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Voorwoord redactie

In 2011 viert de Vereniging INSOLAD haar 20-jarig bestaan. Het is een traditie
bij INSOLAD dat in een lustrumjaar het congres en het feest net wat groot-
schaliger zijn en de congresbundel net wat kloeker dan het jaarlijkse congres en
de jaarlijkse congresbundel. Tegelijkertijd wordt het na zoveel jaren wel steeds
moeilijker om een pakkend veelomvattend congresonderwerp te vinden.

Enigszins tot onze verbazing bleek dat INSOLAD eigenlijk nog niet
uitgebreid heeft stilgestaan bij de rol van de ondernemende curator die de
onderneming gedurende het faillissement voortzet. Dat lijkt toch een situatie die
in vrijwel elk faillissement voorkomt, al was het maar voor enige tijd, omdat
daarmee de belangen van de crediteuren het beste gediend worden.

Tijdens de voortzetting van de onderneming komt er veel op de curator af.
De curator moet niet alleen de onderneming, zijn producten en markten leren
kennen, maar zich ook snel verdiepen in onder meer de kwaliteit van het
bestuur, de informatievoorziening, de financiële positie en de vooruitzichten op
(korte) termijn. Voorts dient de curator zich vaak binnen een paar dagen een
beeld te vormen van de rechten van de verschillende crediteuren. Vele curatoren
beschouwen dan ook de periode waarin zij de onderneming onder hun leiding
voortzetten als de meest interessante en intensieve periode gedurende de
afwikkeling van een faillissement.

Daarbij weet iedere curator dat de voorzetting van de onderneming in
beginsel niet mag leiden tot een verdere aantasting van de rechten van de
crediteuren, met mogelijke aansprakelijkheid in privé tot gevolg. De onderne-
ming moet in deze fase niet alleen in de lucht gehouden worden maar ook
gereed voor verkoop worden gemaakt en uiteindelijk ook daadwerkelijk
worden verkocht.

De lustrumcommissie en tevens redactie van deze lustrumbundel had ambitieus
de stille wens een handboek samen te stellen met betrekking tot alle relevante
onderwerpen in het kader van de voortzetting van de onderneming in faillisse-
ment. Dat is niet helemaal gelukt, maar de redactie heeft ruim 20 auteurs bereid
gevonden om in hun schaarse vrije tijd over specifieke aspecten van de
voortzetting van een onderneming te schrijven waardoor toch een veelomvat-
tende beschrijving van de problematiek bij voortzetting van de onderneming
wordt gegeven. De schrijvers zijn afkomstig uit alle relevante groeperingen bij
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een voortzetting van de onderneming, dus afkomstig uit de wetenschap,
rechterlijke macht, bankwereld, taxateurs en de kring van ervaren curatoren.

De verschillende schrijvers hebben met groot enthousiasme gereageerd op onze
verzoeken en geheel belangeloos meegewerkt aan het schrijven van een artikel
over een door de redactie geformuleerd onderwerp. De gesprekken met de
verschillende schrijvers over de concept-artikelen waren inspirerend. Het is erg
verheugend dat zo velen zich met zo veel energie inzetten voor de voortdurende
kennisuitwisseling en kwaliteitsverbetering waarvoor INSOLAD 20 jaar ge-
leden is opgericht.

De redactie spreekt de verwachting uit dat deze bundel en de daarin
opgenomen artikelen veelvuldig door betrokken partijen geraadpleegd zullen
gaan worden bij toekomstige faillissementen.

De redactie is de auteurs dan ook zeer erkentelijk voor de artikelen en de
daarin aangedragen ideeën en opvattingen.

Tijdens het lustrumcongres op 2 december 2011 in Antwerpen zal de proble-
matiek van voortzetting van de onderneming tijdens faillissement nog nader
worden belicht door onder meer een bespreking van het Golden Tulip
faillissement door de betrokken curatoren en adviseurs.

Lustrumcommissie 2011
Jeroen Princen
Alice van der Schee
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De ondernemende curator en het ontstaan
van boedelschulden

MR. J.C. VAN APELDOORN1

1. Inleiding

De curator is belast met het beheer en de vereffening van de failliete boedel
(artikel 68 Fw). Hij oefent bij het vervullen van zijn taak, in het algemeen, de
vermogensrechtelijke rechten en verplichtingen van de schuldenaar uit, die de
schuldenaar voor het faillissement zelf had. Deze taakomschrijving is in een
reeks bepalingen in de Faillissementswet nader uitgewerkt. Hierop zijn ook
uitzonderingen, zoals in artikel 42 Fw. Hij vervult zijn taak in de eerste plaats
ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers.2 Zijn hoedanigheid is die van
gerechtelijk bewindvoerder. De curator mag zich in zijn beleid rekenschap
geven van andere belangen, zoals belangen van maatschappelijke aard.3 Die
belangen zijn echter steeds ondergeschikt. Het beheer en de vereffening van
de failliete boedel moet plaatsvinden op een zodanige wijze dat ieders rechtmatige
aanspraak en alle daarbij betrokken belangen, tot het meeste voordeel van de
boedel worden behartigd.4 Dit doel van het faillissement is niet expliciet in de wet
opgenomen. In het Voorontwerp Insolventiewet is als doel opgenomen:

Een insolventieprocedure strekt tot tegeldemaking van het vermogen van de
schuldenaar en verdeling van de opbrengst onder de gezamenlijke schuldei-
sers of tot sanering van de schulden van de schuldenaar. Heeft de
schuldenaar een onderneming, dan wordt deze zoveel als mogelijk behou-
den (Artikel 1.1.2).

Tijdens faillissement wordt de curator de mogelijkheid geboden de onderne-
ming van de schuldenaar voort te zetten, mits dat in het belang van de boedel is
(artikel 98 Fw), in elk geval tot het moment dat de boedel van rechtswege in
staat van insolventie verkeert (artikel 173 Fw). Na dat moment is voortzetting
alleen nog mogelijk na toestemming van de schuldeisers die op de verificatie-
vergadering aanwezig zijn en na afloop van de procedure, die nader is

1. Mr. J.C. van Apeldoorn is raadsheer-plv. in het Gerechtshof te Den Haag.
2. HR 4 december 1963, NJ 1964, 144.
3. HR 24 februari 1995, NJ 1996, 472.
4. HR 10 januari 1910, W 8970.
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omschreven in de artikelen 173a Fw jº 111-114 Fw. Indien het faillissement
eindigt wegens gebrek aan baten (artikel 16 lid 1 Fw) door het verbindend
worden van de (slot)uitdelingslijst (artikel 194) wordt de rechtspersoon ont-
bonden. Het moge hiermee duidelijk zijn dat het begrip ‘onderneming’ op
verschillende wijzen wordt gebruikt. Indien men spreekt over het ‘behoud of
het voortzetten van de onderneming’ dan wordt hiermede soms bedoeld de
onderneming als economische activiteit en soms de onderneming als rechtspersoon.
Beide kunnen worden voortgezet of worden behouden. In het handelsregister
worden ingeschreven ondernemingen en rechtspersonen.

De onderneming als economische entiteit kan worden omschreven als elke op
het maken van winst gerichte zelfstandige, duurzaam bedoelde organisatie,
welke aan het economisch verkeer deelneemt. In deze bijdrage worden de
volgende onderwerpen nader bezien:

Het voortzetten of het behoud van de onderneming (2); Het voortzetten van de
onderneming als rechtspersoon (3); Het voortzetten van de onderneming als
economische activiteit binnen de rechtspersoon (4); Het voortzetten van de
onderneming als economische activiteit binnen een andere rechtspersoon
(5); Boedelkrediet (6); Boedelschulden (7); Maatschappelijke belangen (8);
Aansprakelijkheid van de curator (9). Ik sluit af met enkele conclusies (10).

2. Het voortzetten of het behoud van de onderneming

Indien een curator wordt aangesteld en hij zich naar de onderneming begeeft is
de beslissing wat hij er mee moet doen misschien wel de moeilijkste die hij
moet nemen. Soms is de beslissing al voor hem genomen. Als hij een lege
ruimte aantreft, het personeel is verdwenen en er geen activiteiten meer kunnen
worden ontplooid, omdat een bodemverhuur heeft plaatsgevonden of bodem-
beslag op de belangrijkste bedrijfsmiddelen is gelegd en deze niet meer kunnen
worden gebruikt, rest vaak alleen het beëindigen van nog lopende overeen-
komsten en het opruimen van de rommel. Maar indien handels- of productie-
activiteiten nog in volle gang zijn en de directie van de onderneming en vaak
ook de financiers en leveranciers volledig door het faillissement zijn overvallen,
er veel beslissingen moeten worden genomen en niemand nog iets durft te doen
dan springt de curator op een rijdende trein en wordt reikhalzend naar de
machinist (curator) uitgekeken, die het verlossende woord moet spreken. De
curator heeft daarbij meestal weinig keus: het is stoppen of doorgaan, m.a.w.
liquideren of reorganiseren; voortzetten ten behoeve van de schuldeisers of
voortzetten ten behoeve van het maatschappelijk belang. Deze keuzes worden
hieronder nader uitgewerkt.

J.C. van Apeldoorn
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3. Het voortzetten van de onderneming als rechtspersoon

Het kan soms belangrijk zijn de rechtspersoon, waarin de onderneming wordt
gedreven, te behouden. Dat kan bijvoorbeeld indien de bedrijfsvoering afhan-
kelijk is van belangrijke licentiecontracten of vergunningen of indien sprake is
van compensabele verliezen die mogelijk verloren kunnen gaan indien de
rechtspersoon ophoudt te bestaan. De procedure om dat te realiseren is bij
uitstek de surseance van betaling. Het gaat er daarbij voornamelijk om de
economische waarde in de onderneming te behouden. Of dat moet, is meestel
afhankelijk van de vraag waarin die waarde feitelijk is gelegen en of die waarde
verloren gaat indien de onderneming wordt geliquideerd. Met andere woorden:
heeft de onderneming going concern waarde? De onderneming wordt daarbij
gezien als een nexus van contractuele verhoudingen. Door deze verhoudingen
krijgt de rechtspersoon de rechten en verplichtingen die zij verwacht te
verkrijgen en die zij weer moet doorgeven aan anderen.5 Een onderneming
dankt haar bestaan vaak aan dit samenstel van overeenkomsten: afspraken
tussen twee of meer partijen, ondersteund door wederzijdse verwachtingen en
gedrag. Een onderneming heeft deze contractuele verhoudingen met vele
partijen: werknemers, klanten, leveranciers en financiers. Hoewel een faillisse-
ment deze verhoudingen op zich niet aantast, lopende overeenkomsten blijven
immers bestaan, wordt de mogelijkheid deze overeenkomsten te beëindigen of
te wijzigen wel geschapen. Indien de kosten, om de lopende overeenkomsten en
relaties met derden binnen de onderneming te behouden en daarmee ‘going
concern’ te kunnen voortgaan, hoger zijn dan wanneer deze overeenkomsten
opnieuw met werknemers, leveranciers en financiers afgesloten worden, is er
geen going concern-waarde meer. Alleen indien iemand meer wil betalen voor
de onderneming ‘going concern’ dan de waarde van de activa bij liquidatie is er
sprake van een going concern surplus en heeft het zin de onderneming voort te
zetten. In het geval van een surseance van betaling kan de rechtspersoon
worden behouden indien de onderneming weer opnieuw aan al haar verplich-
tingen kan voldoen (artikel 247 Fw) of indien de surseance eindigt nadat een
gehomologeerd akkoord in kracht van gewijsde is gegaan (artikel 276 Fw). In
faillissement wordt de rechtspersoon alleen dan behouden indien het faillisse-
ment eindigt met een gehomologeerd akkoord dat in kracht van gewijsde is
gegaan (artikel 161 Fw) of indien de aandelen van de rechtspersoon worden
overdragen.

5. Jassmine Girgis, ‘Corporate Reorganization and the economic theory of the firm’, p. 467-491.

De ondernemende curator en het ontstaan van boedelschulden
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4. Het voortzetten van de onderneming als economische activiteit
binnen de rechtspersoon

Indien de curator, nietsvermoedend, een lopende onderneming binnen gaat is er
sprake van een enorme informatie- asymmetrie. De curator weet in de regel
niets, behalve de naam van de schuldenaar en hij wordt geconfronteerd met de
bestuurder, schuldeisers, de bank, de fiscus en werknemers die allemaal iets
willen en vinden. Bij een georkestreerde doorstart wordt de curator gevraagd
om even bij het kruisje te tekenen, omdat anders de klanten morgen allemaal
weglopen en de onderneming geen enkele waarde meer heeft. De bestuurder
vindt dat de curator het werk moet behouden en beslissingen moet nemen, die
hij niet kan overzien of waarvan hij de noodzaak moeilijk kan inschatten. Als
de curator weigert ligt de aansprakelijkheidstelling gereed.

Een curator die wordt aangesteld over een onderneming die nog economische
activiteiten ontplooit staat vaak voor de vraag of en zo ja, op welke wijze en
voor hoe lang deze activiteiten moeten worden voortgezet, dan wel of deze
activiteiten direct moeten worden stopgezet. Dit is de situatie waarop artikel 98
Fw doelt: ‘De curator is bevoegd het bedrijf van den gefailleerde voort te zetten.
Indien er geen commissie van de schuldeisers is benoemd, heeft hij daartoe de
machtiging van de rechter-commissaris nodig’. De voortzetting geschiedt ten
bate en ten laste van de boedel. De kosten van voortzetting zijn boedelschul-
den.6 Onder kosten van voortzetting moeten worden verstaan de kosten die
ertoe hebben gestrekt de baten der voortzetting voor de boedel te verkrijgen: om
de salarissen, huur van een bedrijfspand, inkoopprijzen en belastingschulden,
ontstaan door de voortzetting, etc. kunnen worden voldaan. Deze kosten zijn
bijzondere faillissementskosten; zij moeten worden afgetrokken van de bruto-
opbrengst van de voortzetting. Een eventueel negatief saldo behoort echter tot
de algemene faillissementskosten. De curator is in beginsel niet bevoegd
goederen (en daarmede de onderneming van de schuldenaar) te vervreemden
voordat de staat van insolventie intreedt, behoudens de uitzonderingen
genoemd in artikel 101 Fw. De Hoge Raad heeft eerdere verkoop of voortzetting
van de onderneming toegestaan met toestemming van de rechter-commissaris.7

Voortzetting moet in het belang van de boedel zijn, hetgeen wil zeggen dat door
de voortzetting winst wordt gemaakt, zodat het boedelactief wordt vergroot
(groter dan het actief wanneer direct wordt gestopt), danwel boedelkosten
worden beperkt (minder boedelkosten dan wanneer direct wordt gestopt). Het
belang van de boedel vertaalt zich dan in een hogere uitkering aan de

6. MvT 16 april 1924, W 11 177.
7. HR 27 augustus 1937, NJ 1938, 9.

J.C. van Apeldoorn
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schuldeisers dan de uitkering, die zij zonder voortzetting zouden hebben
gekregen. De Praktijkregels voor curatoren zeggen daarover: ‘De curator zet
de onderneming van de gefailleerde alleen dan voort als aannemelijk is dat het
belang van de boedel of een ander zwaarwegend belang dat een prudent
handelend curator zich mede behoort aan te trekken dat vergt’.8

De curator die de economische activiteit voortzet, moet worden gezien als
ondernemer, met alle verplichtingen die daarbij horen. Een ondernemer is het
hoofd van een onderneming, zoals een ieder die hier te lande een bedrijf of
beroep zelfstandig uitoefent. Als de curator aan het economisch verkeer
deelneemt als ondernemer mag van hem worden verwacht dat hij er voor
zorg draagt dat zijn administratie in orde is, dat hij tijdig belastingen en premies
afdraagt, dat hij waar nodig verzekeringen afsluit, enz. Het spreekt vanzelf – dat
is overigens niet slechts het geval bij het voortzetten van een onderneming – dat
de curator geen verplichtingen mag aangaan waarvan hij weet of behoort te
weten dat hij ze niet zal kunnen nakomen.9 De curator heeft voor voortzetting
een positief advies van de commissie van schuldeisers en toestemming van de
rechter-commissaris nodig. Om de commissie positief te laten beslissen of om
toestemming te verkrijgen zal de curator een ondernemingsplan moeten op-
stellen waaruit blijkt dat het voortzetten of het afmaken van onderhanden
werken in het belang van de boedel is en of de boedelkosten die hiermee zijn
gemoeid de schuldeisers uiteindelijk geen lagere uitkering bezorgen.

Het opstellen van een ondernemingsplan is in de regel niet eenvoudig, zelfs niet
als de voortzetting van korte duur is en soms niet alle kosten behoeven te
worden meegenomen. De curator behoeft zich in de regel geen zorgen te maken
over de solvabiliteit. Bij de bepaling van de solvabiliteit is vereist een prognose
over de vooruitzichten van liquidatie- of opbrengstwaarden. Die waarden
worden meestal niet meer beïnvloed in de korte periode gedurende welke de
curator de onderneming voortzet. In het algemeen gaat het dan ook bij het
voortzetten van de economische activiteit voornamelijk om de liquiditeit. Het
ondernemingsplan is niet gebaseerd op continuïteit, maar het zal in elk geval
wel moeten bevatten welke onderhanden werken worden uitgevoerd en wat
daarvoor nog nodig is. Dit komt dan tot uiting in een liquiditeitsbegroting,
waarin behalve het beginsaldo van de liquide middelen ook de geldontvangsten
en de gelduitgaven gedurende een bepaalde periode worden opgenomen.

Ook al is een dergelijk plan op zich betrekkelijk eenvoudig, steeds weer blijkt
het moeilijk om binnen de periode die daarvoor nodig is, de juiste gegevens

8. Insolad Praktijkregels voor curatoren, 1.2.1.
9. Insolad Praktijkregels voor curatoren, Toelichting op artikel 1.2.2.

De ondernemende curator en het ontstaan van boedelschulden
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beschikbaar te krijgen. Dit komt dan meestal omdat de onderneming zelf niet
over de juiste actuele gegevens beschikt en de oorspronkelijke ondernemer en
de curator ieder steeds andere en eigen belangen nastreven, waardoor onderling
conflicten kunnen ontstaan. Deze verhouding tussen ondernemer en curator kan
daarom worden bezien als een klassieke ‘agency’ relatie. Met een agency relatie
wordt aangeduid de relatie tussen twee partijen (principaal en agent): curator-
aandeelhouder; curator-bestuurder; curator-externe financier, etc. Vrijwel elke
curator wordt door de ondernemer begroet met de mededeling dat er zeker
mogelijkheden zijn om de onderneming te redden, omdat geen ondernemer wil
toegeven dat hij heeft gefaald en elke curator wil graag een goede indruk
wekken bij de rechter-commissaris door te laten zien dat hij de onderneming
heeft kunnen redden. De agency theorie gaat er van uit dat alle belang-
hebbenden bij een onderneming contractueel met elkaar zijn verbonden, dat
tussen hen een agency relatie bestaat. Een onderneming wordt daarbij be-
schouwd als een bundeling van bestaande en toekomstige overeenkomsten,
die – zowel impliciet als expliciet – tussen deze verschillende belanghebbenden
een belang creëren om voor een bepaalde wijze van handelen te kiezen.10 De
ondernemer, die wil dat zijn onderneming wordt voortgezet zal de curator die
gegevens verstrekken die de curator zullen doen besluiten om de onderneming
voort te zetten. Hierin ligt de kern van wat wordt genoemd het agency conflict.
De curator moet hierop bedacht zijn. Dit conflict wordt m.i. onderkent in
artikel 177 Fw, dat zegt dat de curator ten behoeve van de vereffening gebruik
kan maken van de diensten van de schuldenaar tegen een door de rechter-
commissaris vast te stellen vergoeding. Door de ondernemer zoveel mogelijk
contractueel te binden, te belonen of te controleren kan worden bewerkstelligd
dat de ondernemer de belangen van de boedel, in plaats van zijn eigen belang,
nastreeft. Het agency conflict wordt daardoor ingeperkt en de agency kosten tot
een minimum teruggebracht. Dit vereist een of andere vorm van financieel
toezicht of controle.11

5. Het voortzetten van de onderneming binnen een
andere rechtspersoon

Indien de onderneming niet binnen de failliete rechtspersoon kan worden
gecontinueerd wordt deze meestal via een activa-transactie verkocht om al
dan niet als ‘going concern’ te worden voortgezet. Ook dan wordt de curator
soms voor moeilijke beslissingen geplaatst. Gaat het dan om de hoogste prijs of

10. M. C. Jensen en W. H. Meckling: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership
Structure. Journal of Financial Economics 3, no. 4 (October 1976), p. 305-360.

11. J.C. van Apeldoorn, ‘Earnings Management, (dis)continuïteit van de onderneming en artikel
214 lid 2 sub b en c (nieuw) Faillissementswet’, TvI 2001, nr. 1.
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om een iets lagere maar wel met overname van (een deel van) het personeel.
Een pasklare oplossing is niet aanwezig en is afhankelijk van de omstandig-
heden. Vanuit de economische theorie kan worden aangegeven dat de activa
van een onderneming hun waarde behouden, indien zij bij elkaar blijven. Het
spreekt voor zich dat een drukkerij haar waarde verliest indien de drukpers,
waarmee al haar klanten worden bediend, uit de drukkerij verdwijnt. De overige
activa zijn dan minder waard. Bij verkoop van de onderneming gaat het in de
regel om de gehele onderneming.

6. Boedelkrediet

Indien de liquiditeitsbegroting uitwijst dat extra financiële middelen nodig zijn
om de onderneming voort te kunnen zetten kan de curator proberen een
boedelkrediet aan te trekken. Ook dan zal de financier een ondernemingplan
in enigerlei vorm willen zien, hoewel de bank vaak beter op de hoogte is dan de
ondernemer zelf en de bank waarschijnlijk zelf eerder zou hebben ingegrepen,
indien zijzelf een kans op herstel of redding had gezien. De curator is voor een
boedelkrediet niet afhankelijk van de (huis)bank. Hij mag ook nieuw krediet
vragen aan een (grote) schuldeiser of een ander, die er belang bij heeft dat de
curator de onderneming voortzet.

In het kader van het verlenen van een boedelkrediet zal in de regel om zekerheden
worden gevraagd. Het krediet kan worden beperkt voor specifiek handelingen,
zoals het afmaken van een project, het nakomen van specifieke overeenkomsten
of het incasseren van uitstaande vorderingen. De curator moet opletten bij het
verstrekken van zekerheden voor boedelkrediet. Hij mag de vrije of nieuwe
zekerheden daarvoor aanwenden, maar door de wijze waarop banken zichzelf al
voor het bestaande (oude) krediet van zekerheden hebben voorzien zijn vrije
zekerheden zelden beschikbaar. Indien het boedelkrediet leidt tot nieuw (vrij)
actief mag de curator dat wel gebruiken voor een nieuw boedel krediet, maar de
bank mag het nieuwe geld niet aanwenden voor het oude krediet, waarvan de
hoogte door het faillissement is bevroren.

