswet ook de mogelijkheid
om op te komen tegen de opheffing van het faillissement.20

De Insolventieverordening bepaalt dat wanneer het recht dat van toepassing is
op de secundaire procedure voorziet in de mogelijkheid deze procedure zonder
liquidatie te beëindigen door middel van een herstelplan, een akkoord of een
vergelijkbare maatregel, een dergelijke maatregel door de curator van de hoofd-
procedure zelf kan worden voorgesteld.

De beëindiging van de secundaire procedure door middel van een dergelijke
maatregel wordt pas definitief met de instemming van de curator van de hoofd-
procedure of, indien deze instemming er niet is, wanneer de voorgestelde maat-
regel de financiële belangen van de schuldeisers van de hoofdprocedure niet
aantast.

Iedere beperking van de rechten van de schuldeisers die voortvloeit uit het
beëindigen van de insolventieprocedure zonder liquidatie, kan voor goederen
van de schuldenaar waarop deze procedure geen betrekking heeft slechts ge-
volgen hebben wanneer alle belanghebbende schuldeisers daarmee instem-
men.21

De Model Law geeft geen regeling voor de beëindiging van faillissementspro-
cedures en derhalve aan de schuldeisers geen mogelijkheid zich daartegen te
verzetten.

3.4 Eigendomsvoorbehoud

Zowel de Faillissementswet als de Insolventieverordening bieden bescherming
aan de verkoper die aan de failliete koper heeft geleverd onder eigendoms-
voorbehoud.

Op grond van de Faillissementswet omvat het faillissement het gehele ver-
mogen van de schuldenaar ten tijde van de faillietverklaring en raakt het fail-
lissement het recht van de schuldeisers die goederen hebben geleverd onder ei-
gendomsvoorbehoud niet.22
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Ook de Insolventieverordening bepaalt:

‘De opening van een insolventieprocedure tegen de koper van een goed laat
de op een eigendomsvoorbehoud berustende rechten van de verkoper on-
verlet wanneer dat goed zich op het tijdstip waarop de procedure wordt ge-
opend, bevindt op het grondgebied van een andere lidstaat dan de lidstaat
waar de procedure is geopend.’23

Samen met de regeling van de Faillissementswet biedt de Insolventiever orde -
ning aldus een goede bescherming voor de leverancier onder eigendomsvoor-
behoud.

De Model Law zwijgt over eigendomsvoorbehoud. De verkoper wiens goed
zich buiten de Europese Unie bevindt, is derhalve slechts beschermd indien het
recht van het desbetreffende land daarin voorziet en zijn of haar eigendoms-
recht erkent en respecteert.

3.5 Faillissementspauliana

De Faillissementswet geeft enkel aan de curator de mogelijkheid de faillisse -
ments pauliana in te stellen wegens paulianeus handelen. Schuldeisers hebben
slechts de mogelijkheid om grond van de civielrechtelijke actio pauliana24 te
ageren dan wel een bevel van de rechter-commissaris uit te lokken op grond van
art. 69 Fw.

De Insolventieverordening laat een regeling omtrent paulianeus handelen over
aan de nationale wetgever. Art. 4 lid 2 bepaalt dat het recht van de lidstaat waar
de procedure wordt geopend, onder meer bepaalt:

‘(…)
m) de regels betreffende nietigheid, vernietigbaarheid of niet- tegenwerp-

baarheid van de voor het geheel van schuldeisers nadelige rechtshande-
lingen.’

Art. 13 EIR bevat echter een beperking indien degene die voordeel heeft gehad
bij een voor het geheel van schuldeisers nadelige handeling bewijst dat deze
handeling onderworpen is aan het recht van een andere lidstaat dan de lidstaat
waar de procedure is geopend en dat dat recht in het gegeven geval niet voor-
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ziet in de mogelijkheid om die handeling van de persoon of instantie te bestrij-
den.25

De Model Law geeft de mogelijkheid aan de buitenlandse curator om vooraf-
gaand aan, gelijktijdig met, en na de erkenning van de buitenlandse insolven-
tieprocedure, voorlopige voorzieningen te treffen ter bescherming van de cre-
diteuren.26 Na de erkenning heeft de curator de mogelijkheid maatregelen te
nemen om handelingen waardoor de crediteuren zijn benadeeld, te vernietigen
of op een andere wijze ongedaan te maken. Meer precies geeft de Model Law
deze mogelijkheid om acties ter bescherming van de crediteuren te nemen uit-
sluitend aan ‘a person or body administering a reorganization or liquidation’.27

3.6 Rechten van de schuldeisers bij de verificatievergadering en indiening
vordering

In de Faillissementswet is bepaald dat de gefailleerde de verificatievergadering
in persoon bijwoont, ten einde daar alle inlichtingen over de oorzaken van het
faillissement en de staat van de boedel te kunnen geven die hem door de rech-
ter-commissaris gevraagd worden. De schuldeisers kunnen de rechter-commis-
saris verzoeken omtrent bepaalde door hen op te geven punten inlichtingen aan
de gefailleerde te vragen.28

Bovendien heeft iedere schuldeiser die voorkomt op de voorlopige lijst van er-
kende en betwiste schuldvorderingen het recht de curator inlichtingen te vragen
omtrent elke vordering en haar plaatsing, dan wel haar juistheid te betwisten.29

De Insolventieverordening geeft in dit kader een algemene verwijzingsregel,
waarin is bepaald dat het recht van de lidstaat waar de procedure wordt geopend
de regels geeft betreffende de indiening, verificatie en toelating van vorderin-
gen.30

De Insolventieverordening stelt wel dat elke schuldeiser die zijn gewone
verblijfplaats, woonplaats of zetel heeft in een andere lidstaat dan de lidstaat
waar de insolventieprocedure is geopend, met inbegrip van de belastingautori-
teiten en de socialezekerheidsinstellingen van de lidstaten, het recht heeft zijn
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vorderingen in de insolventieprocedure in te dienen.31 Het indienen van de vor-
dering geschiedt schriftelijk.

Indien er sprake is van een hoofdprocedure en een secundaire procedure kan ie-
dere schuldeiser zijn vordering indienen in de hoofdprocedure en in elke se-
cundaire procedure.32

De curatoren van de hoofdprocedure en van een secundaire procedure dienen in
een andere procedure de vorderingen in die reeds zijn ingediend in de proce-
dure waarvoor zij aangewezen zijn, voor zover dat dienstig is voor de schuldei-
sers wier belangen zij behartigen en onverminderd het recht van laatstgenoem-
den om zich daartegen te verzetten of hun ingediende vorderingen in te trekken,
wanneer het van toepassing zijnde recht in die mogelijkheid voorziet.33

De Model Law geeft buitenlandse schuldeisers de mogelijkheid om onder de-
zelfde rechten als die de schuldeisers hebben in het land waar de insolventie-
procedure aanhangig is, deel te nemen aan die insolventieprocedure.34

3.7 Gelijke behandeling van schuldeisers

Op grond van het Nederlandse civiele recht hebben de schuldeisers in beginsel
een gelijke rang.35

Ook de Insolventieverordening en de Model Law36 gaan hiervan uit. De Raad
van de Europese Unie overweegt in de considerans bij de Insolventiever or de -
ning met zoveel woorden:

‘elke schuldeiser die zijn gewone verblijfplaats, woonplaats of zetel heeft in
de Gemeenschap, moet het recht hebben in elke in de Gemeenschap lopen-
de insolventieprocedure zijn vorderingen op de schuldenaar in te dienen.
Dit moet ook gelden voor belastingautoriteiten en socialezekerheidsinstan-
ties. Met het oog op de gelijke behandeling van de schuldeisers moet de uit-
deling van de opbrengst evenwel worden gecoördineerd. Elke schuldeiser
moet kunnen behouden wat hij in het kader van een insolventieprocedure
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31. Art. 39 EIR, en ook Overweging 21, Considerans Insolventieverordening.
32. Art. 32 lid 1 EIR.
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34. Art. 13 Model Law.
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Grensoverschrijdende insolventies naar Nederlands recht



verkregen heeft, doch kan pas aan de verdeling van de boedel in een ande-
re procedure deelnemen wanneer de schuldeisers met gelijke rang een even-
redige uitkering van hun vorderingen hebben gekregen.’37

Verder is in de Insolventieverordening opgenomen dat de schuldeiser die, nadat
een hoofdprocedure is geopend, door ongeacht welk middel, met name door
executiemaatregelen, geheel of gedeeltelijk wordt voldaan uit goederen van de
schuldenaar die zich op het grondgebied van een andere lidstaat bevinden, het-
geen hij heeft verkregen aan de curator moet restitueren, onder voorbehoud van
de eventuele zakelijke rechten die de schuldeiser jegens de schuldenaar mocht
hebben.38

Tevens is bepaald dat ter verzekering van een gelijke behandeling van de
schuldeisers de schuldeiser die in een insolventieprocedure een uitkering op
zijn vordering heeft ontvangen, pas aan uitdelingen in een andere procedure
deelneemt wanneer de schuldeisers van dezelfde rang of dezelfde categorie in
die andere procedure een gelijkwaardige uitkering hebben ontvangen.39

Eenzelfde soort regeling heeft de Model Law opgenomen in een ‘Rule of pay-
ment in concurrent proceedings’.40 Een crediteur die een vordering in meer dan
een procedure heeft ingediend, kan niet meer betaling verkrijgen dan (naar rato
van ieders vordering) andere crediteuren met gelijke rang.

Ook in ons nationale recht vinden we een vergelijkbare regeling in art. 203 Fw:

‘Schuldeisers, die na de faillietverklaring hun vordering geheel of gedeelte-
lijk afzonderlijk verhaald hebben op in het buitenland zich bevindende, aan
hen niet bij voorrang verbonden, goederen van de in Nederland gefailleer-
de schuldenaar, zijn verplicht het aldus verhaalde aan de boedel te vergoe-
den.’

3.8 Het akkoord

De Faillissementswet geeft schuldeisers het recht om hun stem uit te brengen
over het faillissementsakkoord.41
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Op grond van de Faillissementswet hebben de schuldeisers verder de mogelijk-
heid om een voortzetting van het bedrijf voor te stellen dan wel met een derge-
lijk voorstel in te stemmen of zich daartegen te verzetten.42 Daarnaast hebben
schuldeisers de mogelijkheid voor te stellen dat de voortzetting van het bedrijf
wordt gestaakt.43

Tot slot geeft de Faillissementswet de schuldeiser de mogelijkheid zich te ver-
zetten tegen de uitdelingslijst.44

In de Insolventieverordening en de Model Law zijn voor dergelijke rechten van
de schuldeisers geen aparte regelingen opgenomen.

3.9 Specifieke rechten naar de Faillissementswet die niet terugkomen in de
grensoverschrijdende regelgeving

Zoals al aangegeven zien zowel de Insolventieverordening als de Model Law
puur op grensoverschrijdende insolventieprocedures. Daar waar het wenselijk
is dat een kwestie nationaal geregeld is, geven zij geen regels maar verwijzen
zij naar het nationale recht dat van toepassing is op de insolventieprocedure.

Wij noemen als voorbeeld het recht van de schuldeiser die tevens schulde-
naar van de gefailleerde is om zijn schuld met zijn vordering te verrekenen,45

het recht van de schuldeiser die tevens pand- en/of hypotheekhouder is om zijn
recht uit te oefenen alsof er geen faillissement is46 en de bepaling dat de schuld-
eiser die een retentierecht heeft dit recht niet verliest door de faillietverkla-
ring.47

Een belangrijke regeling die de schuldeisers zeggenschap geeft en die niet terug
te vinden is in de Insolventieverordening en de Model Law is die van de schuld-
eiserscommissie. De rechtbank benoemt deze commissie uit de bij haar beken-
de groep van schuldeisers, indien de aard van de boedel of de belangrijkheid
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42. Art. 173a t/m 173d Fw.
43. Art. 174 Fw.
44. Art. 184 Fw e.v.
45. Art. 53 Fw.
46. Art. 57 Fw; zie ook art. 132 Fw: Schuldeisers, wier vorderingen door pand-, hypotheek-, of

retentierecht gedekt of op een bepaald voorwerp bevoorrecht zijn, maar die niet kunnen aan-
tonen dat een deel hunner vordering vermoedelijk niet batig gerangschikt zal kunnen wor-
den op de opbrengst der verbonden goederen, kunnen verlangen dat hun voor dat deel de
rechten van de concurrente schuldeisers worden toegekend met behoud van hun recht van
voorrang.

47. Art. 60 Fw.
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daarvan hiertoe aanleiding geeft.48 Overigens dient te worden bedacht dat van
deze in de Faillissementswet geboden mogelijkheid hoogst zelden gebruik
wordt gemaakt, terwijl dit, voor zover ons bekend, in Angelsaksische rechts-
systemen juist gebruikelijk is.

De commissie kan te allen tijde raadpleging van de boeken, bescheiden en an-
dere gegevensdragers op het faillissement betrekking hebbende vorderen. De
curator is verplicht aan de commissie alle van hem verlangde inlichtingen te
verstrekken. Tot het inwinnen van het advies van de commissie vergadert de cu-
rator met haar, zo dikwijls hij het nodig acht.49

De curator is voorts verplicht het advies der commissie in te winnen alvorens
een rechtsvordering in te stellen of een aanhangige voort te zetten of zich tegen
een ingestelde of aanhangige rechtsvordering te verdedigen, met uitzondering
van de in de wet genoemde gevallen.50 De curator is overigens niet gebonden
aan het advies der commissie.51

Bij het voortzetten van het bedrijf van de gefailleerde zal de curator, indien er
geen commissie uit de schuldeisers is benoemd, de machtiging van de rechter-
commissaris nodig hebben.52

De curator is, na ingewonnen advies van de commissie uit de schuldeisers zo
die er is, en onder goedkeuring van de rechter-commissaris, bevoegd vaststel-
lingsovereenkomsten of schikkingen aan te gaan.

Zoals gezegd is in de Insolventieverordening en de Model Law een dergelijk
adviesrecht van de schuldeisers niet geregeld en hangt het van het nationale
recht dat van toepassing is op de insolventieprocedure af of een dergelijk ad-
viesrecht aan de schuldeisers wordt toegekend.

Tot slot willen wij nog stil staan bij de plicht om de schuldeisers in te lichten.
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48. Art. 74 Fw.
49. Art. 77 Fw.
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het bedrijf van de gefailleerde, alsmede in de gevallen van art. 37, 39, 40, 58 lid 2, 73 lid 2,
100, 101, 175, laatste lid en 177 Fw, en in het algemeen omtrent de wijze van vereffening
en tegeldemaking van de boedel en het tijdstip en het bedrag der te verrichten uitdelingen.

51. Art. 79 Fw.
52. Art. 98 Fw.
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Op grond van de Faillissementswet wordt aan de schuldeisers de kennisgeving
van het faillissement door de curator onverwijld gedaan via een publicatie van
een uittreksel van het vonnis van faillietverklaring in de Nederlandse Staats -
courant.53

De Insolventieverordening geeft ook een verplichte kennisgeving van de
schuldeisers:54

‘Zodra in een lidstaat een insolventieprocedure wordt geopend, stelt de in
deze lidstaat bevoegde rechter of de door die rechter aangewezen curator de
bekende schuldeisers die hun gewone verblijfplaats, woonplaats of zetel in
een andere lidstaat hebben, daarvan onverwijld in kennis.
Deze kennisgeving, die geschiedt door individuele toezending van een be-
richt, betreft met name de in acht te nemen termijnen, de sancties ten aan-
zien van die termijnen, het orgaan of de instantie waarbij de vorderingen
moeten worden ingediend en de andere voorgeschreven maatregelen. Het
bericht vermeldt ook of schuldeisers met een bevoorrechte vordering of een
zakelijk zekerheidsrecht hun vorderingen moeten indienen.’

De Model Law bepaalt dat kennisgeving aan buitenlandse schuldeisers van het
openen van een insolventieprocedure geschiedt op grond van het recht dat op
het faillissement van toepassing is. De kennisgeving dient ook te worden ge-
daan aan de schuldeisers die geen adres hebben in de desbetreffende staat in-
dien volgens de insolventiewetgeving in die staat een dergelijke kennisgeving
dient te worden gedaan aan de crediteuren in die staat.55

4. Conclusie

De Faillissementswet is lastig te vergelijken met de Insolventieverordening en
de Model Law omdat de regelingen wat betreft het doel waarvoor ze zijn ge-
schreven wezenlijk verschillen. De Faillissementswet heeft ten doel met name
een nationaal faillissementsregime integraal te regelen, terwijl de Insolventie -
verordening en de Model Law met name procedurele regels bevatten voor de
internationale aspecten van een insolventieprocedure.

Dit is ook terug te zien in de inhoud van de regelingen voor wat betreft de rech-
ten die aan schuldeisers zijn toegekend. Daar waar de Faillissementswet uitge-
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breide rechten toekent aan de schuldeisers, verwijzen de Insolventiever -
ordening en de Model Law veelal naar het nationale recht dat van toepassing is
op de insolventieprocedure voor een uitgebreidere behandeling van de rechten
van schuldeisers. Op deze manier is het aan de nationale wetgever om de rech-
ten van schuldeisers in te vullen, met inachtneming van wat op nationaal niveau
wenselijk is.

Dit is ook wel begrijpelijk. Een internationale organisatie als UNCITRAL heeft
nu eenmaal geen bevoegdheid in te grijpen in nationale wetgeving. Zij moet dus
volstaan met aanbevelingen of ‘richtlijnen’ en zoveel mogelijk bevorderen dat
staten deze opvolgen. Naarmate meer landen de Model Law implementeren in
hun eigen wetgeving groeit de rechtszekerheid in het internationale handels-
verkeer.

De Model Law kent niet meer rechten toe aan Nederlandse schuldeisers dan de
Faillissementswet doet.56 Maar nu de Model Law voornamelijk ziet op de
grensoverschrijdende aspecten van een insolventieprocedure, en wat betreft de
rechten van schuldeisers voornamelijk wordt verwezen naar de nationale regel-
geving van toepassing op de insolventieprocedure, kan ook niet de conclusie
worden getrokken dat de Model Law minder rechten toekent aan de schuldei-
sers. Via de verwijzingen naar het nationale recht worden de rechten van de
schuldeisers ingekleurd. Het zal dus per grensoverschrijdend faillissement ver-
schillen welke rechten de schuldeisers meer of minder hebben, afhankelijk van
het recht dat van toepassing is op de insolventieprocedure.57
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56. De Model Law kent wel meer rechten aan buitenlandse crediteuren toe dan de Faillisse -
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van dit artikel.
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Dwangcrediteuren, paritas creditorum en 
de continuïteit van de onderneming

MR. T.T. VAN ZANTEN1

1. Inleiding

De Faillissementswet kent sinds haar inwerkingtreding in 1896 twee verschil-
lende procedures die betrekking hebben op ondernemingen in zwaar weer: het
faillissement en de surséance van betaling. Aan deze procedures liggen min of
meer tegengestelde doelstellingen ten grondslag. Waar het faillissement tradi-
tioneel is gericht op liquidatie van het vermogen van de schuldenaar en verde-
ling van de opbrengst onder de schuldeisers, wordt met de surséance juist ver-
mijding van liquidatie en continuïteit van ondernemingsactiviteit beoogd. Van
de regeling van de surséance van betaling is in de praktijk niet veel terecht ge-
komen. Het verhaal is bekend. Surséances worden doorgaans in een te laat sta-
dium aangevraagd, waardoor inmiddels ieder uitzicht op herstel is verdwenen.
Daar komt bij dat vanwege de beperkte reikwijdte van het akkoord – dat slechts
bindend is voor de concurrente schuldeisers – reorganisaties veelal plaatsvin-
den door middel van een activatransactie.2 Daarvoor is niet de surséance, maar
het faillissement de geëigende omgeving, in het bijzonder vanwege de moge-
lijkheid om tegen relatief geringe kosten te komen tot een afslanking van het
personeelsbestand.3

De gedachte van het faillissement als instrument om noodlijdende onderne-
mingen te reorganiseren heeft in de afgelopen jaren voorzichtig ingang gevon-
den in de rechtspraak. In een reeks van arresten is door de Hoge Raad geoor-
deeld dat de curator ook belangen van maatschappelijke aard, zoals het belang
van de continuïteit van de onderneming, in diens afwegingen heeft te betrek-
ken.4 Ook de wetgever heeft zich op dit punt niet onbetuigd gelaten, hetgeen
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onder meer blijkt uit de invoering van de regeling van de afkoelingsperiode5 en
de doorleveringsplicht voor nutsleveranciers.6 De getroffen maatregelen zijn
echter niet afdoende gebleken. Nog altijd biedt de Faillissementswet de curator
onvoldoende instrumentarium om de door de schuldenaar gedreven onderne-
ming, althans de levensvatbare delen daarvan, te behouden. Een lagere recovery
rate, onnodige kapitaalvernietiging en verlies van werkgelegenheid zijn daar-
van onder omstandigheden het gevolg.7

Maar er is verandering op komst. De verschijning van het voorontwerp Insol -
ventiewet op 1 november 2007 zal vrijwel niemand die zich bezighoudt met het
insolventierecht zijn ontgaan. In de hierin neergelegde insolventieprocedure
staat de behartiging van de verhaalsbelangen van de schuldeisers nog altijd op
de voorgrond, maar de wet bepaalt uitdrukkelijk dat indien de schuldenaar een
onderneming heeft, deze zoveel als mogelijk dient te worden behouden.8

Daartoe worden de bewindvoerder diverse – soms vergaande – bevoegdheden
aangereikt die de curator onder het huidige recht niet heeft. 

Eén van de knelpunten in de huidige regelgeving betreft de (machts)positie van
contractpartijen die goederen of diensten leveren die voor de continuïteit van de
onderneming van belang zijn. Die positie stelt hen soms in staat betaling af te
dwingen van voor datum faillissement ontstane schulden, hetgeen hen het pre-
dikaat ‘dwangcrediteur’ heeft opgeleverd. In de regel hebben zij bovendien de
mogelijkheid de met de schuldenaar gesloten overeenkomst te beëindigen zon-
der dat de curator daartegen iets kan ondernemen. In deze bijdrage houd ik de
positie van de dwangcrediteur nader tegen het licht. Daarbij besteed ik tevens
aandacht aan de regeling van het voorontwerp Insolventiewet, welke ik afzet
tegen de relevante bepalingen in twee buitenlandse reorganisatiewetten pur
sang: het Amerikaanse Chapter 11 en de op 1 april 2009 in België in werking
getreden Wet Continuïteit Ondernemingen (WCO).
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5. Art. 63a Fw. Blijkens de memorie van toelichting dient de afkoelingsperiode om de curator
de gelegenheid te geven ‘zich een oordeel te vormen over de vraag welke goederen in de
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mann & N.E.D. Faber (red.), Geschiedenis van de Faillissementswet, Wetswijzigingen (Serie
Onderneming en Recht deel 2-III), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1995, p. 203.

6. Art. 37b Fw, waarover par. 2 hierna.
7. De gedachte dat onze faillissementswetgeving meer mogelijkheden zou moeten bieden om
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daar vermelde verwijzingen.

8. Art. 1.1.2 Voorontwerp.

T.T. van Zanten



2. De plaats van de overeenkomst binnen de voortzetting en 
de beperkte mogelijkheden van de curator

In het kader van de voortzetting van de activiteiten nemen de door de schulde-
naar gesloten overeenkomsten een belangrijke plaats in.9 Weliswaar heeft de cu-
rator de bevoegdheid bestaande contracten naast zich neer te leggen om ver-
volgens met andere partijen – al dan niet op betere voorwaarden – te contracte-
ren, maar zeker in de beginfase van het faillissement ontbreekt het hem veelal
aan de daarvoor benodigde tijd. Daar komt bij dat in sommige gevallen de be-
treffende goederen of diensten dusdanig op de onderneming zijn afgestemd dat
een reëel alternatief eenvoudigweg niet voorhanden is.10 Dit maakt dat een suc-
cesvolle voortzetting in niet onbelangrijke mate afhankelijk is van de vraag of
bestaande contracten kunnen worden uitgevoerd. De middelen die de curator
heeft om de wederpartij bij die contracten tot verdere uitvoering te bewegen,
zijn echter (zeer) beperkt.

Veel contracten bevatten een clausule die in geval van faillissement automatisch
leiden tot het einde van de overeenkomst of de wederpartij de mogelijkheid
geven de overeenkomst op die grond te beëindigen. Dergelijke clausules kun-
nen – uitzonderingen daargelaten – niet door de curator worden doorkruist.11

Wordt de overeenkomst niet ipso facto beëindigd, dan loopt de curator aan
tegen het feit dat indien er betalingsachterstanden zijn, de wederpartij zich op
het standpunt kan stellen slechts bereid te zijn te presteren, indien de open-
staande schuld integraal wordt voldaan. Zolang die schuld niet is betaald, kan
de wederpartij zich beroepen op de exceptio non adimpleti contractus of (drei-
gen) de overeenkomst (te) ontbinden.12 Hieruit volgt in feite dat als de curator
al een keuze wordt gelaten, hij slechts kan kiezen tussen niet-nakoming en (al-
gehele) nakoming.

Dit laatste vloeit eveneens voort uit de algemene regeling van art. 37 Fw. Wan -
neer de curator zich op de voet van art. 37 lid 1 Fw bereid verklaart de over-
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9. De bijzondere plaats die de door de schuldenaar gesloten arbeidscontracten binnen de voort-
zetting innemen, blijft in deze bijdrage buiten beschouwing. Zie daarover S.H. de Ranitz,
‘De voortzetting van de onderneming tijdens insolventie, nu en straks’, in: N.E.D. Faber e.a.
(red.), De bewindvoerder, een octopus (Serie Onderneming en Recht deel 44), Deventer:
Kluwer 2008, p. 179-193.

10. Vgl. F.M.J. Verstijlen, ‘De betrekkelijke continuïteit van het contract binnen faillissement’,
in: W.J.M. van Andel & F.M.J. Verstijlen, Materieel Faillissementsrecht: de Peeters/Gatzen-
vordering en de overeenkomst binnen faillissement (Preadviezen 2006, uitgebracht voor de
vereniging voor Burgerlijk Recht), Deventer: Kluwer 2006, p. 152-153.

11. Zie HR 13 mei 2005, NJ 2005, 406 (BaByXL).
12. Zie respectievelijk art. 6:262 en 6:265 BW.
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eenkomst gestand te doen, dan wordt aangenomen dat niet alleen toekomstige,
maar ook bestaande schulden de status van boedelschuld krijgen en de curator
ingevolge art. 37 lid 2 Fw voor de voldoening van beide categorieën schulden
zekerheid dient te stellen. In de literatuur zijn deze vergaande consequenties
van een gestanddoening op grond van art. 37 Fw wel verdedigd door erop te
wijzen dat de wederpartij zich anders toch wel zou kunnen beroepen op een op-
schortings- of ontbindingsrecht.13 Daar valt wat voor te zeggen. Toch gaat het
naar mijn mening te ver om louter vanwege het risico dat de wederpartij de
voortzetting van de overeenkomst afhankelijk maakt van de integrale voldoe-
ning van ‘oude’ schulden, maar op voorhand te bepalen dat die schulden in
strijd met het (hoofd)doel van het faillissement – i.e. de voldoening van de
schuldeisers overeenkomstig de op datum faillissement tussen hen geldende
rangorde – moeten worden betaald. Voor de hiermee gepaard gaande verslech-
tering van de (onderhandelings)positie van de curator – en in zijn kielzog de
(overige) schuldeisers – bestaat onvoldoende rechtvaardiging. Ik meen dat zou
moeten worden bepaald dat indien de curator zich op de voet van art. 37 Fw be-
reid verklaart de overeenkomst gestand te doen, de op datum faillissement reeds
bestaande schulden hun oorspronkelijke status behouden en daarvoor ook geen
zekerheid behoeft te worden gesteld.14 Indien men niet wil dat de wederpartij
in een voorkomend geval een beroep op een opschortings- of beëindigingsrecht
toekomt, dan dient de oplossing te worden gezocht in een beperking van die be-
voegdheden.

De Hoge Raad wil van een inperking van de bevoegdheden van de wederpartij
in beginsel niet weten. In zijn in 1981 gewezen arrest in de zaak Veluwse
Nutsbedrijven/Blokland q.q. formuleert hij als hoofdregel dat de uitoefening
van een opschortings- of beëindigingrecht teneinde betaling te verkrijgen van
een voor de faillietverklaring ontstane schuld is toegestaan, ook indien de leve-
ranties voor de voortzetting van de onderneming van belang zijn.15 Ruim 17
jaar later heeft de Hoge Raad deze beslissing in de zaak Van der Hel q.q./Edon
bevestigd.16 Weliswaar voegde hij daaraan toe dat beëindiging in de omstan-
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13. In deze zin o.a.: J.J. van Hees, Leasing (diss. Nijmegen) (Serie Onderneming en Recht deel
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telling zijn, maar de bespreking van deze problematiek gaat het bestek van deze bijdrage te
buiten.

15. HR 20 maart 1981, NJ 1981, 640. De regel geldt volgens de Hoge Raad níet indien de eer-
ste levensbehoeften van de gefailleerde en diens gezin in het gedrang dreigen te komen. 

16. HR 16 oktober 1998, NJ 1998, 896.  
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digheden van het geval jegens de boedel en/of de andere schuldeisers naar
maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou kunnen zijn,
maar deze ontsnappingsroute heeft vermoedelijk weinig om het lijf. In ieder
geval niet voldoende is dat de wederpartij een monopoliepositie inneemt en dat
betaling van ná datum faillissement te verrichten leveranties is gewaarborgd.17

Hoe hierover te oordelen? Op het eerste gezicht is teleurstellend dat de Hoge
Raad zo weinig oog lijkt te hebben voor het belang van de continuïteit van de
onderneming. Dit geldt met name voor het arrest van 1998, toen de maat-
schappelijke belangen in faillissement reeds nadrukkelijk in opmars waren. De
Hoge Raad had ruim twee jaar eerder nota bene zelf al met zoveel woorden ge-
oordeeld dat aan maatschappelijke belangen als continuïteit van de onderne-
ming onder omstandigheden voorrang kan toekomen boven het belang van een
individuele schuldeiser.18 Maar toch valt de door de Hoge Raad geformuleerde
hoofdregel te begrijpen. De ontneming van een beroep op een opschortings- en
ontbindingsrecht is regelrecht in strijd met het door de wetgever gekozen uit-
gangspunt dat het faillissement de overeenkomst niet raakt.19 Bovendien gaat
ook de algemene regeling van art. 37 Fw ervan uit dat de curator slechts de
keuze heeft tussen niet-nakoming en (algehele) nakoming. Een doorkruising
van de bevoegdheid tot opschorting of beëindiging in verband met de niet-na-
koming van een vóór de intrede van het faillissement ontstane verbintenis, zou
dan ook slechts zinvol zijn indien de wederpartij tegelijkertijd een beroep op
art. 37 Fw zou worden ontzegd. In ieder geval zouden de consequenties van een
gestanddoening door de curator zich niet langer mede over de periode vóór
datum faillissement moeten uitstrekken. In de zaak Veluwse Nutsbedrijven/
Blok land q.q. stuurde de curator daar ook uitdrukkelijk op aan door te verkla-
ren dat hij bereid was de overeenkomst voor de toekomst gestand te doen. Het
komt mij voor dat de (algemene) beslissing dat partijen in het kader van de
voorzetting van de onderneming door de curator kunnen worden gedwongen de
overeenkomst verder uit te voeren en daarbij nog slechts aanspraak hebben op
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17. Uit het vóór Van der Hel q.q./Edon gewezen arrest in de zaak Middendorf/Kouwenberg q.q.
(HR 5 april 1994, NJ 1995, 640) zou kunnen worden afgeleid dat de Hoge Raad opschorting
níet gerechtvaardigd acht indien de boedel niet voldoende middelen bevat om de open-
staande schuld van de wederpartij te voldoen. Dat is niet onbegrijpelijk, nu hantering van het
opschortingsrecht in dat geval niet kán dienen om betaling af te dwingen, maar slechts tot
schade leidt. Ook inzake Van der Hel q.q./Edon was door de curator in eerste aanleg aange-
voerd dat hij niet in staat was de openstaande schuld te voldoen, maar in cassatie kwam het
punt niet aan de orde.