7. Boedelschulden

In het Voorontwerp wordt het onderscheid gemaakt tussen insolventievorderingen
en boedelvorderingen. In de Faillissementswet wordt gesproken over faillisse-
mentsschulden en boedelschulden. Hiermede wordt hetzelfde bedoeld. Boedel-
schulden zijn die schulden die een onmiddellijke aanspraak op de boedel geven,
die ten laste van de curator in zijn kwaliteit komen en door de curator
onmiddellijk uit de boedel moeten worden voldaan, zonder dat verificatie nodig
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is.12 Het Voorontwerp probeert het aantal boedelvorderingen terug te dringen,
waardoor een hogere uitkering aan schuldeiser mogelijk wordt. Het Voorontwerp
zegt daarover in artikel 5:
1. De schuldeiser van een boedelvordering kan deze ten laste van de boedel

geldend maken, zonder dat daarvoor verificatie is vereist.
2. Boedelvorderingen zijn:

a. het salaris en de verschotten van de bewindvoerder;13

b. vorderingen uit wederkerige overeenkomsten van de schuldenaar,
welke de bewindvoerder verklaard heeft gestand te doen;

c. vorderingen die voortvloeien uit een andere verplichting die door de
bewindvoerder is aangegaan;

d. vorderingen die voortvloeien uit een wettelijke aansprakelijkheid van
de bewindvoerder op grond van titel 3 of 4 van boek 6 BW;

e. vorderingen die voortvloeien uit het gebruik of verbruik van een goed
door de bewindvoerder;

f. vorderingen ter zake van loon en premieschulden voor arbeid die met
instemming van de bewindvoerder is verricht;

g. vorderingen die voortvloeien uit verplichtingen als bedoeld in artikel
3.4.6, vierde lid, eerste zin van het Voorontwerp, jegens een huurder of
pachter van de schuldenaar;

h. vorderingen uit hoofde van een op de schuldenaar rustende verplich-
ting als bedoeld in artikel 6: 252 BW, voor zover het desbetreffende
beding ten tijde van de insolventverklaring overeenkomstig het tweede
lid van dat artikel was ingeschreven;

i. vorderingen tot levering op de voet van artikel 3: 186, eerste lid BW,
tenzij de goederen eerst na de insolventverklaring tot de gemeenschap
zijn gaan behoren of het recht op levering eerst na de insolventverkla-
ring is ontstaan;

j. vorderingen die voortvloeien uit verbintenissen van de schuldenaar, na
de insolventverklaring ontstaan, voor zover de boedel als gevolg
daarvan is gebaat;

k. vorderingen, na de insolventverklaring ontstaan, waarvan de verschul-
digdheid redelijkerwijs aan de boedel behoort te worden toegerekend.

Hetgeen hier opvalt is dat het ‘toe-doen’ criterium niet is opgenomen. Dit heeft
tot gevolg dat bijv. een back-service verplichting ten aanzien van pensioenen

12. Van der Feltz, I, p. 384.
13. Onder de Faillissementswet zijn dit kosten van executie en vereffening maar worden ook als

boedelschuld beschouwd. HR 28 september 1990, NJ 1991, 305.
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van door de bewindvoerder ontslagen werknemers niet een boedelvordering zal
opleveren. Ook de kosten van een enquête-onderzoek bij een failliete rechts-
persoon wordt niet als boedelschuld aangemerkt, aangezien die schuld niet
rechtstreeks uit de wet voortvloeit.14

Het Voorontwerp geeft ook een rangregeling voor deze boedel vorderingen in
artikel 5.1.2, dat gaat over de negatieve boedel. Indien de boedel ontoereikend
is om de boedelvorderingen te voldoen, worden achtereenvolgens voldaan:
a. vorderingen ter zake van kosten die zijn gemaakt om een bepaald goed te

executeren, tot maximaal de opbrengst van dat goed;
b. het salaris en de verschotten van de bewindvoerder;
c. de overige boedelvorderingen naar evenredigheid van de omvang van elke

vordering, behoudens de wettelijke regels van voorrang en behoudens
achterstelling.

De curator heeft na faillissement te maken met vele boedelschulden. Hij heeft
hierop weinig invloed. Zij ontstaan weliswaar door zijn handelen maar volgen
overigens uit de wet. Wat boedelschulden zijn is een rechtspolitieke keuze. Nu
Insolad is gevraagd advies uit te brengen wat met het Voorontwerp moet
gebeuren, verdient het m.i. aanbeveling de regeling van de boedelschulden uit
het Voorontwerp over te nemen, omdat deze regeling duidelijk is en het aantal
boedelschulden dan zal worden beperkt.

8. Maatschappelijke belangen

De rechtspraak heeft in de Sigmacon en Maclou arresten erkend dat de curator,
met name in de beginfase, onder grote tijdsdruk en zonder voldoende informatie
beslissingen moet nemen.15 De Praktijkregels voor curatoren zijn hier echter
niet erg behulpzaam. Die zeggen slechts dat de curator de onderneming alleen
voortzet als aannemelijk is dat het belang van de boedel of een ander zwaar-
wegend belang dat een prudent handelend curator zich mede behoort aan te
trekken, dat vergt.16 De ReCoFa Richtlijnen zwijgen hierover.

Veel curatoren rechtvaardigen het voortzetten van de onderneming, zeker als
het fout gaat en schuldeisers in hun rechten worden geschaad, met een beroep
op het maatschappelijk belang. Door de voortzetting is de continuïteit van der

14. HR 9 december 2005, JOR 2006/3 en HR 24 juni 2005, JOR 2005/174.
15. HR 24 februari 1995, NJ 1996, 472 (Sigmacon II; HR 19 april 1996, NJ 1996, 727 (Maclou

en Prouvost).
16. INSOLAD Praktijkregels voor curatoren, art 1.1.1.
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onderneming behouden en de werkgelegenheid voor de werknemers gered. Feit
is dat dit soort zwaarwegende maatschappelijke belangen, een enkele uitzonde-
ring misschien daargelaten, geen voortzetting rechtvaardigen, althans niet op
een zodanige wijze dat daardoor de optimale uitkering aan schuldeisers wordt
geschaad.17 De bescherming van maatschappelijke belangen is een taak van de
overheid. In het verleden heeft de overheid wel eens ingegrepen, zoals bij de
ondergang van de scheepsbouwindustrie en de textiel industrie, maar vaak
tevergeefs. De overheid heeft wel ingegrepen bij de ondergang van enkele
banken, maar bijvoorbeeld niet bij de ondergang van KPNQwest, Deze
onderneming behoorde tot de grootste aanbieders van glasvezelcapaciteit in
Europa. Volgens schattingen bediende zij ruim 100.000 zakelijke klanten,
waaronder de gehele zakelijke wereldtop. Daarnaast maakten ook non-profit-
organisaties en overheden gebruik van de diensten van KPNQwest. Volgens
schattingen liep twintig tot veertig procent van al het Europese internetverkeer
via de netwerken van KPNQwest. De media berichtten uitvoerig over dit
faillissement en al snel doken de eerste berichten op over de mogelijk schade-
lijke effecten van de uitval van het netwerk als gevolg van het faillissement.
Zouden de beeldschermen op zwart gaan? Was de internetvoorziening in
gevaar? Zouden afnemers van nog wel op tijd kunnen veranderen van
aanbieder? Wat opviel was de onduidelijkheid over de precieze effecten van
het faillissement op de continuïteit van de dienstverlening. Wat zou het effect
zijn van het uitschakelen van het netwerk van KPNQwest op het Europese
Internetverkeer? Opvallend was dat de overheid geen enkele rol voor zichzelf
zag weggelegd bij de borging van de continuïteit van telecommunicatiediensten
in geval van bedrijfseconomische discontinuïteit.18 Er was geen enkel maat-
schappelijk belang om ook maar iets te ondernemen, hetgeen het voor een
curator niet eenvoudig maakt zich erop te beroepen dat hij het maatschappelijk
belang wel moet dienen. Hieruit blijkt dat bij het gros van de gewone huis, tuin
en keuken faillissementen dergelijke maatschappelijke belangen niet spelen,
althans niet zodanig, dat rechten van schuldeisers mogen worden beperkt. Ook
andere schrijvers zijn in dit kader uiterst kritisch. In een systeem dat nauw-
keurig de erkenning en rangschikking van de aanspraken regelt, en dat gebeurt
vrijwel overal in de Faillissementswet, is het een anomalie om ten laste van de
boedel tegemoet te komen aan aanspraken die niet in het ‘erkende’ systeem
passen en die (dus) ook niet in het kader van dat systeem (d.w.z. verificatie en
de mogelijkheid van verzet tegen de slotuitdelingslijst) zijn aangemeld en

17. R.D. Vriesendorp, TvI 1996, p. 140; en S.H. de Ranitz, ‘Crediteurenbelang versus “andere
belangen”’, in S.C.J.J. Kortmann e.a. (red.), De curator een octopus, Deventer: W.E.J.
Tjeenk Willink 1996, p. 187-199.

18. Concept-rapport, ‘Het Faillissement van KPNQwest: Reconstructie en implicaties voor
continuïteit’, onderzoek door Universiteit van Delft, 15 maart 2003.
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onderzocht en voor beoordeling aan de overige betrokkenen zijn voorgelegd.19

Misschien is de conclusie gerechtvaardigd dat de curator maatschappelijke
belangen niet in zijn besluitvorming zou moeten betrekken. Voor de regulering
van de werkgelegenheid in Nederland bestaat een Ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid met vele ambtenaren. Elke beslissing die de curator
daarover neemt kan onjuist zijn en geen rechter-commissaris kan daarop
toezicht uitoefenen. In dit kader is van belang het standpunt van (enige leden
van) de vaste commissie voor Justitie. In het verslag van deze commissie tijdens
de behandeling van het wetsontwerp 27 244 komen de volgende passages voor:
– Aan het beoordelingsvermogen van insolventierechters en de bedrijfseco-

nomische kennis van bewindvoerders worden met dit wetsvoorstel derhalve
meteen hogere eisen gesteld.

– Kan de regering bovendien aangeven of het deskundigheidsniveau van alle
potentiële bewindvoerders en curatoren op met name bedrijfseconomisch en/
of bedrijfskundig terrein voldoende is om ook het beste uit de in surseance
respectievelijk faillissement verkerende ondernemingen te kunnen halen?
Acht de regering het wenselijk aanvullende kwaliteitsmaatstaven aan te
leggen.

– Op welke wijze wordt aan kwaliteitsbevordering en –bewaking van de
insolventierechters gedaan en in hoeverre is de werkwijze en de kwaliteit
daarvan landelijk geüniformeerd.20

Hoewel het vergroten van kennis, het ontwikkelen van beoordelingsvermogen
op diverse terreinen natuurlijk belangrijke onderwerpen zijn en zeker de nodige
aandacht behoeven, moeten de curator en de rechter-commissaris niet op de
stoel van de overheid gaan zitten. Dit geldt niet alleen voor het waken over het
maatschappelijk beleid in Nederland, maar ook voor bijvoorbeeld andere
overheidstaken die op schouders van curatoren wordt gelegd. Hierbij kan
worden gedacht aan de verplichting, althans de wens, dat de curator aangifte
doet van faillissementsfraude.

9. Aansprakelijkheid van de curator

De curator wordt een zekere beleids- en beoordelingsruimte toegekend bij de
uitoefening van zijn werkzaamheden, ook indien hij de onderneming voortzet.
De curator treedt op namens de boedel. Hij bindt de schuldenaar in zijn
vermogen dat binnen het faillissement wordt uitgewonnen ten behoeve van
diens schuldeisers. Hij bindt niet zichzelf. Zijn wederpartij verkrijgt een
boedelvordering die uit de boedel moet worden voldaan. Indien de boedel

19. J.L.R.A. Huydecoper, ‘Andere zwaarwegende belangen’, Insolad jaarboek 2007, p. 1.
20. Kamerstukken II 2000/01, 27 244, nr. 4.
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onvoldoende middelen heeft om alle boedelvorderingen te voldoen kan de
vraag rijzen of de curator hiervoor persoonlijk aansprakelijk is. Verstijlen meent
dat dit niet te snel moet worden aangenomen. Evenals in het normale handels-
verkeer moet een ieder die een overeenkomst aangaat zich bezinnen over
(ondermeer) de kredietwaardigheid van zijn wederpartij. Iedereen die een
verbintenis met de curator aangaat kan contante betaling verlangen of zekerheid
bedingen of geheel afzien van de voorgenomen overeenkomst.21 Toch is de
curator niet van aansprakelijk gevrijwaard. De curator treedt op als ondernemer,
althans indien hij de onderneming voortzet. Hij kan worden gezien als de
bestuurder van de boedel in vennootschapsrechtelijke zin. Dit ontslaat de
wederpartij van de curator niet van zijn verantwoordelijkheid om voor zijn
eigen belangen te waken. Maar het is mogelijk wel maatschappelijk onzorg-
vuldig wanneer de curator bij het aangaan van schulden weet of redelijkerwijs
moet weten dat die schulden niet kunnen worden voldaan. Er is in zekere zin
een ‘Beklamel’ situatie. Hij verwerft door een bepaalde transactie baten voor de
boedel, terwijl hij weet of moet weten dat de lasten voor de wederpartij blijven.
Op zijn minst zal hij dan de wederpartij moeten inlichten over het risico dat aan
het afsluiten van de overeenkomst is verbonden – welk risico het normale
ondernemingsrisico te buiten gaat – opdat deze zelf kan beslissen of hij dat
risico wil lopen.22

Sommige schrijvers achten de curator persoonlijk aansprakelijk indien hij een
procedure aanvangt of voortzet terwijl hij onvoldoende fondsen heeft om aan
een eventuele proceskosten veroordeling te voldoen. De rechtbank Breda heeft
echter geoordeeld:

‘van een curator in een faillissement niet in zijn algemeenheid kan worden
gevergd dat hij zich van te voren voorziet van voldoende fondsen, althans
een garantie, ter dekking van een eventuele kostenveroordeling. Voor een
behoorlijke functievervulling door de curator ten behoeve van de gezamen-
lijke crediteuren is het noodzakelijk dat de curator, ook in zogenaamde “lege
boedels”, de mogelijkheid heeft om rechtsvorderingen in te stellen. Het is
juist dat dit ertoe leidt dat de wederpartij bij winst van de procedure zich
geconfronteerd kan zien met een onmogelijkheid van verhaal ter zake de
proceskostenveroordeling. Dit is echter een maatschappelijk risico voor
diegenen die in rechte betrokken worden dat zich niet uitsluitend in
faillissementssituaties voordoet en dat in zijn algemeenheid, naar gangbare
rechtsopvatting, aanvaardbaar is.’23

21. F.M.J. Verstijlen,De faillissementscurator, (diss. Tilburg) Zwolle: TjeenkWillink 1998, p. 292.
22. Verstijlen, t.a.p. p. 296.
23. Rb. Breda 19 maart 1996, NJ Kort 1996, 34 (Badine/Ruijgrok).
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Volgens Verstijlen slaat de rechtbank hier de spijker op de kop. De curator
moet het belang van de gezamenlijke schuldeisers behartigen, ongeacht wie
van hen uiteindelijk een uitkering ontvangt.24 Bepalend daarbij is of de ‘over
voldoende inzicht en ervaring beschikkende curator zijn taak met nauw-
gezetheid en inzet heeft verricht’.25

10. Conclusies

Een curator springt na zijn aanstelling vaak op een rijdende trein, of zoals
Verstijlen zegt ‘hij wordt geparachuteerd op een zinkend schip’. Op dat moment
heeft hij geen inzicht in de vermogenspositie van de boedel, terwijl hij vaak
direct acties moet ondernemen en vele belangen moet afwegen. Enige adem-
pauze om zich in te werken wordt hem soms gegund, maar niet altijd. Als hij de
onderneming voortzet treedt hij op als ondernemer en zal zich als zodanig
moeten gedragen. Als de vermogenspositie echter zodanig is dat nieuwe
(boedel) schulden niet kunnen worden voldaan is hij, onder omstandigheden,
persoonlijk aansprakelijk indien hij deze schulden toch aangaat. Voor een
beroep op een rechtvaardigingsgrond, in de vorm van het behartigen van een
maatschappelijk belang, zoals continuïteit van de onderneming of het behoud
van werkgelegenheid, is zelden plaats. Een ieder die wil dat de curator de
onderneming voortzet en dat de curator boedelschulden aangaat zal de curator
daarvoor de financiële mogelijkheid moeten bieden. Voor zover de curator zich
opstelt als ondernemer, d.w.z. de onderneming van de schuldenaar voortzet,
moet bij primair de belangen van de gezamenlijke schuldeisers voor ogen
houden en als een over voldoende inzicht en ervaring beschikkende curator zijn
taak met nauwgezetheid en inzet verrichten.

24. Verstijlen, t.a.p. p. 299.
25. HR 19 april 1996, NJ 1996, 727 (Maclou en Prouvost).
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Verantwoorde ondernemingsvoortzetting
in faillissement

PROF. MR. B. WESSELS1

1. Europese ontwikkeling

In juni 2011 ligt bij het Europees Parlement een motie voor houdende een
resolutie ‘with recommendations to the Commission on insolvency law in the
context of EU company law’. De resolutie is om meerdere redenen interessant.
Ten eerste omdat zij, negen jaar na de introductie van de EU Insolventiever-
ordening, erkent dat ‘the Insolvency Regulation was the outcome of a very
lengthy negotiation process, the result of which is that many sensitive issues
were left out and that its approach on a number of questions was already
outdated at the moment of its adoption.’ Het statement is lijkt helder, maar man
(‘many sensitives questions’?) en paard (‘a number of questions … outdated’?)
worden niet genoemd. De verklaring is ook niet fair in het licht van het
moeizame politieke compromis dat toen (eind 80-er; begin 90-er jaren van de
vorige eeuw) tussen de (toen 12) Lid-staten moest worden bereikt. De motie
geeft daarnaast uitdrukking aan verlangde verandering, ‘whereas since the entry
into force of the Insolvency Regulation many changes have taken place, 15 new
Member States have joined the Union, the capital of companies has evolved,
and the phenomenon of groups of companies has increased enormously’. En
omdat ‘the approach in relation to insolvency proceedings is now centred more
on corporate rescue as an alternative to liquidation,… insolvency law should be
a tool for the rescue of companies at Union level; whereas such rescue,
whenever it is possible, is to the benefit of the debtor, the creditors and the
employees.’ Hier is een tweede opmerkelijk punt aan de orde, nu de Insolven-
tieverordening in de kern gaat om wederzijdse erkenning van insolventievon-
nissen, met nagenoeg geen harmonisatie, waar de benadering nu schijnt te zijn
dat insolventierecht (als startpunt van een harmonisatieproces?) zich (eenzij-
dig?) richt op het redden van bedrijven in nood. Ik zou overigens niet willen
spreken van ‘rescue of companies’, maar van de rescue van hun businesses. Het
is niet de rechtsvom, maar haar onderneming die uit het slop dient te worden
getrokken. Deze opmerkelijke ‘paradigm shift’ gaat gepaard met een even

1. Prof. mr. B. Wessels is Juridisch adviseur, Dordrecht; hoogleraar internationaal insolventie-
recht, Universiteit Leiden. Hij is bereikbaar via: info@bobwessels.nl.
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opmerkelijk verzoek aan de Europese Commissie om aan het Parlement één of
meer voorstellen te doen ‘relating to an EU corporate insolvency framework,
following the detailed recommendations set out in the Annex hereto, in order to
ensure a level playing field, based on a profound analysis of all viable
alternatives.’ Voor het eerst wordt een richting aangegeven die voor vennoot-
schapsrechtelijke problemen in een insolventiecontext een eigen framework
voorstelt. Te denken valt aan het veel bediscussieerde onderwerp van het
faillissement van grensoverschrijdende groepen van vennootschappen, maar
ook het daarop toepasselijke recht, regels omtrent vormen van consolidatie,
bescherming van crediteuren en (minderheids)aandeelhouders. Is de Insolven-
tieverordening het vehikel om dit onderwerp te regelen of wordt het in een
afzonderlijke verordening of richtlijn ondergebracht?

Hoe dit verder zij, in een Annex, gehecht aan de motie, worden vrij gedetailleerde
aanbevelingen gedaan. Één ervan is in het kader van deze publicatie interessant.
Zij is afkomstig uit ‘Part 1: Recommendations regarding the harmonisation of
specific aspects of insolvency and company law’ en heeft in het bijzonder
betrekking op het werk van de ‘liquidator’. Zij luidt:

‘1.4. Recommendation on the harmonisation of general aspects of the
requirements for the qualification and work of liquidators:
– the liquidator must be approved by a competent authority of a Member

State, must be of good repute and must have the educational background
needed for the performance of his/her duties;

– the liquidator must be competent and qualified to assess the situation of
the debtor’s entity and to take over management duties for the company;

– the liquidator must be independent of the creditors and other stakehol-
ders in the insolvency proceedings;

– in the event of a conflict of interest, the liquidator must resign from his/
her office.’

In zijn Expanatory Statement licht de Rapporteur (Klaus-Heiner Lehne) van de
Committee on Legal Affairs van het Europees Parlement toe:

‘e) Liquidators
The Insolvency Regulation offers in Article 2(b) a definition of the liquidator
that shall be used also in this report. According to Article 4(2)(c), the State of
the opening of proceedings shall determine the powers of the liquidator, and
Articles 18 and 19 contain basic provisions for the liquidator. While the
rapporteur would not endeavour to harmonise the powers and duties of
liquidators at that stage, he would still like to propose some common

B. Wessels
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requirements. Some harmonisation in this area would support the idea of
closer cooperation between the liquidators and enhance the comparability in
the profession.’2

De door de rapporteur aangegeven overeenstemmende vereisten voor de
kwalificatie en het werk van een curator liggen grotendeels in de lijn van de
Praktijkregels voor curatoren 2004 (in het bijzonder Grondbeginsel 1.1), zij het
dat zowel haar juridische basis als haar compatibiliteit met internationale (‘non-
binding’) maatstaven, bijvoorbeeld tot uitdrukking komend in de UNCITRAL
Legislative Guide van 2004 en de European Bank for Reconstruction and
Development’s ‘EBRD Insolvency Office Holder Principles’ van 2007, verdere
aandacht verdient. Indien het verzoek van het Europees Parlement ten volle
beantwoord wordt, is het duidelijk dat er werk aan de winkel is, zowel voor
verenigingen van insolventiespecialisten uit de Lidstaten, zoals Insolad, als
voor een organisatie als INSOL Europe.3

2. Deze bijdrage

De redactie van deze bundel verzocht me te schrijven over de aansprakelijk-
heidsgevolgen voor de ‘ondernemende curator.’ Ik plaats het thema in het
perspectief van de hierboven kort geschetste Europese ontwikkeling, waarbij
het overigens opvalt dat de aangehaalde recommendations alleen enkele
objectieve en deontologische vereisten van een curator indiceren, welke zowel
op typische insolventie-werkzaamheden betrekking kunnen hebben als op zijn
handelen als voortzetter van de (in faillissement verkerende) onderneming,
terwijl over bijvoorbeeld man (het afleggen van verantwoording voor het
gedane werk) en paard (het onderwerp aansprakelijkheid) niet wordt gerept.
Andere ‘sensitive issues were left out’?