18. HR 19 april 1996, NJ 1996, 727 (Maclou).
19. Zie de memorie van toelichting bij art. 37 (oud) Fw, Van der Feltz I, p. 409.
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(integrale) nakoming voor de periode ná faillissement, een zodanig fundamen-
tele koerswijziging zou betekenen dat zij niet van de Hoge Raad, maar van de
wetgever dient te komen.

Die koerswijziging is er vooralsnog niet gekomen. Wél is met de invoering van
art. 37b Fw op 1 december 2005 de hiervoor bedoelde rechtspraak inmiddels
ten dele achterhaald. Op grond van art. 37b Fw zijn leveranciers van gas, water,
elektriciteit en verwarming niet bevoegd tot opschorting en/of ontbinding van-
wege op datum faillissement bestaande achterstanden. Een beroep op een be-
ding dat het faillissement, de aanvraag van het faillissement of het leggen van
beslag door een derde grond oplevert voor ontbinding of de overeenkomst daar-
door van rechtswege zal zijn ontbonden, is slechts toegelaten met goedvinden
van de curator.20 De vraag hoe art. 37b Fw zich verhoudt tot de algemene rege-
ling van art. 37 Fw komt in de parlementaire geschiedenis niet aan de orde.21

Het lijkt redelijk de verhouding tussen beide bepalingen zo te interpreteren dat
een nutsleverancier in een voorkomend geval geen beroep toekomt op art. 37
Fw, maar dat hij wel zekerheid kan vragen voor de nakoming van ná faillisse-
ment te verrichten leveranties.22

De reikwijdte van art. 37b Fw is te beperkt. Zoals ik hiervoor al aangaf kunnen
niet alleen nutsleveranciers, maar ook vele andere partijen onder omstandighe-
den een dwangpositie innemen. In haar eindrapport heeft de MDW-werkgroep
modernisering faillissementsrecht (tweede fase) dan ook voorgesteld om de
doorleveringsplicht voor nutsleveranciers uit te breiden tot alle dwangcrediteu-
ren,23 waarop de Minister van Justitie de Commissie insolventierecht heeft ver-
zocht om (onder meer) deze uitbreiding ter hand te nemen.24 Een fraaie illus-
tratie van de noodzaak hiertoe geeft een recent vonnis van de voorzieningen-
rechter Rechtbank Amsterdam in de (toen nog) surséance van Oilily.25
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20. De in het arrest Veluwse Nutsbedrijven/Blokland q.q. gemaakte uitzondering voor het geval
de eerste levensbehoeften van een particuliere schuldenaar in het geding zijn, is in art. 37b
Fw gecodificeerd.

21. Zie Kamerstukken II 1999/2000, 27 244, nr. 3, p. 10.
22. Vgl. Vzr. Rb Zwolle-Lelystad 7 juli 2008, JOR 2008, 316, die terecht oordeelt dat de eis tot

zekerheidstelling wel redelijk moet zijn.
23. Zie het rapport, p. 42.
24. Zie de brief van de Minister van Justitie aan de voorzitter van de Tweede Kamer van 3 de-

cember 2001, Kamerstukken II 2001/02, 24 036, nr. 238, p. 4 en 7.
25. Vzr. Rb Amsterdam 9 april 2009, 424295/KG ZA 09-718 (n.g.).
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3. Molhuysen q.q./SaaSplaza

Eind 2008 hebben Oilily en SaaSplaza een overeenkomst gesloten met betrek-
king tot het opzetten en beheren van een IT-infrastructuur ten behoeve van de
Oilily Groep. Ter zake van de door haar verrichte werkzaamheden is door
SaaSplaza een viertal facturen verstuurd voor een totaalbedrag van ruim
€ 240 000. Toen op 31 maart 2009 aan Oilily surséance van betaling werd ver-
leend, had zij daarvan slechts een bedrag van € 11 000 voldaan. Op 2 april
heeft SaaS plaza de bewindvoerder laten weten dat indien betaling van het res-
tant zou uitblijven, zij haar werkzaamheden met ingang van 6 april zou stilleg-
gen. De bewindvoerder heeft SaaSplaza daarop verzocht haar werkzaamheden
(toch) voort te zetten onder de garantie dat tijdens de surséance te verrichten
werkzaamheden zouden worden betaald, maar SaaSplaza heeft aan dit verzoek
geen gehoor gegeven. Vervolgens hebben Oilily en haar bewindvoerder in kort
geding gevorderd SaaSplaza te veroordelen haar werkzaamheden voor een pe-
riode van vier weken te continueren. Zij hebben daarbij aangevoerd dat indien
SaaSplaza haar dienstverlening zou staken, het onmogelijk zou zijn de be-
drijfsvoering voort te zetten. De kansen op een doorstart van de levensvatbare
onderdelen van de Oilily Groep zouden daardoor sterk worden gereduceerd.

Ter onderbouwing van hun vordering hebben eisers een tweetal gronden aan-
gevoerd. Ten eerste stellen zij dat rechtsontwikkelingen aanleiding geven tot
een ruimhartige interpretatie van art. 237b Fw,26 daarbij ongetwijfeld het oog
hebbend op art. 3.4.2 van het voorontwerp Insolventiewet, op grond waarvan
niet alleen nutsleveranciers, maar (nagenoeg) alle leveranciers van goederen of
diensten tijdelijk tot doorlevering kunnen worden verplicht. Ik kom op deze re-
geling in paragraaf 5 terug. Ten tweede komt de uitoefening door SaaSplaza van
haar bevoegdheid tot opschorting volgens eisers in strijd met de redelijkheid en
billijkheid c.q. wordt die bevoegdheid door haar misbruikt. Het belang van
SaaSplaza bij het verkrijgen van een betere verhaalspositie is naar hun oordeel
te verwaarlozen, indien het wordt afgezet tegen het belang van Oilily bij het
openhouden van de mogelijkheid van een doorstart.

Aan het eerste argument wordt door de voorzieningenrechter geen (uitdrukke-
lijke) aandacht besteed. Het vonnis spitst zich geheel toe op een afweging van
de betrokken belangen. Na te hebben vastgesteld dat in beginsel aan de voor-
waarden voor opschorting door SaaSplaza is voldaan, overweegt de voorzie-
ningenrechter als volgt:

97

26. De tegenhanger van art. 37b Fw in surséance van betaling.
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‘Onderzocht dient te worden of de gegeven omstandigheden eraan in de weg
staan dat SaaSplaza haar opschortingsrechten uitoefent. Dit zou het geval
kunnen zijn indien het gaat om het staken van voor de bedrijfsvoering van
de Oilily Groep zo noodzakelijke diensten, dat zonder die dienstverlening
Oilily haar bedrijfsvoering niet op een aanvaardbare wijze kan voortzetten
en zonder dat Oilily voldoende gelegenheid is geboden te voorzien in een
andere oplossing.’

De voorzieningenrechter stelt vervolgens vast dat voldoende aannemelijk is dat
onmiddellijke staking door SaaSplaza van haar dienstverlening zou leiden tot
het stilvallen van het volledige logistieke systeem van de Oilily Groep – met
aanzienlijke schade voor de crediteuren tot gevolg – en dat met aanpassing van
het systeem enige tijd is gemoeid. Hij oordeelt dan:

‘Vooralsnog is dan ook aannemelijk dat de door SaaSplaza aan de Oilily
Groep geleverde diensten zo wezenlijk zijn voor de bedrijsfvoering van de
Oilily Groep, dat SaaSplaza in de gegeven omstandigheden niet zonder
meer tot onmiddellijke opschorting van haar verplichtingen kan overgaan.
Aan Oilily dient daarom in beginsel een redelijke termijn te worden gegund
om zich voor te bereiden op beëindiging van de contractuele relatie met
SaaSplaza.’

Uiteindelijk wordt SaaSplaza verplicht om gedurende een periode van tien
dagen haar diensten te continueren, terwijl van de zijde van Oilily dusdanige
zekerheid moet worden gesteld dat de na datum voorlopige surséance verrich-
te prestaties daaruit kunnen worden betaald. 

Het vonnis verdient waardering. De voorzieningenrechter laat zien oog te heb-
ben voor het belang om levensvatbare delen van de onderneming te behouden
en is bereid het belang van de wederpartij daaraan (tijdelijk) ondergeschikt te
maken. Of het vonnis in cassatie zou standhouden, is echter de vraag. De hoof-
dregel is dat de wederpartij het recht heeft zich te bedienen van een opschor-
tings- of beëindigingrecht teneinde betaling af te dwingen van een voor de fail-
lietverklaring ontstane schuld.27 Die mogelijkheid wordt SaaSplaza echter ont-
nomen, doordat Oilily en haar bewindvoerder een redelijke termijn krijgen zich
voor te bereiden op beëindiging van de contractuele relatie met SaaSplaza. Zij
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27. Uit het arrest Van der Hel q.q./Edon (HR 16 oktober 1998, NJ 1998, 896) kan worden op-
gemaakt dat de Hoge Raad opschorting of beëindiging mogelijk onaanvaardbaar acht indien
de wederpartij door geen beroep te doen op deze bevoegdheden, haar ijzersterke onderhan-
delingspositie níet zou opgeven.
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worden, met andere woorden, in de gelegenheid gesteld ervoor te zorgen dat de
onderneming niet langer van de diensten van SaaSplaza afhankelijk is. Haar
dwangpositie is SaaSplaza daarmee kwijt.28

4. Paritas creditorum en de continuïteit van de onderneming

In de voorgaande paragrafen kwam aan de orde dat de dwangpositie die con-
tractpartijen van de schuldenaar in faillissement kunnen innemen, de curator
onder omstandigheden ernstig kan belemmeren in zijn pogingen om de onder-
neming te continueren. Er is echter nog een ander aspect dat in de discussie om-
trent dwangcrediteuren steeds terugkeert: de paritas creditorum. Illustratief is
de volgende passage uit de memorie van toelichting bij art. 37b Fw:

‘Als gevolg van deze regel [dat opschorting teneinde vóór faillissement ver-
richte leveranties betaald te krijgen geoorloofd is; TTvZ] wordt het beginsel
van gelijkheid van schuldeisers doorbroken op een wijze die niet door de
wet is voorzien. [...] Daarenboven wordt de continuïteit van de onderneming
door deze regel niet bevorderd.’29

Welke rol speelt het belang van de gelijkheid van schuldeisers bij de vraag in
hoeverre de dwangpositie van de wederpartij dient te worden doorbroken? En
hoe verhoudt dit belang zich tot het belang van de continuïteit van de onderne-
ming?

Het is juist dat indien de curator een ‘oude’ schuld betaalt teneinde te kunnen
beschikken over de prestaties van de wederpartij, hij daarmee inbreuk maakt op
de paritas creditorum of beter gezegd: de tussen de schuldeisers geldende rang-
orde. Die partij wordt dan immers tot een hoger bedrag voldaan dan waarop zij
in verhouding tot de overige schuldeisers aanspraak heeft.30 Maar is dat een
probleem? Dient de rangregeling coûte que coûte te worden nageleefd? Volgens
de Hoge Raad is dat niet het geval. In het arrest Veluwse Nutsbedrijven/Blok -
land q.q. overwoog hij dat de curator in een voorkomend geval ‘het belang van
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28. Aan de vraag of Oilily beschikte over de middelen om de vordering van SaaSplaza integraal
te voldoen, wordt in het vonnis geen aandacht besteed. Dit kan echter een relevante factor
zijn. Zie HR 5 april 1994, NJ 1995, 640 (Middendorf/Kouwenberg q.q.), waarover noot 17
hiervoor.

29. Kamerstukken II 1999/2000, 27 244, nr. 3, p. 10.
30. Zie echter F.M.J. Verstijlen, De faillissementscurator (diss. Tilburg), Deventer: W.E.J. Tjeenk

Willink 1998, p. 110-113, die de problematiek in economische termen benadert en meent dat
er in een voorkomend geval helemaal geen sprake is van een verstoring van de gelijkheid
van schuldeisers.
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de boedel bij voortzetting van de leveranties [zal] hebben af te wegen tegen het
belang van een gelijke behandeling van de schuldeisers.’31 Deze enigszins cryp-
tische overweging komt erop neer dat de curator het recht heeft de rangregeling
te doorbreken indien de door hem te behartigen belangen daarmee zijn ge-
diend.32 Dit is terecht. De curator wikkelt het faillissement in de eerste plaats af
in het belang van de schuldeisers. Hun belang is niet zozeer gediend met de ver-
werkelijking van de rangregeling, als wel met een zo hoog mogelijk uitkerings-
percentage. Afwijking van de rangregeling is dan ook gerechtvaardigd indien
de schuldeisers daar per saldo bij zijn gebaat.33 Hetzelfde geldt wanneer niet
(primair) de verhaalsbelangen van de schuldeisers, maar de continuïteit van de
onderneming op het spel staat.34 Ook dan is gerechtvaardigd dat de curator de
rangregeling doorbreekt, indien dat voor de voortzetting van de onderneming
van belang is.35

Waarom dan toch ingrijpen in de positie van de wederpartij? De curator heeft
veelal enige tijd nodig om zich een oordeel te vormen omtrent de levensvat-
baarheid van de onderneming, terwijl door onmiddellijke stillegging een even-
tuele voorzetting in de regel op voorhand wordt gefrustreerd. Met de oplegging
van een doorleveringsplicht wordt voorkomen dat de curator van tijdelijke
voortzetting afziet, louter vanwege het risico dat wanneer mocht blijken dat een
doorstart er niet inzit, de verhaalspositie van de schuldeisers inmiddels aan-
zienlijk is verslechterd. Bovendien geldt dat indien sprake is van een aanzien-
lijke oude schuldenlast uit lopende contracten, de voortzetting van een op zich-
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31. HR 20 maart 1981, NJ 1981, 640. In Van der Hel q.q./Edon (HR 16 oktober 1998, NJ 1998,
896) voegt de Hoge Raad daaraan toe dat die afweging ‘ertoe kan leiden dat in feite afbreuk
wordt gedaan aan die gelijke behandeling’.

32. Vgl. HR 12 mei 1989, NJ 1989, 613 (Reco/Staat), waaruit kan worden afgeleid dat de Hoge
Raad van oordeel is dat de curator vrij is de paritas creditorum te doorbreken ‘zo hem dit
voor de boedel voordelig voorkomt’, en HR 24 juni 1994, NJ 1995, 368 (INB/Klützow en
Trijzelaar), waarin afwijking van de regel van art. 233 Fw gerechtvaardigd wordt geacht in-
dien dat in het belang van de boedel is.

33. Ook de regeling van art. 37 Fw gaat van dit principe uit. De hierin besloten liggende ver-
plichting om bestaande schulden zonder meer te betalen – dus zonder dat de wederpartij die
betaling afdwingt – gaat naar mijn mening echter te ver. Zie par. 2 hiervoor.

34. Hierbij moet worden bedacht dat voortzetting in beginsel alleen dan gerechtvaardigd wordt
geacht indien de schuldeisers daarvan uiteindelijk in ieder geval niet (wezenlijk) slechter
worden.

35. Zie HR 16 oktober 1998, NJ 1998, 896 (Van der Hel q.q./Edon). Vgl. tevens Hof ’s-Her -
togen bosch 8 november 2005, JOR 2006, 194, waarin het hof het niet onrechtmatig achtte
dat in het zicht van het faillissement partijen die voor het slagen van een reddingspoging van
belang waren, selectief waren betaald.
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zelf levensvatbare onderneming reeds om die reden in gevaar kan komen. Een
inbreuk op de positie van de wederpartij dient hier dus niet zozeer om de pari-
tas creditorum te beschermen, maar om de mogelijkheden tot voorzetting van
de activiteiten te vergroten.36 In een procedure die niet puur op liquidatie is ge-
richt, maar mede tot doel heeft de continuïteit van ondernemingen te bevorde-
ren, is een dergelijke inbreuk naar mijn mening gerechtvaardigd. Om dezelfde
reden kan een inperking van de mogelijkheden van de wederpartij tot beëindi-
ging van de overeenkomst zónder dat sprake is van een openstaande schuld –
en het paritas-probleem dus niet speelt – gerechtvaardigd zijn.37

5. Het voorontwerp Insolventiewet

De door de Commissie insolventierecht ontworpen regeling met betrekking tot
wederkerige overeenkomsten is neergelegd in afdeling 3.4 van het voorontwerp
Insolventiewet. Art. 3.4.1 komt in grote lijnen overeen met het huidige art. 37
Fw. In dit verband is met name van belang dat de consequenties van een ge-
standdoening op grond van art. 3.4.1 in belangrijke mate overeenstemmen met
die verbonden aan een bereidverklaring in de zin van art. 37 Fw. Alle aanspra-
ken van de wederpartij – dus ook aanspraken die zij ten tijde van de insolvent-
verklaring al heeft – krijgen de status van boedelschuld.38 Tot zekerheidstelling
is de bewindvoerder weliswaar slechts gehouden indien de rechter-commissaris
dit op verzoek van de wederpartij bepaalt, maar aannemelijk is dat dit verzoek
in beginsel zal worden gehonoreerd indien betaling van de vorderingen van de
wederpartij niet is gewaarborgd.39

De doorleveringsplicht is opgenomen in art. 3.4.2. Een wederpartij is op grond
van art. 3.4.2 lid 1 onderdeel a niet bevoegd
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36. Anders: W.J.M. van Andel, ‘Afkoelen en warmhouden’, WPNR 2008/6790, p. 510, die de
rechtvaardiging van de oplegging van een doorleveringsplicht primair lijkt te plaatsen in de
sleutel van de paritas creditorum.

37. Buiten de contractuele sfeer kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een regeling waarbij de
curator – al dan niet tijdelijk – de bevoegdheid wordt geboden tot gebruik, verbruik of ver-
vreemding van goederen waarop rechten van derden rusten. Vgl. art. 3.6.4 voorontwerp
Insolventiewet.

38. Zie art. 5.1.1 lid 2 onderdeel b en de Toelichting, S.C.J.J. Kortmann & N.E.D. Faber (red.),
Geschiedenis van de Faillissementswet, Voorontwerp Insolventiewet (Serie Onderneming en
Recht deel 2-IV), Deventer: Kluwer 2007, p. 232.

39. Aldus ook de Toelichting, Kortmann & Faber 2007, p. 235. Zie echter de enigszins kwesti-
euze verwijzing naar art. 3.6.4 lid 4 en de toelichting daarbij, waarover T.T. van Zanten,
‘Wederkerige overeenkomsten in het Voorontwerp’, TvI 2008, 2, p. 59, noot 13.
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‘gedurende de afkoelingsperiode de nakoming van haar verbintenis op te
schorten wegens het niet nakomen door de schuldenaar van een vóór de in-
solventverklaring ontstane verbintenis tot betaling van een geldsom, indien
die verbintenis voortvloeit uit een met de schuldenaar aangegane overeen-
komst tot het geregeld ter beschikking stellen van goederen of verlenen van
diensten, benodigd voor het voortzetten van een door de schuldenaar ge-
dreven onderneming’.

Op grond van art. 3.4.2 lid 3 geldt hetzelfde voor de bevoegdheid tot beëindi-
ging. Een bepaling in een overeenkomst als bedoeld in lid 1 die de strekking
heeft de overeenkomst wegens insolventie te doen eindigen, blijft op grond van
art. 3.4.2 lid 4 gedurende de afkoelingsperiode buiten toepassing, terwijl indien
de overeenkomst op grond van een dergelijke bepaling binnen één maand voor
het verzoek tot insolventverklaring is geëindigd, de bewindvoerder de weder-
partij kan dwingen de overeenkomst op gelijke voorwaarden voort te zetten.
Ook deze bevoegdheid is door de duur van de afkoelingsperiode begrensd. De
doorleveringsplicht geldt niet ten aanzien overeenkomsten tot het verstrekken
van krediet.40 Op grond van art. 3.2.4 lid 5 kan de toepassing van lid 4 bij amvb
voor bepaalde overeenkomsten worden uitgesloten. Ten slotte biedt art. 3.2.4 lid
6 de wederpartij de mogelijkheid de rechter-commissaris te verzoeken haar (ten
dele) van de doorleveringsplicht te ontslaan, indien toepassing voor haar tot on-
evenredig nadeel leidt.

In de volgende paragraaf houd ik de in het Voorontwerp opgenomen doorleve-
ringsplicht nader tegen het licht. De vraag of de keuze van de commissie om
kredietverschaffers geen doorfinancieringsplicht op te leggen terecht is, laat ik
in deze bijdrage rusten.41

6. De doorleveringsplicht in het Voorontwerp nader beschouwd

De regeling van art. 3.4.2 voorontwerp Insolventiewet is zo opgezet dat zij de
bewindvoerder de mogelijkheid biedt om tijdelijk te beschikken over de presta-
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40. Zie art. 3.4.2 lid 2. Goed beschouwd wordt hierin slechts de regeling van lid 1 buiten wer-
king gesteld, maar uit de Toelichting, Kortmann & Faber 2007, p. 239, volgt dat ook lid 3 en
lid 4 logischerwijze niet op de kredietovereenkomst van toepassing zijn.

41. Ik volsta hier met te verwijzen naar Verstijlen 2006, p. 153-155, Van Zanten, TvI 2008, 2, p.
63, Van Andel 2008, p. 510-511 en J.J. van Hees & A. Slaski, ‘De wederkerende wederkeri-
ge overeenkomst’, in: N.E.D. Faber e.a. (red.), De bewindvoerder, een octopus (Serie
Onderneming en Recht deel 44), Deventer: Kluwer 2008, p. 295-296. Zie tevens het com-
mentaar van de Adviescom missie Insolventierecht van de Nederlandse Orde van Advocaten
op het voorontwerp Insolventiewet, p. 27-28. Ook de regel van art. 3.4.2 lid 5 blijft verder
buiten beschouwing.
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ties van (nagenoeg) alle contractpartijen van de schuldenaar tegen voldoening
van uitsluitend díe prestaties. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen
de situatie dat sprake is van een tekortkoming aan de zijde van de schuldenaar
en die waarin dat niet het geval is. In beide situaties kan de overeenkomst niet
worden beëindigd, in het laatste geval is ook opschorting ongeoorloofd.42 Nu de
aan een beslissing tot gestanddoening ex art. 37 Fw verbonden consequenties
in art. 3.4.1 ten onrechte min of meer zijn gehandhaafd, is ook onder het Voor -
ontwerp van belang hoe de regeling van de doorleveringsplicht en de algemene
regeling voor de afwikkeling van lopende overeenkomsten zich tot elkaar ver-
houden. Ik zou hier hetzelfde willen aannemen als voor de verhouding tussen
art. 37 en 37b Fw. Zolang een partij tot doorlevering verplicht is, is zij niet be-
voegd de bewindvoerder op basis van de algemene regeling om gestanddoening
te verzoeken.43 Ik loop de diverse bepalingen in art. 3.4.2 hierna langs, waarbij
ik begin met de regel van art. 3.4.2 lid 4.

Indien men de curator de gelegenheid wil bieden de onderneming met ge-
bruikmaking van het bestaande netwerk van contracten (tijdelijk) voort te zet-
ten, dan is een eerste vereiste dat deze contracten (voorlopig) in stand blijven.
De buitenwerkingstelling van zogenaamde ipso facto-clausules in art. 3.4.2 lid
4 spreekt dan ook voor zich, temeer nu deze clausules in de praktijk dusdanig
frequent voorkomen, dat zonder een dergelijke voorziening de doorleverings-
plicht nauwelijks effect zou hebben.44 De regel stuit naar mijn mening ook niet
op grote bezwaren, nu het steeds gaat om gevallen waarin de beëindiging niet
is gerelateerd aan enige tekortkoming zijdens de schuldenaar.

Art. 3.4.2 lid 4 heeft niet alleen betrekking op clausules waarbij de opening van
de insolventieprocedure als zodanig grond voor beëindiging oplevert, maar op
al die bepalingen die de strekking hebben de overeenkomst wegens insolventie
te doen eindigen. Ook clausules waarbij het recht op beëindiging bijvoorbeeld
is gekoppeld aan het verzoek tot insolventverklaring, aan het feit dat op een
(substantieel) deel van het vermogen van de schuldenaar beslag is gelegd of
deze zich bevindt in de toestand dat hij heeft opgehouden te betalen, vallen
onder werking van art. 3.4.2 lid 4. De bepaling verschilt daarmee niet veel van
het huidige art. 37b lid 3 Fw. Een gebrek in de huidige regeling is dat zij slechts
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42. Hoewel dit strikt genomen niet volgt uit (de tekst van) art. 3.4.2 (lid 4), zal ook een beroep
op een contractueel beding dat recht geeft op opschorting zonder dat sprake is van een te-
kortkoming zijdens de schuldenaar mijns inziens als ongeoorloofd hebben te gelden. Of een
dergelijke bepaling in de praktijk (vaak) voorkomt, is echter de vraag. 

43. Uit de Toelichting, Kortmann & Faber 2007, p. 244, zou ook iets anders kunnen worden af-
geleid. Zie nader Van Zanten TvI 2008, p. 63-64.

44. Zie Verstijlen 2006, p. 156.
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lijkt te zien op de periode vanaf datum faillissement, terwijl in de gegeven voor-
beelden beëindiging steeds mogelijk is in een stadium waarin de schuldenaar
nog niet is gefailleerd. De in art. 37b Fw genoemde partijen kunnen daardoor
vrij eenvoudig aan de werking van art. 37b lid 3 Fw – en daarmee aan de door-
leveringsplicht – ontsnappen. Het feit dat de regel van art. 3.4.2 lid 4 zich te-
vens uitstrekt tot de periode van één maand voorafgaand aan het verzoek tot in-
solventverklaring, vormt dan ook een belangrijke verbetering.

Ook de Belgische WCO en het Amerikaanse Chapter 11 bevatten een bepaling
op grond waarvan ipso facto-clausules buiten werking worden gesteld. Met
name de Belgische regeling heeft echter een beduidend minder vergaande
strekking, doordat zij alleen ziet op bedingen die (kunnen) worden geactiveerd
door de aanvraag of de opening van de procedure.45 Het Amerikaanse
§ 365(e)(1) BC is in dit opzicht aanzienlijk ruimer, maar ook deze regeling
strekt zich niet uit tot de periode direct voorafgaand aan de procedure.

In de literatuur is de vraag gesteld of niet eveneens een ontbinding op grond van
art. 6:265 BW die heeft plaatsgehad binnen één maand voor het verzoek tot in-
solventverklaring, door de bewindvoerder moet kunnen worden gepasseerd.46

Ik zou deze vraag ontkennend willen beantwoorden. Alleen in gevallen waarin
een overeenkomst met het oog op de (naderende) insolventie is beëindigd, is
naar mijn mening gerechtvaardigd dat de wederpartij in een later stadium wordt
geconfronteerd met een insolventierechtelijke regel die deze beëindiging ter
discussie stelt. Hierbij acht ik tevens van belang dat beëindiging op grond van
een beding met de strekking de overeenkomst wegens insolventie te doen ein-
digen mogelijk is zonder dat de schuldenaar in de nakoming van zijn verplich-
tingen is tekortgeschoten.47

Indien de schuldenaar in de nakoming van de overeenkomst is tekortgeschoten,
dan kan de wederpartij in de regel haar eigen prestaties opschorten of de over-
eenkomst ontbinden. Om die reden worden in art. 3.4.2 lid 1 en lid 3 ook deze
bevoegdheden tijdelijk buiten werking gesteld, althans voor zover zij betrek-
king hebben op betalingsverplichtingen die vóór de insolventverklaring zijn
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45. Zie art. 35 § 1 lid 1 WCO. Art. 28 lid 2 WGA – de voorloper van art. 35 § 1 lid 1 WCO –
had dezelfde beperkte reikwijdte, reden waarom de daarmee beoogde bescherming in de
praktijk vaak een illusie was. Zie A. Zenner, Wet Continuïteit Ondernemingen. De eerste
commentaar, Antwerpen – Oxford: Intersentia 2009, p. 102.

46. Zie E. Loesberg, ‘Wederkerige overeenkomsten in het voorontwerp Insolventiewet’, in: J.A.
van de Hel, M.C.A. van den Nieuwenhuijzen & J.H. Verdonschot (red.), Het voorontwerp
Insolventiewet nader beschouwd, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2008, p. 247 en p. 252.

47. Vgl. F.M.J. Verstijlen, ‘De aangekondigde doorleverings- en doorfinancieringsverplichting’,
NJB 1998, p. 1681 en Verstijlen 2006, p. 157-158.
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ontstaan.48 § 366 BC geeft een vergelijkbare regeling voor overeenkomsten op
basis waarvan aan de schuldenaar een utility service wordt verleend. Het gaat
om contracten met betrekking tot de levering van electriciteit, gas, water, tele-
foon en vergelijkbare diensten voor zover de wederpartij ter zake een monopo-
liepositie inneemt.49 De bepaling is daarmee ruimer dan art. 37b Fw, maar aan-
zienlijk beperkter dan art. 3.4.2. De Belgische regeling heeft op dit punt een
nog beperktere reikwijdte. Art. 35 § 1 lid 2 WCO bepaalt dat een contractuele
wanprestatie van de schuldenaar die dateert van vóór aanvang van de procedu-
re geen grond oplevert voor beëindiging van de overeenkomst, ‘in zoverre de
schuldenaar deze wanprestatie ongedaan maakt binnen een termijn van vijftien
dagen na hiervoor in gebreke te zijn gesteld [...].’ Doet hij dat niet, dan kan de
overeenkomst alsnog worden beëindigd. De wederpartij blijft daarnaast te allen
tijde bevoegd om – zo daartoe gronden zijn – een beroep te doen op de excep-
tio non adimpleti contractus. Uitgangspunt onder de WCO is dus dat de schul-
denaar de mogelijkheid moet worden geboden om bestaande contracten verder
uit te voeren – hij krijgt als het ware een tweede kans – maar die contracten die-
nen in dat geval wel steeds integraal te worden nagekomen.

Naar mijn mening is op zijn minst opmerkelijk dat in een wet die zo uitdruk-
kelijk is gericht op behoud van ondernemingsactiviteit,50 (vrijwel) geen beper-
kingen worden gesteld aan de mogelijkheid tot opschorting of ontbinding in
verband met bij aanvang van de procedure reeds bestaande schulden.
Consequentie hiervan is dat indien sprake is van een aanzienlijke schuldenlast
uit lopende contracten, de schuldenaar veelal noodgedwongen van voortzetting
van de onderneming zal moeten afzien. In ieder geval zal de mogelijkheid tot
voorzetting doorgaans in belangrijke mate van de bereidwilligheid van de be-
trokken contractpartijen afhankelijk zijn, reden waarom serieus aan de effecti-
viteit van de in de WCO neergelegde procedure tot gerechtelijke reorganisatie
mag worden getwijfeld.51
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48. Een beroep op de onzekerheidsexceptie van art. 6:263 BW mag de wederpartij niet worden
ontnomen. Indien zij goede gronden heeft te vrezen dat de curator niet in staat zal zijn om
voor ná datum insolventie te verrichten prestaties de overeengekomen tegenprestatie te le-
veren, dan mag de wederpartij die prestaties uiteraard opschorten. De andersluidende op-
merking in de Toelichting, Kortmann & Faber 2007, p. 239, lijkt een vergissing. Ook een be-
roep op de art. 6:262 en 6:265 BW ter zake van ná datum insolventie verrichte prestaties,
dient te worden gehonoreerd.

49. Zie Collier on Bankruptcy, 15th Edition Revised, nr. 366.05.
50. De in de WCO neergelegde procedure tot gerechtelijke reorganisatie strekt blijkens art. 16

lid 1 WCO tot ‘het behouden [...] van de continuïteit van het geheel of een gedeelte van de
onderneming in moeilijkheden of van haar activiteiten.’

51. Zie ook Zenner 2009, p. 103 en E. Dirix, ‘De nieuwe Belgische Wet Continuïteit Onderne -
mingen’, TvI 2009, 3, p. 94. 
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De regeling in het voorontwerp Insolventiewet verdient de (grote) voorkeur. In
een procedure die (mede) tot doel heeft de continuïteit van de onderneming te
bevorderen, is een verdergaande inperking van de bevoegdheden van de weder-
partij zoals neergelegd in art. 3.4.2 lid 1 en lid 3 naar mijn mening gerecht-
vaardigd. Bedacht moet worden dat de wederpartij in een voorkomend geval
wordt gehouden aan een overeenkomst die zij ondanks een tekortkoming aan de
zijde van de schuldenaar tot aan datum insolventie in stand heeft gelaten, ter-
wijl de bewindvoerder de na die datum te verrichten prestaties onmiddellijk
dient te betalen of voor betaling daarvan zekerheid dient te stellen.52 Toch is er
naar mijn mening wel aanleiding om de wederpartij (ook) met betrekking tot in
het verleden verrichte prestaties tegemoet te komen. Ik denk daarbij aan een re-
geling op grond waarvan een deel van de meerwaarde die wordt gerealiseerd
doordat de onderneming going concern kan worden verkocht, rechtstreeks te-
recht komt bij die partijen die hun contractuele bevoegdheden met het oog daar-
op hebben moeten prijsgeven. Voor het geval dat de reorganisatie door middel
van een akkoord wordt vormgegeven, kan worden gedacht aan de verplichte
toekenning van een hoger percentage. Met een dergelijke regeling – waarvan ik
mij realiseer dat zij niet eenvoudig te construeren zal zijn – wordt (meer) recht
gedaan aan de positie van de wederpartij, meer in het bijzonder aan het door de
wetgever gekozen uitgangspunt dat het opschortingsrecht niet alleen aan een
contractpartij, maar ook aan de schuldeisers van die contractpartij kan worden
tegengeworpen.53

De in het Voorontwerp opgenomen doorleveringsplicht is – anders dan onder
het huidige art. 37b Fw – beperkt tot de afkoelingsperiode, welke op datum in-
solventie van rechtswege gaat lopen voor de duur van één maand en – na ver-
lenging – maximaal drie maanden kan duren.54 De Commissie Insolventierecht
wijkt daarmee af van het eindrapport van de MDW-werkgroep, waarin wordt
voorgesteld om de ‘in wetsvoorstel 27.244 voorgestelde regeling voor energie-
leveranciers [uit te breiden] tot alle dwangcrediteuren’.55 Ook het Amerikaanse
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52. Aldus de Toelichting, Kortmann & Faber 2007, p. 239. 
53. Zie art. 6:53 BW.
54. Art. 3.6.3 lid 1 Voorontwerp. Alleen indien de eerste levensbehoeften van een natuurlijk per-

soon in het geding zijn, loopt de doorleveringsplicht ook na afloop van de afkoelingsperio-
de door. Zij kan in dat geval bovendien al in een eerder stadium door de rechtbank worden
opgelegd, namelijk op verzoek van de stille bewindvoerder bij wege van bijzondere voor-
ziening. Zie art. 7.2.3 lid 3 Voorontwerp.

55. Zie p. 42 van het rapport.
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recht kent op dit punt geen eindtermijn.56 De beperking tot de afkoelingsperio-
de wordt als volgt toegelicht:

‘De bewindvoerder krijgt de mogelijkheid om in de hectiek van de eerste
dagen van de insolventie te onderzoeken of er een reële kans op een door-
start bestaat. Daarom ook is deze inbreuk op de opschortings- en beëindi-
gingsbevoegdheid beperkt tot de afkoelingsperiode en tot overeenkomsten,
benodigd voor de voortzetting van de onderneming. Na afloop van de afkoe-
lingsperiode is er onvoldoende rechtvaardiging voor een dergelijke inbreuk.
De bewindvoerder moet dan in staat zijn om de juiste afweging te maken tus-
sen voortzetten (en betaling van achterstallige vorderingen) of staken van de
onderneming. Ook op grond van overwegingen van eerlijke mededinging
dient de uitzonderingssituatie niet langer te duren dan noodzakelijk is.’57

Uit de geciteerde passage volgt dat de doorleveringsplicht geheel is bedoeld om
de doorstart te faciliteren. Hoewel een periode van drie maanden daarvoor in de
regel wel voldoende zal zijn, kan dat onder omstandigheden anders zijn. Ook is
mogelijk dat de schuldenaar bezig is met de voorbereiding van een akkoord,
maar het akkoord bij het aflopen van de afkoelingsperiode nog niet rond is. In
gevallen waarin de boedel niet toereikend is om een oude contractuele schul-
denlast ineens in te lossen, zal de bewindvoerder die voorziet dat niet tijdig een
activatransactie of een akkoord kan worden gerealiseerd, het restant van die pe-
riode moeten benutten om alternatieve leveranciers te vinden en daarmee over-
eenstemming te bereiken. Het is de vraag of de bewindvoerder zijn kostbare tijd
en energie in deze cruciale fase daaraan zou moeten besteden. Daarnaast blij-
ven er altijd partijen waarvoor geen reëel alternatief voorhanden is en waarmee
dus in ieder geval – indien mogelijk – direct na de afkoelingsperiode dient te
worden afgerekend. Ook de nutsleverancier zal – anders dan naar huidig recht
– niet zelden moeten worden betaald, doordat de kosten van een nieuwe aan-
sluiting de omvang van de oude schuld overtreffen.58

Maar ook indien de boedel wél voldoende middelen bevat om de openstaande
vordering van een aantal belangrijke contractpartijen te voldoen, is de bewind-
voerder na het verstrijken van de afkoelingsperiode er niet van verzekerd dat de
onderneming kan worden gecontinueerd, doordat ook het recht van de weder-
partij om zich te beroepen op een beding dat de strekking heeft de overeen-
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56. Onder de Belgische WCO geldt eveneens geen eindtermijn, maar vanwege de hiervoor be-
sproken beperkte strekking van de daarin neergelegde regeling kan naar mijn mening be-
zwaarlijk van een doorleveringsplicht worden gesproken.

57. Zie de Toelichting, Kortmann & Faber 2007, p. 238.
58. Vgl. HR 16 oktober 1998, NJ 1998, 896 (Van der Hel q.q./Edon).
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komst wegens insolventie te doen eindigen, herleeft. Volgens de Toelichting kan
de bewindvoerder zich in een voorkomend geval met een beroep op art. 6:248
BW tegen beëindiging verzetten.59 Een aantrekkelijk vooruitzicht biedt dat niet.
Een partij die overgaat tot beëindiging van de overeenkomst zonder dat echter
sprake is van enige tekortkoming en ondanks een verzoek van de bewindvoer-
der de overeenkomst voort te zetten, zal in de regel niet erg onder de indruk zijn
van een verwijzing naar de redelijkheid en billijkheid, zodat een procedure – op
kosten van de crediteuren – dan onvermijdelijk is.

Uit het voorgaande zal zijn gebleken dat ik voorstander ben van een regeling
waarbij de doorleveringsplicht voor langere duur kan worden opgelegd en wel
zolang de bewindvoerder de onderneming voortzet.60 Op deze wijze wordt het
reorganiserend vermogen van de Insolventiewet vergroot, terwijl de hiermee
gepaard gaande nadere inbreuk op de positie van de wederpartij relatief gering
is. Bovendien heeft de wederpartij op grond van art. 3.4.2 lid 6 steeds de mo-
gelijkheid de rechter-commissaris te verzoeken haar van de verplichting tot
doorlevering te ontslaan, indien zij onevenredig in haar belangen wordt getrof-
fen. De voortzetting van de onderneming tijdens de insolventieprocedure kan
op grond van art. 4.2.10 lid 1 tot maximaal drie jaar duren. Hieruit volgt dat
(ook) het hiervoor geciteerde mededingingsargument maar betrekkelijke waar-
de heeft. De onderneming kan na afloop van de afkoelingsperiode nog twee jaar
en negen maanden worden voortgezet en dus deelnemen aan het economisch
verkeer, zonder dat alle overige schuldeisers worden betaald. Is het dan echt zo
bezwaarlijk dat ook een relatief beperkt aantal bij de onderneming betrokken
contractpartijen dient te presteren zonder dat hun insolventievordering wordt
voldaan?

Indien de schuldenaar op enig moment een akkoord weet te bereiken met de
schuldeisers, dan hoeft hij niet langer te vrezen dat de wederpartij haar presta-
ties opschort of het contract beëindigt. Openstaande schulden worden dan ge-
saneerd, terwijl voor inroeping van een ipso facto-clausule niet langer grond be-
staat. Wordt (een deel van) de onderneming overgedragen aan een derde, dan
zal die derde met de wederpartij over de voorzetting van de overeenkomst in
onderhandeling moeten treden. Teneinde te voorkomen dat een bedrijfsover-
dracht wordt gefrustreerd doordat de verhuurder weigert met de overnemende
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59. Zie Kortmann & Faber 2007, p. 239.
60. In dezelfde zin: Verstijlen 2006, p. 155. Anders: Van Andel 2008, p. 510, die de beperking

tot de afkoelingsperiode onderschrijft, behalve voor wat betreft de mogelijkheid zich te be-
roepen op een beding dat de strekking heeft de overeenkomst wegens insolventie te doen
eindigen. De Adviescommissie Insolventierecht van de Nederlandse Orde van Advocaten is
op dit punt verdeeld (p. 27).
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partij in zee te gaan, geeft art. 7:307 BW de huurder c.q. diens curator de mo-
gelijkheid om – indien aan een aantal stringente voorwaarden is voldaan – in
rechte contractsoverneming af te dwingen.61 Deze bevoegdheid is tevens uit-
drukkelijk neergelegd in art. 3.4.6 lid 2 van het voorontwerp Insolventiewet.62

De verhuurder is echter niet de enige partij die voor de bedrijfsvoering van zo-
danig belang kan zijn, dat zij het welslagen van een doorstart in gevaar zou kun-
nen brengen. Om deze reden verdient het naar mijn mening serieuze overwe-
ging om de regeling van art. 3.4.6 lid 2 tot alle leveranciers uit te breiden. Ook
het Amerikaanse Chapter 11 bevat een dergelijke regeling. Op grond van §
365(f) BC heeft de trustee of de debtor in possession in zijn algemeenheid de
bevoegdheid lopende contracten over te dragen aan een derde, ook indien over-
dracht op grond van het contract of het daarop toepasselijke recht niet is toege-
staan. Net als onder art. 7:307 BW dient daarbij de volledige nakoming van de
overeenkomst te zijn gewaarborgd.63

Ik wees hiervoor al even op de regeling van art. 3.4.2 lid 6, welke bepaling de
wederpartij de mogelijkheid biedt om aan de doorleveringsplicht te ontsnappen
indien zij onevenredig wordt benadeeld. Volgens de Toelichting zal daarvoor
slechts in uitzonderlijke gevallen plaats zijn.64 Ik kan mij echter voorstellen dat
van deze mogelijkheid veelvuldig gebruik wordt gemaakt, althans indien de be-
paling enigszins wordt gewijzigd. Leveranciers van goederen of diensten zullen
hun prijs veelal mede bepalen aan de hand van de omvang van de op basis van
het contract te verrichten leveranties. Indien bijvoorbeeld sprake is van een con-
tract met een looptijd van vijf jaar zullen zij in de regel bereid zijn een lagere
prijs te hanteren, dan wanneer het contract slechts een looptijd heeft van twee
jaar. Het feit dat deze leveranciers in geval van faillissement van hun afnemer ter
zake van bestaande schulden met een percentage worden afgescheept, terwijl zij
voor toekomstige leveranties slechts de overeengekomen (lage) prijs ontvangen,
betekent dat de bewindvoerder die leveranties verkrijgt tegen een niet-markt-
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61. De regeling van art. 7:307 BW geldt alleen ten aanzien van bedrijfsruimte in de zin van art.
7:290 e.v. BW.

62. Zij is bovendien enigszins verruimd. Een indeplaatsstelling is op grond van art. 3.4.6 lid 2
ook mogelijk indien de huurovereenkomst binnen één maand voor het verzoek tot insol-
ventverklaring is geëindigd, tenzij de verhuurder inmiddels te goeder trouw een huurover-
eenkomst met een derde is aangegaan. Zie daarover Van Zanten 2008, p. 65.

63. Belangrijk verschil is evenwel dat de regeling van § 365(f) BC ook geldt indien géén spra-
ke is van een overdracht van de door de schuldenaar gedreven onderneming. De wederpar-
tij vindt in dat geval dus een geheel nieuwe onderneming tegenover zich, terwijl het belang
van de trustee of de debtor in possession bij overdracht van het contract slechts is gelegen
in de realisatie van de daarin besloten liggende meerwaarde. Dát gaat naar mijn mening te
ver. Vgl. T.H. Jackson, The Logic and Limits of Bankruptcy Law, 1986, p. 115-116.

64. Zie Kortmann & Faber 2007, p. 240.
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conform tarief. In Duitsland wordt om deze reden wel gezegd dat de Insolvenz -
verwalter over een ‘Nachbesserungsrecht’ beschikt. Hiervoor bestaat geen
rechtvaardiging.65 Naar mijn mening zou de wederpartij de rechter-commissaris
in een voorkomend geval moeten kunnen verzoeken haar voor na datum insol-
ventie te verrichten prestaties een marktconforme beloning toe te kennen.66

Tot slot wil ik op één aspect nog kort de aandacht vestigen, namelijk het feit dat
de doorleveringsplicht op grond van art. 3.4.2 lid 1 onderdeel a slechts betrek-
king heeft op overeenkomsten die benodigd zijn voor de voortzetting van de on-
derneming. Dezelfde beperking is opgenomen in het huidige art. 37b Fw. Ik
vraag mij af of deze beperking veel toegevoegde waarde heeft. De bewind-
voerder zal immers niet snel geneigd zijn een contract met een leverancier ver-
der uit te voeren dat níet voor de voortzetting van belang is. Zij lokt bovendien
onherroepelijk discussies uit over de vraag of de prestaties van de wederpartij
nu wel zo nodig zijn om de onderneming te continueren. Ik zou er dan ook voor
zijn deze beperking te schrappen.67

7. Tot slot

Het faillissement wordt heden ten dage niet langer gezien als louter een liqui-
datieprocedure, maar eveneens als een instrument om noodlijdende onderne-
mingen te reorganiseren. Weliswaar staat het schuldeisersbelang nog altijd
voorop, maar het belang van de continuïteit van de onderneming heeft de laat-
ste jaren nadrukkelijk aan terrein gewonnen. De kans op een succesvolle reor-
ganisatie is in niet onbelangrijke mate afhankelijk van de vraag in hoeverre
door de schuldenaar gesloten contracten kunnen worden uitgevoerd. De moge-
lijkheden die de curator daartoe naar huidig recht ten dienste staan, zijn echter
zeer beperkt. Wettelijk ingrijpen is gewenst. Een belangrijke basis daarvoor
biedt het voorontwerp Insolventiewet. Zij bevat – zeker indien de hiervoor door
mij gesuggereerde wijzigingen zouden worden doorgevoerd68 – een goed door-
dachte en evenwichtige regeling van de doorleveringsplicht, die bovendien de
vergelijking met een tweetal buitenlandse reorganisatieregelingen glansrijk kan
doorstaan.
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65. Zie voor de kritiek in Duitsland: W. Marotzke, in: Heidelberger Kommentar zur Insolvenz -
ordnung, Heidelberg: CFM 2006, p. 554, nr. 4 met verdere verwijzingen.

66. Vgl. art. 3.4.6 lid 4 Voorontwerp, op grond waarvan de wederpartij die met schuldenaar een
huurovereenkomst heeft gesloten, onder omstandigheden de bevoegdheid toekomt de rech-
ter-commissaris te verzoeken de door haar te betalen huurprijs naar beneden bij te stellen.

67. Vgl. Van Hees & Slaski 2008, p. 299.
68. Deze wijzigingen zullen overigens niet meer van de Commissie insolventierecht komen. Zie

de slotbrief van de voorzitter van de commissie d.d. 23 juli 2009, te raadplegen via
www.bobwessels.nl.
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De gebondenheid van de curator aan overeenkomsten

MR. A. SLASKI1

1. Inleiding

Tot voor kort bestond de vraag of het voor de curator mogelijk was te wan-
presteren in het geval de verplichting een dulden of niet-doen betrof. De we-
derpartij heeft de curator bij nakoming van dit soort verplichtingen niet nodig;
juist door niet te handelen komt de curator de verplichting na. Met het wijzen
van het Nebula-arrest heeft de Hoge Raad een einde gemaakt aan deze vraag.
Volgens ons hoogste rechtscollege maakt het niet uit om wat voor een soort ver-
plichting het gaat: de curator kan in het belang van de boedel wanprestatie ple-
gen en de wederpartij naar de verificatieprocedure verwijzen. Tegelijkertijd
wordt in het arrest een ‘ontsnappingsmogelijkheid’ gegeven: de overeenkomst
kan ook aan de curator worden tegengeworpen wanneer inbreuk op de paritas
creditorum is toegestaan in uitdrukkelijke, in de wet geregelde gevallen. Welke
gevallen dat zijn, vermeldt het arrest niet. In deze bijdrage zal ik ingaan op de
strekking van het Nebula-arrest, en de vraag trachten te beantwoorden wanneer
een verbintenis uit overeenkomst desondanks aan de curator kan worden tegen-
geworpen. Alvorens dat te doen, zal ik eerst ingaan op de verbintenis uit over-
eenkomst in faillissement.

2. Art. 26 Fw

Een verbintenis is ‘een vermogensrechtelijke betrekking tussen twee of meer
personen, krachtens welke de een jegens de ander tot een prestatie gerechtigd
is en deze jegens gene tot die prestatie verplicht is.’2 Het voorwerp van de ver-
bintenis is datgene waartoe de schuldenaar verplicht en de schuldeiser gerech-
tigd is. Dit noemt men gewoonlijk de prestatie. Deze kan bestaan in een geven,
een doen of een niet-doen.3 Een veelvoorkomende wijze waarop een verbinte-
nis ontstaat, is uit overeenkomst. De verbintenis uit overeenkomst staat in deze
bijdrage centraal.
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Art. 26 Fw bepaalt dat rechtsvorderingen die voldoening van een verbintenis uit
de boedel ten doel hebben, gedurende het faillissement op geen andere wijze
ingesteld kunnen worden dan door aanmelding ter verificatie.4 Op deze wijze
beoogt de Faillissementswet de paritas creditorum te waarborgen. Schuldeisers
dienen in de rij aan te sluiten om hun vordering – indien mogelijk – naar even-
redigheid voldaan te krijgen. Noch art. 26 Fw, noch een andere bepaling in de
Faillissementswet maakt een onderscheid tussen enerzijds verbintenissen die
bestaan uit een geven of doen, en anderzijds verbintenissen die bestaan uit een
dulden of niet-doen. Toch bestond er tot voor kort discussie omtrent de behan-
deling van verbintenissen bestaande uit een dulden of niet-doen in faillisse-
ment. Ik kom daar later op terug.

3. Art. 37 Fw

‘Uit haren aard oefent de faillietverklaring op bestaande wederkerige overeen-
komsten niet den minsten invloed uit; de verbintenissen worden er niet door ge-
wijzigd.’5 Uit deze overweging kan men opmaken dat de overeenkomst door het
faillissement in beginsel niet van rechtswege eindigt6 en dus – ondanks het fail-
lissement – blijft voortbestaan. Dit zegt niets over de mogelijkheid om nako-
ming van de verbintenissen, voortvloeiende uit de overeenkomst, af te dwingen.
Daarvoor is art. 26 Fw in de wet opgenomen, dat bepaalt dat verbintenissen op
geen andere wijze geldend gemaakt kunnen worden dan door indiening ter ve-
rificatie.

In sommige gevallen is het voor de wederpartij gewenst om te weten waar hij
aan toe is. Wil de curator de overeenkomst uitvoeren en moet hij zich tot nako-
ming gereed houden, of wil de curator dat niet en dient de wederpartij het met
de overeenkomst beoogde resultaat elders te verkrijgen? De wet komt de we-
derpartij die in deze onzekere positie verkeert, tegemoet.7 Art. 37 Fw verleent
aan de wederpartij van de failliet de bevoegdheid om de curator een verzoek tot
gestanddoening van de overeenkomst te doen. Deze bevoegdheid ziet volgens
het artikel op wederkerige overeenkomsten die ten tijde van de faillietverkla-
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ring zowel door de failliet als door zijn wederpartij in het geheel niet of slechts
gedeeltelijk zijn nagekomen.8

Hoewel art. 37 Fw een bevoegdheid aan de wederpartij verschaft, komt hier te-
vens het keuzerecht van de curator9 tot uitdrukking: hij bepaalt of de overeen-
komst gestand wordt gedaan. Dit zal het geval zijn indien de overeenkomst een
voordeel voor de boedel oplevert. Indien de curator zich bereid verklaart de
overeenkomst gestand te doen, dient hij voor die nakoming zekerheid te stellen.
Aangenomen wordt dat die zekerheid ook ziet op de vorderingen die reeds voor
faillissement uit de overeenkomst zijn voortgesproten.10 Op deze wijze promo-
veren de vorderingen van voor datum faillissement tot boedelvorderingen.
Geeft de curator daarentegen aan de overeenkomst niet gestand te doen, dan
verliest hij het recht om nakoming van de overeenkomst te vorderen. De over-
eenkomst eindigt – in tegenstelling tot het oude recht11 – niet van rechtswege;
de wanprestatie van de boedel staat slechts (nogmaals) vast en het is aan de we-
derpartij om over te gaan tot het ter verificatie indienen van haar vordering tot
schadevergoeding op grond van art. 37a Fw. Gaat de wederpartij niet tot beëin-
diging over, dan blijft de overeenkomst voortbestaan. Hiermee is uiteraard niet
gezegd dat de curator aan de overeenkomst is gebonden.

4. Wanprestatie door de curator

Met de term ‘passieve wanprestatie’ wordt gedoeld op het geval dat de curator
wanprestatie pleegt door zich van enig handelen te onthouden. Stel, de weder-
partij heeft voor het faillissement een auto van de failliet gekocht en de over-
eenkomst is van beide zijden niet uitgevoerd. Nadat de curator, eventueel op
verzoek van de wederpartij ex art. 37 Fw, heeft aangegeven de overeenkomst
niet gestand te zullen doen (bijv. omdat de auto voor een lage prijs is verkocht
of omdat hij er elders meer voor kan krijgen) rest de wederpartij niets anders
dan het indienen van haar vordering ter verificatie. Om nakoming van de over-
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eenkomst te verkrijgen is de wederpartij afhankelijk van de curator. Nakoming
zou er in dit voorbeeld toe leiden dat de curator de auto dient te leveren en de
wederpartij de koopprijs dient te voldoen. De curator heeft nakoming van dit
soort verbintenissen (die bestaan uit een geven of doen) in de hand, de weder-
partij is niet in staat om nakoming af te dwingen; aangezien de failliet de debi-
teur uit de verbintenis blijft, is de curator niet gehouden om na te komen, ten-
zij dit in het belang van de boedel is.

Is het bij verbintenissen die bestaan uit een geven of doen duidelijk dat de cu-
rator kan wanpresteren, dat kon tot voor kort niet gezegd worden van verbinte-
nissen die bestaan uit een dulden of niet-doen.12 Het ‘bijzondere’ van deze ver-
bintenissen bestaat erin dat de curator door niets te doen de overeenkomst na-
komt, daar de essentie van de overeenkomst is om zich van bepaalde handelin-
gen te onthouden. Dit is bijvoorbeeld aan de orde bij licentieovereenkomsten,
huurovereenkomsten en kwalitatieve verplichtingen. Om wanprestatie te plegen
is actief handelen van de curator vereist. Hij dient bijvoorbeeld een inbreukac-
tie of een ontruimingsvordering in te stellen, of in strijd te handelen met de
kwalitatieve verplichting. Zo lang hij dit niet doet, komt de curator de overeen-
komst automatisch na.

5. Van den Bos q.q./Mulders & Welleman (Nebula)

Aan de discussie omtrent de status van verbintenissen betreffende een dulden
of niet-doen in faillissement, is een einde gekomen met het arrest van de Hoge
Raad van 3 november 2006, NJ 2007, 155. Waar het met betrekking tot dat punt
duidelijkheid heeft verschaft, heeft het tevens geleid tot nieuwe vragen, die ver-
derop aan de orde zullen komen. Voor een goede beeldvorming zal ik eerst de
casus schetsen die tot het arrest heeft geleid.

Nebula BV is sinds 15 december 1988 eigenaar van een pand in Amsterdam.
Op 24 december 1991 heeft Nebula de economische eigendom van het pand
overgedragen aan Donkelaar Supermarkt BV. Vervolgens is de economische ei-
gendom drie dagen later – met goedvinden van Nebula – door Donkelaar over-
gedragen aan Walton BV. Op 24 maart 1999 is Nebula in staat van faillissement
verklaard. De juridische eigendom is bij Nebula gebleven. Op 1 juli 2000 (ruim
een jaar na het faillissement) hebben Mulders en Welleman met Walton een
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huurovereenkomst gesloten met betrekking tot de bovenwoning van het aan
Walton in economische eigendom toebehorende pand. De huurpenningen zijn
steeds aan Walton ten goede gekomen. De curatoren van Nebula stellen een
vordering tot ontruiming van het pand in. Zij leggen aan hun vordering ten
grondslag dat Mulders en Welleman zonder recht of titel in de bovenwoning
verblijven aangezien Walton als gevolg van het faillissement van Nebula niet
bevoegd was de bovenwoning aan hen te verhuren, Mulders en Welleman geen
huurovereenkomst met de curatoren hebben gesloten en de curatoren evenmin
door bekrachtiging of anderszins aan de gestelde huurovereenkomst met
Walton zijn gebonden.

De rechtbank stelt de curatoren in het gelijk en kent de vordering tot ontruiming
toe. Het hof13 houdt vast aan het beginsel dat het faillissement geen invloed
heeft op bestaande overeenkomsten en oordeelt daarentegen dat Walton – on-
danks het faillissement van de juridisch eigenaar Nebula – op grond van de
overeenkomst met Nebula bevoegd is om het gebruiksrecht aan Mulders en
Welleman te verschaffen zolang de overeenkomst niet is geëindigd. Met een
aantal cassatieklachten komen de curatoren op tegen het arrest van het hof.
Onder meer wordt de vraag aan de orde gesteld of een economisch eigenaar van
een onroerende zaak deze zaak na het faillissement van de juridisch eigenaar
daarvan, met werking tegen de boedel kan verhuren aan een derde. Deze vraag
wordt door de Hoge Raad ontkennend beantwoord en de curatoren krijgen ge-
lijk: zij hoeven de overeenkomst niet tegen zich te laten gelden.

‘Zoals onder meer is gesteld in de memorie van toelichting op artikel 37 Fw
“oefent de faillietverklaring op bestaande wederkerige overeenkomsten niet
de minste invloed uit; de verbintenissen van de gefailleerde en diens mede-
contractant worden er niet door gewijzigd” (Van der Feltz, I, blz. 409). Het
feit dat het (voort)bestaan van een wederkerige overeenkomst niet wordt
beïnvloed door het faillissement van een van de contractanten, betekent ech-
ter niet dat de schuldenaar van een duurovereenkomst wiens wederpartij
failliet wordt verklaard, de rechten uit die overeenkomst kan blijven uitoefe-
nen alsof er geen faillissement ware. Een andere opvatting zou immers ertoe
leiden dat het aan de Faillissementswet mede ten grondslag liggende, onder
meer in de artikelen 26 en 108 e.v. Fw tot uiting komende, beginsel van ge-
lijkheid van schuldeisers op onaanvaardbare wijze zou worden doorbroken.
Dit geldt ook voor gevallen waarin de gefailleerde krachtens de tussen par-
tijen gesloten overeenkomst niet is gehouden een bepaalde prestatie te ver-
richten, maar het gebruik van een aan hem in eigendom toebehorende zaak
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te dulden. Indien de wederpartij van de gefailleerde van de curator zou kun-
nen verlangen dat deze het voortgezet gebruik van de desbetreffende zaak
duldt, zou deze wederpartij immers in feite bevoegd zijn het faillissement in
zoverre te negeren. Voor dat laatste is echter slechts plaats in uitzonderlijke,
in de wet uitdrukkelijk geregelde, gevallen (onderstr. AS). Bovendien zou
door aanvaarding van een zodanige regel een goed beheer ten behoeve van
de gezamenlijke schuldeisers van de tot de boedel behorende zaken ten aan-
zien waarvan langlopende overeenkomsten bestaan, in ernstige mate wor-
den bemoeilijkt (vgl. HR 22 december 1989, nr. 13721, NJ 1990, 661).’

Omdat Walton de overeenkomst met Nebula niet aan de curator(en) kon tegen-
werpen, was zij ook niet meer in staat om een gebruiksrecht – dat immers uit
die overeenkomst was afgeleid – aan Mulders en Welleman te verschaffen.

‘Anders dan het hof heeft overwogen, bracht het faillissement van de juridische
eigenaar Nebula van het pand mee dat de economische eigenaar Walton niet
langer meer haar gebruiksrecht met betrekking tot het pand, dat berust op de
economische eigendom daarvan, kon tegenwerpen aan de curator van Nebula.
Hieruit volgt dat Walton ook niet door een overeenkomst met derden, Mulders
en Welleman, aan dezen een huurrecht kon verschaffen dat aan de curator van
Nebula kan worden tegengeworpen. De omstandigheid dat het gebruiksrecht
van Walton met betrekking tot het pand op zichzelf niet werd geraakt door het
faillissement van Nebula, brengt hierin geen wijziging, om de hiervoor in 3.5.
uiteengezette reden.’

6. Paritas creditorum en een goed boedelbeheer

In het Nebula-arrest oordeelt de Hoge Raad dat het tegenwerpen van de huur-
overeenkomst door Mulders en Welleman aan de curator, in strijd is met de pa-
ritas creditorum en een goed beheer van de boedel ten behoeve van de geza-
menlijke schuldeisers in ernstige mate bemoeilijkt. Dat een andersluidend oor-
deel in strijd is met de paritas creditorum wekt geen verbazing. Zou het gaan
om een verplichting tot een geven of doen, dan heeft de wederpartij nakoming
niet zelf in de hand en rest haar niets anders dan aan te sluiten in de rij. Waarom
zou dit anders zijn in het geval van een verplichting tot een dulden of niet-doen?
Voor een dergelijk onderscheid bestaat geen grond. De verwijzing naar het in
1989 gewezen arrest Tiethoff q.q./NMB,14 roept daarentegen wellicht vragen op.
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De casus die tot dat arrest heeft geleid is als volgt. Het Residentieslachthuis
(RSH) verhuurde bedrijfsruimte aan NMB. Na faillietverklaring van RSH is de
huurovereenkomst blijven voortduren.15 Vanaf een bepaald moment wenst
NMB de huurpenningen niet meer aan de boedel te voldoen. Zij heeft namelijk
nog een vordering uit hoofde van een kredietovereenkomst op RSH, die zij
wenst te verrekenen met de huurpenningen. De Hoge Raad staat verrekening op
grond van art. 53 Fw niet toe.

‘Een redelijke uitleg van dit artikel brengt echter mee dat een uitzondering
moet worden aanvaard voor het geval van een na de faillietverklaring ont-
stane schuld die voortvloeit uit een daarvoor met de gefailleerde gesloten,
na de faillietverklaring nog voortdurende overeenkomst, krachtens welke die
schuld de tegenprestatie betreft voor een prestatie die van de faillietverkla-
ring af ten laste van de boedel moet worden verricht, zulks in dier voege dat
deze uitzondering met name geldt wanneer de curator, zoals bij de onder-
havige huurovereenkomst, ondanks het faillissement gehouden is die presta-
tie te blijven verrichten (onderstr. AS) en de wederpartij compensatie ver-
langt met een vordering die met deze overeenkomst geen verband houdt.
Een andere opvatting zou ertoe leiden dat het aan de Faillissementswet
mede ten grondslag liggende beginsel van de gelijkheid van de schuldeisers
op onaanvaardbare wijze zou worden doorbroken, doordat de betreffende
schuldeiser hier niet alleen ter verkrijging van voldoening van zijn vorde-
ring gebruik zou kunnen maken van de bijzondere, hem ten opzichte van het
gemene recht begunstigende regel van art. 53, doch bovendien aldus veelal
zonder reële tegenprestatie aanspraak zou kunnen blijven maken op hetgeen
jegens hem door de curator ten laste van de boedel moet worden verricht.
Aldus zou bovendien een goed beheer ten behoeve van de gezamenlijke
schuldeisers van de tot de boedel behorende goederen ten aanzien waarvan
lang lopende overeenkomsten als de onderhavige bestaan, in ernstige mate
worden bemoeilijkt (onderstr. AS).’