Bij de uitwerking van mijn bijdrage ontkom ik er niet aan om terug te vallen
op eerdere publicaties.4 Ik geef eerst aan dat naar de huidige Nederlandse

2. Het desbetreffende document heb ik, met andere relevante bronnen, als document 2011-06-
doc1 geplaatst op mijn weblog, zie www.bobwessels.nl. Ik begrijp dat op 19 september
2011, ver na het afsluiten van deze bijdrage, door het Europees Parlement over de motie
wordt gestemd.

3. Me dunkt dat ook bruikbaar is het door mijn Leidse studenten samengestelde research-
rapport ‘Het optreden van de curator in het faillissement. Een rechtsvergelijkend schema en
analyse van tuchtrechterlijke uitspraken’ (april 2008), te vinden op mijn weblog onder
2008-04-doc6.

4. Zie bijvoorbeeld B. Wessels, ‘Aansprakelijkheid met mate bij ondernemingsvoortzetting
door de bewindvoerder in het Voorontwerp insolventiewet’, in: A.G. Castermans e.a. (red.),
De maatman in het burgerlijk recht, BW-krant jaarboek 24, Deventer: Kluwer 2008, p. 179 e.v.;
Wessels, Insolventierecht IV, 3e druk, 2010, par. 4243 e.v.
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rechtsopvattingen een verschil wordt gemaakt tussen de aansprakelijkheid van
de curator in diens hoedanigheid en diens persoonlijke aansprakelijkheid (nr. 3)
en de rechtsnormen waaraan deze aansprakelijkheden worden getoetst (nr. 4).
Vervolgens staan de gezichtspunten uit de desbetreffende norm die geldt in
gevallen van persoonlijke aansprakelijkheid (ook wel: Maclou-norm) centraal.
Zij zijn mede ontleend aan (lagere) rechtspraak (nr. 5). Ik geef daarna kort de
uitgangspunten en omstandigheden aan waarin de curator ‘onderneemt’ (nr. 6),
alsmede de opvattingen in de Nederlandse doctrine over het antwoord op de
vraag of deze specifieke omstandigheid van ‘ondernemen’ door de curator tot
een verbijzondering van de normstelling zou moeten leiden (nr. 7). Daarna ga ik
wat uitvoeriger in op een Duits voorstel, namelijk om ten aanzien van de
aansprakelijkheid van de curator die ‘onderneemt’ een speciale, meer terug-
houdende norm (Business Judgment Rule) toe te passen (nr. 8). Zou zij tot
aanpassing van de Maclou-norm moeten leiden? (nr. 9). Ik heb me daarover
eerder uitgelaten, hetgeen in april 2009 tot enkele kanttekeningen van Assink
heeft geleid.5 In mijn conclusie (nr. 10) heb ik gelegenheid op deze kant-
tekeningen in te gaan.

3. Aansprakelijkheid van de faillissementscurator

Rechtens dient een onderscheid te worden gemaakt tussen de mogelijke
aansprakelijkheid van de curator q.q., derhalve in diens hoedanigheid als
curator, en zijn aansprakelijkheid pro se, dus zijn persoonlijke aansprakelijk-
heid. Het onderscheid is onder meer om de volgende redenen van belang:
(i) de aansprakelijkheid q.q. is een aansprakelijkheid van de faillissements-

boedel. De curator bindt met zijn handelingen de boedel en er ontstaat bij
het intreden van deze vorm van aansprakelijkheid een boedelschuld. Bij de
aansprakelijkheid pro se gaat het daarentegen om de vraag of de curator –
al dan niet naast de boedel – met zijn eigen privévermogen voor zijn
handelingen dient in te staan;6

(ii) de vraag of de gedragingen van een curator q.q. een onrechtmatige daad
vormen die aan de boedel toegerekend wordt, wordt getoetst aan de
normale onrechtmatige daads-vereisten van art. 6:162 BW. Het gaat dan
om de curator die bij de uitoefening van zijn taak in zijn hoedanigheid aan
het maatschappelijke verkeer deelneemt, waarbij hij zich dient te houden

5. B.F. Assink, ‘Personal Liability of the Trustee in Bankruptcy for Continuation of the
Company’s Enterprise’, zie www.thedefiningtension.org (ga naar ‘Archives’, April 2009,
No. 30).

6. Een vordering ingesteld tegen de curator q.q., maar die betrekking heeft op de aansprakelijk-
heid pro se, is niet ontvankelijk, zie Rb. Arnhem 23 februari 2005, LJN: AT2862.
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aan de normen en regels die in dat verkeer gelden. Voor de beoordeling van
persoonlijke aansprakelijkheid van de curator geldt sinds HR 19 april 1996,
NJ 1996, 727, een eigen maatstaf, namelijk dat ‘een curator behoort te
handelen zoals in redelijkheid mocht worden verlangd van een over
voldoende inzicht en ervaring beschikkende curator die zijn taak met
nauwgezetheid en inzet verricht.’ Ik kom op dit arrest terug, alsmede op
de vraag naar de verhouding tussen de laatste maatstaf en de zorgvuldig-
heidsnorm die in art. 6:162 BW besloten ligt;

(iii) de Verordening op de beroepsaansprakelijkheid (van de Nederlandse Orde
van Advocaten) heeft mede betrekking op werkzaamheden als faillisse-
mentscurator. Een advocaat mag zich van aansprakelijkheid vrijtekenen
voorzover de desbetreffende beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen
aanspraak op uitkering geeft. Omdat een contractuele betrekking tussen
de curator en bijvoorbeeld de schuldeisers, de schuldenaar en de rechtbank
ontbreekt is contractuele beperking van aansprakelijkheid overigens niet
goed voorstelbaar.7 De curator-niet-advocaat is ook geen ‘rechterlijk
ambtenaar’. Hij kan geen beroep doen op art. 42 Wet rechtspositie
rechterlijke ambtenaren,8 dat als hoofdregel kent dat voor schade die een
rechterlijk ambtenaar bij de vervulling van zijn taak aan een derde
toebrengt en waarvoor hij zelf krachtens de wet aansprakelijk zou zijn,
jegens de derde uitsluitend de Staat aansprakelijk is. Hij zal zijn mogelijk
verhoogde q.q.-aansprakelijkheid in een afzonderlijke verzekering dienen
(bij) te verzekeren. De aansprakelijkheid pro se kan een onderwerp vormen
van een afzonderlijk te sluiten particuliere verzekering.

4. Rechtsnormen bij aansprakelijkheid in kwaliteit of in persoon

Het handelen van de curator (q.q.) wordt in het maatschappelijk verkeer
aangemerkt als handelen van de boedel. De boedel – en dus het vermogen
van de gefailleerde – is aansprakelijk voor onrechtmatige daden door de curator
in zijn hoedanigheid verricht. Alle daden van de curator in deze hoedanigheid
verricht, ook de onrechtmatige, worden toegerekend aan de failliete boedel. Van
een onrechtmatige daad, die een boedelschuld oplevert welke ten laste van het
faillissementsvermogen komt, is sprake indien de normen die in het maat-
schappelijk verkeer aan haar deelnemers worden gesteld, worden overtreden.
Dit is al lang vaste rechtspraak.9 In het arrest HR 24 februari 1995, NJ 1996,

7. Vergelijk ook J.G. Princen, ‘De aansprakelijkheid van de curator’, in: Capita selecta
Insolventierecht, Praktijkboek Insolventierecht, deel 6, Deventer: Kluwer, 2007, p. 118.

8. Wet van 29 november 1996, Stb. 590.
9. Zie bijvoorbeeld HR 29 januari 1931, NJ 1931, p. 1353 e.v.; HR 21 februari 1992, NJ

1992, 321.
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472, nt. WMK (Sigmacon II) wil de Hoge Raad niet weten van een zwaardere
zorgvuldigheidsnorm die hij beschouwt als ‘…een strengere maatstaf …. dan
aan de algemene regels betreffende onrechtmatige daad kan worden ontleend’
en dat het ook ‘…. niet ter zake (doet) of de curatoren met het oog op de
belangen van de boedel verdedigbaar hebben gehandeld.’ Ook acht jaar later
legt de Hoge Raad in het Mobell-arrest10 weer de gewone zorgvuldigheidstoets
van art. 6:162 BW aan. In het faillissement van Mobell B.V., uitgesproken op
25 juni 1997, worden twee curatoren benoemd en er is een afkoelingsperiode
afgekondigd (art. 63a Fw) om te onderzoeken of een doorstart van het bedrijf
mogelijk is. Gedurende de loop van de afkoelingsperiode verkopen de cura-
toren aan een derde partij, UTB Handelsonderneming B.V. (‘UTB’), voorraden,
waaronder rollen textiel, waarvan zij weten dat een ander (B.V. Interplan
Import-export Woontextiel, hierna ‘Interplan’) daarop een eigendomsvoorbe-
houd heeft. In de overeenkomst met koper UTB wordt de clausule opgenomen,
dat alle voorraden van Mobell worden verkocht en geleverd ‘…. voor zover
deze zaken geen eigendom zijn van derden, bijvoorbeeld op grond van
(uitgebreide) eigendomsvoorbehouden.’ UTB verkoopt vervolgens deze goe-
deren aan derden. Interplan, eigenaar van de rollen textiel, blijft achter met
onvoldane facturen van naar huidige valuta ruim € 33.000 en spreekt de
curatoren aan. Het hof maakt de curatoren het verwijt dat zij de belangen
van Interplan als separatist hebben tekort gedaan door de aan Interplan
toebehorende zaken in de feitelijke macht van koper UTB te brengen zonder
zich tevoren ervan te vergewissen of Interplan daarmee instemde. De Hoge
Raad overweegt dat aan de orde is een vraag van aansprakelijkheid van de
curator in zijn hoedanigheid, en niet zijn privé-aansprakelijkheid: ‘De handel-
wijze van de curatoren dient derhalve getoetst te worden aan de maatstaven van
art. 6:162 BW’. De gewone onrechtmatigheidsnorm vooropstellend overweegt
de Hoge Raad aangaande het oordeel van het hof: ‘Weliswaar kan het onder
omstandigheden gerechtvaardigd zijn dat een curator de voorrang geeft aan
zwaarwegende, bij de wijze van beheren en vereffenen van de boedel betrokken
belangen van maatschappelijke aard boven de belangen van individuele
schuldeisers, waaronder separatisten, doch het hof heeft niet blijk gegeven
van een onjuiste rechtsopvatting met zijn oordeel dat erop neerkomt dat in dit
geding niets gesteld of gebleken is dat die rechtvaardiging kan opleveren. Het
door de curatoren ingeroepen belang van een doelmatige afwikkeling van het
faillissement, waarnaar het onderdeel verwijst, behoort, naar het hof kennelijk
en terecht heeft aangenomen, in zijn algemeenheid echter niet tot de zwaar-
wegende belangen van maatschappelijke aard als bedoeld in HR 19 april 1996,
nr. 15944, NJ 1996, 727. Hiervan uitgaande heeft het hof, …, kennelijk en niet

10. HR 19 december 2003, LJN: AN7817; JOR 2004/61, m.nt. Van Hees; AA 2004, p. 178 e.v.,
m.nt. Vriesendorp; NJ 2004, 293, m.nt. PvS; Keirse en Verstijlen, NTBR 2004, p. 396 e.v.
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onbegrijpelijk geoordeeld dat de curatoren de afweging van de belangen van
Interplan als eigenares van de zaken en die van Interplan als belanghebbende bij
een voortvarende afwikkeling van het faillissement aan haar zelf hadden dienen
over te laten en dat zij niet, in plaats daarvan, de zaken aan UTB uit handen
mochten geven zonder haar voorafgaande toestemming. Daarom is evenmin
onbegrijpelijk dat het hof in de door de curatoren met UTB gesloten overeen-
komst kennelijk niet een voldoende waarborg van de belangen van Interplan
heeft gezien.’

Ik begrijp de verwijzing van de ‘rechtvaardiging’ die gelegen kan zijn in
zwaarwegende belangen van maatschappelijke aard (waartoe echter het belang
van een doelmatige afwikkeling van het faillissement ‘in zijn algemeenheid’ niet
behoort) als een verwijzing naar de rechtvaardingsgrond bedoeld in art. 6:162
lid 2 BW, welke het onrechtmatigheidskarakter van de daad wegneemt.11

De aan de curator in privé gestelde norm stemt niet overeen met de door hem in
zijn hoedanigheid (q.q.) in acht te nemen normen. In 1933 hanteert de Hoge
Raad een in negatieve zin geformuleerde zorgvuldigheidsnorm: een curator is
slechts dan tegen aansprakelijkheid gevrijwaard, ‘… wanneer hij de hem
toevertrouwde belangen naar behoren heeft waargenomen.’12 In 1996 over-
weegt de Hoge Raad dat een curator, ook al oefent hij het beroep van advocaat
of een daarmee vergelijkbaar beroep uit, bij het vervullen van zijn taak als
curator niet als beoefenaar van dat beroep optreedt. De Hoge Raad onderkent
drie bijzondere kenmerken van de taak van een curator: (i) hij staat niet in een
contractuele betrekking tot degenen wier belangen aan hem in zijn hoedanig-
heid zijn toevertrouwd, (ii) hij moet bij het uitoefenen van zijn taak uiteen-
lopende, soms tegenstrijdige belangen behartigen, en (iii) hij behoort bij het
nemen van beslissingen – die vaak geen uitstel kunnen leiden – óók rekening te
houden met belangen van maatschappelijke aard. Volgens de Hoge Raad
brengen deze ‘… bijzondere kenmerken van de taak van de curator … mee
dat zijn eventuele persoonlijke aansprakelijkheid dient te worden getoetst aan
een zorgvuldigheidsnorm die daarop is afgestemd. Deze norm komt hierop neer
dat een curator behoort te handelen zoals in redelijkheid mag worden verlangd
van een over voldoende inzicht en ervaring beschikkende curator die zijn taak
met nauwgezetheid en inzet verricht’.13 De laatst aangehaalde zinsnede wordt

11. Kennelijk in deze zin ook Hof Arnhem 20 februari 2007, LJN: BA0367; JOR 2007/129,
door te beslissen dat het door de curator niet gestand willen doen van een verbintenis tot
teruggave van de economische eigendom van een zaak (art. 37 Fw), geen onrechtmatigheid
gedrag is. De derde kan de vordering ter zake van de koopsom dan wel de schadever-
goedingsvordering na ingeroepen van ontbinding ter verificatie indienen, aldus het hof.

12. Zie HR 26 mei 1933, NJ 1933, p. 870 e.v., m.nt. EMM.
13. Zie HR 19 april 1996, NJ 1996, 727, m.nt. WMK; JOR 1996/48, m.nt. S.C.J.J. Kortmann

(Maclou en Prouvost).
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ook wel de Maclou-norm genoemd. De door de Hoge Raad geformuleerde
norm is sindsdien vaste rechtspraak.14

In de rechtspraak wordt de Maclou-norm ook gehanteerd ten opzichte van de
bewindvoerder in de surseance.15 Hieraan voegt Rb. Maastricht 27 oktober
2003, LJN: AN9013, toe dat daarbij de speciale positie van de bewindvoerder
bij een surseance van betaling in aanmerking moet worden genomen: ‘de
bewindvoerder neemt de bedrijfsvoering van de schuldenaar niet over, terwijl
surseance gericht is op instandhouding van de onderneming in een periode van
financiële moeilijkheden; negatieve resultaten betekenen niet zonder meer dat
de bedrijfsvoering moet worden gestaakt.’ Of deze gelijke behandeling de juiste
is laat ik thans buiten beschouwing.

5. Uitgangspunten en gezichtspunten bij toepassing
van de Maclou-norm

De Maclou-norm komt, zoals uiteengezet, hierop neer dat een curator behoort te
handelen zoals in redelijkheid mag worden verlangd van een over voldoende
inzicht en ervaring beschikkende curator die zijn taak met nauwgezetheid en
inzet verricht.16 Ik bespreek nu enkele elementen uit die norm.

Bij ‘inzicht en ervaring’ lijkt de Hoge Raad aan te haken bij wat in de
literatuur wordt begrepen onder ‘kennis en kunde’. Deze ‘kennis en kunde’
dient niet alleen geobjectiveerd te worden, maar zij dient ook gedifferentieerd te
worden in die zin dat derden erop mogen vertrouwen dat iemand geen
activiteiten onderneemt die hij niet aankan. Een door ervaring gerijpt inzicht
speelt immers in insolventiezaken een belangrijke rol bij de rechtbank die in
een meer gecompliceerde zaak een meer ervaren curator benoemt, terwijl het

14. Zie voor rechtspraak Wessels Insolventierecht IV, 3e druk (2010), par. 4245 e.v. Zie
bijvoorbeeld ook Hof Amsterdam 10 april 2011, LJN: BQ3875; NJF 2011/255: ‘Aangezien
zulke behoorlijke taakvervulling meebrengt dat de curator steeds alle aan hem toever-
trouwde belangen voor ogen houdt, in het bijzonder die van de schuldeisers, kan diens
persoonlijke aansprakelijkheid niet berusten op de enkele omstandigheid dat hij heeft
geweigerd de wensen of belangen van een aandeelhouder of bestuurder van de gefailleerde
rechtspersoon te laten prevaleren boven andere in aanmerking te nemen belangen, zoals het
belang bij een voortvarende afwikkeling van het faillissement en beperking van de daaraan
verbonden kosten.’

15. Zie bijvoorbeeld Hof ’s-Hertogenbosch 10 februari 2003, JOR 2003/152; Hof ’s-Hertogenbosch
22 maart 2005, LJN: AT3349, waarover nader Wessels Insolventierecht IV, 3e druk (2010),
par. 4245.

16. De Maclou-norm accentueert de complexiteit van zijn taak en impliceert dat niet te snel
geoordeeld moet worden dat onzorgvuldig gehandeld is, vergelijk ook Busch, Toezichthou-
dersaansprakelijkheid: de stand van zaken, VrA 2007/3, 57 e.v., mede naar aanleiding van
HR 13 oktober 2006, JOR 2006/295 (De Nederlandse Bank/Stichting Vie d’Or).
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aantal praktijkjaren (als ‘advocaat’) respectievelijk ‘de bijzondere ervaring of
mate van specialisatie van de curator’ in de Richtlijnen 2005 (aanpassings)
factoren vormen voor de honorering van een curator. Inzicht en ervaring zijn
noodzakelijke verworvenheden om in die gevallen waarin de curator, die ook
contraire belangen moet verenigen, beleidsruimte heeft naar behoren zijn taak te
kunnen uitoefenen.

De goede curator is ook op de hoogte van de recente stand van rechtspraak
en literatuur. Indien deze bronnen een ingenomen standpunt onaannemelijk
maakt kan persoonlijke aansprakelijkheid het gevolg zijn. Ik geef als voorbeeld
een zaak beslist door Rb. Amsterdam 28 december 2005,17 die overweegt dat in
een faillissement van een onderneming die zich bezighoudt met het aanbieden
van schepen voor verhuur en begeleiding van offshore activiteiten een curator
er extra op bedacht moet zijn dat wanneer een persoon een loonvordering ter
verificatie bij hem indient, dit een bevoorrechte vordering ex art. 8:211 aanhef
en sub b BW kan betreffen. Van een over voldoende inzicht en ervaring
beschikkende curator had vervolgens verwacht mogen worden dat dit voorrecht
op de desbetreffende schepen uitgeoefend zou worden en dat hij de bij de
verkoop ontvangen opbrengst niet, zonder het voorrecht in acht te nemen,
zonder meer aan de banken doorbetaalde. De curator heeft in strijd met art. 57
lid 3 Fw gehandeld en is, met toepassing van de Maclou-norm, persoonlijk
aansprakelijk, aldus de rechtbank.

De vaardigheden ‘nauwgezetheid en inzet’ zou ik in het bijzonder willen
betrekken op het gehele afwikkelingsproces van de boedel, waarin met
voortvarendheid de vereffening tot een einde dient te worden gebracht en
voor derden, wier belangen worden behartigd, overzichtelijk en duidelijk is wat
er wordt gedaan en dát er (en wát) wordt gedaan. Indien met inzet aan een vlotte
afwikkeling wordt gewerkt zal een mate van onderzoek geoorloofd zijn, die
daarbinnen verwacht mag worden: de omvang en diepgaandheid van onderzoek
(bijvoorbeeld naar de gerechtigdheid van derden ten aanzien van activa) wordt
mede bepaald door de bezwaarlijkheid van het verrichten van onderzoek (al dan
niet met behulp van een externe deskundige) binnen de kaders van de aan de
afwikkeling bestede tijd (en de mogelijke tijdsdruk) en de toereikendheid van
de boedel om kosten voor onderzoek te dragen.

Een curator, aldus de Hoge Raad in de formulering van de Maclou-norm,
behoort te handelen zoals ‘in redelijkheid’ mag worden verlangd van een over
voldoende inzicht en ervaring beschikkende curator die zijn taak met nauw-
gezetheid en inzet verricht. In redelijkheid dient dan ook, mede in acht

17. Rb. Amsterdam 28 december 2005, LJN: AU9727; JOR 2006/110.
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genomen de ruimte die een aan de orde zijnde norm laat, de beleids- en
beoordelingsruimte die de curator heeft te worden gewaardeerd. Het beleid van
de curator wordt niet overigens niet ‘marginaal’ beoordeeld, maar ten gronde,
zij het met inachtneming van zijn beleidsruimte, welke minder ruim is indien
een wetsvoorschrift ondubbelzinnig is, en ruimer indien de algehele beheer-
staak aan de orde is, en mogelijk nog ruimer kan zijn indien de curator in zijn
functie als ‘neutraal’ gerechtelijk bewindvoerder in het perspectief van zijn
belangenbehartiging (het primaat van de schuldeisers) ten aanzien van een
conflicterend belang (mogelijk met informeel advies van de rechter-commissaris)
tot een oplossing komt.