Is de Hoge Raad in het Nebula-arrest teruggekomen op Tiethoff q.q./NMB? Uit
de zojuist weergegeven rechtsoverweging blijkt dat de curator ‘ondanks het fail-
lissement gehouden is die prestatie te blijven verrichten’. Betekent dit dat NMB
de huurovereenkomst aan de curator kon tegenwerpen? Van Schilfgaarde merkt
in zijn noot onder het arrest op, dat wanneer de huurder blijft zitten, zonder iets
verkeerds te doen, de curator wellicht verhuurd kan verkopen, maar indien dat
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niet lukt, hij lijdzaam het einde van de huurovereenkomst dient af te wachten
en het huurgenot zolang, ten laste van de boedel, dient te verschaffen. Met
onder meer Van Zanten16 ben ik van mening dat die conclusie niet uit het arrest
kan worden getrokken. Uit de stukken blijkt namelijk niet dat de vraag of de cu-
rator de huurovereenkomst tegen zich moest laten gelden, aan de orde is ge-
steld. De Hoge Raad heeft over deze kwestie geen oordeel gegeven.

7. Schuldeisers met een zuiver obligatoir recht

De schuldeiser met een zuiver obligatoir recht heeft slechts een recht dat hij
tegen een persoon kan uitoefenen. Hebben partijen een afspraak gemaakt om-
trent een zaak, en wordt de zaak vervolgens aan een derde overgedragen, dan
kan de persoonlijk gerechtigde hetgeen is overeengekomen niet aan de nieuwe
rechthebbende tegenwerpen. In het arrest Blaauboer/Berlips17 benadrukt de
Hoge Raad dat een persoonlijk recht slechts kan worden tegengeworpen aan de
persoon die zich daartoe verbonden heeft. Dit in tegenstelling tot een goede-
renrechtelijk recht dat aan een ieder kan worden tegengeworpen.18

Schuldeisers met een zuiver obligatoir recht kunnen hun recht niet aan de cura-
tor tegenwerpen.19 Dit blijkt tevens uit het arrest van het hof dat leidde tot
Reco/Staat.20 Het betrof een overeenkomst van aanneming, waarbij de aanne-
mer failleerde. In de overeenkomst was een beding opgenomen dat de op-
drachtgever (de staat) het recht gaf om in het geval van faillissement van de
aannemer het werk zelf te voltooien of doen voltooien, met gebruikmaking van
alle ter beschikking van de aannemer staande hulpmiddelen. De curator wens-
te dit beding (na ontbinding van de overeenkomst op grond van art. 37 Fw) te
respecteren, en het was de koper van de middelen die een procedure tegen de
staat aanspande om het gebruik (om niet) te staken. Aangezien de curator het
gebruik van de middelen toestond, kwam de vraag of de staat het gebruiksrecht
aan de curator kon tegenwerpen, niet aan de orde. Wat in dit kader interessant
is, is rechtsoverweging 6 van het hof. Hij bepaalt hierin het volgende:

‘Dienaangaande behoort voorop te worden gesteld dat het gebruiksrecht
van paragraaf 46 lid 7 UAV een zuiver obligatoir karakter heeft en dus nooit
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kan worden ingeroepen om het belangrijke beginsel van de paritas credito-
rum, dat aan de Faillissementswet ten grondslag ligt, te doorbreken.’

Voorop staat de gelijkheid van schuldeisers, een zuiver obligatoir recht kan dit
beginsel niet doorbreken. De curator is derhalve niet verplicht om het ge-
bruiksrecht te respecteren, maar kan hiervoor – indien hem dit uitkomt – wel
kiezen.

‘Hoezeer ook derhalve een gebruiksrecht als het onderhavige in beginsel
geldig moet worden geacht, is anderzijds de curator niet verplicht dat ge-
bruiksrecht te honoreren, nu immers de rechthebbende als concurrent
schuldeiser naar de verificatievergadering kan worden verwezen, in welk
geval hij hoogstens (een deel van) de waarde van dat gebruiksrecht ont-
vangt. Voor de curator is dit echter niet de enige mogelijkheid. Hij kan na-
melijk ook, als hem dat geraden voorkomt, het gebruiksrecht ten volle ho-
noreren, bijv. omdat dit de minst kostbare oplossing lijkt. Bij een gebruiks-
recht als het onderhavige is dit zeker niet denkbeeldig nu het hier ging om
materieel dat reeds op de bouwplaats was aangevoerd en geïnstalleerd en
afvoer dus altijd kapitaalverlies betekende.’

De Hoge Raad beslist vervolgens dat dit oordeel niet blijk geeft van een on-
juiste rechtsopvatting. Voor ogen dient te worden gehouden dat de overeen-
komst, waaruit het gebruiksrecht voortvloeide, op grond van art. 37 Fw (oud)
was ontbonden. Of die overeenkomst aan de curator kon worden tegengewor-
pen, komt niet aan de orde. Wel illustreert het arrest dat reeds toen werd ge-
oordeeld dat de curator beslist of het gebruiksrecht werd gerespecteerd en hij
niet verplicht was om dit te honoreren.

8. Schuldeisers met een goederenrechtelijk recht

De eigenaar en degenen met een beperkt recht hebben een goede positie in fail-
lissement en hebben weinig te vrezen van het Nebula-arrest. Zij beschikken
over een absoluut recht, hetgeen inhoudt dat ze hun recht – in tegenstelling tot
de persoonlijk gerechtigden – aan een ieder kunnen tegenwerpen, dus ook aan
de curator. De vruchtgebruiker die zijn recht voor faillissement heeft verkregen,
kan dit na de faillietverklaring dus blijven uitoefenen met werking tegen de
boedel. Verkoopt de curator de verbonden goederen, dan heeft de beperkt ge-
rechtigde in beginsel niets te vrezen, omdat het beperkte recht zaaksgevolg21
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21. Art. 3:81 lid 2 onderdeel a BW.
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heeft. Het beperkte recht ‘volgt’ de zaak en kan tegen de nieuwe eigenaar/recht-
hebbende worden ingeroepen.22 Voor de zekerheidsgerechtigde is in art. 57 Fw
bepaald dat zij hun recht kunnen uitoefenen alsof er geen faillissement was.23

Ondanks het faillissement, waarin de curator is aangesteld om het vermogen te
beheren en te vereffenen, mogen zij de verbonden goederen executeren en zich
verhalen op de opbrengst.

9. Schuldeisers met een quasi-goederenrechtelijk recht

Zoals volgt uit hetgeen is weergegeven, kan een crediteur uit overeenkomst zijn
recht slechts ter verificatie indienen, ongeacht of de verbintenis een geven of
doen, of een dulden of niet-doen betreft. Dit is nu eenmaal een gevolg van een
persoonlijk recht in tegenstelling tot een goederenrechtelijk recht. In ons recht
is echter ook een tussencategorie te vinden: overeenkomsten met goederen-
rechtelijke trekken. Het is de vraag of voor deze gevallen de hoofdregel uit het
Nebula-arrest geldt, of dat zij vallen onder de door de Hoge Raad genoemde
uitzondering. Achtereenvolgens komen aan bod: de posities van de huurder, de
kwalitatief gerechtigde en de licentienemer.

9.1 De huurder

Naar aanleiding van het Nebula-arrest rijst de vraag wat de positie van de huur-
der is in het geval van faillissement van de verhuurder. Kan de curator bijvoor-
beeld de verhuurde zaak opeisen en de woning doen ontruimen? Van Galen24

wijst erop dat huur een duurovereenkomst is en de wet geen uitdrukkelijke be-
paling bevat die de huurder het recht geeft zijn huurrecht in faillissement te
handhaven. Of art. 7:226 BW de huurder kan helpen, betwijfelt Van Galen.25

Ook Wibier26 meent dat de huurder er ernstig rekening mee dient te houden dat
hij zijn gebruiksrecht niet aan de curator kan tegenwerpen. Art. 7:226 BW kan
de huurder volgens hem niet baten aangezien het feit dat de koper aan de huur-
overeenkomst is gebonden, niet betekent dat de curator zich jegens de huurder
niet op art. 26 Fw kan beroepen. De verplichtingen uit de huurovereenkomst
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22. Tenzij de verkrijger een geslaagd beroep op derdenbescherming kan doen, bijvoorbeeld op
art. 3:86 lid 2 BW.

23. Zij kunnen eventueel hinder ondervinden van een afkoelingsperiode, art. 63a Fw.
24. R.J. van Galen, HR 3 november 2006, C05/165HR, Ondernemingsrecht 2007, 7, p. 293.
25. Uiteindelijk komt hij tot de conclusie dat in de gevallen waarin de schuldeiser kan beschik-

ken over een droit de suite hij zijn recht ook aan de curator moet kunnen tegenwerpen, Van
Galen 2007, p. 293.

26. R.M. Wibier, ‘Het Nebula-arrest en het Voorontwerp Insolventiewet: (n)iets nieuws onder de
zon’, NTBR 2008, 56, p. 447.
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gaan weliswaar van rechtswege over op de verkrijger van de verhuurde zaak,
maar dat zegt nog niets over de vraag of de curator zelf verplicht is het huurge-
not ten laste van de boedel te blijven verrichten, daar de curator de verhuurde
zaak niet verkrijgt maar slechts het beheer daarover uitoefent, aldus Wibier.
Ook de conclusie van A-G Huydecoper wijst erop dat de huurder zijn overeen-
komst niet aan de curator kan tegenwerpen.

‘De huurder […] tegen wie de curator het eigendomsrecht […] in stelling
brengt, zal zich er natuurlijk op beroepen dat de huur[…]overeenkomst hem
– huurder […] – het recht verleent van het huurobject […] het bij de
huur[…]overeenkomst bedongen gebruik te maken. Men kan het echter zo
zien, dat een dergelijk verweer moet gelden als, dan wel op één lijn gesteld
moet worden met, het verlangen van reële nakoming ten laste van de boe-
del; en dát mag een crediteur in faillissement nu juist niet doen. Hij is, daar-
entegen, aangewezen op de weg van aanmelding ter verificatie. Dit verweer
tegen de vordering van de curator behoort dus niet te worden aanvaard.’27

Mijns inziens staat art. 7:226 BW wel degelijk aan een dergelijke conclusie in
de weg. Volgens art. 7:226 lid 1 BW heeft overdracht28 door de verhuurder29 van
de zaak waarop de huurovereenkomst betrekking heeft, tot gevolg dat de rech-
ten en verplichtingen uit de huurovereenkomst, die daarna opeisbaar worden,
overgaan op de verkrijger. Blijkens lid 2 wordt een overdracht door een schuld-
eiser van de verhuurder met overdracht door de verhuurder gelijkgesteld.30 Met
deze bepaling

‘wordt tegemoet gekomen aan de behoefte van de huurder aan continuïteit
van zijn verhouding tot een verhuurder die als rechthebbende op de zaak in
staat is hem het hem toekomende gebruik van de zaak te verschaffen. […]
De hierin gelegen belangrijke bescherming van de huurder heeft in de loop
van de tijd meer nadruk gekregen in verband met de toegenomen dwin-
gendrechtelijke continuïteitswaarborgen, in bijzonder met betrekking tot
huur van woonruimte en huur van bedrijfsruimte. Voor die bescherming be-
staat evenwel ook buiten die specifieke gebieden behoefte. Het enkele feit
dat de verhuurder zijn bevoegdheden ten aanzien van de verhuurde zaak op
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27. Conclusie A-G Huydecoper, HR 3 november 2006, NJ 2007, 115.
28. Hetzelfde geldt voor de vestiging van een zelfstandig recht van vruchtgebruik, erfpacht of

opstal.
29. Het artikel mist toepassing bij verhuur die door de economisch eigenaar is aangegaan, zo

blijkt uit HR 5 maart 2004, JOR 2004/186.
30. Ook de curator is aan art. 7:226 BW gebonden, zie Verstijlen 2006, p. 118-119.
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een ander doet overgaan, behoort de continuïteit waarop de huurder krach-
tens de huurovereenkomst aanspraak kan maken niet aan te tasten.’31

De bepaling geldt zowel voor roerende als voor onroerende zaken. Ik zou alleen
voor de huurovereenkomsten die betrekking hebben op de in art. 7:226 lid 4 ge-
noemde onroerende zaken, willen aannemen dat ze ook tegen de curator kun-
nen worden ingeroepen, aangezien dat lid bepaalt dat het artikel voor dit soort
overeenkomsten dwingendrechtelijk is.32 Zoals blijkt uit de parlementaire ge-
schiedenis, gelden de continuïteitswaarborgen vooral bij huur van woon- en be-
drijfsruimte. Voor bijvoorbeeld roerende zaken is afwijking mogelijk, omdat de
beschermingsgedachte in dit geval een minder grote rol speelt. De curator is
aan huurovereenkomsten met betrekking tot roerende zaken dan ook niet ge-
bonden en kan ze vrij van de overeenkomst verkopen; in dit geval dient meer
waarde aan de paritas creditorum te worden toegekend. 

Aangezien art. 7:226 lid 2 BW ook geldt indien overdracht door een schuldei-
ser wordt bewerkstelligd, dient dit niet anders te zijn indien de curator namens
de gezamenlijke schuldeisers de zaak vervreemdt. Weliswaar bepaalt art. 7:226
BW niet dat de curator de huurovereenkomst tegen zich moet laten gelden,
maar dit vloeit hieruit voort, wil de bepaling in faillissement geen dode letter
zijn. Zou het namelijk mogelijk zijn om de huurder te ontruimen, dan wordt de
continuïteitsgedachte die achter het artikel schuilt, geweld aangedaan. Stel, de
curator vordert ontruiming van een tot de boedel behorende woning op grond
van het Nebula-arrest. De huurder vertrekt, en vervolgens verkoopt de curator
de zaak na een jaar. De koper van de zaak is na de overdracht aan de huurover-
eenkomst gebonden, de huurder kan van hem verlangen de woning tot zijn be-
schikking te stellen. Maar welke huurder kan zo lang wachten? In de tussentijd
is waarschijnlijk al een nieuwe woning gevonden, en zal er geen beroep meer
worden gedaan op art. 7:226 BW. Is het voor een individuele huurder van woon-
ruimte nog voor te stellen dat hij in zijn opzet, om een nieuw onderkomen te
vinden, zal slagen, anders ligt het wanneer er sprake is van het faillissement van
een woningbouwstichting.

De gebondenheid van de curator aan huurovereenkomsten staat overigens los
van art. 7:226 BW. Ik ben namelijk van mening dat ook in het geval de curator
zaken als bedoeld in lid 4 van die bepaling niet overdraagt, hij vanwege de be-
schermde positie van de huurder aan de overeenkomst is gebonden. In het geval
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31. Parl. Gesch. Huurrecht, p. 375-376.
32. Zie in dezelfde zin S.C.J.J. Kortmann & N.E.D. Faber, Geschiedenis van de Faillissements -

wet, Voorontwerp Insolventiewet, deel 2-IV, Deventer: Kluwer 2007, p. 248.
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van faillissement van de verhuurder, kan de curator niet ‘makkelijk’ van de
overeenkomst af, daar art. 39 Fw niet op deze situatie van toepassing is.
Derhalve gelden de bepalingen uit het BW. Het lijkt mij – in het geval van huur
van woonruimte – in strijd met de limitatieve beëindigingsgronden van art.
7:274 BW, indien de curator de bescherming die dit artikel aan de huurder
biedt, kan omzeilen met een beroep op het Nebula-arrest.

9.2 De kwalitatief gerechtigde

Indien een beding als bedoeld in art. 6:252 BW op de dag van de faillietver-
klaring nog niet in de openbare registers was ingeschreven, kan de curator het
registergoed ten aanzien waarvan het is gemaakt, vrij van het beding overeen-
komstig art. 101 of 176 Fw verkopen, zo volgt uit art. 35a Fw. A contrario kan
hieruit worden afgeleid dat de curator het registergoed slechts met het beding
kan verkopen, indien het op de dag van de faillietverklaring wel is ingeschre-
ven. Dit zegt echter nog niets over de vraag of de curator, vanaf de faillietver-
klaring tot de verkoop, zelf aan het beding is gebonden.

Een consequente toepassing van het Nebula-arrest brengt volgens Van Zanten33

mee dat een curator kwalitatieve verplichtingen die op de failliet rusten, niet be-
hoeft te respecteren. Ondanks dat de memorie van toelichting op art. 35a Fw
ervan uitgaat dat een kwalitatieve verplichting in geval van faillissement van de
schuldenaar aan diens curator kan worden tegengeworpen, behoeft de curator,
volgens Van Zanten, hieraan slechts tegemoet te komen voor zover dat strookt
met de aanspraken van alle schuldeisers. 

Ik betwijfel of de curator met het Nebula-arrest in de hand, de kwalitatieve ver-
plichtingen van de failliet kan negeren. Uit de parlementaire geschiedenis van
Boek 6 BW blijkt duidelijk dat de wetgever ervan uitgaat dat ‘ook de faillisse-
mentscurator aan bedingen die voor het faillissement zijn ingeschreven is ge-
bonden.’34 De memorie van toelichting op art. 35a Fw geeft aan dat een beding
in de zin van art. 6:252 BW in geval van faillissement van de schuldenaar in be-
ginsel ook aan de curator kan worden tegengeworpen.35 Indien het beding op
tijd is ingeschreven (dat wil zeggen, voor de dag van de faillietverklaring), kan
de curator het registergoed slechts met handhaving van het beding verkopen.
Zou de curator na faillissement, maar voor verkoop, het beding mogen negeren,
dan kan het recht van de kwalitatief gerechtigde weleens illusoir worden. Stel
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33. Van Zanten 2007, p. 49.
34. Parl. Gesch. Boek 6, p. 946.
35. Parl. Gesch. Wijziging Rv e.a.w. (Inv. 3,5 en 6), p. 384.
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dat met betrekking tot een registergoed de kwalitatieve verplichting eruit be-
staat om niet over te gaan tot sloop. Neemt men aan dat de curator slechts ver-
plicht is het goed met de kwalitatieve verplichting te verkopen, maar er in de
tussentijd niet aan gebonden is, dan is het kwaad voor de verkoop al geschied.
Wat heeft de kwalitatief gerechtigde eraan dat de koper gebonden is nu de ver-
plichting reeds onmogelijk kan worden nagekomen?36

Ondanks dat de wet nergens uitdrukkelijk bepaalt dat de curator een kwalita-
tieve verplichting tegen zich moet laten gelden, ben ik van mening dat dit af-
geleid kan worden uit art. 35a Fw jo. art. 6:252 BW en de toelichting op die ar-
tikelen. Het betreft hier nu eenmaal een overeenkomst die voor een deel zake-
lijke werking heeft verkregen. Derhalve dient art. 35a Fw (jo. art. 6:252 BW)
te worden beschouwd als een uitdrukkelijk in de wet geregeld geval op grond
waarvan een uitzondering op de paritas creditorum mogelijk is. Mijns inziens
staat het Nebula-arrest aan handhaving van een kwalitatieve verplichting, die is
ingeschreven in de openbare registers, niet in de weg.

9.3 De licentienemer

Een andere overeenkomst die in dit kader een nadere beschouwing verdient, is
de licentieovereenkomst. Het overgrote deel van de literatuur neemt aan dat een
licentie geen beperkt recht is, maar slechts een overeenkomst,37 ik ga daar in het
navolgende van uit. Voor de meeste licentieovereenkomsten is het dus zonne-
klaar dat zij in faillissement niet aan de curator kunnen worden tegengeworpen.
Toch is een nader onderzoek van deze categorie overeenkomsten gerechtvaar-
digd, aangezien de wet in een aantal bepalingen spreekt over derdenwerking.
Dit houdt in dat een licentie, overdracht of pandrecht pas aan derden kan wor-
den tegengeworpen na inschrijving in het register. Het is onduidelijk wat pre-
cies de strekking van deze derdenwerking is;38 is een ingeschreven licentieo-
vereenkomst bijvoorbeeld te beschouwen als een quasi-goederenrechtelijke

124

36. Ook indien de verplichting door de verkrijger nog wel kan worden nagekomen, is de cura-
tor tot die tijd gebonden aan de verplichting aangezien dit uit de wet voortvloeit; anders N.C.
van Oostrom-Streep, De kwalitatieve verplichting, Den Haag: Boom Juridische uitgevers
2006, p. 164-165: zij is van mening dat de curator alleen aan de verplichting is gebonden in-
dien schending leidt tot een ‘definitief illusoir’ worden van de verplichting.

37. Zie bijv. A.A. Quaedvlieg, ‘Overdraagbaarheid van licenties naar Nieuw BW: hetzelfde en
toch iets anders’, in: Onderneming en nieuw burgerlijk recht, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink
1991, p. 487.

38. J.L.R.A. Huydecoper & C.J.J.C. van Nispen, Industriële eigendom (deel I: bescherming van
technische innovatie), Deventer: Kluwer 2002, p. 313; S.M. van Elst, ‘Doorstart en Intellec -
tuele Eigendom’, in: Doorstart (Insolad Jaarboek 2008), Deventer: Kluwer 2008, p. 131.
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overeenkomst die ook aan de curator kan worden tegengeworpen? Voor oc-
trooien – waartoe ik mij in dit kader beperk – is de derdenwerking geregeld in
art. 56 lid 2, 65 lid 3 en 67 lid 1 ROW.39

Voor de overdracht van een octrooirecht is naast een geldige titel en beschik-
kingsbevoegdheid van de vervreemder, een leveringshandeling nodig. Krach -
tens art. 65 lid 1 ROW dient dit te geschieden door middel van een akte, hou-
dende de verklaring van de rechthebbende, dat hij het octrooi aan de verkrijger
overdraagt, en van deze, dat hij deze overdracht aanneemt. Is aan deze vereis-
ten voldaan, dan is er sprake van een rechtsgeldige overdracht. Inschrijving is
geen constitutief vereiste Ten opzichte van derden werkt de overdracht echter
eerst wanneer de akte in het octrooiregister is ingeschreven, zo blijkt uit art. 65
lid 3 ROW.40

De faillissementscurator van de vervreemder wordt niet als een derde gezien.
Hij is aan de overdracht gebonden, ongeacht of inschrijving heeft plaatsgevon-
den.41 Dit vloeit voort uit het gegeven dat de curator gebonden is aan handelin-
gen die de gefailleerde voor zijn faillietverklaring bevoegdelijk heeft verricht.
Hij ‘krijgt’ de boedel zoals hij hem aantreft. Ten opzichte van de curator heeft
het octrooirecht het vermogen van de gefailleerde verlaten.42 Is er voor faillis-
sement een pandrecht op het octrooirecht gevestigd, en is dat pandrecht niet in-
geschreven? Dan heeft het pandrecht weliswaar geen werking ten opzichte van
derden, maar wel tegenover de curator. De pandhouder kan zijn bevoegdheden
ex art. 57 Fw uitoefenen.

Ook voor licenties geldt dat zij pas tegenover derden werken indien zij zijn in-
geschreven. Zoals hiervoor reeds is vermeld, wordt de curator niet als derde ge-
zien. Betekent dit nu ook dat de curator licenties met betrekking tot een oc-
trooirecht dient te respecteren, en dat de licentienemer tijdens faillissement van
zijn recht gebruik kan maken? Mijns inziens luidt het antwoord ontkennend.
Het gegeven dat een curator niet is te beschouwen als een derde in de zin van
art. 56 lid 2 ROW, betekent niet dat de licentienemer zijn gang kan gaan; het
houdt slechts in dat de licentieovereenkomst (ingeschreven of niet) ook ten op-
zichte van de curator geldig is. Het heeft niet ten gevolge dat de curator gehou-
den is de licentie te respecteren, maar wel dat de licentienemer een vordering
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39. Zie tevens art. 2.33 BVIE en art. 65 lid 4 ZPW.
40. Zie voor een voorbeeld Rb. ’s-Gravenhage 7 maart 2007, BIE 2007, 125.
41. Huydecoper & Van Nispen 2002, p. 305.
42. Uiteraard slechts wanneer voor faillissement alle handelingen voor een overdracht zijn ver-

richt, en de curator niet succesvol gebruik kan maken van bijvoorbeeld de actio pauliana.
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heeft die hij in het faillissement geldend kan maken door middel van verifica-
tie. In tegenstelling tot de huurovereenkomst wordt de continuïteit van de li-
centieovereenkomst niet beschermd door wettelijke bepalingen, die het moge-
lijk maken om de overeenkomst aan de curator tegen te werpen; ook ontbreekt
een vergelijkbare bepaling zoals bij de kwalitatieve verplichting, op grond
waarvan de curator aan de overeenkomst gebonden is.

Voor licenties – ongeacht op welk IE-recht zij zien – geldt dat zij niet aan de
curator kunnen worden tegengeworpen.43 De licentieovereenkomst is geen
quasi-goederenrechtelijke overeenkomst. De curator kan het recht zonder hand-
having van de licentie te gelde maken,44 de licentienemer kan zijn vordering tot
schadevergoeding ter verificatie indienen. De begrenzing voor het handelen
van de curator ligt slechts daar, waar zijn optreden op zichzelf beschouwd als
onrechtmatig handelen moet worden aangemerkt.45 Het argument dat in het
geval van licenties de bevoegdheid van de curator om wanprestatie te plegen
ongewenst is, rechtvaardigt geen uitzondering op de regel van art. 26 Fw.
Hiervoor is een wetswijziging noodzakelijk, bijvoorbeeld door aan licenties de
status van beperkt recht toe te kennen. 

9.4 Conclusie

Schuldeisers met een overeenkomst hebben in beginsel slechts een persoonlij-
ke verbintenis. In bepaalde gevallen hebben zij echter iets meer, in die gevallen
heeft de overeenkomst voor een deel zakelijke werking. Volgens de Hoge Raad
kan er alleen een uitzondering op de paritas creditorum worden gemaakt wan-
neer er sprake is van een ‘uitzonderlijk(e), in de wet uitdrukkelijk geregeld
geval’. Mijn inziens dient het niet te gaan om een bepaling waarin letterlijk te
lezen is dat de overeenkomst aan de curator kan worden tegengeworpen, of dat
de curator aan de overeenkomst is gebonden. Met Verstijlen ben ik van mening
dat niet valt in te zien waarom het onvoldoende zou zijn dat een inbreuk op de
paritas creditorum voortvloeit uit het systeem van het recht, zoals het geval is
bij de huur van woonruimte en de kwalitatieve verplichting.46 Ik ben het dan
ook oneens met de opvatting van Van Andel dat uitdrukkelijk in de wet bepaald
dient te zijn dat de wederpartij, ‘ondanks dat hij slechts een obligatoir recht
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43. Zij leiden tijdens faillissement een sluimerend bestaan, en kunnen daarna herleven indien
het IE-recht zich nog in het vermogen van de voormalig gefailleerde bevindt.

44. Dit blijkt ook uit Rb. Amsterdam 16 augustus 2007, JOR 2007/258.
45. R.D. Vriesendorp, Nebula (Van den Bos q.q./Mulders & Welleman), AA 2007, p. 239.
46. F.M.J. Verstijlen, ‘Het eigendomsvoorbehoud in nevelen’, WPNR 6725 (2007), p. 829.
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heeft, dat recht niettemin in geval van faillissement tegen de curator kan inroe-
pen.’47

10. Gevallen van nakoming door de curator

In het Nebula-arrest heeft de Hoge Raad bepaald dat de curator wanprestatie
mag plegen indien een andersluidend oordeel leidt tot doorbreking van de pari-
tas creditorum, of indien een goed beheer van de boedel dit noodzakelijk maakt.
In het geval dat beide elementen ontbreken, moet ook de curator de overeen-
komst tegen zich laten gelden.

10.1 Reëel belang

De curator is onder meer aan voor de faillietverklaring gesloten overeenkom-
sten gebonden, indien hij geen reëel belang heeft bij wanprestatie. Nakoming
van de verplichting van de gefailleerde is dan mogelijk zonder dat het beheer
van de boedel of de afwikkeling van het faillissement bemoeilijkt wordt of de
paritas creditorum op ongerechtvaardigde wijze wordt doorbroken. In de zaak
die leidde tot Rechtbank ’s-Gravenhage 3 juli 2001, JOR 2001/194, oordeelde
de rechtbank dat de curator bouwkundige documenten aan de wederpartij van
de gefailleerde diende af te staan.48 De curator had tot dan toe geweigerd om de
documenten kosteloos af te staan. De rechtbank wees de vordering van de we-
derpartij toe, omdat de documenten waren vervaardigd met inachtneming van
de specifieke wensen van de wederpartij, en de curator niet aannemelijk had ge-
maakt dat de documenten desondanks handelswaarde voor de boedel hadden.
De curator had geen reëel belang bij wanprestatie en diende de verplichting dan
ook na te komen en de documenten af te geven.

10.2 Niet-obligatoire overeenkomsten

Er zijn, naast overeenkomsten die verplichten tot een dulden of niet-doen, an-
dere overeenkomsten ten aanzien waarvan de curator het niet in de hand heeft
om te wanpresteren door een passieve opstelling van zijn kant. Te denken valt
bijvoorbeeld aan een familierechtelijke overeenkomst of overeenkomsten met
betrekking tot goederen die niet onder art. 20 Fw vallen. Als maatstaf kan wor-
den gehanteerd dat de curator alleen wanprestatie kan plegen in het geval van
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47. Noot W.J.M. van Andel bij Rb. Dordrecht 14 juni 2007, JOR 2008/133.
48. Zie daarover ook G.A.J. Boekraad, ‘Het recht op wanprestatie van de faillissementscurator.

Naar aanleiding van het Nebula-arrest’ (HR 3 november 2006, RvdW 2006, 1033), MvV
2007/3, p. 50.
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een overeenkomst ten aanzien waarvan de (automatische) nakoming vermo-
gensrechtelijke consequenties voor de boedel meebrengt.49 Processuele over-
eenkomsten zoals bewijs-, arbitrage-, en forumkeuzeovereenkomsten, hebben
weinig te vrezen van het Nebula-arrest. Nakoming van bijvoorbeeld een be-
wijsovereenkomst ziet niet op de voldoening van een verbintenisrechtelijke vor-
dering waar art. 26 Fw op van toepassing is, maar het bewijsbeding regelt de
bewijslastverdeling bij een vordering die op grond van art. 25 Fw tegen de cu-
rator moet worden ingesteld. In dit geval is wanprestatie niet mogelijk aange-
zien de rechter – en niet de curator – over de bewijslast oordeelt. Omdat de
overeenkomst ook in faillissement tegen de curator kan worden ingeroepen, zal
de rechter de bewijslast verdelen met inachtneming van het bewijsbeding.50

Voor arbitrageovereenkomsten51 en forumkeuzeclausules52 geldt hetzelfde als
hiervoor is weergegeven: de curator is daaraan gebonden.

Van Zanten merkt op dat binding van de curator aan een bewijsbeding wel in-
direct vermogensrechtelijke consequenties kan hebben. Hij wijst daarbij op het
voorbeeld dat in gevallen van oneigenlijke vermenging de bewijslast op de cu-
rator wordt gelegd en hij er niet in slaagt het bewijs te leveren. Toch meent Van
Zanten dat de curator aan een dergelijk beding is gebonden. Op grond van art.
123 Fw is een schuldeiser wiens vordering wordt betwist, tot staving van zijn
vordering tot geen nader bewijs gehouden dan hij tegen de gefailleerde zelf had
moeten leveren. Die bepaling is volgens hem niet beperkt tot het verificatie-
proces.53

10.3 Onrechtmatig handelen

In sommige gevallen kan het schenden van een contractuele verplichting tevens
een onrechtmatige daad opleveren. Een door de curator in zijn hoedanigheid
gepleegde onrechtmatige daad levert een boedelschuld op.

Stel, voor faillissement is een concurrentiebeding overeengekomen waaronder
de gefailleerde zich jegens een derde heeft verbonden om af te zien van be-
paalde commerciële activiteiten. De naleving van een dergelijk beding bij een
bedrijfsvoortzetting, zal de resultaten van een bedrijfsvoortzetting nadelig beïn-
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51. Zie Verstijlen 2006, p. 122 en M. Yzonides, ‘De invloed van faillietverklaring op arbitrage’,

WPNR 1991/6008, p. 390.
52. HR 16 april 1999, JOR 1999/156.
53. Van Zanten, 2007, p. 49.