Een gebruikelijke benadering door de rechter is die welke het handelen ex tunc
beoordeelt, derhalve de handeling of gedraging ten tijde van het verrichten
daarvan, in het licht van de zich toen voordoende omstandigheden en gemeten
naar het tijdsbeeld, de kennis en de ervaring van toen. Geen wijsheid achteraf
(‘with hindsight’) dus.18 De vraag of de aansprakelijkheid q.q. en die pro se nu
echt wezenlijk verschillende maatstaven bevat laat ik nu verder onbesproken.19

6. De ‘ondernemende’ curator

Faillissement wordt uitgesproken indien de schuldenaar is opgehouden te
betalen (art. 1 Fw). Aan het faillissement ligt wellicht een tijdelijk liquiditeits-
probleem ten grondslag, maar de problematiek kan veel structureler van aard
zijn: tegenzittende economische omstandigheden, een tegenzittende markt
(producten of diensten waarnaar onvoldoende vraag is als gevolg van snel
wijzigende consumentensmaak), te ‘duur’ financieringsarrangement, sociale
tegenstellingen in het bedrijf, topzware bestuursstructuur, een niet adequaat
besluitvormingsproces dat beslissing neemt mede op basis van inadequate
financiële gegevens, verouderd materieel, onvoldoende innovatieve of veel te
kostbare research ter verbetering van producten of diensten, internationale
valutaproblemen en zo meer: in de aard van het ondernemen ligt besloten dat
de curator enige tijd moet worden gegund om naar de juiste methode voor het
nastreven van de hoogste opbrengst te zoeken.20 Vooral in een dergelijk
faillissement spelen de meest essentiële elementen van het curatorschap:
(i) het behartigen van toevertrouwde belangen, (ii) het afwegen en zo mogelijk

18. Zie Hof ’s-Hertogenbosch 10 februari 2003, JOR 2003/152.
19. Zie H.Th. Bouma, ‘Arme curatoren’, in: Variatie in cassatie (Opstellenbundel H.A. Groen),

2006, p. 48; T.F.E. Tjong Tjin Tai, ‘Zorgplichten en zorgethiek’, diss. Universiteit van
Amsterdam, 2007, p. 182; Wessels, a.w., noot 2 (2008), p. 185 e.v.

20. Zie bij wijze van voorbeeld L. Deterink e.a., ‘Onderzoek naar de oorzaken van het
faillissement van Fokker’, Deventer (1997).
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overbruggen of verenigen van tegenstrijdige belangen, (iii) het (binnen kortere
tijd) kiezen van de juiste wijze van afwikkeling, én (iv) in de keuze van zijn
beslissingen óók rekening houden met belangen van maatschappelijke aard.
Ontdaan van franje dienen twee alternatieven zich aan: het going concern
verkopen van (een samenhangend deel van) de onderneming – ‘redden’ c.q.
‘doorstarten’ – dan wel de bedrijfsactiviteiten beëindigen en de activa ‘los’ te
gelde maken en de verplichtingen conform het systeem van de wet afwikkelen.

In zijn overwegingen moet een curator tal van financiële, bedrijfseconomi-
sche, juridische, fiscale en sociale belangen voor de keuze van een scenario
wegen en de rug recht houden bij het soms ook opportunistisch gedrag van het
zittende management. In dit lastige krachtenveld heeft de curator de leiding.
Indien vast staat dat de door een koper geboden prijs ‘goed’ is en dat de
verkoop op korte termijn kan plaatsvinden is een ‘going-concern-verkoop’ in
een branche waar goodwill-voordelen snel verdampen gerechtvaardigd. De
curator kiest voor het zekere en behoorlijke bod en begeeft zich niet in het
ongewisse door aan een derde informatie te verschaffen enkel met het oog op
een op termijn mogelijk hogere opbrengst. Een curator moet zich niet alleen
door een zo hoog mogelijke opbrengst laten leiden maar ook met andere
belangen rekening houden, zoals de maatschappelijke belangen verbonden aan
de continuïteit van het over te dragen bedrijf en de daaraan verbonden
werkgelegenheid, zoals in een geval beoordeeld in 2005, waarbij de curator
onweersproken heeft gesteld dat bij verkoop aan de potentiële koper de
werkgelegenheid van een aanzienlijk deel van het personeel van de gefailleerde
onderneming is gewaarborgd, terwijl dat bij een mogelijke verkoop aan
bedoelde derde onzeker is.21 Wanneer de curator handelt zoals in redelijkheid
mag worden verlangd van een over voldoende inzicht en ervaring beschikkende
curator die zijn taak met nauwgezetheid en inzet verricht, kan hem niets
verweten worden.22

Het kan echter ook fout gaan.
Uit de rechtspraak blijkt dat er jaarlijks diverse gevallen zijn waarbij

de curator niet of onvoldoende aan de Maclou-norm voldoet.23 Een binnen
de grenzen van zijn beleidsvrijheid functionerende curator, die over voldoende
inzicht en ervaring beschikt en die met nauwgezetheid en inzet zijn taak verricht,
kan persoonlijk aansprakelijk worden gesteld indien hij beslissingen neemt die
onvoldoende gegrond zijn op een analyse van de staat van de onderneming
respectievelijk op een prognose van het resultaat van zijn beslissingen. De goede

21. Vergelijk Vzngr. Rb. Arnhem 21 september 2005, JOR 2005/288.
22. Zie Rb. Rotterdam 21 juni 2007, LJN: BA7835; Rb. Rotterdam 21 juni 2007, LJN: BA7836.
23. Voor overzichten, zie Princen, a.w., p. 121 e.v., en Wessels Insolventierecht IV, 3e druk

(2010), par. 4251 e.v.
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curator – bijna altijd één die alleen een juridische achtergrond heeft – zal zich bij
het nemen van beslissingen op dit terrein reeds snel moeten doen voorzien van
bijstand van een deskundige op bedrijfseconomisch terrein dan wel een (andere)
expert met voldoende inzicht en ervaring in bijvoorbeeld marktomstandigheden
of financiering. Uit de rechtspraak volgt dat in het algemeen persoonlijke
aansprakelijkheid is aangewezen omdat:
– ‘…. uit niets is gebleken dat (de curator; Wess.) zijn besluit mede heeft

genomen op grond van cijfermatige gegevens, zoals een exploitatieprognose
en een liquiditeitsprognose’;24

– sprake is van onvoldoende gefundeerde besluitvorming en onvoldoende
financiële voortgangsbewaking;25

– de curator in grote haast is ingegaan op de hem door de beherend vennoot
voorgestelde activatransactie, kennelijk zonder bij een derde (bijvoorbeeld
bij de stille vennoot) enige informatie in te winnen, en daarbij dus blind te
varen op de door de koper verstrekte informatie omtrent de waarde van de
door de koper te verwerven activa;26

– de curator onzorgvuldig heeft gehandeld (ten aanzien van een horecagele-
genheid) door met een verkoopopbrengst van onroerend goed genoegen te
nemen die circa 15% lager lag dan een door een derde uitgebracht bod, door
niet een zelfstandig onderzoek te doen naar de waarde van de inventaris,
inclusief vleugel (en vervolgens een zo hoog mogelijke opbrengst te
realiseren) en door de door de deurwaarder opgemaakte lijst van wijnen
niet als onvoldoende te kwalificeren om op basis daarvan de waarde van de
in het restaurant aanwezige wijnen te laten taxeren; hij had, aldus het Hof,
bij de uitgebrachte taxatie de nodige twijfels moeten hebben. Door genoegen
te nemen met deze voor taxatie ondeugdelijke inventarisatie heeft de curator
zijn taak ten aanzien van de wijnen niet nauwgezet en met inzet verricht;27

24. Zie Rb. Haarlem 9 januari 1996, TvI-N 1996, p. 19 e.v.
25. Vergelijk Rb. Utrecht 17 maart 1999, JOR 1999/117. Kennelijk anders Rb. Utrecht 2 juli

2003, JOR 2003/273, overwegend dat geen rechtsregel ertoe verplicht dat de curator, bij de
voorgenomen verkoop van het belangrijkse actief van de vennootschap een taxatie door een
onafhankelijke derde te laten verrichten, omdat de prijs ‘niet wordt bepaald door het oordeel
van een deskundige over de waarde van die zaak, maar door hetgeen de koper bereid is
ervoor te betalen.’

26. Zie Hof Arnhem 6 februari 2007, LJN: AZ9951 (bekrachtigend Rb. Arnhem 21 juli 2004,
JOR 2004/333, m.nt. Van Hees), waarbij het hof ook aangeeft wat onder de gegeven
omstandigheden van de curator had mogen worden verwacht. In casu heeft de curator jegens
de stille vennoot zowel q.q als pro se onrechtmatig gehandeld en ‘is hij daarom zowel in
hoedanigheid als persoonlijk aansprakelijk voor de schade die daarvan het gevolg is.’

27. Zie Hof Amsterdam 9 februari 2010, LJN: BM9461; RI 2010/62 (vernietigend Rb.
Amsterdam 21 mei 2008, LJN: BD5700; JOR 2008/283).
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– de curator de verkoop van het belangrijkste vermogensbestanddeel van de failliet
(een tankstation) zelf heeft geregeld, niet de beste voorbereiding heeft gevolgd
en objectief gezien een aanzienlijk lagere opbrengst heeft gerealiseerd.28

7. Is de curator eigenlijk niet ‘bestuurder’?

Indien er sprake is van ondernemingsvoortzetting (met in Europe in de toekomst
wellicht het primaat van ‘business rescue’) is het duidelijk dat de curator die
gedurende insolventie een reorganisatie doorvoert voor tal van beslissingen en
keuzen komt te staan, waar in gewone omstandigheden elk ondernemingsbestuur
mee te maken krijgt. Dient dit handelen nu ook door de Maclou-norm te worden
beheerst? Brengt de specifieke complexiteit van ondernemingsvoorzetting
gedurende insolventie niet met zich dat deze norm van een beperking of een
uitzondering dient te worden voorzien of zelfs dat zij geheel door een andere moet
worden vervangen? De thans toegepaste beoordelingsmaatstaf krijgt gestalte in de
norm die de Hoge Raad aanlegt aan het zorgvuldig functioneren van een
faillissementscurator, kortweg: handelen zoals in redelijkheid mag worden
verlangd van een over voldoende inzicht en ervaring beschikkende curator
die zijn taak met nauwgezetheid en inzet verricht. Heeft deze bij de onderne-
mingsvoortzetting gehandeld in overeenstemming met de wijze waarop een
‘model-bewindvoerder’ (of: de geobjectieveerde, gemiddelde bewindvoerder),
geplaatst in dezelfde omstandigheden, zou hebben gehandeld?

Voor het geval dat het boedelbeheer ondernemingsvoortzetting behelst en de
beleidsruimte van de curator aanzienlijk is heeft Verstijlen29 betoogt dat de aan
hem gestelde norm van het beschikken over voldoende inzicht en ervaring en
het met nauwgezetheid en inzet verrichten van zijn taak niet wezenlijk anders is
dan de norm die aan een bestuurder van een rechtspersoon wordt gelegd, met
als voorbeeld: het aangaan van schulden, terwijl de bestuurder wist of
redelijkerwijze behoorde te begrijpen dat de vennootschap niet binnen redelijke
termijn aan haar verplichtingen zal kunnen voldoen (het zogenaamde ‘Belkla-
mel’-criterium, zie HR 6 oktober 1989, NJ 1990, 286).

Van Schilfgaarde30 heeft tegengeworpen dat een curator altijd curator blijft
en nooit ondernemer wordt. Dat is het punt echter niet, omdat de grondslag van
het functioneren (bestuurder; curator) niet als inwisselbaar wordt voorgesteld,
maar het handelen van de curator wordt vergeleken met dat van een bestuurder,
een ‘imaginary third person’, of beter wellicht, een ‘imaginary third norm’,
namelijk die welke voor de vaststelling van bestuurdersaansprakelijkstelling
wordt gehanteerd. Eenzelfde methode past Josephus Jitta in 2003 (in het

28. Rb. Assen 16 februari 2011, LJN: BP8249.
29. F.M.J. Verstijlen, ‘De faillissementscurator’, diss. Tilburg (1998), p. 234 e.v.
30. Annotatie onder HR 27 november 1999, NJ 1999, 685.
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omgekeerde geval) toe met betrekking tot een door de Ondernemingskamer
(OK) van Hof Amsterdam ex art. 2:356 aanhef en onder c BW benoemde
tijdelijke bestuurder en de faillissementscurator. De overeenstemmende ken-
merken van de taken van een curator enerzijds en een tijdelijk bestuurder
anderzijds brengt deze auteur ertoe te opperen om de aansprakelijkheid van de
curator op één lijn te brengen met die van de tijdelijk bestuurder, zodat het
handelen van de laatste mede wordt getoetst aan hetgeen in redelijkheid mag
worden verlangd van een over voldoende inzicht en ervaring beschikkende
door de OK benoemde bestuurder (of commissaris) die zijn taak met nauw-
gezetheid en inzet verricht.31 Met het oog op het Voorontwerp sluit Van der
Meer zich bij deze benadering aan.32

Met Verstijlen33 meen ik echter dat voorshands niet valt in te zien waarom de
curator (met toepassing van de Maclou-norm) strenger zou moeten worden
behandeld dan de bestuurder. Van een bestuurder mag worden verwacht dat hij
beslissingen neemt op basis van kennis van en inzicht in de volledige financiële
administratie en de beschikbare overige managementinformatie. Indien een
curator is benoemd komt het in faillissementsituaties natuurlijk voor dat die
informatie onvolledig, onduidelijk, verborgen of vertrokken is, omdat de dreiging
van insolventie voor ‘key’ personeel vaak het sein is naar een andere baan uit te
zien dan wel dat delen van de adminstratie zoek zijn. De curator zal het
vertrouwen moeten winnen van werknemers, leden van de raad van commissa-
risen en het bestuur, van het zittende management, van financiers en aandeel-
houders en dat in een omgeving waarin belangen van de diverse stakeholders
bijna als vanzelfsprekend tegengesteld zullen zijn. Indien de curator op deze
wankele basis een beslissing moet gronden die gericht is op bedrijfsvoortzeting
zal hij –met het oog op een dreigende aansprakelijkstelling – geneigd zijn van een
beslissing afzien.34

31. M.W. Josephus Jitta, ‘De aansprakelijkeheid van door de Ondernemingskamer benoemde
bestuurders en commissarissen’, in: C.J.M. Klaassen e.a. (red.), Aansprakelijkheid in
beroep, bedrijf of ambt, Serie Onderneming en Recht, Deel 25, Deventer: Kluwer 2003,
p. 468. Zie ook Josephus Jitta, annotatie onder Hof Amsterdam (OK) 14 december 2007,
JOR 2008/34. Het betoog van Josephus Jitta wordt gesteund door A.R.J. Croiset van
Uchelen, ‘Verlengstuk van de vennootschap of van de rechter? De positie van door de
Ondernemingskamer benoemde bestuurders en commissarissen’, in: M. Holtzer e.a. (red.),
Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2007-2008, Serie vanwege het Van
der Heijden Instituut, Deel 97, Deventer: Kluwer 2008, p. 189 e.v.

32. J.A. van der Meer, ‘De persoonlijke aansprakelijkheid van de bewindvoerder in het
Voorontwerp van de nieuwe Insolventiewet’, Journaal Insolventie, Financiering & Zeker-
heden 2008, p. 39 e.v.

33. NTBR 2000, p. 112.
34. Om deze reden bepleiten J.H. Lemstra en J.H. van der Weide, ‘Kloeke Curatoren’, in: A.A.

M. Deterink e.a. (red.), Doorstart. Insolad Jaarboek 2008, Deventer: Kluwer 2008, p. 161
e.v., dat van persoonlijke aansprakelijkheid in doorstartsituaties ‘slechts in evidente gevallen
van persoonlijk verwijtbaar handelen’ sprake mag zijn.
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8. Business Judgment Rule

In Duitsland is enkele jaren geleden voorgesteld om de aansprakelijkheid van
een curator (‘Verwalter’) in een geval van een door § 22(1)(2) Insolvenzord-
nung (InsO) geboden ‘Unternehmensfortführing’ te toetsen aan de Business
Judgment Rule.35 De aanleiding voor het Duitse voorstel ligt in het met ingang
van 1 december 2005 in Duitsland gewijzigde vennootschapsrecht en de daarin
opgenomen regel omtrent bestuurdersaansprakelijkheid in § 93 Aktiengesetz
(AktG), genoemd ‘Business Judgment Rule’.36 Deze Business Judgment Rule
functioneert als een safe-harbour-regel en resulteert in een eiland(je) van
immuniteit in die zin dat indien aan haar voorwaarden is voldaan, de beslissing
van het bestuur van de vennootschap niet meer wordt getoetst aan de wettelijke
zorgvuldigheidsmaatstaf voor bestuurlijk handelen, zoals deze in § 93(1) AktG
is geformuleerd (Eine pflichtverletzung liegt nicht vor, wenn das Vorstands-
mitglied bei einer unternehmerischen Entscheidung vernünftigerweise anneh-
men dürfte, auf der Grundlage angemessener Information zum Wohle der
Gesellschaft zu handelen).

In de literatuur wordt uitgewerkt dat voor de toepassing van de Business
Judgment Rule aan vijf voorwaarden moet zijn voldaan. Deze zijn (in het kort):
1. er is sprake van een ondernemersbeslissing (‘unternemerische Entschei-

dung’);
2. de bestuurder heeft redelijkerwijze mogen aannemen te hebben gehandeld

in het belang van de vennootschap (‘zum Wohle der Gesellschaft’), hetgeen
impliceert

3. dat de bestuurder de beslissing vrij van enig belangenconflict heeft ge-
nomen en daarbij

4. te goeder trouw is geweest, terwijl
5. hij zijn beslissing doet steunen op toereikende informatie (‘… vernünfti-

gerweise annehmen dürfte, auf der Grundlage angemessener Information….
zu handeln’).37

Berger en Frege lopen deze voorwaarden langs en aanvaarden haar ‘bei der
Unternehmensforführung durch Verwalter’ en stellen voor aan § 60 InsO
(Haftung des Insolvenzverwalters) een regel toe te voegen, die luidt: ‘Eine

35. Christian Berger/Michael Frege, ‘Business Judgment Rule bei Unternehmensfortführung in
der Insolvenz – Haftungsprivileg für den Verwalter?’, in: ZIP 5/2008, p. 204 e.v.

36. Zie Marcus Lutter, ‘Die Business Judgement Rule und ihre praktische Anwendung’, ZIP
18/2007, p. 841 e.v.

37. Onlangs zijn de genoemde voorwaarden verder uitgediept door M. Mussche, ‘Vertrouwen
op informatie bij bestuurlijke taakvervulling’, diss. Rotterdam (2011), p. 89 e.v.
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Pflichverletzung liegt nicht vor, wenn der Insolvenzverwalter im Rahmen der
Unternehmensfortführung vernünftigerweise aannehmen durfte, auf der Grund-
lage angemessener Information im Interesse der Masse zu handeln.’ Het
resutaat is derhalve een Business Judgment Rule pasklaar gemaakt voor het
(Duitse) insolventierecht en toegesneden op de norm voor aansprakelijkstel-
ling (in Duitsland) van de curator bij ondernemingsvoortzetting in insolven-
tiesituaties.38

In Nederland is overigens de Business Judgment Rule niet onbekend. Zij is in
2007, vooral via de band van de bestudering van het vennootschapsrecht van
Delaware (USA), in de Nederlandse rechtsliteratuur geïntroduceerd39 en voor
het Nederlandse enquêterecht is haar toepassing ook verdedigd.40 De Business
Judgment Rule is een rechterlijke werkmethode om te toetsen of – in het
vennootschapsrecht van Delaware – het ondernemingsbestuur zich aan haar
plichten jegens vennootschap en aandeelhouders heeft gedragen. De rule
functioneert als een aansprakelijkheidsverweer ten behoeve van het bestuur
van de vennootschap. Zij heeft, kort gezegd, betrekking op het ondernemings-
beleid (niet het vennootschappelijk beleid), waarbinnen een ruime mate van
beleidsvrijheid bestaat, met een zeer terughoudende rol voor rechterlijke toet-
sing, nu bedoeld ondernemingsbeleid ook vrijheid impliceert, in het bijzonder
ten aanzien van het nemen van risico’s. Uitgangspunt is dat het bestuur in
beginsel zorgvuldig heeft bestuurd, maar dat de aansprakelijk stellende partij dit
vermoeden op basis van feiten kan ontkrachten. De Business Judgment Rule
beschermt tegen rechterlijke toetsing of bemoeienis: ‘weet de eisende partij …
niet aan te tonen dat sprake is van grof nalatige voorbereiding van de zakelijke

38. Van de dissertatie van T. Oldiges, ‘Die Haftung des Insolvenzverwalters under der Business
Judgment Rule’, Nomos (2011) heb ik niet meer kunnen kennis nemen, maar uit de
boekaankondiging volgt dat hij voorstander van invoering van deze Rule is: ‘Nur so wird
gewährleistet, dass sanierungsfähige Unternehmen tatsächlich fortgeführt und zugleich die
Interessen der Insolvenzgläubiger an einer optimalen Verwertung befriedigt werden.’

39. B.F. Assink, ‘Rechterlijke toetsing van bestuurlijk gedrag’, diss. Rotterdam, 2007.
Besproken door J.W.H. van Wijk, in: Ondernemingsrecht 2009-5, p. 280 e.v.

40. B.F. Assink, ‘Kan de Delaware business judgment rule wat betekenen voor het Nederlandse
vennootschapsrecht, specifiek het enquêterecht?’, in: Ondernemingsrecht 2008-6, p. 230 e.v.
De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft in zijn advies dd. 15 februari 2008 over
evenwichtig ondernemingsbestuur de wens uitgesproken te streven naar een terugdringing
van de invloed van de rechtspraak van de OK op de Nederlandse beursvennootschap, onder
meer door introductie van de business judgment rule in het enquêterecht. Bartman en
Holtzer, ‘Evenwichtig ondernemingsbestuur in de polder’, TvOB 2008-3, p. 57 e.v., betonen
zich op dit punt kritisch. Zo ook A.L. Mohr, ‘Delaware revisited; een mini-enquête’, in:
Ondernemingsrecht 2008-9, p. 355, die reageert op Assink’s artikel, met naschrift van
Assink, in: Ondernemingsrecht 2008-9, p. 356 e.v.
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beleidsafweging of van een zakelijke beleidsafweging die qua inhoud werkelijk
ieder rationeel zakelijk doel ontbeert, dan eindigt daar de rechterlijke toetsing.’41

9. Maclou-norm revisited?

Ook los van mogelijk convergerende ontwikkelingen in het insolventierecht
van de Europese Lid-staten rijst de vraag of het aanbeveling verdient ook voor
Nederland een voorstel van een dergelijke strekking te doen. Ik stel voorop dat
de Duitse context een andere is dan de Nederlandse. Verschillen zijn er onder
meer in het wettelijke stelsel van vennootschapsrecht en in de aard van het
rechterlijk toezicht op een faillissementscurator. Sedert 2005 bevat de norm
voor de bestuurdersaansprakelijkheid in § 93 Aktiengesetz (AktG) de Business
Judgment Rule, zodat het stellen van de vraag of deze op de curator bij
ondernemingsvoortzetting in insolventiesituaties past voor de hand ligt. Het
toezicht van de Duitse rechter op de curator beperkt zich tot ‘Rechtsaufsicht’,
terwijl de controle van de doelmatigheid van het handelen van de curator in
handen van de crediteuren ligt (§ 69 InsO). In Nederland is het toezicht een taak
van de rechter-commissaris (art. 64 Fw) en dit toezicht heeft betrekking op de
rechtmatigheid van beheer- en vereffeningshandelingen (handelt de curator
overeenkomstig de wet), de doelmatigheid van die handelingen (zijn de maat-
regelen van de curator gericht op de hoogste opbrengst voor de boedel; zijn zij
kosteneffectief), alsook op de doelgerichtheid (dragen de handelingen van
de curator bij aan het doel van een efficiënt verloop van de vereffening van
de boedel).42 Hierbij is mede van betekenis dat de aansprakelijkheid van de
curator in Duitsland een specifieke wettelijke regeling kent. Het komt dan niet
onlogisch voor om voor door de curator te nemen ondernemingsbeslissingen
aan een vorm van een beperking of uitzondering te denken. Duidelijk is –

hoewel afbakingen soms lastig zullen zijn – dat de bijzondere regel in het
Duitse voorstel alleen betrekking heeft op ondernemingsbeslissingen, niet op
handelingen van de curator die samenhangen met zijn (bijzondere) wettelijke
verplichtingen of met typisch procedurele handelingen.

41. B.F. Assink, in: Ondernemingsrecht 2008-6, p. 232 e.v. Zie voorts D.A.M.H.W. Strik,
‘Grondslagen bestuurdersaansprakelijkheid. Een maatpak voor de board room’, diss.
Rotterdam (2010), p. 262 e.v.

42. Vergelijk B. Wessels, ‘Toezicht op het beheer en de vereffening van de failliete boedel’,
Maandblad voor Vermogensrecht 2007, p. 262 e.v.
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10. Conclusie

In de eerder aangehaalde publicaties heb ik de opvatting verdedigd dat de
Maclou-norm voldoende elastisch is om de bewindvoerder tegen unfaire
aansprakelijkheid te beperken. Assink43 schreef

‘[t]hat may be correct’, maar ‘…. this does not provide any guidance, as it
doesn’t answer the ‘How?’ question. That’s why I suggest a different tack. A
nuancing of the personal liability analysis under the general Maclou
standard along the above lines (i.e., inspired by the business judgment
rule concept) would provide an ex post reviewing court with a specific
standard of review that can actually be used - in a functional sense - to
reach a decision, and thus with more doctrinal guidance in cases that center
around continuation of the company’s enterprise that a prima vista appear
to be a ‘close call’ under the general Maclou standard. Such an approach,
in turn, would help preventing personal liability of a trustee on dubious
grounds. That seems reason enough to me to suggest serious exploration of
developing the general Maclou standard in this direction; which does not
require codification, as one or more representative court rulings could do
the trick just as well.’

Met meer ‘serious exploration’ ben ik het eens, onder meer de vraag of in de
Verenigde Staten (althans in Delaware) de Business Judgment Rule een rol
speelt bij aansprakelijkheidsvragen van bijvoorbeeld een trustee. Met vier meer
algemene kanttekeningen sluit ik deze bijdrage af:
(i) past een ‘specific standard of review’ wel in het Nederlandse aansprake-

lijkheidsrecht?
Het aansprakelijkheidsrecht dat betrekking heeft op normen ter bescher-
ming tegen zuivere vermogensschade kent in de vigerende leer negen
groepen, waarbij de persoonlijke aansprakelijkheid van de curator in de
zesde groep (beroepsfouten) is opgenomen.44 Wordt een Business Judg-
ment Rule norm een tiende groep of een verbijzondering in de zesde? Dient
een dergelijke rule dan ook te gaan gelden voor andere personen aan wie op
korte termijn belangen van een ander worden toevertrouwd? Bedoelde
onderscheidingen in groepen zijn onder meer van belang voor de vaststel-
ling van het causaal verband, de stelplicht en bewijslastverdeling en de
indicaties voor de omvang van of toerekening schade van schade. Kortom,
de uitwerking van de Rule zal de nodige aandacht vergen;

43. Zie noot 4.
44. Zie Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-IV* 2011/nr. 61 e.v.
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(ii) bijna iedereen kan vennootschapsbestuurder worden; dat geldt niet voor de
faillissementscurator.
In de praktijk (de Faillissementswet zelf bevat daarvoor merkwaardig
genoeg geen regeling) gaat het om opleiding, ervaring én (uiteindelijk)
de individuele ‘aanstelling’ bij rechterlijk vonnis (art. 14 Fw), en in de
toekomst wellicht het vereiste dat ‘the liquidator must be approved by a
competent authority of a Member State’ (voorzover daarmee iets anders
dan de individuele benoeming wordt bedoeld). Voeg daarbij een wezenlijk
ander systeem van toezicht en het is duidelijk dat een voorgestelde ‘legal
transplantation’ van de Rule in ons rechtssysteem wellicht snel tot afsto-
tingsverschijnselen leidt;

(iii) is de bestaande Maclou-norm nu werkelijk zo vaag als Assink impliceert?
Het nemen van risico is inherent aan ondernemen en dus kan het nemen
van verantwoord risico niet tot aansprakelijkheid leiden. Het element
‘inzicht en ervaring’ (in de zin van ‘kennis en kunde’) betekent dat de
curator in zijn ondernemersrol geen activiteiten verricht die hij niet aankan.
Wanneer deze risico’s weloverwogen en goed gedocumenteerd zijn ge-
nomen dan zou ik menen dat hij de hem toevertrouwde belangen naar
behoren heeft waargenomen en is de curator tegen aansprakelijkheid
gevrijwaard. Vergelijk het eerder aangehaalde arrest van de Hoge Raad
uit 1933.45 Ook het element ‘in redelijkheid’ in de Maclou-norm gebiedt
om in het licht van omstandigheden recht te doen aan de beleidsruimte van
de faillissementscurator. Het perspectief bij die beleidsruimte is echter niet
dat de curator (als ‘ondernemer’) recht doet aan het belang van de
vennootschap en de continuïteit van de onderneming, dat het richtsnoer
vormt van vennootschapsrechtelijk bestuurlijk handelen. Zijn perspectief
wordt gevormd door de evenwichtige behartiging van de belangen van
schuldeisers;

(iv) nadere eisen aan het rechterlijk oordeel?
Uit de rechtspraak blijkt mijns inziens niet dat de toepassing van de Macou-
norm niet aan de rechter kan worden overgelaten. Een vraag die in het
bijzonder bij de beoordeling van verantwoorde ondernemingsvoortzetting
in faillissement speelt is of de rechtspraak voldoende geëquipeerd is om
daarover een oordeel te vellen, te meer daar een rechter het handelen van de
curator niet marginaal, maar ten gronde dient te toetsen. Omdat het zelden
zal voorkomen dat een rechter echte ondernemings-ervaring heeft zal het
niet altijd makkelijk zijn een voorstelling te hebben van alle in een
bepaalde situatie spelende omstandigheden en belangen. Het ligt dan
voor de hand dat de rechter zich laat voorlichten door een deskundige,

45. Zie HR 26 mei 1933, NJ 1933, p. 870 e.v., m.nt. EMM.
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waarbij hij – in de Nederlandse rechtsleer – vrij is in de waardering van de
informatie die de deskundige verstrekt. De benoeming van een deskundige
kan natuurlijk worden belemmerd door de onmogelijkheid om het hono-
rarium te voldoen (negatieve of amper voldoende boedel) en de vraag wie
te benoemen, een ‘ervaren’ curator of een (andere) professional met
ervaring in een specifieke ondernemingssector (bijvoorbeeld de horeca,
de binnenvaartsector of de IT-branche)?46

Afsluitend: er zou al veel gewonnen zijn met de wettelijke optekening van
de Maclou-norm, omdat de insolventiepraktijk zoekt naar kenbaarheid,
voorspelbaarheid en zekerheid van tal van normen, in de vorm van
duidelijke plechtankers in de wet.47

46. De (wat wel wordt genoemd) ‘kennisparadox’ waarmee een rechter of partijen mee kunnen
worden geconfronteerd en de aan een deskundige te stellen eisen speelt uiteraard niet alleen
in faillissementszaken, zie Chr. H. van Dijk, ‘De te stellen eisen aan deskundigen en de
noodzaak van een openbaar landelijk register voor alle rechtsgebieden’, Expertise en Recht
2009-5/6, p. 130 e.v.

47. In een iets ander verband schreef ik: ‘Veel insolventierecht is praktijkrecht en de praktijk
zoekt ondubbelzinnig houvast in de vorm van bakens voor behoorlijk bestuur door
bewindvoerders, óók al kan het resultaat vaak volgen uit het meer elastische vermogensrecht’,
zie B. Wessels, ‘Belangenstrijd in het insolventierecht’, Afscheidrede VU Amsterdam,
2008, par. 8, zie http:hdl.handle.net/1871/12787.
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VOORTZETTING VAN DE
ONDERNEMINGSACTIVITEITEN





De curator en het (pand)recht op onderhanden werk

MR. M.J.M. FRANKEN1

Inleiding

In het faillissement van een ondernemer kan de curator te maken krijgen met het
‘onderhanden werk’ van de betreffende onderneming. Verschillende vragen
dienen zich dan aan. Wat is eigenlijk onderhanden werk? Wat dient te worden
verstaan onder ‘het recht’ op onderhanden werk? Kan onderhanden werk
onderdeel uitmaken van de zekerheidspositie van de financier? Kortom, hoe
kunnen we het onderhanden werk nader duiden. In dit artikel zal daartoe een
poging worden gedaan.

Wat is onderhanden werk?

In de wet komt dit begrip tweemaal voor:
a. Artikel 2:369 BW, behorende tot titel 9 van het BW en regelende de

jaarrekening en het jaarverslag, bepaalt dat onder de tot de vlottende activa
behorende voorraden afzonderlijk worden opgenomen: (a) grond- en
hulpstoffen, (b) onderhanden werk, (c) gereed product en handelsgoederen,
(d) vooruitbetalingen op voorraden. Er wordt verder geen definitie van het
onderhanden werk begrip gegeven.

b. Artikel 3:29b van de Wet Inkomstenbelasting 2001 zegt dat de waardering
van onderhanden werk wordt gesteld op het gedeelte van de overeen-
gekomen vergoeding voor het aangenomen werk, dat is toe te rekenen aan
dat onderhanden werk. Lid 2 bepaalt dat het eerste lid van overeenkomstige
toepassing is met betrekking tot onderhanden opdrachten. Ook deze wet
geeft geen nadere definitie.

1. Mr. M.J.M. Franken is advocaat bij advocatenkantoor Van Iersel Luchtman N.V. te Breda.
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Jaarrekeningrechtelijk wordt het begrip nader uitgewerkt en gedefinieerd in
‘accountants-regelgeving’:
a. IAS 112 geeft een definitie van onderhanden project. Dat is dan een in

opdracht van derden specifiek onderhandelde overeenkomst voor de
constructie van een actief of combinatie van activa.3

b. RJ 221.1054 geeft evenzeer een definitie van het begrip onderhanden
project, zijnde: een project dat is overeengekomen met een derde, voor de
constructie van een actief of combinatie van activa, waarbij de uitvoering
zich gewoonlijk uitstrekt over meer dan één verslagperiode.

Het in de fiscale wetgeving gehanteerde begrip onderhanden werk wordt niet in
verdere regelgeving geduid, maar in jurisprudentie van de fiscale rechter wordt
daaraan wel nader inhoud gegeven. Voor de fiscale rechter5 is vooral het
onderscheid tussen voorraad en onderhanden werk van belang. Doorslaggevend
daarbij is of iets voor eigen rekening wordt geproduceerd (dan is het voorraad
gereed product of half-fabrikaat) of dat iets geproduceerd wordt in opdracht van
een afnemer, in welk geval de definitie ‘onderhanden werk’ toepasselijk is.

Zoals blijkt is zowel jaarrekeningrechtelijk als fiscaal het dragende criterium
voor onderhanden werk dat het gaat om activiteiten in opdracht van derden.
Het produceren ten behoeve van de eigen voorraad hoort daar niet toe.
Daarnaast moeten we ons realiseren dat het zowel in het jaarrekeningrecht
als in fiscalibus vooral gaat om waarderingsproblematiek. De verschillende
soorten vlottende activa kennen hun eigen waarderingsvoorschriften en daarom
is het van belang deze verschillende categorieën te onderscheiden. Bedacht
dient tevens te worden dat het bij dergelijke waarderingen uitsluitend gaat om
reeds verrichte activiteiten. Werkzaamheden die nog verricht moeten worden
blijven buiten de waardering. De duiding van het onderhanden werk begrip
wordt in fiscaal- en jaarrekeningrechtelijke zin dus vooral gevoed door
enerzijds het onderscheid tussen de verschillende soorten vlottende activa en
anderzijds het gegeven dat het gaat om waardering van werkzaamheden die al
hebben plaatsgevonden.

2. International Accounting Standard regelgeving, opgesteld door The International Accoun-
ting Standard Board (IASB), een onafhankelijk internationaal orgaan belast met het opzetten
van standaarden ten behoeve van jaarrekeningen.

3. Het kan dan gaan om zowel een contract tegen vaste prijs als een zogeheten kostprijs-plus-
contract, waarbij in regie wordt gewerkt.

4. RJ staat voor Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, zoals deze zijn opgesteld door de Raad
voor de Jaarverslaggeving, die richtlijnen uitvaardigt, waaraan Nederlandse bedrijven zich
in hun externe verslaggeving zouden moeten houden.

5. HR 17 april 1957, BNB 1957/238; HR 29 november 1989, BNB 1990/38; Hof ’s-Hertogenbosch
17 juni 1987, BNB 1988/313.
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Ik zou menen dat in een faillissementsrechtelijke context een andere definitie
van het begrip onderhanden werk gehanteerd zou kunnen worden. Het criterium
van de opdracht van een derde is daartoe wel relevant, maar het gaat bij een
juridische afbakening niet primair om de bedrijfseconomische of fiscale
waardering, terwijl die ook niet beperkt hoeft te worden tot de al daadwerkelijk
verrichte werkzaamheden.

Ik doe dan de navolgende poging tot een definitie, althans ingeval van
faillissement:

Van onderhanden werk is sprake, indien een ten tijde van de faillietverkla-
ring bestaande wederkerige overeenkomst, waarbij de gefailleerde, in het
kader van zijn normale en gebruikelijke bedrijfsvoering, optrad als ver-
koper of aannemer of opdrachtnemer (en zijn wederpartij als koper,
principaal of opdrachtgever), op het moment van zijn faillietverklaring
aan de kant van de gefailleerde nog niet geheel is uitgevoerd.

Ter toelichting op deze poging tot een definitie wordt het volgende opgemerkt:
a. Het lijkt wellicht wat op hetgeen in artikel 37 Fw is geformuleerd, maar

verschilt daarvan op diverse wijzen:
• In artikel 37 Fw gaat het om overeenkomsten, die zowel aan de kant

van de gefailleerde als aan de kant van zijn wederpartij niet of slechts
gedeeltelijk zijn nagekomen, terwijl de hiervoor geformuleerde defi-
nitie van onderhanden werk kan inhouden dat de wederpartij van de
gefailleerde al integraal heeft (vooruit) betaald en slechts de gefail-
leerde nog het nodige moet doen.6

• Het gaat in de betreffende definitie slechts om wederkerige overeen-
komsten, waarbij gefailleerde optreedt als verkoper respectievelijk
aannemer of opdrachtnemer van zijn wederpartij. Het gaat dus niet
om die overeenkomsten – ook vallend onder de artikel 37 Fw – waarbij
gefailleerde zelf optrad als koper/principaal of opdrachtgever.

• Voorts ligt er een beperking in de formulering ……. in het kader van
zijn normale en gebruikelijke bedrijfsvoering. In deze omschrijving
van onderhanden werk gaat het om de normale ondernemingsactivi-
teiten. Als een aannemersbedrijf een overbodige bedrijfsauto aan een
handelaar heeft verkocht, dan wordt dit geacht niet onder begrip
onderhanden werk te vallen.7

6. In een dergelijke geval heeft het onderhanden werk vanuit de boedel gezien geen waarde
meer en zal een curator natuurlijk niet snel geneigd zijn de overeenkomst na te (doen)
komen.

7. Hoewel je hierover wellicht ook anders zou kunnen oordelen.
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b. De gegeven omschrijving is wel ruimer dan die in fiscaal- of jaarrekening-
rechtelijke zin.
• In fiscaal- of jaarrekeningrechtelijke zin ligt er de beperking tot reeds

verrichte werkzaamheden. In mijn omschrijving valt hetgeen reeds
door gefailleerde is gedaan, maar nog niet aan de klant is uitgeleverd,
natuurlijk ook onder het begrip onderhanden werk. Daarnaast evenwel
vallen ook alle werkzaamheden, die door gefailleerde in het kader van
de betreffende wederkerige overeenkomst nog verricht zouden moeten
worden, eveneens onder die omschrijving.

• Bovendien lijkt het er op dat fiscaal- en jaarrekeningrechtelijk het begrip
beperkt zou moeten worden tot opdracht of aanneming van werk. In mijn
gedachte zouden ook gesloten koopovereenkomsten daaronder kunnen
vallen.

Het kan dus zowel gaan om overeenkomsten van koop/verkoop, om overeen-
komsten tot aanneming van werk dan wel overeenkomsten tot opdracht of
wellicht sui-generis-overeenkomsten, waarbij gefailleerde optreedt als de ver-
koper/aannemer/opdrachtnemer en zijn wederpartij als de betalende afnemer
van de betreffende goederen of diensten. In feite, en kort gezegd, kan het
onderhanden werk gekarakteriseerd worden als de orderportefeuille of de
lopende orders van gefailleerde, voor zover belichaamd in gesloten overeen-
komsten (onverschillig wat voor soort overeenkomst daaraan ten grondslag ligt)
en voor zover gefailleerde nog (geheel of ten dele) aan zijn verplichtingen ter
zake dient te voldoen. Voorbeelden van dergelijk onderhanden werk zijn:
• gefailleerde heeft aan een afnemer zaken verkocht, die hij nog dient te

leveren. Het maakt daarbij niet uit of gefailleerde die al op voorraad heeft
liggen, nog moet produceren of nog moet inkopen;

• gefailleerde heeft in het kader van aanneming van werk op zich genomen
een gebouw (of machine) te vervaardigen dat nog niet af is;

• als makelaar heeft gefailleerde opdracht gekregen om te bemiddelen bij de
verkoop van iemands huis;

• de notaris heeft op zich genomen werkzaamheden te verrichten in het kader
van een nalatenschap of ten aanzien van het oprichten van een besloten
vennootschap.

Wat is het recht op/uit onderhanden werk?

Het belangrijkste recht wordt gevormd door het recht van de gefailleerde op de
met zijn wederpartij afgesproken prijs, voor zover die nog onvoldaan is. Een
vorderingsrecht derhalve. Daarnaast zal, onder omstandigheden, er ook een
mogelijkheid kunnen bestaan om alle rechten en verplichtingen uit de betreffende
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overeenkomst aan een derde over te dragen (contractsoverdracht). De curator kan
dus, kort gezegd, óf de order afmaken óf trachten die te verkopen, bijvoorbeeld in
het kader van een doorstart.8

De boedel kan het vorderingsrecht jegens de wederpartij uitoefenen, mits de
boedel er voor zorgt dat die wederpartij de overeengekomen prestatie krijgt
geleverd. Dit heeft de boedel in beginsel zelf in de hand. De door de gefail-
leerde vóór het faillissement gesloten overeenkomst blijft immers na failliet-
verklaring in stand en als de curator, al dan niet na daartoe krachtens artikel 37
Fw door de wederpartij te zijn uitgenodigd, zich bereid verklaart de overeen-
komst gestand doen (en daartoe eventueel zekerheid stelt) en vervolgens ook
daadwerkelijk de overgekomen prestatie levert, dient de wederpartij te betalen.
Als uitgangspunt heeft te gelden dat de wederpartij niet van de overeenkomst af
kan. Deze heeft te accepteren dat de boedel de afgesproken prestatie nakomt,
waarna men tot betaling gehouden is. Dat is slechts anders, indien bij de
overeenkomst uitdrukkelijk is bedongen dat de wederpartij bij faillissement
gerechtigd is de overeenkomst te beëindigen.9 De boedel heeft dus zowel het
‘recht’ om het onderhanden werk af te maken/te leveren als het recht om
vervolgens de overeengekomen prijs te incasseren.

Indien de curator het onderhanden werk niet in de boedel wil of kan afmaken,
maar (bijvoorbeeld in het kader van een doorstart) aan een derde wenst over te
dragen, is hij in beginsel wel afhankelijk van de medewerking van de weder-
partij/klant. Immers, krachtens artikel 6:159 BW is voor contractsoverneming,
waarbij de rechten en verplichtingen op een derde overgaan, niet alleen een
(nieuwe) overeenkomst met deze overnemende derde nodig, maar ook de
medewerking van de wederpartij bij de oorspronkelijke overeenkomst nood-
zakelijk. Een dergelijke medewerking is niet (meer) aan de orde als de
wederpartij bij de overeenkomst bij voorbaat zijn toestemming heeft gegeven
tot zo’n contractsoverneming. Artikel 6:156 BW zegt dat het dan voldoende is
dat deze wederpartij van deze overdracht kennis neemt. Overgang van de
rechten en verplichtingen vindt dan plaats zodra die wederpartij daarvan kennis
heeft gekregen. Wil de curator dus onderhanden werk aan derden overdragen
dan is hij afhankelijk van de toestemming/medewerking (bij voorbaat of tijdens

8. Daarnaast kan de curator natuurlijk trachten hetgeen daadwerkelijk al geproduceerd is, voor
zo ver de boedel daarop rechthebbende is, te gelde te maken, indien en voor zo ver de
overeenkomst door hem niet wordt of kan worden nagekomen of een verkoop van het
onderhanden werk project in het kader van een doorstart niet mogelijk is, daarbij zo nodig
rekening houdend met een mogelijk pandrecht van derden op de betreffende geproduceerde
goederen. Doch dit element blijft hierna in beginsel buiten beschouwing.

9. Of artikel 37 lid 3 Fw (bedongen persoonlijk te verrichten handelingen) toepasselijk is.
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faillissement) van de betreffende klant. Is die er niet dan kan hij een dergelijke
contractsoverdracht niet uitvoeren.10

Geconfronteerd met onderhanden werk kan de curator dus, als uitgangspunt,
besluiten tot nakoming en, onder omstandigheden, ook tot overdracht daarvan
aan een derde.

Is een pandrecht op het onderhanden werk mogelijk?

De vraag laat zich stellen of op de rechten op/uit onderhanden werk pandrecht
gevestigd kan worden.

In de financieringspraktijk pogen banken dat regelmatig te doen. In voorkomende
gevallen pleegt de ABN Amro bank een pandrecht te bedingen op ‘een huidig en
toekomstig Onderhanden Werk’, waarbij in de Algemene Bepalingen van
Verpanding van deze bank11 het Onderhanden Werk wordt gedefinieerd als:

Vorderingen wegens onderhanden werk uit hoofde van een overeenkomst van
opdracht, alsmede rechten van de Pandgever uit hoofde van een dergelijke
overeenkomst voor zover nog niet uitgevoerd alsmede alle huidige en
toekomstige daaraan verbonden bevoegdheden en rechten.

In een andere kredietovereenkomst werd een pandrecht op onderhanden werk
geformuleerd als:

Pandrecht op rechten en vorderingen uit gesloten en te sluiten overeen-
komsten van aanneming van werk.