A. Slaski



vloeden, dit gaat ten koste van de overige crediteuren. Het komt Boekraad voor
dat de curator daarom in het belang van de boedel het concurrentiebeding mag
(wellicht zelfs: moet) negeren.54 Volgens Vriesendorp55 ligt de begrenzing van
het handelen van de curator daar, waar zijn optreden op zichzelf beschouwd als
een onrechtmatige daad moet worden aangemerkt. Het overtreden van uit een
overeenkomst voortvloeiende verplichtingen behoort daar niet toe volgens
Vriesendorp. Naar analogie met het leerstuk van het profiteren van andermans
wanprestatie, zal een wederpartij bijkomende omstandigheden moeten aandra-
gen wil hij met succes de curator in hoedanigheid kunnen aanspreken. Mijns in-
ziens is het criterium voor de vraag of de curator in het voorkomende geval een
onrechtmatige daad pleegt, hetzelfde als wanneer de overeenkomst niet zou
hebben bestaan. Ik voel weinig voor de door Vriesendorp voorgestelde analo-
gie met het leerstuk van profiteren van andermans wanprestatie, met de daarin
vervatte bijkomende omstandigheden. Is het concurreren van de curator on-
rechtmatig ten opzichte van een ander? Dan kan die ander dit handelen van de
curator verbieden, ongeacht of er in het verleden een non-concurrentiebeding
overeen is gekomen met de failliet, die de curator niet wenst te respecteren. Ik
zie niet in waarom er in dit geval bijkomende omstandigheden moeten zijn, wil
er sprake zijn van een onrechtmatige daad van de curator.

11. Slot

Met het wijzen van het Nebula-arrest heeft de Hoge Raad een einde gemaakt
aan de discussie omtrent de status in faillissement van verbintenissen van de
failliet tot een dulden of niet-doen. Verbintenissen – ongeacht of het gaat om
een dulden of niet-doen, of een geven of doen – dienen ter verificatie te wor-
den ingediend, zodat de paritas creditorum niet wordt doorbroken. Wil schen-
ding van dit beginsel gerechtvaardigd zijn, dan dient hiervoor een ‘uitzonder-
lijke, in de wet uitdrukkelijk geregelde’ grond te zijn, aldus de Hoge Raad.
Mijns inziens dient niet letterlijk in de wet te staan dat de curator tijdens fail-
lissement aan een bepaalde overeenkomst is gebonden, maar kan het ook uit het
systeem van de wet voortvloeien. Dit is het geval bij overeenkomsten met goe-
derenrechtelijke trekken, zoals de huurovereenkomst en de kwalitatieve ver-
plichting. Bij huurovereenkomsten met betrekking tot woon- en bedrijfsruimte
weegt de beschermings- en continuïteitsgedachte zwaarder dan de paritas cre-
ditorum. In het geval van de kwalitatieve verplichting vloeit uit de wet (en de
toelichting daarop) voort dat ook de curator aan de kwalitatieve verplichting is
gebonden.
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Indien (in uitzonderlijke gevallen) nakoming van de overeenkomst niet leidt tot
doorbreking van de paritas creditorum, heeft de curator geen reëel belang bij
het plegen van wanprestatie. 

Er zijn tevens gevallen aan te wijzen waarbij de curator aan de overeen-
komst is gebonden omdat het gaat om een niet-obligatoire overeenkomst. Te
denken valt aan de bewijsovereenkomst, de arbitrageovereenkomst, alsook aan
de forumkeuzeovereenkomst. In dit geval kan de curator de wederpartij niet
naar de verificatievergadering verwijzen, aangezien hier geen sprake is van een
situatie als bedoeld in art. 26 Fw, maar van een geval dat onder art. 25 Fw is ge-
bracht.
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Fixatie en schuldeisers

MR. C. RIJCKENBERG1

1. Inleiding

‘Het tijdstip der faillietverklaring beslist over de rechten, die de schuldeischers
daarin kunnen doen gelden.’2 Aldus is een belangrijk aspect van het fixatiebe-
ginsel verwoord, te weten dat in het faillissement slechts diegenen kunnen op-
komen die op het moment van de faillietverklaring schuldeiser zijn en wel voor
het bedrag dat zij op dat moment te vorderen hebben.3 Het fixatiebeginsel
wordt algemeen gezien als één van de belangrijkste beginselen van ons faillis-
sementsrecht. De inhoud en toepassing van het fixatiebeginsel is rechtstreeks
van invloed op de positie van de verschillende groepen schuldeisers in faillis-
sement: door de fixatie per datum faillissement ontstaat er een onderscheid tus-
sen verifieerbare en niet-verifieerbare vorderingen. Als uitgangspunt geldt dat
de oude schuldeisers – schuldeisers met een vordering die is ontstaan vóór
datum faillissement – hun vordering ter verificatie kunnen indien, terwijl de
nieuwe schuldeisers – schuldeisers met een vordering die is ontstaan op of na
datum faillissement – blijven zitten met een niet-verifieerbare vordering en
daarmee zijn uitgesloten van de verdeling in faillissement. Op dit stelsel bestaat
een belangrijke uitzondering die wordt gevormd door de boedelschuldeisers.

Over het onderscheid tussen de verschillende groepen van schuldeisers in fail-
lissement is ontzettend veel geschreven. In deze bijdrage aan de INSOLAD
Jaarbundel ‘De curator en de schuldeisers’ wordt dit onderwerp opnieuw tegen
het licht gehouden. Dit zal ik doen aan de hand van een verkenning van het
fixatiebeginsel, het ontstaansmoment van vorderingen en de gevolgen van een
en ander voor de verschillende groepen van schuldeisers in faillissement (par.
2). Hierna volgt een uiteenzetting over het onderscheid tussen verifieerbare en
niet-verifieerbare vorderingen (par. 3.1). Vervolgens komt de status van boe-
delvorderingen aan bod, waarbij tevens wordt ingegaan op de problematiek van
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een negatieve boedel (par. 3.2 en 3.3). Bij de bespreking van de verschillende
onderdelen worden enkele suggesties ter verbetering gedaan. Ook het Voor -
ontwerp Insolventiewet zal kort worden besproken (par. 4). De bijdrage wordt
afgesloten met een conclusie (par. 5).

2. Het fixatiebeginsel

2.1 Materiële en formele aspecten van het fixatiebeginsel

Doordat er tussen het moment van de faillietverklaring, de tegeldemaking van
het vermogen (activa) en de uitdeling aan de erkende geverifieerde schuldeisers
de nodige tijd verstrijkt, zijn voorzieningen noodzakelijk die waarborgen dat
gedurende deze tijd geen afbreuk wordt gedaan aan de verhaalsaanspraken van
de gezamenlijke schuldeisers. De afwikkeling van een faillissement is niet mo-
gelijk zonder enigerlei vorm van fixatie.4 Dit wordt gerealiseerd doordat de
schuldenaar op grond van art. 23 Fw per datum faillissement zijn beschikking-
en beheersbevoegdheid verliest over zijn tot het faillissement behorende ver-
mogen. Vanaf dat moment is het de curator die, ten behoeve van de gezamen-
lijke schuldeisers, belast is met het beheer en de vereffening van de failliete
boedel (art. 68 Fw). Voorts worden de rechten en verplichtingen van de bij de
boedel betrokkenen onveranderlijk.5 Hoewel het fixatiebeginsel niet met zoveel
woorden in de wet voorkomt,6 strekt de invloed van dit beginsel zich uit over de
gehele Faillissementswet.

De fixatie van het vermogen (actief en passief) van de failliete schuldenaar
is geen doel op zich, maar dient ertoe om het doel van het faillissement – alge-
hele executie en verdeling van het vermogen (actief) met handhaving van de pa-
ritas creditorum – te verwezenlijken.7 Gezien de grote hoeveelheid uitzonde-
ringen op het fixatiebeginsel kan men zich overigens afvragen of het fixatiebe-
ginsel wel bestaat. In deze bijdrage hanteer ik een meer instrumentele benade-
ring: fixatie als instrument ter verwezenlijking van het faillissementsdoel. Dit
biedt het voordeel dat niet in alle gevallen vastgehouden hoeft te worden aan
één en hetzelfde fixatiemoment; zo kan het fixatiemoment variëren al naar ge-
lang het de fixatie van het actief of de fixatie van het passief betreft.8
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In de literatuur wordt een tweetal aspecten van het fixatiebeginsel onder-
scheiden: het materiële en formele aspect. Volgens Boekraad9 houdt het mate-
riële aspect in dat na de faillietverklaring verrichte rechtshandelingen van de
gefailleerde geen nadeel kunnen toebrengen aan de verhaalspositie van de ge-
zamenlijke schuldeisers.10 Het formele aspect daarentegen houdt in dat in het
faillissement slechts diegenen kunnen opkomen, die op het moment van de fail-
lietverklaring schuldeiser zijn en wel voor het bedrag dat zij op dat moment te
vorderen hebben.11 Kortom, het materiële aspect ziet op de fixatie van het ac-
tief en het formele aspect op de fixatie van het passief. Hoewel ik van mening
ben dat men dient te onderscheiden tussen de fixatie van het actief en de fixa-
tie van het passief, vind ik het niet juist om dit onderscheid aan te duiden als
het materiële of formele aspect van het fixatiebeginsel. Onder het door
Boekraad geformuleerde formele aspect van het fixatiebeginsel gaan, afgezien
van de procesrechtelijke regels omtrent de verificatieprocedure, belangrijke
materieelrechtelijke leerstukken schuil. Zo is het onderscheid tussen verifieer-
bare, niet-verifieerbare en boedelvorderingen, alsmede de rangorde van de ver-
schillende vorderingen in hoge mate een materieelrechtelijke kwestie. In zo-
verre is het oneigenlijk om dit onder de noemer van het formele aspect van het
fixatiebeginsel te brengen. 

Ook Van Galen12 maakt onderscheid tussen verschillende aspecten van het
fixatiebeginsel. Hij onderkent ten aanzien van de fixatie van het passief zowel
een materieel als formeel (procedureel) aspect. Het formele aspect behelst dan
dat de schuldeisers die op het moment van de faillietverklaring een vordering
op de schuldenaar hebben hun vordering slechts door indiening ter verificatie
geldend kunnen maken, terwijl het materiële aspect inhoudt dat de schuldeisers
worden voldaan overeenkomstig de positie die zij ten opzichte van elkaar inne-
men op het moment van de faillietverklaring. De door Van Galen aangebrachte
onderverdeling ziet dan ook op de wijze waarop de schuldeisers hun vordering
geldend kunnen maken (formeel) en de rangorde van de betreffende vorderin-
gen (materieel). Deze onderverdeling doet meer recht aan het feit dat ten aan-
zien van de fixatie van het passief niet alleen formele maar ook materieelrech-
telijke aspecten een belangrijke rol spelen. In de visie van Van Galen speelt het
fixatiebeginsel echter geen rol bij boedelvorderingen, omdat ten aanzien van
deze vorderingen per datum faillissement niets te fixeren valt. Gezien de aard
van de boedelvordering13 zal de vordering veelal nog niet bestaan op het mo-
ment van de faillietverklaring. Aldus valt er op dat moment ook niets te fixe-
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ren. Dat betekent echter niet dat het fixatiebeginsel van generlei belang is: het
onderscheid tussen verifieerbare, niet-verifieerbare en boedelvorderingen
vloeit juist voort uit de toepassing van én de uitzondering op het fixatiebegin-
sel. Het fixatiebeginsel doet zijn invloed in ieder geval gelden met betrekking
tot de vraag of een bepaalde vordering al dan niet als boedelvordering aange-
merkt moet worden, omdat het bij deze kwalificatie gaat om één van de be-
langrijkste uitzonderingen op het fixatiebeginsel. Betreft het echter de rangor-
de van boedelschulden bij een negatieve boedel (boedelfaillissement), dan staat
het fixatiebeginsel daar in beginsel buiten.14

Naar mijn mening bestaat er niet zoiets als het materiële en het formele as-
pect van het fixatiebeginsel. Indien men het fixatiebeginsel al in termen van
materiële en formele aspecten wil vatten, dan leidt dat tot de conclusie dat er
meerdere materiële en formele aspecten te ontwaren zijn, zowel bij de fixatie
van het actief als bij de fixatie van het passief. De vraag is echter wat het nut
van een dergelijk onderscheid is. Praktisch en dogmatisch gezien mist het vol-
doende onderscheidend vermogen,15 waardoor ik in het hierna volgende slechts
inga op het onderscheid tussen de fixatie van het actief en de fixatie van het
passief.

2.2 Fixatie van het passief

Om de afwikkeling van het faillissement in goede banen te kunnen leiden, zijn
dus niet alleen voorzieningen noodzakelijk die waarborgen dat het vermogen
van de failliet behouden blijft totdat de tegeldemaking van het vermogen door
de curator is gerealiseerd, maar dient ook nader bepaald te worden welke
schuldeisers voor welke vorderingen mogen meedelen in het faillissement van
hun schuldenaar.

Het vermogen van de failliet wordt gefixeerd per datum faillissement, en wel
met terugwerkende kracht tot 00.00 uur van de dag van de faillietverklaring.16

Hoewel de terugwerkende kracht tot 00.00 uur slechts is gecodificeerd in art. 23
Fw met betrekking tot de fixatie van het actief, is dit moment ook doorslagge-
vend voor de fixatie van het passief.17 Aangenomen moet worden dat voor de
fixerende werking van het faillissement één en hetzelfde moment geldt, tenzij de
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wet daarvan uitdrukkelijk afwijkt.18 De terugwerkende kracht is in feite in strijd
met de gedachte dat het faillissement een processuele toestand is, waarin de boe-
del door het vonnis van faillietverklaring wordt gebracht. Toch heeft de wetge-
ver gemeend dat een dergelijke beperkte terugwerkende kracht aangewezen is
omdat de dag van de faillietverklaring vaststaat, terwijl het tijdstip van de uit-
spraak en het ogenblik waarop eventuele (beschikkings)handelingen zijn ver-
richt veelal niet eenvoudig zijn vast te stellen.19 In het huidige gedigitaliseerde
rechtsverkeer, waarbij veelal tot op de minuut nauwkeurig kan worden vastge-
steld wanneer een handeling heeft plaatsgevonden, kan dit argument niet (meer)
overtuigen. Het afschaffen van de 00.00 uur-regel ligt daarom voor de hand.20

Bij de fixatie van het passief dienen art. 24 en 26 Fw als uitgangspunt. Art.
24 Fw bepaalt kort gezegd dat de boedel niet aansprakelijk is voor verbintenis-
sen van de schuldenaar voor zover zij na de faillietverklaring zijn ontstaan. Met
het oog op de terugwerkende kracht van de faillietverklaring tot 00.00 uur, dient
de gecursiveerde zinsnede gelezen te worden als ‘op of na de dag van de fail-
lietverklaring’. Gedurende het faillissement dienen schuldeisers hun rechtsvor-
deringen betreffende voldoening van verbintenissen uit de boedel ingevolge art.
26 Fw geldend te maken door aanmelding van hun vordering ter verificatie. Uit
deze bepalingen, in combinatie met art. 128-131 Fw, volgt dat in beginsel
slechts diegenen in het faillissement kunnen opkomen die op het moment van
de faillietverklaring schuldeiser zijn, en wel voor het bedrag dat zij op dat mo-
ment te vorderen hebben.21 Een vordering is derhalve slechts verifieerbaar voor
zover zij is ontstaan vóór datum faillissement. Vorderingen ontstaan op of ná
datum faillissement zijn in beginsel niet-verifieerbaar. Door deze ‘alles of
niets’-benadering is het van belang om het exacte ontstaansmoment van een
vordering te bepalen. Het is echter niet altijd eenvoudig vast te stellen of een
vordering in een concreet geval als bestaand of toekomstig moet worden aan-
gemerkt. Vandaar dat hierna kort de problematiek van het ontstaansmoment van
vorderingen wordt behandeld.

2.3 Het ontstaansmoment van vorderingen

De wet regelt niet op welk moment een vordering ontstaat. Aansluiting kan
worden gezocht bij art. 6:1 BW, dat voor verbintenissen bepaalt dat zij slechts

135

18. Zie bijv. art. 212b Fw.
19. Zie Van der Feltz I, p. 359-360.
20. Zie hierover uitgebreid J.J. van Hees, ‘Het fixatiebeginsel in faillissement’, in: J.B. Huizink,

e.a., A-T-D (Van Schilfgaarde bundel), 2000, p. 133. De Commissie Kortmann heeft dan ook
terecht voorgesteld om de terugwerkende kracht tot 00.00 uur af te schaffen; vgl. art.
4.1.1.Voorontwerp Insolventiewet.

21. Zie Boekraad (1997), p. 14.

Fixatie en schuldeisers



ontstaan indien dit uit de wet voortvloeit. Er zijn verschillende omstandigheden
waaraan de wet het ontstaan van verbintenissen vastknoopt. Verbintenissen ont-
staan onder andere uit rechtshandelingen, rechtsfeiten en rechterlijke uitspra-
ken.22 Er bestaan echter geen eenduidige criteria ter vaststelling van het ont-
staansmoment van vorderingen. In de jurisprudentie zijn de volgende uitgangs-
punten geformuleerd.23 Het enkele feit dat een vordering haar onmiddellijke
grondslag vindt in een reeds vóór de faillietverklaring bestaande rechtsverhou-
ding brengt nog niet met zich dat de vordering ten tijde van de faillietverklaring
reeds bestaat.24 Vorderingen waarvan het ontstaan afhangt van een wilsverkla-
ring25 van of een tekortkoming26 door de schuldenaar zijn toekomstige vorde-
ringen. Vorderingen onder opschortende tijdsbepaling of vorderingen onder op-
schortende voorwaarde zijn daarentegen reeds bestaande vorderingen; nako-
ming kan echter nog niet worden afgedwongen.

Op basis van de jurisprudentie van de Hoge Raad heeft Kleijn een criterium
ontwikkeld aan de hand waarvan vastgesteld kan worden of sprake is van een
bestaande of toekomstige vordering.27 Het criterium komt erop neer dat een
vordering toekomstig is, wanneer het ontstaan daarvan afhankelijk is van een
intern element dat slechts in vervulling kan gaan door het verrichten van een
handeling door de schuldenaar of schuldeiser. In dat geval ontstaat de vordering
pas met en door het verrichten van die handeling. Denk bijvoorbeeld aan het
verrichten van de toegezegde prestatie ingeval van duurovereenkomsten of het
uitoefenen van een wilsrecht bij een optiecontract. Is het ontstaan van de vor-
dering afhankelijk van een extern element, dat wil zeggen een element dat bui-
ten de schuldenaar of schuldeiser in vervulling kan gaan, dan gaat het om een
bestaande vordering onder tijdsbepaling of voorwaarde. Met het door Kleijn ge-
hanteerde criterium kan men echter ook niet in alle gevallen met zekerheid vast-
stellen of een vordering toekomstig is of reeds bestaat (eventueel onder tijds-
bepaling of voorwaarde).28

In de literatuur is vervolgens, met het oog op de gewenste rechtszekerheid,
betoogd dat een andere benadering de voorkeur verdient. Op grond van deze
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benadering worden toekomstige vorderingen eerder als bestaand aangemerkt.
Hier voor wordt steun gezocht bij de oude opvatting over het ontstaansmoment
van vorderingen. Zo oordeelde de Hoge Raad in het Fijn van Draat-arrest dat
een vordering als reeds bestaand heeft te gelden ‘indien zij haar onmiddellijke
grondslag vindt in een rechtsverhouding waarin hij, die de vordering over-
draagt, dan reeds tot den schuldenaar staat.’29 Deze opvatting heeft de Hoge
Raad in het Solleveld II-arrest verlaten.30 Voor een aantal auteurs is het omgaan
van de Hoge Raad reden geweest om uit te gaan van een context gebonden uit-
leg van het ontstaansmoment van vorderingen.31 Zo is Van Galen van mening
dat de ontstaanscriteria van vorderingen geformuleerd in het kader van cessie
in andere gevallen niet per definitie doorslaggevend zijn.32 De wetgever zou
voor de fixatie van het passief een ander ontstaansmoment hanteren. Hij illus-
treert dit met een beroep op het bepaalde in art. 24, 37a en 39 Fw, alsmede op
de daarbij behorende wetsgeschiedenis.

Een dergelijke context gebonden uitleg vind ik niet overtuigend. Voor de
vraag of een bepaalde vordering een bestaande of toekomstige is zou in alle ge-
vallen hetzelfde criterium moeten gelden. Zoals door Boekraad33 terecht is op-
gemerkt strookt een context gebonden uitleg ook niet met het gegeven dat een
vordering tevens als goederenrechtelijk recht (vermogensrecht) door het leven
gaat. Waar de wetgever lijkt uit te gaan van een ander ontstaansmoment van
vorderingen vindt dit zijn oorzaak in het feit dat ten tijde van de totstandkoming
van de Faillissementswet het geldende recht uitging van een ander ontstaans-
moment. De wetgever heeft niet beoogd af te wijken van het ontstaansmoment
zoals dat in het algemeen (naar burgerlijk recht) geldt. Een context-gebonden
uitleg zou in zoverre in strijd zijn met de oorspronkelijke gedachte om voor de
fixatie van het passief aan te sluiten bij het ontstaansmoment van vorderingen
zoals dat voor alle andere gevallen ook geldt.

Dat neemt echter niet weg dat – vanwege het omgaan van de Hoge Raad –
de vraag gerechtvaardigd is of het niet wenselijk is om meer vorderingen voor
verificatie in aanmerking te laten komen. De benadering van Boekraad spreekt
mij dan ook meer aan. Hij gaat uit van één en hetzelfde ontstaansmoment van
vorderingen. De wettelijke bepalingen – onder andere art. 37a, 136 lid 2 en
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29. HR 29 december 1933, NJ 1934, 343 (Fijn van Draat).
30. HR 24 oktober 1980, NJ 1981, 265 (Solleveld II). Door dit arrest is een reeds bestaande

rechtsverhouding waarin de vordering haar onmiddellijke grondslag vindt, niet meer vol-
doende om de vordering als bestaand te kwalificeren.

31. Vgl. Verhagen en Rongen (2000), p. 53-54 en Van Galen (1996), p. 394.
32. Zie Van Galen (1996). Vgl. ook Verhagen en Rongen (2000), p. 53-54, die in het kader van

de fixatie van het actief (zie art. 35 Fw) ook een context gebonden uitleg voorstaan.
33. Boekraad (1997), p. 18-19.
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299(o) Fw – moeten in dat kader worden beschouwd als uitzonderingen op de
absolute werking van de fixatie per datum faillissement.

3. Fixatie en (boedel)schuldeisers

3.1 Verifieerbare en niet-verifieerbare vorderingen

In de vijfde afdeling van titel 1 (art. 108 e.v.) van de Faillissementswet is de
wijze van verificatie van vorderingen opgenomen. Met de verificatieprocedure
is beoogd de onderlinge verhouding tussen de schuldeisers ten opzichte van de
gefailleerde vast te leggen.34 De curator dient overeenkomstig art. 111 Fw een
onderzoek te verrichten naar de deugdelijkheid van de ingediende vorderin-
gen.35

Zoals hiervoor is gebleken is een vordering slechts verifieerbaar indien de
vordering op de dag van de faillietverklaring reeds bestaat. Degene wiens vor-
dering op of na datum faillissement ontstaat blijft in beginsel zitten met een
niet-verifieerbare vordering. Voor zover de vordering ook niet kan worden aan-
gemerkt als boedelvordering bestaat er voor deze schuldeiser geen mogelijk-
heid om voor zijn vordering verhaal te zoeken op het tijdens het faillissement
gefixeerde vermogen van zijn schuldenaar.36 Theoretisch zou deze schuldeiser
zich nog kunnen verhalen op vermogensbestanddelen die buiten het faillisse-
ment vallen, of nadat het faillissement is geëindigd weer op alle vermogensbe-
standdelen van diens schuldenaar. In de praktijk blijken deze verhaalsmogelijk-
heden veelal illusoir.37 De schuldeiser met een niet-verifieerbare vordering
blijft dan ook met lege handen achter. De rechtvaardiging hiervan springt niet
meteen in het oog.38
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34. Zie B. Wessels, Verificatie van schuldvorderingen (Insolventierecht deel V), 2007, p. 2-3.
35. Het voorlopige oordeel van de curator wordt vastgelegd door plaatsing van de vordering op

de lijst van voorlopig erkende of betwiste vorderingen, waarna op de verificatievergadering
de definitieve erkenning of betwisting wordt vastgelegd in het proces-verbaal van de verga-
dering. Wordt op de verificatievergadering geen overeenstemming bereikt, dan volgt ver-
wijzing naar de renvooiprocedure. Vgl. o.a. art. 112, 119, 121 en 122 Fw.

36. Hetzelfde geldt ook voor de schuldeiser met een verifieerbare vordering die niet tijdig wordt
ingediend. De wet kent echter verschillende mogelijkheden om deze vordering alsnog te ve-
rifiëren; zie art. 127 lid 1 en 3, 173a lid 5, 173c lid 3, 178 en 186 Fw. De Commissie Kort -
mann stelt voor om deze mogelijkheden te schappen; vgl. art. 5.3.18 Voorontwerp. Zie hier-
over R.J. van Galen, ‘De behandeling van schulden onder het Voorontwerp’, in: J.A. van de
Hel (e.a.), Het voorontwerp Insolventiewet nader beschouwd, 2008, p. 117.

37. Beslag en verhaal op buiten het faillissement blijvende vermogensbestanddelen zal geen rol
van betekenis spelen. Een rechtspersoon zal bovendien na faillissement in de regel ophou-
den te bestaan; zie art. 2:19 lid 1 onderdeel c BW. Dit laatste leidt uitzondering in het geval
het faillissement eindigt door het verbindend worden van een gehomologeerd akkoord.

38. De wetgever heeft dit ook niet kunnen voorzien; vgl. Van Hees (2000), p. 136.
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Betreft het een schuldeiser die na datum faillissement met de gefailleerde in
zee is gegaan, en wiens vordering ook overigens geen boedelvordering oplevert
omdat de boedel daarbij niet is gebaat (art. 24 Fw), dan is veelal de zegswijze
‘eigen schuld, dikke bult’ zeer toepasselijk. Er zijn echter gevallen waarbij de
kwalificatie van een vordering als niet-verifieerbaar te verstrekkend is. Denk
bijvoorbeeld aan vorderingen die zijn ontstaan uit hoofde van een door de fail-
liet gepleegde onrechtmatige daad.39 Datzelfde geldt mijns inziens ook ten aan-
zien van andere vorderingen die na het faillissement ontstaan.40

Een strikte toepassing van het fixatiebeginsel leidt derhalve niet in alle ge-
vallen tot wenselijke resultaten. Daardoor is het – anders dan bij de fixatie van
het actief – alleszins gerechtvaardigd om ten aanzien van de fixatie van het pas-
sief uitzonderingen op de hoofdregel toe te staan.41 Toekomstige vorderingen
zouden voor zover zij tijdens faillissement ontstaan zoveel als mogelijk voor ve-
rificatie in aanmerking moeten komen. Van een aantal toekomstige vorderingen
bepaalt de wet uitdrukkelijk dat zij verifieerbaar zijn. Zo bepaalt art. 37a Fw
dat een schuldeiser in het faillissement kan opkomen voor vorderingen op de
schuldenaar uit hoofde van ontbinding of vernietiging van een vóór de failliet-
verklaring gesloten overeenkomst, of die strekken tot schadevergoeding ter
zake van tekortschieten in de nakoming van een vóór de faillietverklaring ver-
kregen vordering. Ook een hoofdelijk schuldenaar kan, zo nodig voorwaarde-
lijk, opkomen in het faillissement voor een al dan niet toekomstige regresvor-
dering.42 Het gaat bij deze voorbeelden telkens om toekomstige vorderingen die
voortvloeien uit een per datum faillissement reeds bestaande rechtsverhouding.
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39. Het hoeft daarbij niet alleen te gaan om de situatie waarin de onrechtmatige daad is gepleegd
na datum faillissement. Ook ingeval de onrechtmatige daad vóór de faillietverklaring is ge-
pleegd, maar waarbij de schade zich pas nadien verwezenlijkt, is sprake van een niet-veri-
fieerbare vordering. Vgl. HR 24 mei 1991, NJ 1992, 246 (Ontvanger/Amro).

40. Zie voor enkele voorbeelden Van Hees (2000), p. 136.
41. In de wet komen ten aanzien van de fixatie van het passief ook andere uitzonderingen voor.

Deze zien niet zozeer op de aard van de te verifiëren vordering, maar op de ‘staat’ waarin de
vordering zich per datum faillissement bevindt. Op grond van het fixatiebeginsel zou ook de
hoogte van de vordering, de al dan niet opeisbaarheid van de vordering, enz. met het intre-
den van het faillissement gefixeerd dienen te worden. De wetgever heeft hierop enkele uit-
zonderingen gemaakt; vgl. bijvoorbeeld art. 129, 130, 131 en 133 Fw.

42. Zie art. 136 Fw. Op grond van de jurisprudentie van de Hoge Raad heeft te gelden dat een
regresvordering ontstaat op het moment waarop de hoofdelijke aansprakelijkheid intreedt,
c.q. vanaf het moment waarop de borgtochtverplichting jegens de schuldeiser ontstaat (be-
staande vordering onder opschortende voorwaarde); vgl. o.a. HR 3 juni 1994, NJ 1995, 340
(Ne derlandse Antillen/Komdeur q.q.) en HR 3 mei 2002, JOR 2002/111 (Brandao/Joral).
Zie daarentegen N.E.D. Faber, ‘Enige beschouwingen over het ontstaan van regresvorderin-
gen’, NTBR 1995, p. 35-40, alwaar hij betoogt dat een regresvordering een toekomstige vor-
dering is totdat de schuld ten laste van het vermogen van de hoofdelijk verbonden schulde-
naar of borg wordt gedelgd voor meer dan het gedeelte dat hem aangaat.
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Dit is voor Boekraad reden geweest om zich de vraag te stellen of deze wette-
lijke uitzonderingen als limitatief moeten worden beschouwd, of dat ook ande-
re vorderingen die eerst tijdens faillissement ontstaan maar voortvloeien uit een
ten tijde van de faillietverklaring reeds bestaande rechtsverhouding, ter verifi-
catie kunnen worden ingediend.43 Deze vraag wordt door Boekraad bevestigend
beantwoord, voor zover de materiële verschuldigdheid in overwegende mate is
bepaald door de rechtsverhouding die vóór de faillietverklaring bestond.44

Met Boekraad ben ik van mening dat de verificatiemogelijkheden inderdaad
verruimd zouden moeten worden. Ik vraag mij echter af of de door Boekraad
voorgestane verruiming wel ver genoeg gaat. Zou men niet helemaal moeten af-
stappen van de gedachte dat de dag der faillietverklaring bepalend is voor de
vraag voor welke vorderingen men in het faillissement kan opkomen? Men zou
bijvoorbeeld kunnen opteren om voor de fixatie van het passief een ander mo-
ment te kiezen. Zo heeft Van Hees, onder verwijzing naar de onbillijkheid van
het huidige systeem, voorgesteld om in beginsel alle vorderingen voor verifi-
catie in aanmerking te laten komen, ongeacht of zij vóór of na de faillietver-
klaring zijn ontstaan.45 In een dergelijk stelsel zou het fixatiemoment kunnen
worden verschoven naar een moment gelegen na de faillietverklaring, bijvoor-
beeld de dag waarop de vorderingen uiterlijk ter verificatie ingediend moeten
worden. Hierdoor delen meer schuldeisers mee in het faillissement van hun
schuldenaar. De categorie niet-verifieerbare vorderingen blijft dan beperkt tot
de gevallen waarin de vordering ontstaat nadat de termijn voor het indienen van
vorderingen is verstreken.46 Wel moet in een dergelijk stelsel een correctie wor-
den toegepast om ervoor te zorgen dat schuldeisers het niet in de hand hebben
om ‘paulianeus’ vorderingen te laten ontstaan. Dit probleem kan worden on-
dervangen door in dergelijke gevallen de vorderingen als niet-verifieerbaar aan
te merken. Het uitgangspunt is in dit stelsel dat alle vorderingen verifieerbaar
zijn, tenzij de curator of een belanghebbende (schuldeiser) deze kwalificatie
wenst te betwisten. Ingeval een belanghebbende de kwalificatie betwist dient
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43. Zie Boekraad (1997), p. 22.
44. Zie Boekraad (1997), p. 30. Vgl. hierna ook par. 4.1 voor de voorgestelde regeling in het

Voorontwerp Insolventiewet.
45. Zie Van Hees (2000), p. 136-137 en recentelijk J.J. van Hees, ‘Verificatie van vorderingen

en de renvooiprocedure’, in: J.A. van de Hel e.a., Het Voorontwerp Insolventiewet nader be-
schouwd, 2008, p. 123.