In een Engelstalige overeenkomst (naar Nederlands recht) werd de volgende
formulering aangetroffen ten aanzien van pandrechten op ‘Work in Progress’:

Work in Progress means all work in progress (‘onderhanden werk’) of each
Pledgor for the time being for which no payment has yet fallen due or no
invoice has yet been issued, including but not limited to all present and
future building agreements, construction agreements, service agreements
and other fee earning agreements entered into or to be entered into by each
such Pledgor.

10. In die gevallen pleegt de curator met de overnemende partij/doorstarter af te spreken dat in
de relatie tot de wederpartij de boedel de overeenkomst nakomt, maar dat de daarmee
feitelijk gemoeide werkzaamheden door de overnemende partij worden verricht.

11. Zoals toepasselijk in juli 2010.
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Soms wordt, zonder de term onderhanden werk te gebruiken, een pandrecht
gevestigd op:

Alle rechten en vorderingen van Pandgever uit hoofde van met derden
gesloten of te sluiten overeenkomsten.

Deze laatste lijkt de meeste ruime formulering, waarvan de door mij bedoelde
rechten uit onderhanden werk volledig deel uitmaken. Immers, in de eerste twee
geciteerde bankformuleringen was een en ander beperkt tot de overeenkomsten
van ‘opdracht’ en van ‘aanneming van werk’.

Voor de zuiverheid van de discussie moet de samenloop van een mogelijk
‘pandrecht op onderhanden werk’ met andere pandrechten (anders dan een
pandrecht op debiteuren) worden vermeden. Als bijvoorbeeld een bank naast
een pandrecht op onderhanden werk (hoe dan ook geformuleerd) ook een
pandrecht op voorraden heeft bedongen en de gefailleerde nog aan zijn koper
uit die voorraad dient te leveren, dan is er wel sprake van onderhanden werk in
de door mij gebezigde definitie. Omdat de bank al pandrecht op de voorraden
heeft is de curator evenwel niet in staat om, anders dan met toestemming van de
bank, tot afwikkeling van de betreffende overeenkomst – hetzij door het
afmaken van het werk hetzij door een verkoop in een doorstart – over te gaan.

Voor de helderheid van het begrip is het dus gewenst uit te gaan van een zuivere
situatie, waarin de bank dus geen andere zekerheidsrechten (dan eventueel een
pandrecht op debiteuren) heeft. Ik geef een paar voorbeelden:
a. De gefailleerde heeft aan zijn klant voor € 50.000 aan schoenen verkocht,

die nog tegen een prijs van € 40.000 dienen te worden ingekocht (er is dus
geen samenloop met bijv. pandrecht op voorraden).

b. De gefailleerde aannemer heeft een overeenkomst gesloten tot de bouw van
een woonhuis voor € 400.000 op de grond van de principaal, waarbij is
afgesproken dat de principaal telkens € 100.000 betaalt, zodra een bepaald
stadium in de bouw is bereikt en aan de principaal is opgeleverd (er is -dus-
geen hypotheekrecht gevestigd ten gunste van de financier van de aannemer).

c. De gefailleerde heeft een overeenkomst van opdracht gesloten tot ont-
wikkeling van bepaalde software, waarbij de klant eerst de afgesproken
prijs verschuldigd is wanneer het werk geheel af is en geleverd wordt (en,
om welke reden dan ook, is er geen pandrecht op mogelijke intellectuele
eigendomsrechten).

d. Een makelaar heeft op zich genomen te bemiddelen bij de verkoop van een
huis, waarbij de provisie pas verschuldigd is bij het tot stand komen van de
overeenkomst.
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In al die gevallen rijst de vraag of er sprake kan zijn van een pandrecht en wat
het dan inhoudt. Ik maak daarbij onderscheid tussen de hiervoor bedoelde
rechten, te weten het vorderingsrecht enerzijds en het recht om het onderhanden
werk over te dragen, na (al dan niet bij voorbaat) verkregen toestemming van de
wederpartij, anderzijds.

Vorderingsrecht
Allereerst het recht om de afgesproken prijs van de klant te vorderen. Uiteraard
is dit vorderingsrecht in beginsel verpandbaar. Het doet er niet toe of dit
geschiedt onder het begrip ‘pandrecht debiteuren’ dan wel onder het door
banken wel gehanteerde criterium ‘pandrecht op onderhanden werk’.

Laten we ervan uitgaan dat er sprake is van een bestaande rechtsverhouding.
Laten we als voorbeeld nemen de hiervoor sub b bedoelde aannemingsover-
eenkomst, die bestond op het moment dat het (stil) pandrecht werd gevestigd.
Laten we in die verhouding tevens aannemen dat per datum faillissement:
a. de eerste termijn van € 100.000 na voorafgaande oplevering is gefactu-

reerd, maar nog niet betaald;
b. de tweede fase van het werk inmiddels gereed en opgeleverd is, maar de

daarop betrekking hebbende factuur van € 100.000 nog niet is opgemaakt
en verzonden;

c. de derde fase van het werk voor 50% gereed is;
d. derhalve met de vierde fase nog niet is begonnen;

Ad a: De bank heeft in ieder geval pandrecht op de vordering, voortspruitend
uit de eerste termijn. Daar lijkt geen redelijke discussie over mogelijk. Voor dit
onderdeel is er in feite geen onderhanden werk meer. Immers, er is door
gefailleerde al volledig gepresteerd.

Ad b: Hoewel de tweede termijn nog niet is uitgefactureerd zou ik menen dat er
een vordering is van de gefailleerde op zijn principaal en dat ook deze derhalve
onder het pandrecht van de bank valt. Dat die vordering nog niet ‘belichaamd’
is in een factuur hoeft er in beginsel niet aan in de weg te staan dat het
vorderingsrecht is ontstaan.12 Dat kan natuurlijk anders zijn als zou moeten
worden aangenomen, bijvoorbeeld op grond van de tussen partijen gemaakte
afspraken, dat het opmaken en verzenden van een factuur als een (constitutief)
vereiste tot het ontstaan van het vorderingsrecht moet worden beschouwd. Dan
is van toepassing het hierna sub c vermelde met betrekking tot het begrip
‘toekomstige vordering’.

12. Zie ook Van der Schee/Knol, Faillissementsgids 2006, sub 3.8.10, p. 51.
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Ad c: Er is wel sprake van een bestaande rechtsverhouding, maar per datum
faillissement is er nog geen (opeisbare) vordering op de principaal. De
betreffende € 100.000 is hij eerst verschuldigd als de derde fase van het
werk gereed is. Hoewel die derde fase voor 50% gereed is en de principaal
daardoor ‘economisch’ deze prestatie heeft ontvangen, is hij desalniettemin per
faillissementsdatum als uitgangspunt niet gehouden tot enige betaling. Hij is
slechts gehouden € 100.000 te betalen op het moment dat de derde fase gereed
is. Er is dus geen vorderingsrecht per datum faillissement. Dat betekent dat
daarop dus ook geen pandrecht kan zijn gevestigd.

Stel nu dat, na het verzoek van de principaal ex artikel 37 Fw, de curator besluit
het onderhanden werk af te maken en de derde termijn van € 100.000, bij
oplevering van die derde fase, opeisbaar wordt. Wie is dan tot opbrengst
gerechtigd? Valt de vordering dan geheel of partieel onder het pandrecht van de
bank of komt deze de boedel toe?

Het antwoord op deze vraag wordt gevormd door de uitleg van artikel 35 Fw,
meer in het bijzonder het tweede lid dat luidt (voor zover hier van belang):

Heeft de schuldenaar voor de dag van de faillietverklaring een toekomstig
goed bij voorbaat geleverd, dan valt dit goed, indien het eerst na de
aanvang van die dag door hem is verkregen, in de boedel, tenzij……….

De ten deze relevante vraag is: wat is een toekomstig goed? Of in het kader van
deze beschouwing: wat is een toekomstige vordering?13

Een toekomstige vordering moet worden onderscheiden van een vordering
onder een opschortende tijdsbepaling of voorwaarde. Dit onderscheid is van
belang omdat vorderingen met opschortende tijdsbepalingen/voorwaarden wel
onder het pandrecht van de bank vallen, als de voorwaarde na de faillietverkla-
ring wordt vervuld, terwijl indien vorderingen gekwalificeerd moet worden als
toekomstig artikel 35 lid 2 Fw verhindert, vanwege het ontbreken van een
beschikkingsbevoegdheid van de pandgever na datum faillissement, dat daarop
een rechtsgeldig pandrecht kan ontstaan. Dat is, voor het eerst, al uitgemaakt in
het arrest SOS/ABN.14 In een reeks van nadere arresten heeft de Hoge Raad, in
verschillende casuïstische (faillissements)situaties, nadere invulling gegeven
aan dit voor de praktijk zeer relevante onderscheid tussen een toekomstige

13. In het kader van dit artikel beperk ik mij tot het bespreken van de toekomstige vordering en
laat ik andere (toekomstige) goederen buiten beschouwing.

14. HR 26 maart 1982, NJ 1982, 615, m.nt. Kleijn.
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vordering en een vordering onder opschortende voorwaarde of tijdsbepaling,
die dan als bestaande vordering wordt aangemerkt.

In 1985 (Kramer/NMB15) oordeelde de Hoge Raad dat een vordering op de
Staat betreffende een investeringsbijdrage als een bestaande vordering moest
worden gekwalificeerd, omdat die vordering rechtstreeks uit de wet voort-
vloeide en niet afhankelijk was van enige handeling van de belastingdienst. In
1987 (WUH/Emmerig16) werd geoordeeld dat de aan gefailleerde als verhuur-
der toekomende vordering betreffende huurpenningen, voor zover door de
huurder na datum faillietverklaring verschuldigd, een toekomstige vordering
van gefailleerde was, omdat door de boedel nog een tegenprestatie moest
worden geleverd, te weten het verschaffen van huurgenot. In 1988 (Staal/
Ambags17) ging het over een vordering van een maatschaplid op zijn andere
maatschapleden, die het maatschapaandeel van de eerstgenoemde hadden
overgenomen. De betreffende overnemende maten moesten daartoe eerst nog
een verklaring afleggen. De vordering van de eerstgenoemde maat werd door de
Hoge Raad als een toekomstige vordering gekwalificeerd, juist omdat die
afhankelijk was van de wilsverklaring van de andere vennoten. In 1990
(Dubbeld/Laman18) werd geoordeeld dat de vordering, die afhankelijk is van
de wanprestatie van de debiteur (in casu een contractuele boete) eerst door die
wanprestatie ontstaat en daarom sprake is van een toekomstige en niet van een
bestaande, voorwaardelijke vordering. In 1994 (Frima/Blankers-Van Gennip19)
is vastgesteld dat een vordering tot affinanciering van een pensioenaanspraak
eerst is ontstaan door opzegging van de arbeidsovereenkomst door de curator,
daarom eerst na faillietverklaring is ontstaan, en derhalve dient te worden
gekwalificeerd als een boedelschuld en niet als een reeds bestaande faillisse-
mentschuld. In 2004 (Loyalis/Missler20) werd bepaald dat de maandelijkse
(uitkerings)vorderingen van een gewezen militair als bestaande vorderingen
moesten worden beschouwd, omdat die ontstonden door de eertijds genomen
beschikking van de staatssecretaris en de betreffende gewezen militair verder
niet meer enige tegenprestatie hoefde te verrichten. Eveneens in 2004 (Van den
Bergh/Van der Walle-ABN21 ) was de vraag aan de orde of beslag op
kredietruimte mogelijk is. De Hoge Raad oordeelde dat er geen sprake was
van een bestaande, voorwaardelijke vordering van de kredietnemer op zijn
bank, maar van een toekomstige, omdat die afhankelijk was van het door

15. HR 11 oktober 1985, NJ 1986, 68.
16. HR 30 januari 1987, NJ 1987, 530, m.nt. Van der Grinten.
17. HR 25 maart 1988, NJ 1989, 200, m.nt. Kleijn, Ars Aequi 1989, p. 56, m.nt. Kortmann.
18. HR 5 januari 1990, NJ 1990, 325.
19. HR 12 november 1993, NJ 1994, 229, m.nt. Kleijn.
20. HR 4 juni 2004, NJ 2004, 412; JOR 2004/219, m.nt. Wessels.
21. HR 29 oktober 2004, NJ 2006, 203, m.nt. Snijders.
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kredietnemer/crediteur uit te oefenen wilsrecht. Voorlopig sluitstuk in deze serie
is een arrest van 2010 (ING/Nederend22), waarin de Hoge Raad heeft uitge-
maakt dat vorderingen tot ongedaanmaking of restitutie, als gevolg van een
ontbinding of opzegging van de overeenkomst door de curator, niet als
bestaande vorderingen, maar als toekomstige vorderingen dienen te worden
beschouwd, als gevolg waarvan dergelijke vorderingen dus niet onder het
pandrecht van de bank kunnen vallen.

De Hoge Raad heeft weliswaar voor individuele gevallen, telkens in een
specifieke casus, een beslissing gegeven, maar dat neemt niet weg dat er wel
een algemene lijn uit die uitspraken te trekken is. Dat is in het verleden al
gedaan, en ook nog zeer recent.

Kleijn heeft al in zijn annotatie onder het arrest SOS/ABN een criterium
geformuleerd, waar hij schrijft:

Mijns inziens is het onderscheid met een toekomstige vordering zo weer te
geven, dat bij een toekomstige vordering nog een element, afkomstig van de
debiteur (zoals i.c.) of van de crediteur ontbreekt, terwijl het bij een vordering
onder opschortende termijn of voorwaarde om een extern element gaat, wat
nog vervuld moet worden, te weten de tijdsbepaling of de voorwaarde.23

Strikwerda verwoordt het aldus:

Onttrekt die toekomstige gebeurtenis zich aan de invloed van pp., dan is de
vordering in het algemeen aan te merken als een reeds bestaande, voor-
waardelijke vordering. Is daarentegen de vordering afhankelijk gesteld van
een in de toekomst door de debiteur en/of crediteur nog te verrichten
handeling, dan gaat het om een nog niet bestaande, toekomstige vordering.24

Kortmann zegt in zijn noot onder Staal/Ambags:

Kenmerkend voor een toekomstige vordering is dat zij nog moet ontstaan.
Daarin is het verschil gelegen met een bestaande vordering onder opschor-
tende voorwaarde. Een vordering onder opschortende voorwaarde bestaat
wel, maar heeft nog geen werking. De werking van de vordering vindt eerst
plaats door het buiten de invloedssfeer van partijen liggende intreden van

22. HR 3 december 2010, JOR 2011/63, m.nt. Schuijling.
23. Zie zijn annotatie bij dit arrest (vide voetnoot 13) sub 2.d. I.
24. Vide zijn conclusie als advocaat-generaal voorafgaande aan het arrest Dubbeld/Laman

(zie voetnoot 17).
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de toekomstige intreden van de onzekere gebeurtenis, waarvan de werking
afhankelijk is gesteld.25

Wuisman tenslotte onderschrijft als advocaat-generaal in zijn conclusie, voor-
afgaande aan het arrest ING/Nederend, nog eens uitdrukkelijk de hiervoor
weergegeven criteria van Kleijn, Strikwerda en Kortmann. Bovendien komt hij
tot de conclusie dat het daarbij niet uitmaakt of de nadere (rechts)handelingen
afkomstig zijn van de debiteur dan wel de crediteur van de vordering. Boven-
dien constateert hij een zeer bewuste keuze, sedert 1980, van de Hoge Raad:

Hierbij heeft, zo schijnt het toe, mede een rol gespeeld de rechtspolitieke
wens om tot een evenwichtigere verdeling van de verhaalsmogelijkheden
tussen separatisten en niet separatisten in een faillissementssituatie te
komen. Door voor het ontstaan van vorderingsrechten een later tijdstip
aan te houden en zo meer vorderingenrechten als toekomstig aan te merken,
zou met de hulp van de in lid 2 van artikel 35 Fw voorziene bepaling ten
faveure van de niet-separatisten kunnen worden bewerkstelligd dat meer
activum in de faillissementsboedel terecht komt………. Gelet op de rechts-
politieke achtergrond van die koers, geeft het gegeven dat het toekomstige
element een handelen van die crediteur is, onvoldoende aanleiding om een
andere koers te varen. Dat de Hoge Raad hiertoe ook niet genegen is, lijkt te
volgen niet alleen uit het arrest Van den Bergh/Van der Walle-ABN maar
ook uit het arrest Frima qq/Blankers.26

Ook Schuijling stelt in zijn annotatie bij het arrest ING/Nederend:

Meer in het algemeen past het binnen de restrictieve koers die de Hoge
Raad sinds de jaren tachtig vaart wat betreft het ontstaansmoment van
vorderingen. Vorderingen waarvan de opeisbaarheid afhankelijk is van het
toekomstig handelen van de crediteur en/of debiteur worden doorgaans
aangemerkt als toekomstig.27

25. Zie zijn annotatie onder Staal/Ambags (voetnoot 16) in Ars Aequi 1989 p. 59 sub 5.
26. Wuisman in zijn conclusie onder ING/Nederend (zie voetnoot 21). In deze zaak speelde

onder andere de vraag of wellicht uitsluitend een (rechts)handeling van de debiteur van de
vordering bepalend was voor het ontstaan van een toekomstige vordering, dan wel dit ook
zou gelden voor een (rechts)handeling van de crediteur van de vordering (in casu de
curator). Wuisman toont aan dat het voor beide gevallen geldt. De afwijkende positie van
regresvorderingen (die in een aantal arresten van de Hoge Raad wel als bestaande
vorderingen worden gekwalificeerd) doet volgens Wuisman aan een en ander niet af. Zie
zijn conclusie sub 2.8 en 3.6.

27. Zie JOR 2011/63, de noot sub 5.
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Samenvattend betekent dit dat in alle gevallen, waarin hetzij de crediteur van de
vordering hetzij de debiteur van die vordering na faillissement nog enige (rechts)
handeling dient te verrichten er sprake is van een toekomstige vordering. Slechts
in die gevallen, waarin sprake is van externe elementen (zoals bijvoorbeeld
het verlopen van een termijn) is er een bestaande vordering. En bij de toekomstige
vordering verhindert artikel 35 lid 2 Fw dat er een pandrecht ontstaat.

Terug dan naar onze derde fase van het aangenomen werk. Als de curator
het werk afmaakt ten behoeve van de principaal ontstaat de vordering van
€ 100.000 dus pas door een dergelijk handelen van de curator (crediteur van de
vordering). Voordien was er geen vordering. Er is pas sprake van een vordering
doordat het werk wordt voltooid en opgeleverd.28 De vordering van de derde
termijn van € 100.000 valt dus niet onder het pandrecht van de bank.

Pandhoudende banken menen soms dat, in de casus als geschetst, zij wel
gerechtigd zijn tot het bedrag van € 50.000, de mate waarin het werk ten tijde
van de faillietverklaring al was verricht. Zij beroepen zich dan op hetzij hun
pandrecht op vorderingsrechten in het algemeen (op basis van de bestaande
rechtsverhouding) dan wel op het aan hen verpande ‘onderhanden werk’. Ter
rechtvaardiging van dit standpunt beroepen zij zich bovendien op economische
argumenten, stellende dat men dat reeds verrichte werk heeft (voor)gefinan-
cierd. Deze gedachten zijn niet juist.
a. Het vorderingsrecht van € 50.000 bestaat niet op het moment van de

faillietverklaring. De principaal is niet tot betaling van dit bedrag ge-
houden. Met hem is afgesproken dat hij € 100.000 dient te betalen, bij/na
oplevering van de derde fase. Er ontstaat dus pas een vordering van
€ 100.000 wanneer die fase wordt opgeleverd, maar er bestaat geen
vordering die ‘mee oploopt’ met de voortgang van de werkzaamheden.
Nimmer ontstaat er een vordering van € 50.000. En omdat er nimmer een
vordering van € 50.000 is, kan die ook niet verpand zijn.

b. Ook het argument dat de bank recht heeft op de opbrengst van het ten tijde
van het faillissement reeds uitgevoerde werk, omdat dat ‘door de bank
gefinancierd is’ snijdt geen hout.
• Natuurlijk is het op de eerste plaats maar zeer de vraag of er daadwerke-

lijk door de bank gefinancierd is. Want meestal zijn de werknemers de
laatste maand niet meer betaald,29 terwijl ook verhuurders, leveranciers

28. Het spreekt voor zich dat de inhoud resp. uitleg van hetgeen partijen zijn overeengekomen in
hoge mate bepalend is voor het antwoord op de vraag wanneer de vordering wordt geacht te
(zijn) ontstaan.

29. Men zou eens moeten turven hoeveel faillissementen er op/of kort na de gebruikelijke datum
van loonbetaling worden uitgesproken!
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etc. uit de laatste fase vóór het faillissement in het overgrote deel van
de gevallen onbetaald zijn gebleven.

• Banken plegen dat argument trouwens ook niet te hanteren in omge-
keerde situaties. Als een klant van een failliete detaillist zijn televisie
voor de volle 100% heeft vooruit betaald, maar levering nog plaats
moet vinden, zal de bank zich niet op het standpunt stellen dat het
enkele feit dat de failliet (lees: de bank) de volledige koopprijs heeft
ontvangen tot gevolg heeft dat zij haar pandrecht op die in voorraad
zijnde televisie niet meer zou kunnen uitoefenen. Dat standpunt is
begrijpelijk en terecht, want op basis van artikel 35 lid 1 Fw hoeft
levering niet meer plaats te vinden en mag de bank zich op die televisie
vanwege haar pandrecht verhalen, ook al is die integraal betaald.

• Uit het laatste voorbeeld blijkt dat enkel en alleen de juridische posities
bepalend zijn en niet de beweerdelijke en mogelijke ‘economische’
verhoudingen.

Kortom, als de curator het werk in de derde fase afmaakt en oplevert komt de
volle € 100.000 onbezwaard in de boedel. Maakt het dan nog wat uit of ten tijde
van de faillietverklaring het werk 50% af is of 90% of wellicht 99,9%? Ik meen
van niet. Een vordering is ontstaan of is (nog) niet ontstaan, overeenkomstig het
oeroude adagium dat men hetzij zwanger hetzij niet-zwanger is! Aan de hand
van de tussen partijen geldende overeenkomst (c.q. de ter zake geldende
wettelijke bepalingen) zal moeten worden vastgesteld op welk moment de
vordering ontstaat en of deze vordering dus al dan niet als een toekomstige
vordering is te beschouwen, zoals hiervoor is aangegeven. Ieder gemarchandeer
met percentages is arbitrair en niet terecht!

Ad. d: Gezien al het vooraanstaande is duidelijk wat de conclusie moet zijn ten
aanzien van de vordering van de vierde fase van € 100.000. Indien en voor
zover de curator het werk afmaakt en oplevert komt dit bedrag onbezwaard in
de boedel.30

Het hierboven vermelde in de literatuur en jurisprudentie aanvaarde criterium is
in alle situaties, waarin er sprake is van onderhanden werk,31 toepasbaar. Als
alsnog levering van verkochte goederen na faillissement plaatsvindt valt (als er

30. Dat alles laat natuurlijk onverlet dat, indien de curator het werk wenst voor te zetten en
daartoe een boedelkrediet nodig heeft, tussen boedel en bank in het kader van het verlenen
van dat krediet nadere afspraken te maken zijn, waaronder bijvoorbeeld de afspraak dat de
bank voor dat boedelkrediet het pandrecht krijgt op de betreffende vorderingen.