46. Ook de werking van art. 23 en 24 Fw fungeren als een stok achter de deur (voor vorderin-
gen uit onrechtmatige daad zou wellicht een uitzondering moeten gelden), waardoor in de
praktijk de verruiming met name ziet op vorderingen die na datum faillissement ontstaan,
maar voortvloeien uit een vóór datum faillissement reeds bestaande rechtsverhouding.
Voordeel is echter dat men zich niet geplaatst ziet voor lastige afbakeningsvragen, zoals de
vraag of de materiële verschuldigdheid van een vordering in overwegende mate is bepaald
door de rechtsverhouding die vóór het faillissement reeds bestond.
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hij aan te tonen dat er sprake is van een niet-verifieerbare vordering of een boe-
delvordering. De curator zou mijns inziens moeten kunnen volstaan met een be-
argumenteerde betwisting, waarna het aan de betreffende schuldeiser is om
deze betwisting te weerleggen.

Een dergelijke – meer instrumentele – benadering van het fixatiebeginsel is
mijns inziens gewenst. De voorgestane verruiming van de verificatiemogelijk-
heid wordt bereikt door een verschuiving van het fixatiemoment. Hierdoor blijft
in zekere zin een ‘alles of niets’-benadering bestaan. Degenen die moeite heb-
ben met het huidige stelsel zullen waarschijnlijk dezelfde gevoelens koesteren
ten aanzien van de hier voorgestelde benadering. Opmerking verdient echter dat
de vaststelling van elk fixatiemoment iets willekeurigs heeft. Het voorgestelde
stelsel heeft in ieder geval het voordeel van de eenvoud (lastige afbakenings-
vragen worden voorkomen) en heeft tot gevolg dat alle vorderingen waarvoor
verificatie wenselijk is ook daadwerkelijk voor verificatie in aanmerking ko -
men.

3.2 Boedelvorderingen

Hiervoor is het onderscheid tussen verifieerbare en niet-verifieerbare vorderin-
gen besproken. Dit onderscheid vloeit rechtstreeks voort uit de toepassing van
het fixatiebeginsel. Een belangrijke uitzondering op dit stelsel wordt gevormd
door de categorie van boedelvorderingen.

Wat boedelvorderingen zijn is als zodanig niet in de wet gedefinieerd. Vol -
gens de wetgever zijn boedelvorderingen:

‘[…] die schulden, welke eene onmiddellijke aanspraak op den boedel
geven, welke, als komende ten laste van de curator in zijne qualiteit, door
deze onmiddellijk uit den boedel moeten worden voldaan, zonder dat daar-
voor verificatie noodig is.’47

Met de niet-verifieerbare vorderingen hebben boedelvorderingen gemeen dat
zij in de regel ontstaan na de faillietverklaring. Toepassing van het fixatiebe-
ginsel zou tot gevolg hebben dat deze vorderingen normaal gesproken tot de ca-
tegorie van de niet-verifieerbare vorderingen behoren, ware het niet dat er een
rechtvaardiging bestaat om deze categorie vorderingen juist voor de verifieer-
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47. Zie Van der Feltz I, p. 384. Dit betekent dat de boedelschuldeiser buiten de concursus cre-
ditorum staat. De boedelschuldeiser is niet gebonden aan de beperkingen die de Faillisse -
mentswet oplegt aan schuldeisers. Daar staat echter tegenover dat de boedelschuldeiser ook
geen beroep kan doen op de rechten die schuldeisers aan de Faillissementwet kunnen ontle-
nen. Zie over de rechtspositie van de boedelschuldeiser F.M.J. Verstijlen, De faillissements-
curator (diss. Tilburg), 1998, hfdst. X.
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bare vorderingen te voldoen. Deze rechtvaardiging is gelegen in het feit dat de
vorderingen ontstaan in het kader van de afwikkeling van de boedel ten behoe-
ve van de (gezamenlijke) schuldeisers.48 Of, zoals Verstijlen stelt:

‘De grondslag van de boedelschuld moet worden gezocht in de gedachte dat
de schulden die de curator ten behoeve van de door hem te behartigen be-
langen maakt, moeten worden voldaan vóórdat die belangen zelf aan bod
komen.’49

Net zoals buiten faillissement slechts de netto-executieopbrengst ter verdeling
onder de verhaalzoekende schuldeisers beschikbaar is, zo kan ook tijdens fail-
lissement slechts de netto-executieopbrengst aangewend worden ter verdeling
onder de gezamenlijke schuldeisers. De curator dient daarom de boedelvorde-
ringen eerst te voldoen alvorens hij kan overgaan tot uitkering aan de geveri-
fieerde schuldeisers. De wetgever vond dit principe blijkbaar zo vanzelfspre-
kend dat een algemene regeling van boedelvorderingen in de Faillissementswet
ontbreekt. Wel komt men verspreid over de Faillissementswet een aantal bepa-
lingen tegen waarin de wetgever een bepaalde vordering, al dan niet uitdrukke-
lijk, als boedelvordering heeft bestempeld.50

Aangenomen moet worden dat boedelvorderingen ontstaan op grond van de
wet of doordat de curator handelt in het kader van de afwikkeling van het fail-
lissement ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers. Uit dit laatste volgt
mijns inziens dat voor de kwalificatie van een vordering als boedelvordering
het handelen (‘toedoen’) door de curator niet voldoende is. Dit toedoen moet
ook als zodanig toegerekend kunnen worden aan de gezamenlijke schuldeisers.
In de jurisprudentie wordt echter de kwalificatie als boedelvordering gegrond
op het enkele toedoen door de curator, hetgeen tot gevolg heeft dat er teveel
vorderingen als boedelvordering worden aangemerkt.

Zo werden onder het door de Hoge Raad gehanteerde toedoencriterium ook
vorderingen uit hoofde van de desinvesteringsbetaling WIR-premie, de affi-
nanciering van de backservice en de ontruimingsverplichting als boedelvorde-
ring aangemerkt.51 In de literatuur is deze jurisprudentie sterk bekritiseerd.52
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48. Vgl. Boekraad (1997), p. 31.
49. Zie F.M.J. Verstijlen (1998), p. 165.
50. Zie bijv. art. 15d lid 1 onderdeel b, art. 16 lid 2, art. 24, 28 lid 3, art. 37, 39, 40, 51 lid 3, art.

98, 100 Fw.
51. Vgl. HR 28 september 1990, NJ 1991, 305 (De Ranitz q.q./Ontvanger); HR 12 november

1993, NJ 1994, 229 (Frima q.q./Blankers-Van Gennip) en HR 18 juni 2004, NJ 2004, 617
(Van Galen q.q./Circle Plastics).

52. Zie o.a. Boekraad (1997) en diens noot onder Rb. Rotterdam 25 april 2002, JOR 2002/146;
Van Galen (1996) en W.J.M. van Andel, ‘Jurisprudentie inzake boedelschulden: wanneer
keert de wal het schip?’, JOR Plus 2003, p. 34-44.
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Het ontstaan van dergelijke bijkomende vorderingen wordt weliswaar getrig-
gerd door toedoen van de curator, maar wordt in overwegende mate bepaald
door de al vóór de faillietverklaring bestaande rechtsverhouding. De curator
wordt aldus geconfronteerd met boedelvorderingen waarvan hij het ontstaan
met geen mogelijkheid kan verhinderen. Bovendien bestaat de kans dat con-
tractspartijen vooraf over het ontstaan – en wellicht ook de omvang – van boe-
delvorderingen kunnen disponeren. Dit is uiteraard ongewenst.

Met het oog op het terugdringen van het aantal boedelvorderingen verdient
het aanbeveling om afstand te doen van de door de Hoge Raad uitgezette lijn.
Ik zou dit overigens niet zozeer willen baseren op het feit dat de vorderingen
zelf in overwegende mate worden bepaald door de vóór de faillietverklaring be-
staande rechtsverhouding, maar veeleer op de omstandigheid dat het ontstaan
van deze vorderingen niet kan worden toegerekend aan de gezamenlijke schuld-
eisers. Alleen vorderingen die ontstaan door toedoen van de curator en kunnen
worden toegerekend aan de gezamenlijke schuldeisers verdienen het om voor
de verifieerbare vorderingen te worden voldaan. Dat de vordering in overwe-
gende mate wordt bepaald door een voor de faillietverklaring bestaande rechts-
verhouding, speelt daarbij wel een belangrijke rol; van toerekening aan de ge-
zamenlijke schuldeisers zal in dergelijke gevallen niet snel sprake zijn.53 De
dubbele toets (toedoen en toerekening) heeft bovendien tot gevolg dat ook de
‘oneigenlijke’ boedelvorderingen niet zonder meer als boedelvordering kwali-
ficeren.54

3.3 Fixatie en de negatieve boedel

Hiervoor is ter sprake gebracht dat – strikt genomen – het fixatiebeginsel ten
aanzien van boedelschuldeisers slechts een beperkte rol kan spelen, omdat er
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53. Toerekening is slechts op zijn plaats in de gevallen waarin het toedoen van de curator direct
betrekking heeft op de afwikkeling van de boedel ten behoeve van de gezamenlijke schuld-
eisers. Daarbij hoeft het handelen van de curator niet te allen tijde voordelig voor de boedel
(blijken) te zijn. Het gaat erom dat de curator bij zijn handelen een afweging maakt om al
dan niet bepaalde vorderingen te laten ontstaan, die hij in het belang van de afwikkeling van
de boedel acht. Dit handelen hoeft (achteraf) niet per definitie een voordelig resultaat tot ge-
volg te hebben; ook vorderingen uit hoofde van een door de curator q.q. gepleegde onrecht-
matige daad dienen aan de gezamenlijke schuldeisers te worden toegerekend en zijn derhal-
ve boedelvorderingen. De toerekening dient de hiervoor aangeduide bijkomende vorderin-
gen (op grond van de ‘toedoen’-jurisprudentie) die de curator met geen mogelijkheid kan
voorkomen, zoveel als mogelijk in de ban te doen.

54. Vgl. art. 39 en 40 Fw. Deze vorderingen zijn boedelvordering voor zover de vorderingen
kunnen worden toegerekend aan de gezamenlijke schuldeisers. Dat is bijvoorbeeld het geval
bij loon indien de arbeid met instemming van de curator wordt verricht; vgl. ook art. 5.1.1
lid 2 onderdeel f Voorontwerp. Voor het overige betreft het verifieerbare vorderingen.
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per datum faillissement niet zoveel te fixeren valt. Dat neemt echter niet weg
dat de vraag of een bepaalde vordering al dan niet als boedelvordering aange-
merkt moet worden als een belangrijke uitzondering op het fixatiebeginsel
heeft te gelden. De invloed van het fixatiebeginsel kan zich ook in andere zin
doen gelden, namelijk ingeval er sprake is van een negatieve boedel (boedel-
faillissement).55 Bij de afwikkeling van een negatieve boedel is ook een vorm
van fixatie vereist. Mijns inziens is het gerechtvaardigd om – voor zover mo-
gelijk – aansluiting te zoeken bij de fixatie van het passief in een ‘normale’ fail-
lissementssituatie, zodat een concursus van boedelschuldeisers zoveel als mo-
gelijk afgewikkeld kan worden overeenkomstig de regels die gelden voor de af-
wikkeling van een concursus van faillissementsschuldeisers.56

Vanaf het moment waarop sprake is van een negatieve boedel wikkelt de cu-
rator de boedel af ten behoeve van de gezamenlijke boedelschuldeisers. In zo-
verre staan de boedelschuldeisers niet buiten het faillissement van de schulde-
naar. De vraag is echter vanaf welk moment de curator de boedel als negatieve
boedel dient af te wikkelen. In de huidige Faillissementswet ontbreekt een re-
geling van de negatieve boedel, waardoor het fixatiemoment niet eenvoudig is
vast te stellen. Om enige houvast te bieden heeft Verstijlen57 voorgesteld om
aansluiting te zoeken bij de gedachte achter art. 47 en 54 Fw. Volgens hem is
de curator op het moment waarop een negatieve boedel is te verwachten c.q.
niet meer kan worden voorkomen, niet meer bevoegd boedelschuldeisers inte-
graal te voldoen. Zoals het een schuldenaar vanaf dat moment niet meer vrij-
staat zijn schuldeisers te voldoen, zo zou de curator zich ervan moeten onthou-
den betalingen aan boedelschuldeisers te verrichten.58

Bij gebreke van een wettelijke regeling is een dergelijke benadering aan-
sprekend. Er bestaat dan weliswaar een zekere ‘vloeiende’ overgang, maar dat
is gezien de huidige rangorde van boedelvorderingen niet bezwaarlijk. Op
grond van het arrest De Ranitz q.q./Ontvanger59 dienen de boedelvorderingen
naar evenredigheid van de omvang te worden voldaan, behoudens de daarvoor
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55. Hiermee wordt de situatie bedoeld waarin de boedel niet toereikend is om alle boedel-
schuldeisers te voldoen.

56. Zie ook Verstijlen (1998), p. 173.
57. Zie Verstijlen (1998), p. 175.
58. Een vergelijkbare benadering komt erop neer dat de curator de voldoening van boedelvor-

deringen mag opschorten indien hij weet of behoort te weten dat er sprake is van een nega-
tieve boedel; zie de toelichting op art. 5.1.2 van het Voorontwerp Insolventiewet. Vgl. ook
de lagere rechtspraak over het verzet van de curator tegen executiemaatregelen van boedel-
schuldeisers. Zie daarover: F.M.J. Verstijlen, ‘De spook procedure van de boedelinsolventie’,
in: N.E.D. Faber e.a., De bewindvoerder, een octopus, 2008, p. 562-574, die in dat kader ook
verwijst naar HR 13 juni 2003, NJ 2004, 196 (ProCall).

59. HR 28 september 1990, NJ 1991, 305 (De Ranitz q.q./Ontvanger).
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geldende wettelijke redenen van voorrang. De voorrang van de verschillende
boedelvorderingen staat daardoor (vooraf) vast. Het tijdstip waarop de vorde-
ring ontstaat of waarop sprake is van een negatieve boedel doet daar niet aan af.
Gaat men echter aan de huidige rangorde van boedelvorderingen sleutelen – en
daar is veel voor te zeggen – dan ligt het meer voor de hand om het fixatiemo-
ment van een boedelfaillissement als zodanig in de wet te regelen. In de litera-
tuur is herhaaldelijk aandacht gevraagd voor de onbillijkheid van de huidige
rangorde.60 Doordat er geen fixatie van de bestaande boedelschuldeisers plaats-
vindt, worden oude en nieuwe boedelschulden op één hoop gegooid. Dit is bij
een normale concursus onbestaanbaar,61 aangezien boedelvorderingen altijd in
rang voor de verifieerbare vorderingen gaan. Dit zou ook het uitgangspunt die-
nen te zijn bij de afwikkeling van een negatieve boedel. Vergelijkbaar met de
normale concursus geldt ook hier dat de nieuwe boedelvorderingen worden
aangegaan ten behoeve van de afwikkeling van de (negatieve) boedel. Het is al-
leszins gerechtvaardigd om de rangorde zodanig aan te passen dat nieuwe boe-
delvorderingen voor oude boedelvorderingen gaan.

Gaat men daarvan uit dan is een formele benadering vereist. Denk bijvoor-
beeld aan een regeling vergelijkbaar met de afwikkeling van een negatieve boe-
del in Duitsland.62 De curator die verwacht niet meer alle boedelschuldeisers te
kunnen voldoen, zou zich tot de rechter moeten wenden. De rechter zal dan op
grond van een summiere toetsing bepalen of de boedel al dan niet als negatie-
ve boedel afgewikkeld dient te worden. Voordeel van een dergelijk stelsel is dat
het fixatiemoment door een onafhankelijke en onpartijdige ‘derde’ wordt vast-
gesteld en dat de groep bestaande boedelschuldeisers wordt gefixeerd.63 In -
dividuele executiemogelijkheden komen te vervallen. Aldus ontstaat een stelsel
waarin de nieuwe boedelschuldeisers voor de oude boedelschuldeisers worden
voldaan. Binnen de groep oude boedelschuldeisers dient vervolgens de wette-
lijke rangorde te worden toegepast. Op dit stelsel dient slechts een uitzondering
te worden aanvaard voor zover het het salaris en de verschotten van de curator
betreft.64
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60. Vgl. o.a. Verstijlen (1998); Van Galen (1997) en Van Andel (2003).
61. Zie Van Andel (2003), p. 42.
62. Zie § 208 t/m 211 van de Duitse Insolvenzordnung. Zie ook F.M.J. Verstijlen, ‘Waarom kan

de curator niet failliet?’, WPNR 1997/6275, p. 417-419 en Verstijlen (2008), p. 574 en de be-
vriezingsbeslissing van R.J. van Galen, ‘Een regeling voor het boedelfaillissement’, TvI
1997, p. 152-153.

63. Individuele executiemogelijkheden van de oude boedelschuldeisers komen te vervallen; vgl.
art. 33 Fw. Zie ook de bevriezingsbeslissing van Van Galen, ‘Een regeling voor het boedel-
faillissement’, TvI 1997, p. 152. Anders dan Van Galen ben ik echter van mening dat de be-
vriezingsbeslissing van toepassing dient te zijn op alle bestaande boedelschuldeisers.

64. Vgl. Van Galen (1997), p. 153.
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4. Voorontwerp Insolventiewet

In titel 5 van het Voorontwerp is een regeling geven van de boedelvorderingen,
insolventievorderingen (verifieerbare vorderingen) en de verificatieprocedure.
Hierna zal ik kort de belangrijkste punten bespreken.

4.1 Onderscheid verifieerbare en niet-verifieerbare vorderingen

Wat het onderscheid tussen verifieerbare en niet-verifieerbare vorderingen be-
treft geeft art. 5.2.1 Voorontwerp een regeling van de insolventievorderingen
die ter verificatie kunnen worden ingediend. Het uitgangspunt blijft dat een
schuldeiser slechts kan opkomen indien zijn vordering op het tijdstip van de in-
solventverklaring reeds bestaat (lid 1, onderdeel a). Ook de toekomstige vorde-
ringen als bedoeld in art. 37a en 136 Fw blijven verifieerbaar (lid 1, onderdeel
b en c). In afwijking van het huidige recht stelt de Commissie Kortmann echter
voor om de verificatiemogelijkheden van toekomstige vorderingen uit te brei-
den. Zo bepaalt art. 5.2.1 lid 1 onderdeel c Voorontwerp dat schuldeisers in het
faillissement van hun schuldenaar kunnen opkomen voor vorderingen die na de
insolventverklaring ontstaan, maar waarvan de verschuldigdheid in redelijkheid
aan de periode vóór de insolventverklaring kan worden toegerekend. Voor de
vraag of een toekomstige vordering voor verificatie in aanmerking komt dient
men derhalve uit te gaan van een toerekeningscriterium. Doorslaggevend zal
dan het antwoord op de vraag zijn of de vordering materieel gezien in overwe-
gende mate is bepaald door rechtsfeiten die zich vóór de faillietverklaring heb-
ben voorgedaan.65 Uit de toelichting bij het Voorontwerp blijkt dat deze verrui-
ming is bedoeld om de huidige boedelvorderingen die deze status onder het
Voorontwerp zullen verliezen als verifieerbare vordering te kunnen aanmerken.
Het betreft de vorderingen die onder het huidige recht op grond van het toe-
doencriterium als boedelvordering kwalificeren. 

Hoewel de voorgestelde verruiming niet is ingegeven door de wens om meer
vorderingen bij de afwikkeling van een faillissement te betrekken, kunnen ook
andere toekomstige vorderingen waarbij niet gesproken kan worden van enig
toedoen van de curator, maar waarvan de materiële verschuldigdheid eveneens
is gelegen in feiten van vóór de insolventverklaring als verifieerbare insolven-
tievorderingen worden aangemerkt. Denk bijvoorbeeld aan het geval waarin de
schuldenaar voor het faillissement een onrechtmatige daad heeft gepleegd,
maar waarbij de schade zich pas nadien voordoet.66 Een dergelijke vordering
zou onder het huidige recht een niet-verifieerbare vordering opleveren. In zo-
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65. Zie Boekraad (1997), p. 52.
66. Vgl. Van Hees (2008), p. 122-123.
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verre is het voorstel van de Commissie Kortmann een stap in de goede richting.
Echter, ook onder het Voorontwerp blijven vorderingen tussen wal en schip val-
len. Daar komt nog eens bij dat het niet in alle gevallen eenvoudig zal zijn om
vast te stellen of de verschuldigdheid van een vordering die na faillissement
ontstaat moet worden toegerekend aan de periode daaraan voorafgaand.67 De
hiervoor aangeduide instrumentele benadering, waarbij het fixatiemoment wordt
verschoven, komt aan deze bezwaren tegemoet.68 Alle vorderingen zijn in be-
ginsel verifieerbaar, tenzij zij zijn ontstaan ten gevolge van verhaalsbenadelend
handelen of na sluiting van de verificatietermijn. Bij een dergelijke benadering
resteert slechts de vraag naar de afbakening met de categorie boedelvorderin-
gen.

4.2 Boedelvorderingen

Art. 5.1.1 lid 1 Voorontwerp bepaalt uitdrukkelijk dat een boedelschuldeiser
zijn vordering ten laste van de boedel geldend kan maken zonder dat daarvoor
verificatie is vereist. Vervolgens geeft art. 5.1.1. lid 2 Voorontwerp een opsom-
ming van categorieën vorderingen die, volgens de Commissie Kortmann, in
ieder geval boedelvorderingen zijn. Het betreft onder andere het salaris en de
verschotten van de bewindvoerder, vorderingen uit hoofde van door de be-
windvoerder gestand gedane wederkerige overeenkomsten of nieuwe aangega-
ne verplichtingen, vorderingen uit hoofde van een wettelijke aansprakelijkheid
van de bewindvoerder, loon- en premieschulden met betrekking tot arbeid die
met instemming van de bewindvoerder is verricht, enzovoort.69

Wie meent dat met deze opsomming de discussie over de kwalificatie van
boedelvorderingen ten einde is komt na raadpleging van de restcategorie van
art. 5.1.1 lid 2 onderdeel k Voorontwerp bedrogen uit. Deze restcategorie heeft
een ‘enigszins’ open karakter en bepaalt dat ook vorderingen die na de insol-
ventverklaring ontstaan en waarvan de verschuldigdheid redelijkerwijs aan de
boedel behoort te worden toegerekend, boedelvorderingen zijn. Aldus wordt het
toedoencriterium ingeruild voor een toerekeningscriterium. Over de toereke-
ning aan de boedel wordt in de toelichting opgemerkt:

‘Voor deze toerekening is van belang of en in hoeverre de materiële vorde-
ring voor dan wel na de insolventverklaring is ontstaan. Daarbij zal veelal
doorslaggevend zijn of de materiële verschuldigdheid van de betreffende
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67. Zie Van Hees (2008), p. 123.
68. Vgl. hiervoor par. 3.1.
69. Voor een uitgebreide bespreking van alle categorieën boedelvorderingen, zie F.M.J. Ver -

stijlen en A.A.J. Smelt, ‘Boedelschulden in het voorontwerp Insolventiewet’, TvI 2008, p.
90-92.
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schuld in overwegende mate wordt bepaald door rechtsfeiten die zich voor
of na de insolventverklaring hebben voorgedaan.’70

Is de materiële verschuldigdheid in overwegende mate bepaald door rechtsfei-
ten van voor de insolventverklaring, dan is er, indien is voldaan aan art. 5.2.1
Voorontwerp, sprake van een insolventievordering. Gaat het daarentegen om
een vordering die in overwegende mate is bepaald door rechtsfeiten van na de
insolventverklaring dan betreft het volgens de Commissie Kortmann een boe-
delvordering. Dit laatste verklaart echter nog steeds niet waarom deze vorde-
ring een boedelvordering is en niet een niet-verifieerbare vordering.71

Op dit toerekeningscriterium is onder andere commentaar geleverd door
Verstijlen en Smelt.72 Zij zijn van mening dat door de vaagheid van het criteri-
um enkele doelstellingen van het Voorontwerp – het bieden van duidelijkheid
en het terugdringen van het aantal boedelvorderingen – niet worden bereikt. Zo
vragen zij zich af wanneer een vordering ‘redelijkerwijs’ aan de boedel moet
worden ‘toegerekend’. Uitgaande van het gegeven dat de boedel een verzame-
ling activa is, komt het criterium volgens Verstijlen en Smelt erop neer dat een
vordering boedelvordering is wanneer de vordering redelijkerwijs uit de boedel
moet worden voldaan. Met Boekraad73 ben ik echter van mening dat er geen
sprake is van toerekening aan activa, maar van toerekening aan de gezamenlij-
ke schuldeisers. Vorderingen die betrekking hebben op boedelbestanddelen le-
veren dan ook niet zonder meer een boedelvordering op. Ware dat anders, dan
zouden de boedelvorderingen die het Voorontwerp juist beoogt af te schaffen
alsnog kwalificeren als boedelvordering. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling
zijn. Mijns inziens zal dit gegeven zwaar meewegen bij de invulling van het
nieuwe toerekeningscriterium door de rechter. 
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70. Toelichting Voorontwerp Insolventiewet, p. 113-114(t).
71. Zie G.A.J. Boekraad, ‘De classificatie van vorderingen in het Voorontwerp Insolventiewet:

een einde aan de wildgroei van boedelvorderingen?’, WPNR 2008/6760, p. 521.
72. Zie Verstijlen en Smelt (2008), p. 97-98. Anders dan Verstijlen en Smelt ben ik van mening

dat het toerekeningscriterium van art. 5.1.1 lid 2 onderdeel k niet geheel spiegelbeeldig is
aan het toerekeningscriterium van art. 5.2.1 lid 1, onderdeel c, Voorontwerp. Bij de toereke-
ning in het kader van de kwalificatie van boedelvorderingen gaat het om een toerekening aan
de boedel, terwijl het bij de toerekening in het kader van de kwalificatie van insolventievor-
deringen (verifieerbare vorderingen) gaat om de toerekening aan de periode voor de fail-
lietverklaring. Zie ook R.J. van Galen, ‘De behandeling van schulden onder het Vooront -
werp’, in: J.A. van de Hel e.a. (red.), Het Voorontwerp Insolventiewet nader beschouwd,
2008, p. 114. Ook A. van Hees betwijfelt of het aantal boedelvorderingen wel zal worden te-
ruggedrongen; zie A. van Hees, ‘Klassen van schuldeisers’, in: N.E.D. Faber e.a., De be-
windvoerder, een octopus, 2008, p. 543-558.

73. Zie Boekraad (2008).
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Wel ben ik van mening dat men niet helemaal om het toedoencriterium heen
kan. Zoals ik hiervoor betoogde74 is mijns inziens voor de kwalificatie van een
vordering als boedelvordering naast een toedoen van de curator vereist dat dit
toedoen ook kan worden toegerekend aan de gezamenlijke schuldeisers. Bij
deze toets mag het toedoen van de curator ruim worden opgevat (handelen of
nalaten)75, maar dient de beperking te zitten in de toerekening aan de geza-
menlijke schuldeisers. Hieruit volgt, anders dan Verstijlen en Smelt schrijven,
dat niet elke vordering die ontstaat door de werkzaamheden van de curator als
zodanig ook ‘redelijkerwijs aan de boedel moet worden toegerekend’. Het toe-
rekeningscriterium is uitdrukkelijk bedoeld om het aantal boedelvorderingen
terug te dringen en zal daarom geen prikkel moeten opleveren voor het verder
openzetten van de deur naar de kwalificatie als boedelvordering. Integendeel,
een aantal vorderingen waarvan Verstijlen en Smelt de kwalificatie als boedel-
vordering juist zou willen aannemen, zoals de vordering uit hoofde van de sanc-
tionering van een overtreding van milieurechtelijke voorschriften,76 zal niet
meer als boedelvordering kwalificeren. In veel gevallen zal een dergelijke vor-
dering namelijk redelijkerwijs niet aan de gezamenlijke schuldeisers kunnen
worden toegerekend en ligt het meer voor de hand om deze vorderingen ten
laste van de gemeenschap te laten komen.

Hoe dat ook zij, het verdient aanbeveling om – mede gezien de niet heel ge-
lukkig geredigeerde toelichting bij het Voorontwerp op dit punt – iets meer dui-
delijkheid te verschaffen over de toepassing van het voorgestelde toerekenings-
criterium.

4.3 Negatieve boedel

Tot slot kent het Voorontwerp ook een bepaling die ziet op de afwikkeling van
een negatieve boedel. Het is echter teleurstellend dat art. 5.1.2 Voorontwerp
slechts een codificatie van het arrest De Ranitz q.q./Ontvanger bevat. Het arti-
kel bepaalt dat indien de boedel niet toereikend is om alle boedelvorderingen te
voldoen, achtereenvolgens dienen te worden voldaan:
– vorderingen ter zake van kosten die zijn gemaakt om een bepaald goed te

executeren, tot maximaal de opbrengst van dat goed;
– het salaris en de verschotten van de bewindvoerder; en
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74. Zie par. 3.2.
75. Ook een onrechtmatige handelen van de curator valt hieronder. Toerekening aan de geza-

menlijke schuldeisers vindt echter slechts plaats voor zover het de aansprakelijkheid van de
curator q.q. betreft.

76. Denk bijvoorbeeld aan de kosten van het uitoefenen van bestuursdwang, de last onder
dwangsom, enz. Zie bijv. ABRvS 11 juli 1997, JOR 1997/105 (Alvat) en ABRvS 9 mei 2007,
JB 2007/126 (Thielen/Gemeente Maasdriel).
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– de overige boedelvorderingen naar evenredigheid van de omvang van elke
vordering, behoudens de wettelijke regels van voorrang en behoudens ach-
terstelling.

De Commissie Kortmann heeft blijkbaar geen reden gezien om van deze in de
literatuur bekritiseerde regel af te wijken.77

Zoals hiervoor is gebleken,78 is er veel voor te zeggen om bij de afwikkeling
van een boedelfaillissement de nieuwe boedelschuldeisers vóór de oude boe-
delschuldeisers te voldoen. Een dergelijke wijziging van de rangorde – nieuw
voor oud – brengt met zich dat er een duidelijk fixatiemoment moet worden
vastgesteld. Het Voorontwerp laat dit ongeregeld. Wellicht dat de summiere re-
geling van de negatieve boedel is ingegeven door de verwachting van de Com -
missie Kortmann dat het aantal boedelfaillissementen zal afnemen door het te-
rugdringen van het aantal boedelvorderingen. Nog afgezien van de vraag of de
praktijk onder het Voorontwerp aan deze verwachting zal beantwoorden, blijft
het fixatiemoment en de afwikkeling (rangorde, opschorting verhaalsmogelijk-
heden en waarborgen voor boedelschuldeisers) ingeval zich een negatieve boe-
del voordoet een heikel punt. Het verdient aanbeveling om de curator en de boe-
delschuldeisers meer zekerheid te bieden door de afwikkeling van een negatie-
ve boedel uitdrukkelijker in de wet te regelen.

5. Conclusie

De fixatie van het passief is een belangrijk aspect bij de afwikkeling van een
(boedel)faillissement. Het onderscheid tussen verifieerbare, niet-verifieerbare
en boedelvorderingen heeft – gezien de verstrekkende gevolgen die daaraan
zijn verbonden – vele pennen in beweging gebracht en dat zal de komende jaren
zeker niet anders worden. Met het verschijnen van het Voorontwerp voor een
nieuwe Insolventiewet is het tijd om de fixatie van het passief opnieuw tegen
het licht te houden. Op grond van een meer instrumentele benadering ben ik tot
de volgende uitgangspunten gekomen.