31. Of van vorderingen uit welke andere hoofde dan ook.
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geen pandrecht op de goederen rust) de opbrengst onbezwaard in de boedel. Dat
geldt ook als de gefailleerde makelaar alsnog tot een afronding komt van de
verkoop van een anders huis, de failliete notaris alsnog de betreffende besloten
vennootschap opricht, het softwarehuis alsnog de ontwikkeling van bepaalde
software afrondt enz. enz. In alle gevallen valt de opbrengst onbezwaard in de
boedel.

Dat geldt niet alleen voor de overeengekomen (koop)prijs, maar ook voor
andersoortige vorderingen.
• Stel dat de opdrachtgever/klant van de gefailleerde vanwege het faillissement

niet wenst na te komen, terwijl hij enerzijds niet de contractuele mogelijkheid
heeft gecreëerd om in geval van faillissement de overeenkomst te beëindigen
en hij anderzijds de curator niet op basis van artikel 37 Fw gevraagd heeft
zich uit te laten.32 De opdrachtgever/koper pleegt dan wanprestatie. Hij is
schadeplichtig. De schadevergoedingsvordering is te beschouwen als een
toekomstige vordering in de zin van artikel 35 lid 2 Fw, want die ontstaat door
een (rechts)handeling van de debiteur ná faillietverklaring, t.w. diens wan-
prestatie.33 Die vordering valt onbezwaard in de boedel.

• Er hoeft niet altijd sprake te zijn van wanprestatie aan de kant van de
debiteur/opdrachtgever. Een overeenkomst tot opdracht kan op grond van
artikel 7:408 BW te allen tijde worden opgezegd. Krachtens artikel 7:411
BW heeft de (failliete) opdrachtnemer dan recht op een naar redelijkheid
vast te stellen vergoeding. Deze vergoeding valt onbezwaard in de boedel,
ook al zijn alle werkzaamheden c.q. gemaakte kosten van vóór de
faillietverklaring. De betreffende vordering is toekomstig van aard, omdat
die pas ontstaat door de opzegging van de betreffende opdrachtgever.

• Stel dat, in het hierboven gegeven voorbeeld van aanneming van werk, de
curator het werk niet wil afmaken of kan afmaken, bijvoorbeeld omdat de
principaal heeft bedongen dat de overeenkomst door hem bij faillissement
beëindigd mag worden. Stel dan dat, zoals ook in het voorbeeld gegeven,
de derde fase voor 50% gereed is, terwijl er nog geen vordering is (de
vordering van € 100.000 ontstaat immers eerst bij het gereed zijn en de
oplevering van die derde fase). Wellicht kan er dan, afhankelijk van nadere
omstandigheden, een vordering uit hoofde van ongerechtvaardigde verrij-
king jegens die principaal worden ingesteld.34 Ook zo’n (mogelijke)

32. Of indien hij dat verzoek wel heeft gedaan en de curator daarop positief heeft gereageerd,
alsnog van nakoming af wil zien.

33. Zie daarvoor ook het arrest Dubbeld/Laman, voetnoot 17.
34. Immers, de principaal heeft dan in deze fase voor € 50.000 ‘waarde genoten’. Het is hier en

nu niet de plaats om uit te werken of er wel of niet een dergelijke vordering uit de
ongerechtvaardigde verrijking is.
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vordering valt niet onder enig pandrecht van de bank. Niet alleen omdat er
geen sprake is van een bestaande rechtsverhouding,35 maar ook omdat in
een dergelijk geval die verrijking eerst na of per datum faillissement
ontstaat en derhalve als toekomstig dient te worden beschouwd.

Verkoop onderhanden werk
Met het bovenstaande heb ik een poging gedaan tot beantwoording van de
vraag of een van de ‘rechten’ uit onderhanden werk, het vorderingsrecht op de
koper/opdrachtgever/principaal kan worden verpand. Resteert de vraag of ook
het andere element, de mogelijkheid om het onderhanden werk aan een derde
over te dragen, tot zekerheid kan worden gegeven.

Dit ‘recht tot overdracht’ moeten we wel onderscheiden van het vorderingrecht
op de overnemende partij, indien een contractsoverneming daadwerkelijk tot
stand is gekomen. Stel dat in het hiervoor gegeven voorbeeld van aanneming
van werk, waarin de eerste en tweede fase opgeleverd zijn en oplevering van de
derde en vierde fase nog moet plaatsvinden, de curator met een andere
aannemer afspreekt dat die (met instemming van de principaal) het werk
afmaakt en de curator daarvoor een prijs bedingt, dan ontstaat er een vordering
van de boedel op de overnemende partij. Dit vorderingsrecht kan niet onder
enig pandrecht van de bank vallen. Nog afgezien van het feit dat ook deze
vordering eerst ontstaat na faillietverklaring, was er met die overnemende derde
ten tijde van het uitspreken van het faillissement (beter: ten tijde van het
vestigen van het pandrecht) geen ‘bestaande rechtsverhouding’. Als de curator
verkoopt valt de opbrengst onbezwaard in de boedel,36 tenzij wellicht daarmee
de curator een mogelijk pandrecht op enig ‘overdrachtsrecht’ zou hebben
geschonden.

De in dit kader te beantwoorden vragen zijn dan achtereenvolgens:
a. Is er sprake van een vermogensrecht?
b. Kan op dit vermogensrecht een pandrecht worden gevestigd?
c. Hoe dit pandrecht dan te vestigen?
d. Hoe kan dit pandrecht worden uitgewonnen?37

35. De vordering ontstaat niet uit de betreffende overeenkomst tussen de principaal en later
gefailleerde, maar uit de wet.

36. Zie onder andere ook Hof Leeuwarden 9 juli 2008, JOR 2008/250 inzake ING/Verdonk, m.
nt. Verdaas, rechtsoverweging 10.

37. Zie voor een dergelijke exercitie ten aanzien van goodwill het artikel van Verstijlen
‘Goodwill in het zekerhedenrecht’ Insolad jaarboek ‘Onzekere Zekerheid’ ter gelegenheid
van het tweede lustrum van Insolad in 2001, p. 249 e.v.
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Ad a: Op grond van artikel 3:6 BW is een vermogensrecht een recht dat
overdraagbaar is of ertoe strekt de rechthebbende stoffelijk voordeel te
verschaffen of verkregen is in ruil voor verstrekt of in het vooruit gesteld
stoffelijk voordeel. Als de mogelijkheid bestaat de rechten en verplichtingen uit
dergelijke overeenkomsten, met medewerking van de principaal/opdrachtgever,
over te dragen aan een derde, die bereid is daarvoor een bepaald bedrag te
betalen, dan lijkt te zijn voldaan aan dat criterium. Een dergelijk recht lijkt dus
te kwalificeren als een vermogensrecht.

Ad b: Kan er dan een pandrecht op worden gevestigd? Artikel 3:228 BW
bepaalt dat op alle goederen, die voor overdracht vatbaar zijn, een recht van
pand of hypotheek kan worden gevestigd. Artikel 3:83 lid 1 BW stelt dat
eigendom, beperkte rechten en vorderingsrechten overdraagbaar zijn, tenzij de
wet of de aard van het recht zich tegen een overdracht verzet. Het derde lid
bepaalt dat alle andere rechten slechts overdraagbaar zijn, wanneer de wet dit
bepaalt.

In artikel 6:159 BW wordt gesproken over de mogelijkheid dat een partij haar
rechtsverhouding tot een wederpartij aan een derde kan ‘overdragen’. Men zou
kunnen redeneren dat in dit artikel, regelende de contractsoverneming, de
wettelijke bepaling kan worden gevonden, die het derde lid van artikel 3:83 BW
vereist. Daaruit zou men kunnen concluderen dat dit betekent dat dergelijke
‘rechten uit onderhanden werk’ overdraagbaar zijn (mits uiteraard met toestem-
ming van de opdrachtgever/principaal). En daarna zou men dan weer tot de
gevolgtrekking kunnen komen dat het vestigen van een pandrecht daarop dan
mogelijk zou moeten zijn.

Echter, betwijfeld dient te worden of aan het woord ‘overdragen’ in artikel
6:159 BW die betekenis dient te worden toegekend. Immers, bij overdraag-
baarheid in artikel 3:83 BWe.v. gaat het om een goederenrechtelijke overdraag-
baarheid. Bij contractsoverneming gaat het niet om goederenrecht.
Contractsoverneming is verbintenisrechtelijk van aard. Contractsoverneming
is geen rechtshandeling, die gelieerd is aan het goederenrecht.38 Niet voor niets
wordt in de Toelichting Meijers bij de bepaling over contractsoverneming
opgemerkt:

38. Zie ook Van Rijssen ‘Contractsoverneming’, diss., serie Recht en Praktijk 144, t.a.p.
sub 16.2.3, p. 228/229.
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Hieruit volgt dat op de overgang van de rechten de bepalingen betreffende
overdracht van goederen in het algemeen of van vorderingen in het bijzonder
zoals artikel 3 van deze titel en de artikelen 2, 3a en 7 van afdeling 3.4.2
(waaronder het huidige artikel 3:84 BW; MF) niet toepasselijk zijn.39

Het lijkt er dus op dat het vermogensrecht om, middels contractsoverneming,
rechten en verplichtingen uit een overeenkomst (met medewerking van de
opdrachtgever) op een derde te doen overgaan niet overdraagbaar is, zoals
bedoeld in de betreffende bepalingen in boek 3 BW. Want overdraagbaarheid
ziet op het goederenrechtelijke effect.40 Dat zou dus betekenen dat daarop dan
ook geen pandrecht kan worden gevestigd.

Ad c: Maar zelfs wanneer aangenomen zou moeten worden dat er sprake is van
een overdraagbaar vermogensrecht, waarop in beginsel een pandrecht zou
kunnen worden gevestigd, dan nog lijkt het daadwerkelijk vestigen van dat
pandrecht lastig. Immers, artikel 3:236 lid 2 BW bepaalt dat op andere goederen
(dan die in het eerste lid bedoeld) pandrecht wordt gevestigd op de wijze als
voor de levering van het te verpanden goed is bepaald.

Artikel 6:159 BW zegt dat een partij bij een overeenkomst haar rechtsverhou-
ding tot de wederpartij, met medewerking van deze laatste, aan een derde kan
overdragen bij een tussen haar en de derde opgemaakte akte. Er zijn dus twee
vereisten, te weten een akte en medewerking van de opdrachtgever/principaal.

Zijn dit constitutieve vereisten? En wat betekent dat dan?

Zoals bijvoorbeeld ook bij cessie41 is voor contractsoverneming een akte42

vereist. Daarnaast dient de wederpartij de noodzakelijke medewerking te
verlenen. Deze medewerking is niet aan een bepaalde vorm gebonden. Die
kan in elke vorm geschieden en zowel vooraf als achteraf worden verleend.43

De contractsoverneming komt jegens alle drie de partijen (overdragende partij,
overnemende partij en de wederpartij) op hetzelfde tijdstip tot stand. Dat tijdstip

39. Parlementaire Geschiedenis van het Nieuwe Burgerlijk Wetboek, boek 6, Algemeen gedeelte
van het Verbintenissenrecht bij art. 6.2.3.14, p. 585.

40. Zie ook Van Engelen in ‘Onverkoopbare vermogensrechten: artikel 3:83(3) BW nader
beschouwd’, serie Onderneming en Recht deel 26, 2003, sub 1:2, p. 2.

41. Artikel 3:94 lid 1 BW.
42. Artikel 156 lid 1 Rv bepaalt: akten zijn ondertekende geschriften, bestemd om tot bewijs te

dienen.
43. Zie onder andere Asser-Hartkamp-Sieburgh, Asser 6–II, nummer 308: Wibier, ‘Overgang van

vorderingen en schulden en afstand van vorderingen’, monografieën BW nummer B44 sub 57;
Van Rijssen ‘Contractsoverneming’, diss., serie Recht en Praktijk 144, hoofdstuk 16.4.
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is hetzij dat waarop de medewerking door de wederpartij achteraf wordt
verleend, hetzij – indien de wederpartij haar toestemming bij voorbaat heeft
verleend – dat waarop de overdragende en de overnemende partij schriftelijk44

aan de wederpartij van de overneming kennis hebben gegeven.

De akte, op te maken tussen de overdragende en overnemende partij – de
wederpartij van de overdragende partij hoeft dus geen partij te zijn bij deze
akte – is een constitutief vereiste. Daarover is geen twijfel. Dat geldt ook ten
aanzien van de medewerking van de wederpartij van de overdragende partij, de
klant. Er lijkt in de literatuur enige twijfel omtrent de vraag of, in geval van een
toestemming/medewerking bij voorbaat, ook de schriftelijke kennisgeving aan de
klant als constitutief vereiste dient te worden gezien. Wibier45 meent dat het wel
zo is, terwijl de bewerker van Asser daar kennelijk anders over denkt.46 Ook Van
Rijssen lijkt er vanuit gegaan dat er sprake is van een constitutief vereiste.47 Dat
komt ook logisch voor, mede in het licht van de Parlementaire Geschiedenis.
Want in de Parlementaire Geschiedenis48 wordt regelmatig een vergelijking
getrokken met de cessie, vanwege het feit dat contractsoverneming een ‘aange-
klede’ combinatie is van overdracht van vorderingen en overname van schulden.
Waar de mededeling aan de debitor cessus bij een cessie op grond van artikel 3:94
lid 1 BWals een constitutief vereiste heeft te gelden, ligt het dus ook voor de hand
dat de schriftelijke kennisgeving van artikel 6:156 BW als zodanig dient te
worden beschouwd.

Dat al betekent dus dat, omdat het pandrecht moet worden gevestigd op dezelfde
wijze waarop de overdracht dient te geschieden, voor het vestigen van een
pandrecht een akte (bij een pandrecht dus tussen de overdragende partij en de
pandnemer) vereist is. Dat zal in de praktijk niet het grootste probleem zijn. Wat
wel een (praktisch) probleem lijkt is de medewerking van de wederpartij (de
klant), terwijl als die klant bij voorbaat tot een dergelijke overdracht toestemming
heeft gegeven er sprake moet zijn van een schriftelijke kennisgeving. Het zal
duidelijk zijn: omdat het hier om constitutieve vereisten gaat moet deze mede-
werking respectievelijk kennisgeving hebben plaatsgevonden vóór de faillietver-
klaring. Na faillietverklaring kan dat niet meer.49 Voor zover mij bekend komt het
in de praktijk niet voor dat vóór faillietverklaring een dergelijke medewerking van

44. Zulks overeenkomstig het bepaalde in artikel 6:156 BW.
45. t.a.p. nummer 56.
46. t.a.p. nummer 300.
47. t.a.p. nummer 16.5.8.
48. Parlementaire Geschiedenis van het Nieuwe Burgerlijk Wetboek, boek 6, Algemeen gedeelte

van het Verbintenissenrecht, p. 584 e.v.
49. Dit volgt uit artikel 35 lid 1 Fw. Zie bijvoorbeeld ook HR 14 juli 2000, NJ 2001, 685 (Van

den Mosselaar/Lagero).
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de klant in het kader van het vestigen van een pandrecht wordt gevraagd of
verkregen dan wel, als er al toestemming bij voorbaat is, van een dergelijk
(eventueel) pandrecht schriftelijke kennisgeving aan de klant wordt gedaan.
Bovendien geldt natuurlijk in de praktijk dat de wederpartij/klant, wil die zijn
medewerking verlenen, meestal zal willen weten wie dan zijn nieuwe contracts-
partij wordt. En doorgaans is die vóór de faillietverklaring überhaupt nog niet in
beeld.50

Als in beginsel al een pandrecht mogelijk zou zijn dan lijkt het daadwerkelijk
vestigen van een dergelijk pandrecht, vanwege de daaraan te stellen constitu-
tieve vereisten, een uiterst bezwaarlijke operatie.

Ad d: Als het desalniettemin mogelijk zou zijn een dergelijk pandrecht te
vestigen rijst uiteindelijk nog de vraag hoe dit dan uit te winnen. Ook dat lijkt
op het eerste gezicht niet makkelijk. Uitgangspunt is dat effectuering van
pandrechten middels een openbare verkoop geschiedt (art 3:250 BW). Als
alternatief geldt dat verkoop onderhands kan geschieden met toestemming van
de curator of van de Voorzieningenrechter (artikel 3:251 BW).

Een openbare verkoop van een onderhanden werk, bestaande uit een constructie
van een groot bouwwerk, laat zich nog wel denken. Het lijkt bijna op een
openbare aanbesteding van het onafgemaakte werk. Wat zich moeilijker laat
indenken is de openbare verkoop van een recht om producten te mogen leveren,
laat staan een dergelijke verkoop van makelaars- of notarisdiensten en derge-
lijke. Wat gemakkelijker te plaatsen is een dergelijke onderhandse verkoop van
een ‘orderportefeuille’ met toestemming van curator of Voorzieningenrechter.

Resumerend kan worden geconcludeerd dat het op de eerste plaats ten zeerste
de vraag is of überhaupt een pandrecht kan worden gevestigd op de mogelijk-
heid tot contractsoverneming (zie hiervoor sub b) en dat, voor zover dat al
mogelijk is, de sub c bedoelde vestigingsvereisten in de praktijk zullen
verhinderen dat een dergelijk pandrecht daadwerkelijk tot stand zal komen.

50. Enscenering van een dergelijke contractsoverneming/doorstart aan de vooravond van een
faillissement, waarin aan alle constitutieve vereisten is voldaan, is ook hoogst onwaar-
schijnlijk, vanwege het mogelijke risico dat dit als een overgang van overneming in de zin
van artikel 7:662 e.v. BW zal worden gezien, waardoor de werknemers van rechtswege mee
overgaan.
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Tot slot

Het ‘recht op’ onderhanden werk in een faillissement valt uiteen in twee
elementen. Enerzijds is er het recht van de boedel om, wanneer de overeen-
komst van de gefailleerde met zijn klant door de curator wordt nagekomen, de
daarvoor overeengekomen nog onbetaalde prijs te incasseren. Anderzijds be-
staat er de mogelijkheid om de rechten en verplichtingen uit die onvoltooide
overeenkomst aan een derde over te dragen, mits met medewerking (al dan niet
bij voorbaat) van de klant van gefailleerde. Dus: de curator kan het onder-
handen werk óf afmaken óf verkopen.

De curator wordt daarbij niet of nauwelijks ‘gehinderd’ door pandrechten van
de bank. Dat is slechts het geval indien voor het nakomen van de overeenkomst
zaken (bijvoorbeeld voorraden of halffabricaten) onder een pandrecht vallen.
Het pandrecht op vorderingen respectievelijk een pandrecht op ‘contractsover-
neming’ is verder meestal niet aan de orde. Hetzij omdat er sprake is van
toekomstige vorderingen in de zin van artikel 35 lid 2 Fw hetzij omdat de
(constitutieve) vereisten voor een ‘(pand)recht’ op overdracht van onderhanden
werk in het kader van een doorstart daartoe belemmerend werken.

Ergo: Het onderhanden werk is des boedels!

De curator en het (pand)recht op onderhanden werk

59





De Curator en het Boedelkrediet

MR. J.H.S.G.K. TIMMERMANS1

1. Inleiding

In de literatuur is het onderwerp boedelkrediet over het algemeen slechts een
bescheiden plek gegund.2 Alleen als er gesproken wordt over voortzetting van
de onderneming met het oog op een doorstart of verkoop van de onderneming
als going concern komt het thema aan de orde, omdat die voortzetting van de
onderneming niet kan plaatsvinden als de financiering daarvan niet is ge-
waarborgd.

Ook blijkt in de jurisprudentie dat het boelkrediet niet of nauwelijks
juridische strijd oplevert tussen bewindvoerders en curatoren enerzijds en de
betrokken geldverstrekkers anderzijds. Als er gerechtelijke procedures worden
gevoerd spelen die zich doorgaans af tussen de bewindvoerder/curator en
andere crediteuren dan de geldverstrekkers.3 Een verklaring daarvoor is
simpelweg dat er alleen dan sprake zal zijn van het verstrekken van een
boedelkrediet als de betrokken partijen het over alle ins en outs met elkaar eens
zijn. Bereiken partijen die overeenstemming niet dan komt er geen boedelkrediet
tot stand. Er is geen wettelijke bepaling op basis waarvan betrokken geld-
verstrekkers gedwongen kunnen worden een overeenkomst te sluiten inhoudende
het verstrekken van een boedelkrediet aan bewindvoerder of curator.

Juist om die reden is er vanaf de economische crisis in de eerste helft van de
jaren tachtig van de vorige eeuw een discussie op gang gekomen over het al of
niet gewenst zijn om een wettelijke bepaling in de faillissementswet op te
nemen over doorfinanciering tijdens surseance of faillissement.

Er werd daarbij door de voorstanders betoogd dat een doorfinancierings-
plicht voor de banken tijdens surseance of faillissement de beste manier zou zijn
om het reorganiserend vermogen van de insolventieprocedures te verbeteren.
De commissie Mijnssen heeft in haar rapport van oktober 1989 in meerderheid

1. Mr. J.H.S.G.K. Timmermans, voorheen werkzaam bij Rabobank Nederland.
2. A.L. Leuftink, ‘Surseance van betaling’, Kluwer 1995, p. 147 e.v.; R. van den Bosch,

Praktijkboek Insolventierecht, deel 4, Kluwer 2008, p. 35 e.v.; L.W. Mooij, R.H.W.A.
Verhoeven en J.T. Jol: ‘Van boedelkrediet tot noodkrediet’ recent verschenen in de uitgave in
de serie Onderneming en Recht: Overeenkomsten en Insolventie.

3. Zie: o.a. Hof Arnhem 8 april 1997, JOR 1997/61; Rb. Utrecht 12 juli 2000, JOR 2000/246;
Hof Den Bosch 4 mei 2004, JOR 2004/255.
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een doorfinancieringsplicht aanbevolen.4 Alleen B.H. Croon, de vertegenwoor-
diger van de banken in de commissie, heeft in zijn minderheidsstandpunt
beargumenteerd waarom dat naar zijn mening geen heilzame oplossing zou
zijn.5 Toch werd door Staatssecretaris van Justitie Kosto in een brief aan de
Tweede Kamer van april 1994 een doorfinancieringsplicht geïntroduceerd,6

maar mede door overweldigende kritiek is het nooit tot een concreet wetsvoor-
stel op dit punt gekomen. Ook de Interdepartementale MDW werkgroep onder
leiding van Prof. Raaijmakers heeft het in haar eindrapport van oktober 20017

over modernisering van de Faillissementswet niet aangedurfd zelf met een
voorstel te komen, maar de regering slechts aangeraden hierover nu eindelijk
knopen door te hakken.