Het fixatiebeginsel bestaat niet. Met betrekking tot de fixatie van het passief
dient het huidige fixatiemoment (datum faillissement) te worden losgelaten,
waardoor in beginsel alle vorderingen voor verificatie in aanmerking komen.
Niet-verifieerbaar zijn slechts de vorderingen die ontstaan na het nieuwe fixa-
tiemoment (daarvoor kan bijvoorbeeld worden aangesloten bij de termijn voor

150

77. Men kan zich afvragen of dit wenselijk is; zie hiervoor par. 3.3 en Van Galen (1997), p. 256-
257; Verstijlen (1998), p. 179-182 en Van Andel (2003), p. 42-44.

78. Zie hiervoor par. 3.3.
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het indienen van de vorderingen) of die ontstaan ten gevolge van verhaalsbena-
delend handelen. Voor de kwalificatie als boedelvordering is een dubbele toets
vereist. Boedelvorderingen zijn vorderingen die:
– ontstaan door toedoen (handelen of nalaten) van de curator; 
– welk toedoen toegerekend moet worden aan de gezamenlijke schuldeisers.

Met het oog op de beperking van het aantal boedelvorderingen dient de toere-
kening zeer beperkt te worden opgevat. Ondanks de beperking van het aantal
boedelvorderingen, zal het fenomeen van de negatieve boedel blijven bestaan.
Een wettelijke regeling is daarom vereist. Een dergelijke regeling dient in ieder
geval het fixatiemoment, de opschorting van de individuele verhaalsmogelijk-
heden en de rangorde van de boedelvorderingen vast te leggen. Het fixatiemo-
ment bij een negatieve boedel dient bij voorkeur vastgelegd te worden door een
rechtelijke uitspraak. Dit moment fixeert de positie van de oude en nieuwe boe-
delschuldeisers: de nieuwe boedelschuldeisers gaan voor de oude boedel-
schuldeisers. Binnen de groep oude boedelschuldeisers geldt vervolgens de
wettelijke rangorde. Slechts voor het salaris van de curator dient een uitzonde-
ring te worden gemaakt. Deze vordering dient onder alle omstandigheden de
hoogste voorrang te hebben.
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De schuldeiser in een piramidefonds

Geen informatie over het verleden, een garantie voor de toekomst?

MR. J.C. VAN APELDOORN1

1. Inleiding

Met een zekere regelmaat gaan er malafide beleggingsfondsen failliet die een
stroom gedupeerde beleggers, met soms aanzienlijke vorderingen, achterlaten.
Zo werden recentelijk Partrust, die zich bezighield met investeringen in bos-
bouwprojecten (240 beleggers voor € 30 miljoen), Novacap, die bemiddelde in
aan- en verkoop van nieuwe tulpenrassen (150 beleggers voor € 85 miljoen),
de tennismecenas René van den Bergh (1400 beleggers voor € 85 miljoen) en
Simoca (400 beleggers voor € 35 miljoen), die bemiddelden in aandelenbeleg-
gingen, in staat van faillissement verklaard. Dit soort (aandelen)fraudes bestaat
sedert 1606, toen aandelen voor het eerst door de Nederlandse Verenigde Oost-
Indische Compagnie, werden geïntroduceerd. De eerste tulpenfraude stamt uit
1636. Omstreeks 1985 werd Amsterdam onveilig gemaakt door een tiental ven-
nootschappen die zich, voordat zij in staat van faillissement werden verklaard,
bezig hielden met de handel in frauduleuze, niet in Nederland aan de beurs ge-
noteerde, aandelen (50 000 geregistreerde slachtoffers en een schade van onge-
veer f 1 à 1,2 miljard).2 De slachtoffers kwamen uit alle continenten en de kri-
tiek op de Nederlandse toezichthoudende autoriteiten was niet mals. Faillisse -
ments fraudes zijn zeker niet nieuw en zij zullen in de toekomst zeker blijven
bestaan en waarschijnlijk steeds weer volgens dezelfde patronen verlopen. De
miljardenzwendel van Bernard Madoff die in 2008 werd ontdekt, was een enor-
me Ponzi-fraude, een soort piramidespel, waarin $ 50 miljard werd verdonke-
remaand.3 Beleggers werden gouden bergen beloofd, waarna de uitbetalingen
werden gefinancierd uit de inleg van nieuwe klanten. Zo zijn er voorbeelden ge-
noeg: Ressorts Royal Dubai Investments en Golden Sun Resorts lokten beleg-
gers met een professioneel ogende website en televisiereclame, onder meer op
RTLZ. Hiermee trok het bedrijf honderden beleggers. Deze moesten per per-
soon minstens € 50 000 inleggen. Royal Dubai Investments beloofde een ren-
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dement van 12% per jaar. De inleg was gegarandeerd, waardoor beleggers aan
het eind van de looptijd onder alle omstandigheden hun geld zouden terugkrij-
gen, maar na verloop van tijd was de directie onbereikbaar en het geld verdwe-
nen. Recentelijk kwam TRE in het nieuws bij wie men voor € 50 000 kon be-
leggen in een vakantiehuisje in Turkije, welk geld echter werd ‘doorgeleend’
aan management-BV’s (€ 75 miljoen en zo’n 1000 beleggers), Het is vervol-
gens aan de curator om (te trachten) het verloren geld op te sporen en de schuld-
eisers genoegdoening te geven, hetgeen in de regel niet of slechts ten dele lukt.

Dit artikel tracht een antwoord te geven op de vraag hoe het mogelijk is dat dit
soort fraudes kunnen plaatsvinden en zo veel mensen daarvan het slachtoffer
worden. Dit artikel bestaat uit twee onderdelen. In het eerste onderdeel wordt
aandacht besteed aan een klassiek piramidefonds (par. 2) en de wijze waarop
het was georganiseerd (par. 3). Hoewel een fraude met tulpenbollen, bosgrond,
teakhout, kiwiplantages, onroerend goed in Dubai of aandelen steeds verschil-
lend verloopt, zijn er soms opvallende gelijkenissen. De aandelenfraudes uit
1985 worden in dit onderdeel als uitgangspunt genomen. In het tweede deel van
dit artikel wordt aandacht besteed aan de interactie tussen de dader en het
slachtoffer (par. 4). Daartoe wordt eerst enkele apecten van de victimologie, de
leer van het slachtoffer (par. 5) en de psychologie van de leugen (par. 6) be-
handeld. In het tweede onderdeel van dit artikel staat de vraag centraal hoe het
komt dat de slachtoffers (in het algemeen) niet bij machte zijn weerstand te bie-
den en dat zij zich laten verleiden tot het doen van transacties waarvan  zij
weten, althans toch moeten begrijpen, dat deze niet het voordeel zullen en ook
niet kunnen opleveren dat wordt voorgespiegeld en dat zij feitelijk worden be-
drogen. Het gaat daarbij om de door de dader gevolgde tactiek en de interactie
tussen de dader en  het slachtoffer (par. 7-10). Hiermede bevinden we ons op
het raakvlak tussen criminologie en de (rechts)psychologie. Ik sluit af met een
conclusie (par. 11).

2. Aandelenfraude

Fraude met aandelen is zo oud als hun bestaan. Aandelen worden in verband ge-
bracht met (snelle) winst. Aandelen lenen zich bij uitstek voor fraude vanwege
het verschil in prijs die iemand er voor wil betalen en de werkelijke waarde op
enig moment. De waarde van aandelen is zelden goed vast te stellen en berust
in veel gevallen op sentiment, hele en halve waarheden, niet gefundeerde toe-
komstverwachtingen en de wet van vraag en aanbod. De waarde is afhankelijk
van de waarde van de uitgevende onderneming en daarover is zelden betrouw-
bare, gecontroleerde of controleerbare informatie beschikbaar. Onjuiste infor-
matie wordt in veel gevallen bewust naar buiten gebracht, ook door de ven-
nootschap zelf, om een scala van redenen (zoals recentelijk bij Ahold en
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Fortis).4 De aandelenmarkt is verre van perfect en wordt geregeerd door infor-
matieasymmetrie. Deze informatieasymmetrie stond aan de wieg van het ac-
countantsberoep. 

Marktimperfecties worden heden ten dage zoveel mogelijk voorkomen door een
streng controle- en toezichtsysteem. Rechtspersonen die aandelen uitgeven zijn
onderworpen aan accountantscontrole. Er is een aantal toezichthoudende in-
stanties, zoals de Autoriteit Financiële Markten (AFM), voorheen de Stichting
Toezicht Effectenverkeer. Zij controleren de markt en kunnen bestuurlijke boe-
tes opleggen.5 Daarnaast kan worden gedacht aan Amsterdam Exchanges, de
centrale beursorganisatie in Nederland en de (particuliere) Vereniging voor
Effectenbezitters. De handel in aandelen is gereglementeerd en onderworpen
aan een vergunningenstelsel. Civiel-, straf-, en bestuursrechtelijke voorschrif-
ten (bijvoorbeeld ten aanzien van het prospectus) en andere aanprijzingen (‘ren-
dementen behaald in het verleden zijn geen garantie voor de toekomst’) alsme-
de de strafbaarstelling van de handel met voorwetenschap, moeten het beleg-
gend publiek, zo veel als maar enigszins mogelijk is, beschermen. Het recente
verleden leert ons dat dit slechts in beperkte mate lukt. 

In het begin van de tachtiger jaren van de vorige eeuw, was de handel in aan-
delen in Nederland aanzienlijk minder goed geregeld. De handel in niet op de
Nederlandse beurs genoteerde aandelen was zelfs geheel vrij en niet aan enig
toezicht onderworpen. Dit vrije ondernemersklimaat trok in die periode een
groot aantal commissionairs in aandelen naar Amsterdam. Deze commissio-
nairshuizen hadden klinkende namen, zoals First Commerce Securities, United
Consultants en Tower Securities.6 Zij namen hun intrek in statige grachtenpan-
den in de hoofdstad. Het waren soms omvangrijke organisaties, in een aantal
gevallen met meer dan 100 werknemers. Zij waren ‘gespecialiseerd’ in een be-
perkt aantal fondsen met even klinkende namen: DeVoe-Holbein International,
European Computer Group en Goldseekers International. Deze aandelen in
deze fondsen hadden in elk geval één ding gemeen. Hun waarde was niet meer
dan het papier waarop ze waren gedrukt. De meeste fondsen hadden een maat-
schappelijk kapitaal van US$ 10 000, dat niet eens was gestort en dat neerkwam
op 1 miljoen aandelen van US$ 1 cent per fonds. De verkoopprijs was in de
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regel zo’n US$ 10 per aandeel. Deze aandelen werden aangeprezen in glim-
mende brochures, zoals Investor’s Alert en Tower Report. De brochures ver-
toonden opvallende gelijkenis met elkaar. Naast op zich volstrekt correcte (fi-
nanciële) informatie werd één van deze fondsen in het bijzonder aangeprezen
als de tip van de eeuw. Soms betrof het een eerste beursgang (zogenoemde IPO)
waarop kon worden ingetekend en een snelle winst werd gegarandeerd of het
waren fondsen met steeds stijgende koersen, waarmee de indruk werd gewekt
dat, indien niet nu werd ingestapt, een serieuze belegger dé kans op een fantas-
tisch rendement echt voorbij liet gaan. Na verloop van tijd, indien voldoende
was verkocht, daalden de koersen van de aangeprezen fondsen en verdween het
aandeel uit de brochures, maar niet voordat er een nieuw fonds werd geïntro-
duceerd waarmee het spel opnieuw begon. Deze brochures werden in grote aan-
tallen over de gehele wereld verspreid. Nadat een belegger enkele brochures
had ontvangen werd hij gebeld door een commissionair (‘broker’) van het com-
missionairshuis, die de belegger trachtte te bewegen tot het doen van een in-
vestering in het, op dat moment, geadviseerde fonds. Indien de belegger ont-
vankelijk bleek, een klein pakket aandelen had gekocht en afgerekend en nadat
de volgende toegezonden brochures lieten zien dat de waarde van zijn aandelen
in korte tijd aanzienlijk was toegenomen, werd hij weer gebeld, meestal door
een andere verkoper: de ‘loader’, die als taak had in zo kort mogelijke tijd zo
veel mogelijk aandelen te verkopen. Deze loaders waren daarin zeer bedreven,
zij beschikten over een enorme overtuigingskracht. Onderzoek heeft uitgewe-
zen dat zij in staat waren hun slachtoffers grote sommen geld (in één geval zelfs
ongeveer US$ 10 miljoen) afhandig te maken.7 Toen omstreeks 1990 het laat-
ste van de tien hier opererende commissionairshuizen (First Commerce Secu -
rities) werd stilgelegd, waren er meer dan 40 000 geregistreerde slachtoffers.
Deze slachtoffers hadden in elk geval één eigenschap gemeen, over de aande-
len die zij kochten hadden zij feitelijk geen enkele verifieerbare informatie over
het verleden van deze fondsen ontvangen, maar zij zagen dat niet als een be-
zwaar en kennelijk als een garantie voor in de toekomst. Dit thema was uit-
gangspunt voor vele spannende boeken en Hollywoodfilms (zoals over Gordon
Gekko, in de film Wall Street van Oliver Stone).

3. Organisatie

In de Amsterdamse aandelenfraudes was de betrokkenheid van Canadese on-
derdanen opvallend.8 Vrijwel alle commissionairshuizen werden door Canade -
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zen geleid en ook de meeste verkopers (loaders) waren van Canadese afkomst.
Zij hadden soortgelijke praktijken eerder in hun eigen land uitgeoefend, totdat
dat door een stringenter beursbeleid en strenger wordende wetgeving onmoge-
lijk was geworden. Sommige verkopers waren daarvoor reeds in Canada ver-
oordeeld, toen zij naar Nederland kwamen. De top van deze organisaties, die
overigens voornamelijk achter de schermen opereerde, had in een aantal geval-
len contact met de georganiseerde misdaad in de Verenigde Staten van Amerika
en Canada. Bedoelde organisaties werden destijds ook in verband gebracht met
de ondergang van de BCCI.9 De keus voor Nederland als vestigingsplaats was
goed verklaarbaar. Nederland beschikt over veel rechtstreekse verbindingen
met Canada, heeft een goede infrastructuur en een prettig leefklimaat. Amster -
dam had een uitstekende naam in de financiële wereld en boezemde vertrouwen
in. Het belangrijkste argument was echter dat geen wetgeving de handel in aan-
delen op enige manier in de weg stond.

Bij veel fraudes is de vraag wat de economische drijfveer kan zijn. In de aan-
delenfraudes kreeg de commissionair een minimale, door de koper van die aan-
delen te betalen commissie. Die commissie bedroeg 4% van de aan- of ver-
koopprijs. De loader ontving alleen al 8% commissie voor elke geslaagde trans-
actie. Dergelijke commissionairshuizen zijn reeds op die grond verlieslatend en
lopen, vanwege hun criminele activiteiten, ook nog eens een groot risico. In alle
gevallen bleek echter achteraf dat zowel de commissionair, de vennootschappen
van wie aandelen werden verkocht, als de verkopers (de persoon of vennoot-
schap namens wie de aandelen werden verkocht en aan wie de van de argeloze
belegger ontvangen aankoopsom, werd afgedragen), steeds dezelfde personen
waren. Het zijn in de regel cirkel-constructies. Voor het ontrafelen van dit soort
fraudes geldt daarom steeds dezelfde spelregel: ‘follow the money’. Nadat in de
Amsterdamse fraudes inzage was verkregen in de Zwitserse bankrekeningen
van Panamese vennootschappen, waarmee deze cirkel was opgezet, konden de
geldstromen worden blootgelegd. Dit resulteerde uiteindelijk in een aantal ci-
viele en strafrechtelijke procedures in Nederland, Luxemburg, Engeland, Zwit -
ser land en Gibraltar.10 Dit leidde er toe dat Nederlandse ambassades in het bui-
tenland boze brieven kregen van beleggers en de financiële pers op onderzoek

157

9. P. Truell en L. Gerwin, ‘False Profits: the inside story of BCCI, the world’s most corrupt fi-
nancial Empire’, 1992, Houghton Mifflin, p. 174-175; ‘BCCI hielp in Nederland drie effec-
tenfraudeurs en BCCI opereerde als doorgeefluik van malafide Amsterdamse brokers’, NRC
Handelsblad 2 augustus 1991..

10. Hof Amsterdam 14 mei 1992, NIPR 1992, 10, nr. 260, p. 383 (Van Apeldoorn q.q./Dollar -
land Holdings Plc.); El Ajou/Dollarland Holdings Plc. [1993] 3, ALL ER, 717, Ch D,;
Revised [1994] 2, ALL ER, 685 CA; El Ajou/Dollarland Holdings Plc. (nr. 20) [1995] 2,
ALL ER, 213, Ch D; The Supreme Court of Gibraltar, 1987 L nr. 157.

De schuldeiser in een piramidefonds



uitging.11 In 1986, voornamelijk na een televisie-uitzending van het program-
ma ‘Gouden Bergen’ van de VPRO,12 ontstond grote politieke druk om tegen
deze praktijken op te treden, doch de wettelijke mogelijkheden bleken beperkt.
Uiteindelijk is gekozen voor de invoering van een nieuwe wet, de Wet Effecten -
bemiddeling, die op 1 april 1986 van kracht werd en die de handel in aandelen
aan een vergunning bond. Ook daarna bleven deze commissionairs echter hun
praktijken uitoefenen,13 maar nu vanuit Panama en Luxemburg14 en later weer
vanuit Rotterdam. 15 Het kwaad leek niet te kunnen worden uitgebannen. Deze
roerige episode, ook wel aangeduid als ‘the Dutch connection’ en  die uitein-
delijk ongeveer tien jaar heeft bestaan, was een dankbaar onderwerp voor vele
journalisten.16

4. Verklaring

In dit tweede gedeelte wordt gezocht naar een antwoord op de vraag waarom de
hiervoor beschreven, en soortgelijke, fraudes kunnen plaatsvinden. Een kort
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antwoord zou natuurlijk kunnen zijn: hebzucht aan de kant van het slachtoffer.
Het vooruitzicht op geldelijk gewin dat op eenvoudige wijze en op korte ter-
mijn is te behalen, maakt het slachtoffer ontvankelijk voor het doen van een in-
vestering, waarvan hij rationeel denkend toch zou moeten weten dat het hem
geen voordeel kan opleveren. Het is bijna hetzelfde als bij de aankoop van een
staatslot. Iedereen weet dat de kans dat de (hoofd)prijs wordt gewonnen ver-
waarloosbaar is, maar desalniettemin nemen vele mensen elke maand weer de
gok. Zij houden zichzelf voor de gek. Het verschil is uiteraard dat de aanschaf
van een lot een aanzienlijk kleinere investering vergt dan een investering in aan-
delen, tulpenbollen of een stukje zandstrand in Dubai, maar de kans op succes
blijft even klein. Een echte verklaring hiervoor is uiteraard ingewikkelder en,
door de combinatie van meewerkende factoren, op minder eenvoudige wijze te
geven. Als uitgangspunt voor die beantwoording zal worden gekozen voor de
interactie tussen dader en slachtoffer, bezien vanuit het raakvlak tussen victi-
mologie en de rechtspsychologie.

In het vorige onderdeel is reeds aangegeven dat in deze interactie een aantal
fases kan worden onderscheiden. Voor elke fase zal een verklaring worden ge-
zocht voor het gedrag van het slachtoffer:
– Eerste fase. De reactie van het slachtoffer op (geschreven) informatie: het

onvermogen van het slachtoffer om verkeerde informatie te verwerpen;
– Tweede fase. Het aanvaarden van een tegemoetkoming: de ontvankelijkheid

van het slachtoffer op grond van het ‘voet tussen de deur’ effect;
– Derde fase. Het ‘loaden’: de manipulatie van het slachtoffer;
– Vierde fase. Het onvermogen van het slachtoffer om terug te treden: de psy-

chologie van de (aandelen)markt.

Alvorens de genoemde stadia nader te doorlopen wordt eerst stilgestaan bij
twee aanverwante onderwerpen: de victimologie: het slachtoffer als (mede) -
dader en de psychologie van de leugen.

5. Victimologie

Victimologie is onder meer het wetenschappelijk aandachtsgebied dat de rol
van het slachtoffer behandelt als medebetrokkene bij criminaliteit. De Duitse
criminoloog H. von Hentig publiceerde in 1948 een studie over de sociobiolo-
gie van de misdaad: ‘The Criminal and his Victim’,17 waarvan het laatste hoofd-
stuk is gewijd aan het slachtoffer. Hij onderscheidde typen van slachtoffers als
medebetrokkenen, naar mate van medeschuld aan het misdrijf. Een misdrijf is
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immers, afgezien van misdrijven tegen denkbeeldige slachtoffers (de staat, het
milieu, de openbare orde), onrecht aangedaan door de ene persoon aan een
ander. Er zijn daarbij ten minste twee partners: de dader en het slachtoffer.
Aldus beschrijft Von Hentig de positie van minderjarigen, vrouwen, ouden van
dagen, geestelijk gestoorden, immigranten, minderheden. Dit zijn traditioneel
de groepen in onze samenleving die slachtoffer worden van (seksueel en ander
fysiek of psychisch) geweld, intimidatie, beroving, discriminatie, enzovoort. 

In het algemeen is de strafrechtelijke reactie hierop eenvoudig: de één is on-
recht aangedaan, de ander is schuldig. Psychologisch ligt het echter meer inge-
wikkeld. Het onrecht is soms gewenst, wordt gedeeltelijk (mede)veroorzaakt
door het gedrag van het slachtoffer of het onrecht zou zelfs zijn uitgebleven in-
dien het slachtoffer het niet zou hebben uitgelokt. We komen hiermee op de
twee sporen van de victimologie: de hulpverlening aan het slachtoffer, bestaan-
de uit het voorkomen en verzachten van het leed enerzijds18 en het slachtoffer
als medeveroorzaker anderzijds.19 Sommige schrijvers onderscheiden nog een
derde stroming binnen de victimologie, die kan worden omschreven als een her-
definiëring van de begrippen ‘verantwoordelijkheid’, ‘schuld’, ‘fout’, ‘verwijt-
baarheid’, enzovoort.20

Zoals reeds is opgemerkt, zijn relaties tussen dader en slachtoffer soms moei-
lijk te verklaren. In de studies over de rol van het slachtoffer als medeveroor-
zaker staat centraal het begrip ‘victim-precipitation’. Dit begrip wordt soms in
een adem genoemd (en daarmede onder omstandigheden misbruikt) met ‘vic-
tim-blaming’, waarbij het slachtoffer zelf de schuld krijgt van zijn of haar eigen
victimisatie. Door deze, enigszins bevooroordeelde, benadering wordt de victi-
mologie ook wel aangeduid als ‘the art of blaming the victim’. Klassiek is het
voorbeeld van de vrouw die door een relatie wordt verkracht. De dader, die
wordt beschuldigd van het gebruik van geweld, zal ongetwijfeld zeggen dat hij
nooit de intentie heeft gehad geweld te gebruiken en dat hij ervan overtuigd was
dat de vrouw gewillig was voor zijn toenaderingen. De vrouw op haar beurt zal
zeggen dat het geweld geheel onverwacht kwam en dat de inschatting van de si-
tuatie door de dader in het geheel niet strookte met haar intenties. Dit soort mis-
verstanden kan worden verklaard vanuit de theorie dat het referentiekader van
onze ervaring niet alleen wordt bepaald door de wijze waarop wij ons zelf zien,
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maar ook hoe wij veronderstellen hoe de ander ons ziet. Deze wederzijdse ge-
zichtspunten kunnen, indien zij niet op elkaar zijn afgestemd, er de oorzaak van
zijn dat wij aan een bepaalde situatie een verkeerde inschatting geven. Dat vindt
derhalve plaats als de ander ons anders ziet als wij onszelf zien en dit weer ver-
schilt van hoe wij willen worden gezien. Dit ingewikkelde patroon wordt dui-
delijker indien we het bezien vanuit een attributief perspectief. Eén van de fun-
damentele veronderstellingen van de attributietheorie zegt dat hij die een be-
paald gedrag initieert het heel vaak op een andere manier beoordeelt en ervaart
als degene die dit gedrag observeert of er mee in aanraking komt. Meer in het
bijzonder heeft het individu de neiging te oordelen dat zijn onvermogen in een
bepaalde situatie wordt veroorzaakt door externe factoren, terwijl hij die waar-
neemt ertoe neigt dit toe te schrijven aan de persoonlijke trekken van het indi-
vidu. De aandacht van het individu is gefocust op de handeling die plaatsvindt:
het gedrag is stimulerend of juist afwijzend. Daarom lijkt het voor de ander dat
zijn eigen gedrag met de wens van het individu in overeenstemming is.
Teneinde dit soort ingewikkelde processen tussen dader en slachtoffer te ver-
klaren, is er in de nog niet zo lange geschiedenis van de victimologie een ver-
schuiving waar te nemen van de ‘victimology of act’ naar de ‘victimology of ac-
tion’.21 Ook aandelen- en tulpenfraudes worden uiteindelijk door het gedrag
van het slachtoffer uitgelokt.

Von Hentig beschrijft vanuit de psychologie de volgende typen slachtoffers: de
gedeprimeerde, de hebzuchtige, de wellustige, de eenzame, de bedroefde en de
kwelgeest. De slachtoffers die onderwerp zijn van de onderhavige studie (zij die
slachtoffer worden door de koop van een waardeloos aandeel of een tulpenbol)
zijn bedrogen, opgelicht of van hun vertrouwen is misbruik gemaakt. Zij lijken
te behoren tot de categorie van de hebzuchtigen. Zij zijn in de regel eenvoudi-
ge slachtoffers. Hun bovenmatige begeerte overschaduwt het vermogen ratio-
neel te denken, hun ervaringen uit het verleden en andere (innerlijke) beletse-
len. Zij geven zich over aan speculaties en aan een ieder die een mooi vooruit-
zicht voorspiegelt. Een sterke begeerte naar geld en goed overheerst.22 Toch
blijkt uit de brieven die de slachtoffers nadien hebben geschreven, uit de vele
interviews die, door de politieautoriteiten, zijn afgenomen alsmede uit ge-
sprekken die met de curator hebben plaatsgevonden, niet van overmatige heb-
zucht. Veel slachtoffers waren oudere mensen die dachten hun geld goed te kun-
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nen beleggen, als een voorziening voor hun oudendag of voor de studie van hun
kinderen. Zij geloofden echt dat de commissionairs betrouwbaar waren (op het
briefpapier stond immers dat ze waren ingeschreven bij de Kamer van Koop -
handel en Nederland was toch een fatsoenlijk land) en gaven geen blijk over-
matige risico’s te nemen. Omdat ze desalniettemin slachtoffer waren geworden
van een ordinaire fraude, moeten andere factoren hebben meegewerkt die hun
gedrag (mogelijk) mede verklaren.

6. De psychologie van de leugen

De personen die de aandelen aanboden vertelden hun slachtoffers niet de waar-
heid. Het leidt geen twijfel dat zij ook zelf wisten dat hetgeen werd verkocht
geen enkele waarde had. Zij wisten zelf ook wel dat de personen die de aande-
len kochten grote financiële schade zouden lijden en het uur van de waarheid
zou komen, waarop het bedrog het licht zou zien. Toch viel het op dat, hoewel
veel klachten werden geuit, het percentage klagers betrekkelijk klein en daar-
mee in de minderheid was. Veel slachtoffers meldden zich niet bij de curator
teneinde hun vordering ter verificatie in te dienen, ook niet nadat duidelijk was
dat een uitkering zou volgen. Zelfs tot op de dag van vandaag is een groot deel
van het voor slachtoffers bestemde geld niet uitgekeerd en in de consignatiekas
gestort, omdat de slachtoffers zich niet melden. Is dat schaamte, angst dat de
omgeving erachter komt of is toegeven een inbreuk op hun zelfrespect? Ligt het
besloten in de rol van dader en slachtoffer?

De verkopers logen over de aard, de herkomst en de prijs van de aangeboden
aandelen. Liegen is een algemeen menselijke eigenschap. Iedereen liegt. Onze
hersenen hebben de capaciteit om zowel de informatie die wij naar buiten bren-
gen (het liegen tegen anderen) als de informatie die wij opnemen (het liegen
tegen onszelf) continue te verdraaien. Hierbij moet onderscheid worden ge-
maakt tussen de ‘gewone’ leugenaar en de pathologische leugenaar, bij wie af-
wijkingen aan of disfunctioneren van de hersenen een belangrijk meewerkende
factor is. Maar ongeacht hoe de hersenen het proces van informatieverwerking,
en pathologisch liegen bij sommigen, ook beïnvloeden, het feit blijft dat ieder-
een liegt. Het proces van de psychologische ontwikkeling van de mens is nauw
verbonden met hoe we leren te communiceren en te mis-communiceren, zowel
met onszelf als met anderen. Vanaf onze kinderjaren worden ons niet alleen de
bekwaamheden, die verband houden met een succesvolle leugen aangeleerd,
maar ook wanneer en waar deze moeten worden toegepast. Liegen is een es-
sentieel onderdeel van het proces van individuatie, dat wil zeggen voor het tot
stand brengen van een persoonlijke autonomie (ons ontwaken tot ons ‘ware
mens zijn’), voor de ontwikkeling van een onafhankelijke persoonlijkheid en
voor het in stand houden van intermenselijke relaties.
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Er zijn vele redenen waarom mensen liegen. Hebzucht, wensvervulling, vanuit
een sadistisch genoegen, ter voorkoming van straf, tot behoud van een gevoel
van zelfstandigheid of eigenwaarde, als een daad van agressie, voor het ver-
krijgen van macht, het manipuleren van het gedrag van anderen, om anderen te
helpen, als oplossing van een conflict of uit een behoefte tot het opvijzelen van
zijn eigen trots. Maar de belangrijkste reden is wel de leugen die iemands zelf-
bedrog bevordert. Mensen liegen tegen anderen om tegen zichzelf te liegen.
Niet alleen liegen zij tegen zichzelf, maar stimuleren anderen om tegen hen te
liegen, teneinde hun eigen zelfbedrog te versterken. Op deze wijze wordt het
proces van liegen en zelfbedrog innig met elkaar verbonden.23

Zelfbedrog is een manier om zelf efficiënter te kunnen liegen.24 Het proces van
zelfbedrog, liegen tegen anderen, iemand anders’ zelfbedrog ondersteunen en
daarop weer reageren met zelfbedrog en leugen is een zeer dynamisch proces.
De gesprekken tussen daders en slachtoffers van de aandelenfraudes verliepen
volgens dit proces van bedrog en zelfbedrog.

DePaulo en DePaulo25 bespreken een karakteristiek voorbeeld van een gesprek
tussen een verkoper van tweedehands auto’s en een klant die zich meer aange-
trokken voelt tot het mooie meisje op de foto, zittend op de passagiersstoel, dan
tot de auto zelf. De misleidende implicatie is dat de koper aantrekkelijk wordt
voor mooie vrouwen, indien hij ook zo’n auto heeft. De koper ‘komt alleen
maar even kijken’ (zichzelf voor de gek houdend over zijn werkelijke bedoelin-
gen) en wordt begroet door de verkoper. De verkoper vertelt maar al graag hoe-
veel belangstelling voor de auto bestaat en hoe dol de vrouwen erop zijn. Alle
mensen die een dergelijke auto hebben, zijn er zeer tevreden mee. Als de koper
zegt dat hij belangrijker vindt dat de auto in goede staat verkeert (en daarmee
zichzelf bedriegt, waarom hij werkelijk in de auto is geïnteresseerd), wijzigt de
verkoper van tactiek en prijst hij de vele veiligheidsnufjes aan, de weinige ki-
lometers die ermee zijn gereden, alsmede de uitstekende staat van onderhoud.
Als de koper wijst op een recente publicatie waaruit zou blijken dat het met de
veiligheid niet zo goed is gesteld, repliceert de verkoper dat het model veel aan-
trekkingskracht heeft op jonge mensen, die nu eenmaal minder veilig rijden.
Het is niet de auto, het zijn de mensen die erin rijden. Deze bedrieglijke ver-
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klaring van de verkoper is bedoeld om het zelfbedrog van de koper te onder-
steunen. De koper veinst geen belangstelling meer te hebben en maakt zich ge-
reed om weg te lopen, waarop de koper onmiddellijk de prijs verlaagt. De koper
koopt de auto, zichzelf wijsmakend ‘it’s too good a deal to turn down’. Ondanks
de slechte staat van onderhoud houdt hij, tegen beter weten in, vol dat het een
goede auto is, zichzelf beschermend tegen de pijnlijke wetenschap dat hij een
verkeerde beslissing heeft genomen.

De verkoper geloofde zelf dat hij een goed product verkocht (een goede leuge-
naar gelooft immers in zijn eigen leugen), wist hoe hij het zelfbedrog van de
koper moest voeden en op welk moment hij van tactiek moest veranderen.
Hoewel de koper zichzelf voor de gek hield over de werkelijke reden waarom
hij de auto wilde, slaagde hij erin een goede prijs te bedingen. Geen van de par-
tijen voelde zich bedrogen of gebruikt. Ieder, op zijn eigen manier, had zijn be-
hoefte vervuld. Mensen die verteld wordt wat ze willen horen, ervaren dat niet
als een leugen. De relatie tussen leugenaar en doelwit lijkt, althans op de ma-
nier zoals hiervoor beschreven, tamelijk onschuldig. Elke partij strijkt de ander
over de bol, en iedereen is gelukkig. Maar leugen en bedrog hebben ook een
donkere keerzijde. Het kan voor het slachtoffer vernietigend uitpakken.

Hoewel deze theorie van bedrog en zelfbedrog de aantrekkelijkheid van de een-
voud heeft, lijkt dit slechts een gedeeltelijke verklaring voor de fraudes zoals
die in het eerste gedeelte zijn beschreven. De gevolgde tactiek is meestal aan-
zienlijk gecompliceerder, waarschijnlijk omdat de relatie tussen dader en
slachtoffer vaak afstandelijker is en partijen alleen telefonisch, althans geen
persoonlijk contact hadden.

7. Eerste fase. De reactie van het slachtoffer op (geschreven) 
informatie: het onvermogen van het slachtoffer om verkeerde 
informatie te verwerpen

Het contact tussen dader en slachtoffer kwam in eerste instantie (vrijwel) steeds
schriftelijk tot stand. Dit kon op twee manieren. In het eerste geval reageerde
het slachtoffer op een kleine advertentie in een financieel dagblad of tijdschrift.
In deze advertenties werd de aandacht gevestigd op door de dader verhandelde
fondsen die een goed rendement opleverden of fondsen waarin de handel spoe-
dig van start zou gaan en waarop nog ingeschreven kon worden, teneinde bij in-
troductie direct van een koerswinst te kunnen profiteren. De slachtoffers stuur-
den de bon in met daarin hun persoonlijke gegevens. Spoedig daarna ontvingen
de slachtoffers een fraaie brochure met informatie over de door de dader ver-
handelde fondsen. In het andere geval werd het slachtoffer de brochures onge-
vraagd toegezonden. Adressen en telefoonnummers van potentiële slachtoffers
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ontving de dader van daartoe gespecialiseerde ondernemingen die beroepsma-
tig in adressenbestanden handelen. Via deze kanalen is het mogelijk bepaalde
doelgroepen via direct-mail te benaderen. Deze doelgroepen waren bijvoor-
beeld alle doktoren in de Verenigde Emiraten, alle Rolls Roys- en Bentley-be-
zitters in Engeland en alle medisch specialisten in Australië of Nieuw Zeeland.
Uit de samenstelling van de verschillende groepen blijkt duidelijk dat de slacht-
offers met zorg waren gekozen. Het waren in elk geval mensen ten aanzien
waarvan het vermoeden gewettigd was dat zij over ruime financiële middelen
beschikten en in het algemeen druk bezet waren, zodat zij weinig tijd hadden
zich al te veel met hun financiën te bemoeien.

Lezing van de brochures zou elke belegger direct achterdochtig moeten maken.
De aangeboden aandelen behaalden rendementen die de stoutste verwachtingen
overtroffen. Koersstijgingen van 50% binnen veertien dagen waren geen uit-
zondering terwijl geen feitelijke informatie over het desbetreffende bedrijf be-
schikbaar was, zoals omzet, winst of de plaats van vestiging. De kracht zat ech-
ter in de (her)bevestiging van deze mededelingen in de volgende brochures, die
steeds met grote regelmaat op de deurmat vielen en de combinatie met op zich
volledig juiste en verifieerbare informatie, zoals de renteverhogingen van de
FED, de ontwikkeling van de koers van aandelen Microsoft of de verwachtin-
gen van analisten omtrent het verloop van de goudprijzen; informatie die in elk
financieel dagblad ook is te lezen. Het bleek dat de lezers van deze brochures
niet goed bij machte waren om alleen de juiste informatie tot zich te nemen en
onjuiste informatie direct te verwerpen.

Om dit fenomeen beter te begrijpen, hebben generaties filosofen, psychologen
en linguïsten onderzoek verricht naar de werking van de menselijke geest.
Ruwweg zijn er twee scholen te onderscheiden, die van Descartes (1596-1650)
en van Spinoza (1632-1677). Descartes verwoordde zijn gedachten in zijn vier-
de meditatie ‘over het ware en het onware’,26 Spinoza in zijn belangrijkste werk
‘Ethica ordine geometrico demonstrata’. Het verschil tussen beide scholen
wordt wel verklaard met het voorbeeld van een bibliotheek. In een bibliotheek
staan vele boeken, niet-literaire werken en romans. Er zijn (ten minste) twee
manieren om een onderscheid tussen deze boeken aan te brengen, zodat op het
eerste gezicht duidelijk is of een boek al dan niet een roman is. Men kan op de
rug van elke niet-roman een rood etiket plakken en op alle romans een blauw
etiket. Men kan ook slechts één soort voorzien van een etiket en de andere soort
laten voor wat het is. In beide systemen kan men in één oogopslag zien of een
boek een roman is of niet. Toch bestaan er verschillen. In het rood/blauw eti-
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kettensysteem moet elk boek worden voorzien van een etiket, hetgeen meer tijd
en moeite kost. Immers, in het andere systeem behoeft maar een beperkt aantal
boeken van een etiket te worden voorzien. De efficiëntie van het systeem wordt
echter bepaald door de nauwkeurigheid waarmee een nieuw boek wordt behan-
deld. Indien een niet-geëtiketteerd boek in de bibliotheek wordt opgeborgen,
kan in het systeem Descartes niets over het boek worden gezegd, voordat het is
gelezen en van een etiket is voorzien. In het systeem van Spinoza kan een niet-
geëtiketteerd boek dat wordt opgeborgen echter worden aangezien voor een
boek van de andere soort voordat het is gelezen. Descartes beschouwt de geest
als een bibliotheek met rood en blauw geëtiketteerde boeken. Een nieuw boek
(nieuwe informatie) dat in de bibliotheek komt (in de geest wordt opgenomen)
moet eerst worden gelezen (beoordeeld) en van een etiket worden voorzien als
niet-literair (foutief) of als roman (goed). Omdat niet gelezen boeken (niet be-
oordeelde informatie) geen etiket hebben, kunnen ze niet als niet-literair (fout)
of roman (goed) worden beoordeeld, totdat ze zijn gelezen. Deze ongelezen
boeken worden wel in de bibliotheek opgeborgen, maar omdat een etiket ont-
breekt, kan over het soort boek niets worden gezegd. Spinoza beschouwde de
geest meer als een bibliotheek met een etiket-/niet-etiketsysteem. Alle boeken
worden eerst in de bibliotheek opgeborgen en pas daarna op inhoud beoordeeld.
Van elk nieuw boek is daarom wel direct het soort bekend, hoewel die soort
soms onjuist is, omdat de afwezigheid van een etiket zowel juiste als onjuiste
informatie over het boek kan geven, net zoals dat het geval zou zijn geweest in-
dien het boek wel zou zijn geëtiketteerd voordat het op inhoud was gecontro-
leerd. Naar analogie, informatie waarvan de juistheid volgens een rationeel
denkproces wordt vastgesteld, wordt op precies dezelfde wijze opgeslagen als
alle andere informatie. Alleen informatie die achteraf als foutief wordt beoor-
deeld, krijgt vervolgens dat etiket.27

Wetenschappers zijn het er niet over eens welk systeem de werking van de men-
selijke geest op de meest juiste manier beschrijft. De uitkomst van veel onder-
zoeken zijn volgens beide denkbeelden te verklaren. Deze onderzoeken tonen
aan dat individuen de neiging hebben informatie te geloven die zij niet zouden
moeten geloven.28 Bijvoorbeeld, voortdurende blootstelling aan onjuiste infor-
matie waarvoor geen bewijs voorhanden is, verhoogt de kans dat deze infor-
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matie wordt geloofd.29 Heeft die gedachte zich eenmaal vastgezet, dan is het
zeer moeilijk deze weer los te laten.30 Zo ook aanvaarden individuen onder om-
standigheden beweringen waarvan vast staat dat ze pertinent onjuist zijn, zoals
de informatie dat 50% rendement kan worden uitgekeerd en de inleg tot op de
laatste dag gegarandeerd is.31 Indien mensen de mogelijkheid in zich zouden
hebben om evident onjuiste informatie direct als zodanig te kwalificeren en te
verwerpen, dan zou dat bij de presentatie van dergelijke (evident onjuiste) in-
formatie ook moeten gebeuren. Toch gebeurt dat niet, veel mensen zijn kenne-
lijk niet in staat die optie uit te oefenen. 

Het bezwaar van de onderzoeken waarbij is vastgesteld dat mensen toch eerst
foutieve informatie opnemen en pas vervolgens verwerpen, is evenwel dat bij
deze onderzoeken gewoonlijk gebruik wordt gemaakt van alledaagse bewerin-
gen, die aansluiten bij de reële kennis van het individu. Hierdoor kan het indi-
vidu rationele beslissingen omtrent het waarheidsgehalte van een bepaalde be-
wering nemen. Men heeft getracht dit bezwaar te ondervangen door gebruik te
maken van beweringen, waarvan het individu de juistheid van die bewering niet
zelf kon toetsen, omdat een woord uit de bewering in een (overigs niet be-
staande) buitenlandse taal was gesteld (bijv. ‘A monishna is a star’). Na het
lezen van de bewering werd het individu soms verteld dat de bewering goed of
fout was. Na een onderbreking werd gevraagd welke beweringen juist en welke
fout waren. Volgens de theorie van Spinoza zou de onderbreking:
– voorkomen dat een individu een bewering niet zou geloven welke hij direct

bij het vernemen zelf als juist had geëtiketteerd en derhalve een foutieve be-
wering als juist zou rapporteren; en

– niet voorkomen dat juiste beweringen als foutief werden bestempeld.

Dit bleek ook inderdaad het geval.32 De hypothese van Spinoza lijkt derhalve de
juiste: indien onjuiste informatie zijn einddoel heeft bereikt, heeft de persoon,
tot wie het is gericht (vaak) niet het vanzelfsprekende vermogen, of de juiste in-
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formatie of de cognitieve vindingrijkheid, deze onjuiste informatie te verwer-
pen.33

Wij zijn derhalve van nature geen sceptische consumenten van informatie. Een
bewering wordt eerst als waar aangenomen en pas daarna overwogen en even-
tueel verworpen. Voor verwerping is nodig dat de bewering kan worden ge-
plaatst in een historisch perspectief, wordt samengevoegd met ondersteunend of
juist weerlegbaar bewijs en, met alle andere informatie die ons ter beschikking
staat, kan worden afgewogen. Pas daarna kan worden beslist of deze stilzwij-
gende aanvaarding van de bewering kan worden voortgezet of moet worden ge-
wijzigd. Acceptatie gebeurt automatisch, weerlegging vereist een inspanning.
Daarom zeggen mensen ook eerder ‘ja’ dan ‘neen’.34

Hierop speelden de fraudeurs in hun brochures handig in. Positieve, maar on-
juiste informatie, bijvoorbeeld over koersontwikkelingen, werden in een vol-
gende brochure als juist bevestigd. Het onderscheid tussen onjuiste en juiste in-
formatie vervaagde, waardoor alle informatie als juist werd aangemerkt.

8. Tweede fase. Het aanvaarden van een tegemoetkoming: 
de ontvankelijkheid van het slachtoffer op grond van het 
‘voet tussen de deur’ effect

Nadat het slachtoffer een aantal brochures had ontvangen, werd hij telefonisch
benaderd door een verkoper. Telefoonnummers werden meestal door het slacht-
offer zelf opgegeven in de retour gezonden bon waarin om informatie werd ver-
zocht, dan wel werden wederom gekocht van daartoe gespecialiseerde bedrij-
ven. Deze bedrijven leverden bijvoorbeeld ook de telefoonnummers bij de
adressen die eerder waren gekocht en op welke adressen de brochure (onge-
vraagd) waren toegezonden. Deze gesprekken verliepen in de regel informatief,
doch wel volgens bepaalde vooraf uitgezette lijnen. Het belangrijkste doel was
te leren hoe het slachtoffer in het algemeen stond tegenover het beleggen in aan-
delen, of hij daarin risico’s nam, of hij voldoende vrije middelen had en of er
bereidheid bestond om met de dader in zee te gaan. Deze informatie werd goed
gedocumenteerd vastgelegd voor gebruik in de toekomst. Mocht het slachtoffer
twijfelen, dan werden wegen gezocht het slachtoffer te accommoderen. De
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meest beproefde methode om het slachtoffer over de streep te halen en hem te
bewegen tot een kleine investering, was het doen van een concessie aan de zijde
van de verkoper. Die concessie bestond meestal uit een aanbod een klein pak-
ket aandelen, waarover de verkoper toevallig kon beschikken, te verwerven
tegen een sterk gereduceerde prijs (meestal gevolgd door een zielig verhaal
waarom de oorspronkelijke eigenaar daarvan afscheid had moeten nemen), het
aanbod van de verkoper om het pakket terug te kopen zonder berekening van
kosten, indien de koers niet binnen een zekere periode een bepaalde opgaande
ontwikkeling te zien zou geven dan wel de belofte dat bij de toewijzing van een
over-ingetekende eerste beursgang meer zal worden toegewezen dan, waarop
het slachtoffer ingevolge een evenredige verdeling aanspraak had kunnen
maken. De bedoeling hiervan was niet zozeer de verkoop van een klein pakket
maar eerder om het slachtoffer rijp te maken voor het doen van een grotere in-
vestering in de toekomst.

Het terrein van sociale interactie kent veel methoden om invloed uit te oefenen
op de verhoging van iemands ontvankelijkheid. Eén daarvan wordt aangeduid
met: de ‘voet-tussen-de-deur’ (in de vakliteratuur ook wel aangeduid als FITD,
foot-in-the-door).35 Dit bestaat uit het vragen van een kleine gunst aan een
ander. Het gevolg geven aan een kleine gunst verhoogt de waarschijnlijkheid
dat de betrokken persoon gevolg zal geven aan een veel groter verzoek in de
toekomst. De meest algemene verklaring voor dit effect is de verandering in het
zelfbeeld. Degene die aan het verzoek voldoet ziet zichzelf als behulpzaam of
innemend en deze verandering in het zelfbeeld is verantwoordelijk voor verde-
re inschikkelijkheid.36 Voldoening aan een klein verzoek is, hoewel noodzake-
lijk, niet steeds voldoende voor de voldoening aan een groter verzoek. Nodig is
ook, en mogelijk is zelfs voldoende, een verandering in dat zelfbeeld. De be-
langrijkste determinant of verandering die in het zelfbeeld optreedt is de sa-
menhang waaronder de kleine gunst plaatsvond. In het bijzonder geldt dit in-
dien degene die het verzoek uitvoert het gevoel heeft dit te doen uit eigen wil,37

indien voldoening aan het verzoek meer vereist dan een onbetekenend per-
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soonlijke bijdrage38 of indien voldoening sociaal goedkeuringswaardig is.39 In
al deze gevallen is de kans dat een verandering in het zelfbeeld zal optreden
groter dan indien een of meer van deze factoren afwezig is.

Feitelijk voldoet de hiervoor beschreven situatie niet geheel aan het FITD-pa-
radigma. Ogenschijnlijk is degene die de concessie doet niet het slachtoffer
maar de verkoper. Doch ook dit is een vorm van wat wordt genoemd het FITD
Compliance Enhancement Process. Uiteindelijk gaat het erom dat de dader in
de interactie met het slachtoffer uit diens antwoorden en gedrag zijn eigen hou-
ding kan bepalen indien hij bij het slachtoffer terugkomt met een groter  ver-
zoek.40

9. Derde fase. Het ‘loaden’, de manipulatie van het slachtoffer

Indien vaststond dat het slachtoffer zijn eerste transactie had betaald en daar-
mede blijk had gegeven open te staan voor de aankoop van door de dader aan-
geboden aandelen, werden zijn gegevens doorgegeven aan een ‘loader’. Dit
waren zeer bedreven en gedreven verkopers, die als geen ander de kunst ver-
stonden om telefonisch transacties van grote omvang te sluiten. Gesprekken lie-
pen via zogenoemde ‘pitch-lists’. Het vraag en antwoord spel was volledig
voorbereid als een geprogrammeerde instructie. Een bevestigende beantwoor-
ding van een bepaalde vraag leidde automatisch tot een, reeds van tevoren vast-
gestelde, volgende vraag. Bij een ontkennende beantwoording gaf de instructie
een andere vraag. Vragen en antwoorden zijn er uiteindelijk op gericht om het
slachtoffer zover te krijgen dat hij uitspreekt dat hij natuurlijk graag op korte
termijn, met weinig inspanning en op een veilige manier een extraatje wil ver-
dienen, want wie wil dat niet en hij geeft toe en hij geeft zich daarmee over aan
de dader, waarna de dader de sleutel in handen heeft tot bevrediging van die be-
hoefte en het slachtoffer, die dat aanbod eigenlijk niet meer kan weigeren.41
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38. C. Seligman, M. Bush en K. Kirsch, ‘Relationship between compliance in the foot-in-the-
door paradigm and size of request’, Journal of Personality and Social Psychology, 1976,
Vol. 33, p. 517-520.

39. D.V. Stimpson en S. Waranusuntikule, ‘Mediating effects of material payment, social rein-
forcement and familiarity on foot-in-the-door phenomea in Thailand’. The Journal of
Psychology, 1988, Vol. 121, p. -520.

40. D.R. Gorassini en J.M. Olson, ‘Does Self-Perception Change Explain the Foot-in-the-door
Effect?’, Journal of Personality and Social Psychology, 1959, Vol. 69, p. 91-105.

41. ICI’s Trainee handbook: Hello, Mr……, this is……….from……….How are you to day?
Super. I told you that I’d give you a call when I saw something exceptional. THIS IS IT! The
name of the company is…….
Right now the stock is trading at….. It is real growth potential. Let’s pick up 20,000 shares.
I’ll put in for ……shares. You’re making a wise move. Welcome aboard!
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Opvallend daarbij is de woordkeus van de dader.42 Het slachtoffer blijkt met
name beïnvloed te worden door de keus van het werkwoord in de zin. On -
derzoek heeft uitgewezen dat de keus van het werkwoord in een vraag het ant-
woord op die vraag beïnvloedt.43 Het gaat er bij deze onderzoeken met name
om of gebruik wordt gemaakt van werkwoorden die een actie uitdrukken (hel-
pen, uitnodigen) of statisch zijn (bewonderen, vertrouwen) en of zij iets posi-
tiefs of negatiefs uitdrukken (helpen – bekritiseren of graag mogen – een hekel
hebben aan). Hierop werd sterk ingespeeld. 44 Wie, zoals regelmatig gebeurt, op
een ongelukkig moment (meestal tijdens de maaltijd) wordt gebeld door een
aanbieder van een energiecontract, dagblad of telefoonabonnement, kan dit pa-
troon, indien hij erop is gespitst, zonder probleem onderkennen. 

De relatie tussen de loader en het slachtoffer was een bijzondere. Beiden had-
den elkaar nooit ontmoet. Desalniettemin ontstond er een sfeer op grond waar-
van het slachtoffer werd bewogen grote sommen geld af te staan voor aandelen
die niet meer waard waren dan het papier waarop ze waren gedrukt. Dit kon in
de meeste gevallen niet anders dan door een mechanisme waarbij de ene partij,
door middel van dwang, het uitoefenen van invloed of smeken werd bewogen
om te doen wat de andere partij van hem verlangde. Dit noemt men ook mani-
pulatie. Manipulatie komt in vele vormen en in alle situaties van onze maat-
schappij voor. Voor een studie over manipulatie wordt verwezen naar een arti-
kel van Buss, Gomes, Higgens en Lauterbach: Tactics of Manipulation.45
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42. ‘Civilization as we know it has been here only 10,000 years, just a small speck in the sands
of time. Every trick that’s been learned on how to get people to fall in love with your stocks
can be yours. But you have to have the right procedure’, Professional motivator Nick Carter’s
lezing tijdens een bijeenkomst van Investors Center Brokers, 18 november 1988.

43. G.R. Semin, M. Rubini en K. Fiedler, ‘The answer is in the question: The effect of verb cau-
sality upon locus of explanation’, Personality and Social Psychology Bulletin (1995), 21, p.
834-842.

44. Een fraai voorbeeld zijn de zogenoemde ‘Personal Close’:
Trust me, I’ve studied the stock.
Give me 1% of your trust and I’ll earn the other 99%.
I’m not trying to push you. I’m trying to lead you.
Bottom line is I have to make you money in order for you to continue to do business with
me, Trust me.
This is just the tip of the iceberg.
This is going to come back to us as a wise move.
There is no doubt in my mind this will get us started off on the right foot.
Do you think I would give you a call if I didn’t think it was a top investment.
Smart money is getting involved now.
This could be one of the best deals.

45. D.M. Buss, M. Gomes, D.S. Higgens en K. Lautenbach, ‘Tactics of Manipulation’, Journal
of Personality and Social Psychology, 1987, Vol. 52, nr. 6, p. 1219-1229.
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Manipulatie impliceert invloed voor een reden, een doel of een bedoeling.
Manipulatietactieken moeten daarom wijzigen met het doel dat wordt nage-
streefd. In het algemeen worden twee stromen onderscheiden: gedrag gericht op
aansporing (iemand iets te laten doen: ‘behavioral instigation’) en gedrag ge-
richt op beëindiging (iemand te laten ophouden iets te doen: ‘behavioral termi-
nation’). Beide vormen kwamen voor. In het begin van de relatie was het de
taak van de loader ervoor zorg te dragen dat het slachtoffer zo veel mogelijk
aandelen zou kopen. Indien de aandelen waren aangeschaft moest de loader er-
voor zorgdragen dat het slachtoffer ervan werd weerhouden de aandelen weer
te verkopen. Redenen om te verkopen waren meestal gelegen in het feit dat de
koersen waren gedaald (een kunstmatig oplopende koers kan niet in lengte van
dagen worden volgehouden), of omdat het slachtoffer zijn ‘winst’ wilde verzil-
veren of omdat het slachtoffer door had dat hij in de val was gelopen. Door de
persoonlijke verwevenheid van de commissionair, als verkoper, als eigenaar
van het aandeel en als ontvanger van koopsom, gold ‘omzet is gelijk aan winst’.
Elke terug- of verkoop was daarmee een verlies.

Het was opmerkelijk om achteraf van slachtoffers te horen welke invloed de lo-
aders konden uitoefenen, ook al was het contact slechts telefonisch en waren
beide personen fysiek op zeer grote afstand van elkaar. Slachtoffers die zich
hadden voorgenomen voet bij stuk te houden en aan te dringen op verkoop
waren na een lang gesprek bereid de zaak nog even aan te zien of hadden hun
aandelen weliswaar verkocht, maar hadden tegelijkertijd een pakket nieuwe
aandelen gekocht, waarmede de dader het spel nogmaals speelde en vaak ook
nog onder gelijktijdige bijbetaling van extra geld om het verschil tussen de op-
brengst van de oude aandelen en de hogere aankoopsom voor de nieuwe goed
te maken.

De manipulatietactieken kunnen in de volgende categorieën worden ingedeeld:
charme, (dood)zwijgen, dwang, overtuigen, terugtrekking en vernedering. Het
uitoefenen van charme is een beproefd middel om iemand iets te laten doen,
terwijl zwijgen en dwang meer worden gebruikt om te voorkomen dat iemand
iets doet. Het succes van een gebruikte tactiek is in hoge mate afhankelijk van
de persoonlijkheidstructuur van de beide individuen: onderscheiden worden
neurotisch, extravert, ambitieus, lui, arrogant, bescheiden, twistziek, aange-
naam of berekenend en is mede afhankelijk van de sociale omgeving. Charme
was volgens de meeste slachtoffers inderdaad de meest gevolgde tactiek om hen
te bewegen aandelen te kopen. Dwang en overtuigen werden meer gebruikt in-
dien het slachtoffer van zijn aandelen afwilde.
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10. Vierde fase. Het onvermogen van het slachtoffer om terug te 
treden: de psychologie van de (aandelen)markt

Alvorens in te gaan op het specifieke terrein van de aandelenmarkt, eerst een
enkel woord over de invloed van informatie of het beslissingsproces van con-
sumenten van die informatie. In de menselijke geest wordt niet alle informatie
die wordt aangeboden optimaal gebruikt. Indien men langs een methodische
weg (heuristisch) tot een rationele beslissing wil komen, leidt dit in een on-
doorzichtige situatie vaak tot onjuiste beslissingen, met name indien relevante
informatie ontbreekt.

De voorspelling van koopgedrag is een moeilijke aangelegenheid in verband
met imperfecties van de markt en irrationele beslissingen van consumenten. Dit
zijn allerlei restricties die voorkomen dat koopvoornemens daadwerkelijk wor-
den uitgevoerd of juist worden uitgesteld.

In de theorievorming over verwachtingen bij koopgedrag zijn de belangrijkste
die zijn gebaseerd op assimilatie of aanpassing en die uitgaan van de rationele
benadering. De assimilatietheorie gaat ervan uit dat verwachtingen omtrent toe-
komstige gebeurtenissen worden gebaseerd op vorige verwachtingen en op de
voorspelling van fouten, die duidelijk worden uit een vergelijking tussen vori-
ge verwachtingen en de actuele verwezenlijking daarvan. Men kan ook zeggen
dat dit erop neerkomt dat de verwachtingen afhankelijk zijn van een extrapola-
tie van verwezenlijkingen uit het verleden. Indien geen verwezenlijking uit het
verleden bekend is, zijn verwachtingen gelijk aan actualiteit. Bij rationele ver-
wachtingen gaat men ervan uit dat een – economisch – model wordt gebruikt
om te komen tot een verwachting omtrent het koopgedrag, het rational expec-
tations model (REM). Dit is een model waarin alle relevante en beschikbare in-
formatie wordt gebruikt. Of een dergelijk model bestaat, met andere woorden,
of het voorspellen van koopgedrag uit een dergelijk model kan worden ver-
klaard, wordt echter betwijfeld. De gedachte is dat het koopgedrag een meer hy-
bride proces is.46

In het algemeen zou men verwachten dat de beslissing tot aan- of verkoop van
aandelen is gebaseerd op verwachtingen omtrent koersontwikkelingen. Die ver-
wachting kan worden gevormd door de regressieve methode, die is gebaseerd
op de verwachting dat recente ontwikkelingen zullen omslaan en de niet-regres-
sieve methode, die voorspelt dat veranderingen blijvend zijn. Deze modellen
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kunnen worden verklaard vanuit de heuristische methode47 van de representati-
viteit: representativiteit is gebaseerd op een rationele vergelijking tussen een
gebeurtenis en een geestelijk denkmodel over de gebeurtenis. Bijvoorbeeld, een
altruïst vertoont altruïstisch gedrag. Het doen van een altruïstische daad wordt
daarom in verband gebracht met een altruïstische persoonlijkheid. Als een prijs
van een aandeel daalt, wordt dit in verband gebracht met een verdere daling in
de toekomst, en als een prijs stijgt, wordt dit in verband gebracht met verdere
stijging in de toekomst. De informatie die het slachtoffer omtrent de aandelen
kreeg, was gedeeltelijk juist en gedeeltelijk gebaseerd op fictie. In alle gevallen
was het goed nieuws. Goed nieuws leidt tot niet-regressief gedrag.48 De hier be-
sproken theorie is niet beperkt tot de aandelenmarkt. Het is bijvoorbeeld ook de
reden waarom er voor wordt gepleit in kranten geen melding meer te maken van
ouders die hun kind doden, omdat dergelijke verhalen het aantal kindermoor-
den zou doen toenemen door ouders die dezelfde demografische kenmerken
dragen. Het is ook een verklaring waarom zo weinig slachtoffers pogingen in
het werk hebben gesteld om hun aandelen te verkopen. Tot het laatst bleven zij
geloven op nog betere tijden.

11. Conclusie

Vanuit een criminologische invalshoek blijkt dat we (in aandelenfraudes, maar
ook in vele andere fraudes) te maken hebben met een rationele keuzebenade-
ring van de fraudeur. Die rationele keuzes hadden betrekking op de plaats van
vestiging (geen relevante wetgeving, financieel betrouwbaar centrum van
Europa), de slachtoffers (bemiddelde personen, die geen tijd hebben om zich
met hun financiën te bemoeien) en het instrument (een ondoorzichtige waarde-
bepaling van aandelen). Dat was geen toeval. Het waren gedragskeuzes waar-
aan een bewuste besluitvorming aan vooraf is gegaan. Om deze fraudes te be-
grijpen en te onderzoeken moet aandacht worden besteed aan de economische
rationaliteit van het gehele proces. Waarom kiezen de daders voor een specifiek
aandeel, hoe kan een dergelijk commissionairshuis economisch gezien rondko-
men, hoe lopen geldstromen? Dat is niet steeds gebeurd. Onderzoek naar deze
vragen zou snel aan het licht hebben gebracht hoe deze vorm van criminaliteit
in elkaar stak. Uiteindelijk is voor een voor de hand liggende oplossing geko-
zen. Door het invoeren van een wet, waarin de handel in aandelen aan een ver-
gunning werd verbonden, is deze vorm van handel uiteindelijk wel tot stilstand
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gebracht. De wet heeft op zich goed gewerkt. Ook thans weer. Na Partrust,
Royal Dubai Investments en Madoff-achtige organisaties wordt weer naar dit
instrument gegrepen. De AFM heeft de toezichtgrens van € 50 000 tot € 100
000 verhoogd.49 De tijd die dit heeft geduurd, heeft echter onnodig veel schade
veroorzaakt en heeft de naam van Nederland als betrouwbaar financieel cen-
trum geschaad. Uiteindelijk heeft de bestrijding wel opgeleverd dat de frau-
deurs Nederland hebben verlaten, maar ze zijn weer neergestreken in landen
waar de wetgeving nog steeds de mogelijkheid biedt dat zij hun handel voort-
zetten.

De mens wil bedrogen worden. Hij is een te gemakkelijk slachtoffer. Vrijwel
alle slachtoffers kwamen uit de hogere kringen van onze samenleving. Zij had-
den voldoende financiële middelen om te beleggen en zijn er met open ogen in-
gelopen. Waarschijnlijk leden zij aan een (latente) hebzucht en hadden een ze-
kere materiële hang naar geld. Mogelijk gaat het verhaal van de verkoper van
tweedehands auto’s en de koper, die zelf niet wil erkennen wat zijn werkelijke
drijfveer is, ook wel op voor de kopers van waardeloze aandelen.

Een mens is niet kritisch als het gaat om het tot zich nemen van informatie. Het
valt hem moeilijk onjuiste informatie te verwerpen indien het zich eenmaal in
de geest heeft vastgezet. Hij zegt liever ‘ja’ dan ‘neen’ en hij wil zich beter
voordoen dan hij werkelijk is. Hij liegt daarover tegen zichzelf en met een zeker
bravoure geeft hij zich over aan de dader als het aankomt op de aankoop van
een pakket aandelen, tulpenbollen, hardhout of bosgrond, die daarover ook
liegt, omdat de verkoper hem bij een vorige gelegenheid aan een aardige winst
heeft geholpen, zich niet realiserend dat de verkoper daarmee een voet tussen
de deur heeft. Eenmaal in de macht van de dader kan hij geen weerstand bieden
aan de mooie, voorgeprogrammeerde zinnen waarmee hij wordt gemanipu-
leerd: natuurlijk wil je winst maken, natuurlijk is het stom als je dat geld laat
liggen en iemand anders ermee van door gaat en natuurlijk zie je het voordeel
dat je in schoot wordt geworpen, en natuurlijk ben je niet dom. Als hij er een-
maal tot zijn nek aan toe inzit en het noodlot zich voltrekt doordat de waarde
naar beneden keldert, kan hij niet verkopen en wacht, tegen beter weten in, op
betere tijden.
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dels blad 22 mei 2009.
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