En tenslotte heeft ook de Commissie Insolventierecht onder leiding van
Prof. Kortmann in haar Voorontwerp voor een nieuwe Insolventiewet ervoor
gekozen de discussie niet meer opnieuw te openen.8 De oplossing werd
door deze laatste commissie gezocht langs andere wegen. Op de eerste plaats
door het aanscherpen van de pauliana bij verplichte rechtshandelingen, waardoor
verpanding van vorderingen, waartoe de kredietnemer verplicht is krachtens de
financieringsvoorwaarden, in de verdachte periode van drie maanden vooraf-
gaand aan het niet te vermijden faillissement, niet meer rechtsgeldig kan plaats-
vinden. Op die manier ontstaat er voor de curator veel sneller dan onder het huidig
recht enig ‘vrij actief’. Een tweede weg is de uitbreiding van de rechten van
de bewindvoerder tijdens de automatisch intredende afkoelingsperiode. Door de
bewindvoerder het recht van gebruik, verbruik en vervreemding van de tot
de boedel behorende activa te verlenen hoopte de commissie middelen voor de
boedel vrij te maken. De vergoeding immers die de bewindvoerder aan de
zekerheidsgerechtigde moet betalen, zou in de redenering van de commissie in
de meeste gevallen minder kunnen en moeten zijn dan de verkoopopbrengst die
de bewindvoerder weet te realiseren.9

Intussen is duidelijk geworden dat ook dit Voorontwerp het niet zal gaan
redden. In de schriftelijke beantwoording van de Kamervragen van Tweede
Kamerlid Gesthuizen d.d. 11-1-2011, heeft de huidige minister van Veiligheid
en Justitie gemeld, dat het Voorontwerp niet als basis zal dienen voor de
aanpassing van de Faillissementswet.10 En of er op afzienbare termijn toch nog

4. Kamerstukken II 1989/90, 21 362, nr. 1.
5. Idem.
6. Kamerstukken II 1993/94, 23 400 VI, nr. 36.
7. Eindrapport MDW werkgroep modernisering faillissementsrecht Tweede Fase, oktober

2001, p. 41.
8. Voorontwerp Insolventiewet, aangeboden 1 november 2007.
9. Zie toelichting bij Voorontwerp Insolventiewet p. 79.
10. Zie Aanhangsel Handelingen, Vergaderjaar 2010-2011, nr. 763.
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gepoogd zal worden een substantiële aanpassing van de faillissementswet op
touw te zetten is op dit moment ongewis.

Kortom de financiering van de activiteiten tijdens surseance of faillissement
blijft overgelaten aan het vrije spel tussen de belangrijkste actoren, de bewind-
voerder of curator en reeds bestaande of mogelijk nieuwe financiers van de in
surseance of faillissement verkerende onderneming.

2. De periode voorafgaand aan de surseance of het faillissement

Een surseance of faillissement van een onderneming komt doorgaans niet uit de
lucht vallen. Veelal is er al langer sprake van een afnemende winstgevendheid
binnen de onderneming uiteindelijk uitmondend in verliezen. Als dit zichtbaar
wordt in de jaarcijfers of eerder nog in de tussentijdse maand- en kwartaal-
cijfers, waar banken in het kader van hun reguliere kredietbeheer om plegen te
vragen, dan gaan onmiddellijk alarmbellen rinkelen bij de bank. De klant wordt
om een verklaring gevraagd en vooral duidelijk gemaakt dat bij voortzetting of
zelfs verergering van de problemen dit consequenties zal hebben voor de
financiering door de bank. Indien de situatie door de bank als voldoende ernstig
wordt gekwalificeerd zal zij het beheer van de klant ook overhevelen vanuit het
regulier accountmanagement naar de specialisten van de afdeling Bijzonder
Beheer (hierna te noemen BB).

Intensieve gesprekken met het management van de onderneming moeten de
oorzaken aan het licht brengen. Dat in veel gevallen de matige kwaliteit van het
management mede of zelfs de belangrijkste oorzaak is van de neergang maakt
deze gesprekken altijd wat lastig, zeker als de manager tevens de grootste of de
enige aandeelhouder is. Gebrekkige managementinformatiesystemen leveren
niet op alle onderdelen betrouwbare cijfers op. In die gevallen zullen banken er
bij het management op aandringen dat externe consultants worden ingehuurd
om uit de wel beschikbare gegevens een zo goed mogelijk en vooral objectief
beeld te schetsen van de stand van zaken binnen de onderneming. En tegelijk
wordt hen om advies gevraagd of en zo ja hoe het managementinformatie-
systeem zo snel mogelijk kan worden verbeterd. Hoe eerder maatregelen
genomen worden om de neergang om te buigen des te groter is ook de kans
dat de onderneming uiteindelijk weer winstgevend gemaakt kan worden. Dat
deze fase van begeleiding door de afdeling BB van de banken – ook wel stille
surseance genoemd – heel vaak succesvol is blijkt uit diverse onderzoeken die
circa tien tot vijftien jaar geleden zijn uitgevoerd.11 Slagingspercentages van 60
tot 80 procent worden daarin genoemd. In de recente jaren – als gevolg van de

11. O.a. O. Couwenberg, ‘Resolving Financial Distress in the Netherlands’, diss. Groningen
1997 en A.M. van Amsterdam, ‘Insolventie in economisch perspectief’, diss. Tilburg, Den
Haag: Boom Juridische Uitgevers 2004.
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financiële crisis begonnen na de val van Lehman Brothers in september 2008 –

worden deze mooie percentages niet meer gehaald. Maar het ligt in de lijn van
de verwachtingen dat, zodra de economie zich zal hebben hersteld, weer naar
deze mooie percentages kan worden toegewerkt. Overigens, ook voor de
financiële crisis vielen ondernemingen om ondanks de intensieve bemoeienis
van de bank. Hetzij omdat de ondernemingen niet tijdig de bakens verzetten
indien de omstandigheden, zoals wegvallen van de vraag doordat anderen met
nieuwe en betere producten op de markt kwamen, daarom vroegen. Of omdat ze
er niet in slaagden in een competitieve markt de kosten voldoende in de hand te
houden, waardoor ze hun producten per saldo onder de kostprijs moesten
verkopen.

Het mag duidelijk zijn dat bij dergelijke ondernemingen de afdeling BB van de
banken niet snel succesvol zal kunnen zijn. Erkend moet echter ook worden dat
het niet zinvol is om economisch onverantwoorde activiteiten voort te zetten.12

Als een insolventie niet meer kan worden afgewend is het zaak om na te
denken over de beste wijze waarop tijdens die insolventie de ondernemings-
activiteiten kunnen worden doorgestart, overgedragen of afgewikkeld. Bewind-
voerders en curatoren hebben daarom tijd en middelen nodig om dat proces snel
maar zorgvuldig te kunnen uitvoeren.

3. Wanneer vraagt de bewindvoerder/curator een
boedelkrediet en aan wie

Voor de bewindvoerder of curator, die benoemd wordt in een surseance of
faillissement van een onderneming of groep van ondernemingen, is altijd een
van de eerste vragen waarvoor hij wordt gesteld of het zinvol is om de
activiteiten binnen de onderneming voort te zetten. Als hij tot de conclusie
komt dat het in het belang van de boedel is om door te gaan, moet hij ernaar
streven om die voortzetting ook te realiseren. Daarbij wordt hij terstond
geconfronteerd met het gegeven dat als gevolg van de surseance of het
faillissement de verleende kredieten onmiddellijk opeisbaar zijn en er derhalve
niet meer over krediet kan worden beschikt, tenzij daarover nieuwe afspraken
met de financiers kunnen worden gemaakt. Mede hierdoor zal de bewindvoerder/
curator onder grote tijdsdruk staan wanneer hij een grondige analyse maakt –
maar vaker nog laat maken – van de situatie in de onderneming. Die analyse zal
inzicht moeten geven in hoeverre de door de bewindvoerder/curator beoogde
doelen enigszins reëel en bereikbaar zijn. Het zal ook een risico afweging voor de
bewindvoerder/curator zelf inhouden. Als hij immers een te groot risico neemt
met het voortzetten van de activiteiten van de onderneming dan loopt hij het risico

12. Zie ook Damkot en Timmermans in ‘De Toekomst van de Faillissementswet’, TvI 2000/1 p. 14.
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van aansprakelijkheid niet alleen qualitate qua maar onder omstandigheden ook in
persoon.13 Wel heeft de Hoge Raad in de Sigmacon arresten14 aan de bewind-
voerder/curator de ruimte gegeven ook maatschappelijke belangen mee te wegen
bij zijn beslissingen. Voorts is in het Maclou arrest15 bepaald dat persoonlijke
aansprakelijkheid wordt getoetst aan de norm dat ‘de curator behoort te handelen
zoals in redelijkheid mag worden verlangd van een over voldoende inzicht en
ervaring beschikkende curator die zijn taak met nauwgezetheid en inzet verricht’.
En inmiddels is in de daarop gevolgde lagere jurisprudentie uitgewerkt, dat de
beleids- en beoordelingsvrijheid van de bewindvoerder/curator een bepaalde
bandbreedte omvat, waarbinnen hij tot verschillende keuzes kan en mag komen,
zonder in strijd te komen met de Maclou norm. Pas indien hij een keuze maakt die
buiten deze bandbreedte gaat dan komt persoonlijke verwijtbaarheid en daarmee
persoonlijke aansprakelijkheid dichterbij.16 Bij de analyse zal in de surseance
periode ook steeds de afweging gemaakt moeten worden waartoe art. 242 lid 1
sub 5 Fw de bewindvoerder dwingt namelijk of het vooruitzicht ‘dat
de schuldenaar na verloop van tijd zijn schuldeisers zal kunnen bevredigen’
nog steeds bestaat. Dat alles zal moeten blijken uit de cashflow prognose,17 die
als sluitstuk van de analyse duidelijk zal moeten maken hoe lang het boedelkre-
diet nodig zal zijn, hoe groot de omvang zal moeten zijn, wat de bestedingsdoelen
zijn, wat de opbrengsten zijn die in deze periode binnenkomen en hoe de
verdeling van die opbrengsten zal zijn tussen boedel en bank(en). Bij de
uitwerking in paragraaf 4 zal ik op dit laatste nog nader ingaan.

In de praktijk betekent dit in de meeste gevallen dat de bewindvoerder/
curator met de huisbankier van de onderneming aan tafel gaat om te overleggen
of en hoeveel boedelkrediet hij eventueel kan krijgen en onder welke voor-
waarden.

De huisbankier of het consortium van banken dat de onderneming al langere
tijd heeft gefinancierd, is de partij die gezien haar ‘verleden’met de onderneming
het snelste en het beste in staat zal zijn om te beoordelen of financiering van
de beoogde voortzetting van de exploitatie haalbaar zal zijn. Bij de beoordeling
door de bank(en) spelen afwegingen een rol zoals de ervaringen van de bank(en)
met de onderneming en de ondernemer in de periode voorafgaand aan de

13. Zie M.A.J.G. Janssen: ‘Taken en Aansprakelijkheid curator’, in Tijdschrift Financiering,
Zekerheden en Insolventierechtpraktijk, nr. 5, juli 2010, p. 140 e.v.

14. HR 12 mei 1989, NJ 1990, 130, m.nt. WHH en HR 24 februari 1995, NJ 1996, 472, m.nt.
WMK (Sigmacon).

15. HR 19 april 1996, NJ 1996, 727, m.nt. WMK (Maclou).
16. Ontwikkelingen in lagere jurisprudentie ontleend aan de conclusie van A-G Rank-Berenschot

bij HR 8 mei 2009, LJN BH1191.
17. Zie ook: Leuftink t.a.p. p. 152 over de analyse om doel en omvang boedelkrediet vast te

stellen, waarbij een liquiditeitsprognose voor de beoogde periode, liefst getoetst door een
registeraccountant, noodzakelijk wordt geacht.
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surseance of het faillissement, of de uitkomsten van de analyse van ondernemer
en bewindvoerder sporen met de eigen inzichten en analyses van de bank(en) en
of voortzetting van de onderneming per saldo ook voor de bank(en) profijtelijk
zal zijn.

Bij dat laatste zal niet alleen bepalend zijn of het boedelkrediet volledig zal
kunnen worden terugbetaald maar zeker ook of door voortzetting van de
ondernemingsactiviteiten de opbrengsten van de aan de bank in zekerheid
gegeven activa substantieel hoger zullen zijn dan bij liquidatie.

Wanneer zal voortzetting van de exploitatie kansrijk worden geacht:
a. Als de curator onderhanden werk wil afmaken, zodat vervolgens voor het

totale werk ook gefactureerd kan worden en gestelde garanties mogelijk
kunnen vrijvallen;

b. Als een doorstart wordt beoogd hetzij door de DGA in een nieuwe juridische
entiteit in de gevallen dat sprake is van slechts één of enkele vennootschap-
pen hetzij door een ander groepsonderdeel indien sprake is van een concern
van vennootschappen, waarbinnen er één of slechts enkele failliet zijn;

c. Als een verkoop van de activiteiten van de onderneming going concern aan
een derde partij wordt nagestreefd.

4. Afmaken onderhanden werk

Of er sprake is van onderhanden werk dat de moeite waard is om afgemaakt te
worden, wordt mede bepaald door de aard van de onderneming en de sector
waarin deze opereert. Enkele voorbeelden mogen dat duidelijk maken.
a. Het afmaken van een teelt in een glasgroentebedrijf zal al snel aantrekkelijk

zijn als de opbrengsten vast liggen, omdat bijvoorbeeld grootwinkelbe-
drijven de oogst op voorhand voor een afgesproken prijs hebben aange-
kocht. Moet gegokt worden op de opbrengst op de veiling dan is het risico
op lagere prijzen groter, vanwege de afhankelijkheid van vraag en aanbod
in die korte periode. Er zal dus nauwkeurig berekend moeten worden welke
kosten18 gemaakt moeten worden om de oogst af te maken – inclusief de
kosten van het boedelkrediet – en of de verwachte of reeds gecontracteerde
opbrengsten die kosten overtreffen. Een curator die toevallig benoemd
wordt bij een failliet komkommerbedrijf, waar nog een flinke oogst van
binnengehaald moet worden, maar hij treft precies de periode waarin heel
Europa het heeft over de komkommer als oorzaak van de besmetting met
de Ehec bacterie, dan behoeven er geen rekensommen meer gemaakt te

18. Het maakt veel uit of er alleen variabele kosten betaald worden uit het boedelkrediet of ook
rente en afschrijvingen op onroerende zaken en machines. En of de kosten van het personeel
in de 6 weken opzegtermijn worden meegenomen of de curator die door het UWV laat
betalen, zoals sommige curatoren bepleiten.
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worden of kunnen reeds gemaakte cashflow prognoses direct de prullenbak
in. Van de ene op de andere dag stort de export volledig in en kun je de
komkommers niet meer kwijt. Dan rest er niets anders dan de kas leeg te
ruimen en hopen dat de kas toch nog goed verkoopbaar is.

b. Krijgt iemand als curator te maken met een meubelfabriek en er ligt nog
een behoorlijke orderportefeuille, terwijl het grootste deel van de grond-
stoffen al is ingekocht, dan is het afmaken en uitleveren van de meubels al
snel profijtelijk. Bovendien hebben de meeste klanten aanbetalingen
gedaan en is er om die reden ook een maatschappelijk belang om maximaal
te proberen de zaken alsnog af te leveren. Als ze een redelijke korting
krijgen aangeboden vanwege het wegvallen van de garantie zijn de klanten
doorgaans bereid alsnog het gekochte af te nemen, zodat hun aanbetaling
niet in het bodemloze gat van het faillissement verdwijnt. Grondstoffen en
halffabrikaten19 omzetten in gereed product levert per definitie meer op
dan ze separaat verkopen.

c. Gecompliceerder ligt het meestal als het een bouwbedrijf betreft. Bij
kleinere projecten kan dat nog meevallen, afhankelijk van de stand van
zaken op het moment van uitspreken van het faillissement. Is het grootste
deel van de kosten al betaald, zijn alle materialen beschikbaar en is het af te
bouwen traject kort, dan kan met een boedelkrediet de afbouw geëffectu-
eerd worden, zodat de totale aanneemsom in elk geval geclaimd kan
worden afgezien van een discount vanwege het niet kunnen nakomen
van de garantieverplichtingen. Naarmate de onderhanden bouwprojecten
groter zijn en het af te bouwen gedeelte groter, nemen de risico’s navenant
toe. Denk hierbij aan problemen als vooruit gefactureerde omzet en de
positie van dwangcrediteuren, waardoor de speelruimte vaak aanmerkelijk
is ingeperkt. Daarom zoeken curatoren in die gevallen sneller naar een
kandidaat die het hele project of alle projecten wil overnemen. Weliswaar
zal die koper dezelfde risico’s incalculeren bij het bepalen van zijn prijs,
maar in elk geval weet de curator direct na de overname wat hij overhoudt.

5. Doorstart

Als een doorstart wordt beoogd en de voorbereidingen daarvoor zijn reeds vóór
het faillissement nagenoeg afgerond, dan zal niet of nauwelijks een boedelkre-
diet nodig zijn, omdat het juist de bedoeling van de doorstarter is om ongeveer
naadloos en zonder veel ruis door te gaan en dus de eerste of tweede dag van

19. Leveranciers met eigendomsvoorbehoud en banken met een pandrecht op voorraden zullen
ongetwijfeld vergoedingen vragen voor het verbruiken van de grondstoffen en halffabri-
katen. Daarbij gaat het in hun visie niet om de liquidatiewaarde maar om de veel hogere
administratieve waarde, juist omdat er niet geliquideerd maar doorgeproduceerd wordt.
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het faillissement de deal met de curator af te ronden. In een enkel arrondis-
sement wordt desgevraagd reeds vóór het faillissement een beoogd curator door
de rechtbank aangewezen en deze kan dan onderzoeken of een doorstart
gegeven de situatie de beste optie is en vervolgens met de doorstarter en de
financiers aan tafel om de beoogde deal uit te onderhandelen. Jammer genoeg
voelen de meeste rechtbanken niets voor deze werkwijze, hoewel de resultaten
voor zover mij bekend alleen maar positief zijn. De beoogd curator kan in
betrekkelijke rust zijn inventarisatie doen en de onderhandelingen voeren, waar
hij in de eerste dagen na het uitspreken van het faillissement veel meer ballen
tegelijk in de lucht moet houden. Inmiddels bepleiten meerdere schrijvers de
benoeming van een beoogd curator op een zodanig vroeg moment, dat een goed
voorbereide doorstart ook direct na het uitspreken van het faillissement kan
worden geëffectueerd. Hierdoor wordt de kans dat de doorstart uiteindelijk ook
een succes wordt aanmerkelijk vergroot.20

Zijn er geen afgeronde plannen maar bestaan er wel voldoende vooruitzichten
om in een nieuwe entiteit de activiteiten voort te kunnen zetten – soms binnen
het zelfde concern –, dan zal de curator de onderneming draaiende moeten
houden en daarvoor een boedelkrediet nodig hebben. In de praktijk zal de
doorstart in nagenoeg alle gevallen worden gefinancierd door de partijen die de
onderneming ook vóór faillissement al financierden en dus zal de curator zich
ook daar als eerste melden. Samen met de ondernemer zal een zo nauwkeurig
mogelijke berekening gemaakt worden van de voor de beoogde periode te
maken kosten die nodig wordt geacht om de onderhandelingen over de
doorstart af te ronden. Vervolgens moeten de financiers overtuigd worden
van het nut om het boedelkrediet te verstrekken. Daar zal de curator alleen dan
in slagen indien de financiers ook positief staan tegenover de beoogde door-
start. Want als zij de doorstart onhaalbaar achten zullen ze niet hun risico willen
uitbreiden door een boedelkrediet te verstrekken, waarvan, vanwege de twijfels
over de doorstart, nagenoeg zeker is dat dit niet integraal zal kunnen worden
terugbetaald. Een spectaculair voorbeeld was natuurlijk het faillissement van
Daf in 1993 en de doorstart in afgeslankte vorm in Daf Trucks NV. Door de
afslanking ging er veel werkgelegenheid verloren in de regio Eindhoven. Het

20. Zie TvI 2011, 23, waarin N.W.A. Tollenaar een oproep doet aan zowel de advocaten van de
in moeilijkheden verkerende ondernemingen als aan de rechtbanken in Nederland om zodra
daar vanuit de wankelende onderneming om gevraagd wordt een beoogd curator en een
beoogd rechter-commissaris aan te wijzen, zodat een activa-transactie optimaal kan worden
voorbereid. Hij ziet onder het huidig recht geen juridische belemmeringen en geeft
uitgebreid aan hoe het in zijn visie op een goede manier ingevuld zou kunnen worden.
Tegelijk dringt hij wel bij de wetgever aan op aanpassing van de regels over het akkoord,
zodat een akkoord gemakkelijker is te bereiken, werking heeft tegen alle crediteuren en ook
buiten surseance of faillissement beschikbaar is.

J.H.S.G.K. Timmermans

68



was voor curatoren, gezien de druk die vanuit de werknemers en vakbonden
werd uitgeoefend, geen gemakkelijke klus om deze doorstart te effectueren,
maar met de hulp van het ministerie van Economische Zaken en wat druk op
andere financiers kon de doorstart geëffectueerd worden en die is ook erg
succesvol gebleken.

6. Verkoop van de onderneming going concern

De laatste situatie waarin een boedelkrediet een absolute noodzaak is om de
curator voldoende tijd en speelruimte te geven om zijn doel te bereiken is
wanneer hij de kansen wil onderzoeken om de onderneming of grote delen
daarvan going concern te verkopen. Het zal dan doorgaans om een langere
periode gaan dan bij de doorstart, omdat het verkooptraject nog moet worden
opgestart en het volstrekt onzeker is of het hele traject wel met een goed
resultaat kan worden afgesloten. Financiers zullen vanwege die onzekerheid in
deze situatie nog gereserveerder zijn en niet zo snel bereid een boedelkrediet
met de curator af te sluiten. Het is immers niet eenvoudig om vanuit een
faillissement een koper te vinden voor de gehele onderneming of grote delen
daarvan. De concurrenten zijn vaak blij als de failliete onderneming simpelweg
wordt geliquideerd, waarbij ze hoogstens bereid zijn enige krenten uit de pap
over te nemen, maar vooral niet alle activa van de onderneming. De bereidheid
zal bij financiers toenemen indien de curator kan aantonen, dat er zodanig
positieve geluiden uit de markt tot hem zijn gekomen, dat de kans op een
succesvol verkooptraject aanzienlijk wordt geacht. Bij het faillissement van
Fokker in 1996 hebben bewindvoerders/curatoren verschillende onderdelen van
de vliegtuigbouwer in de lucht gehouden met behulp van een omvangrijk
boedelkrediet dat door de grote belanghebbenden moederbedrijf Dasa en mede-
aandeelhouder de Staat der Nederlanden werd verstrekt. Bestelde vliegtuigen
werden afgebouwd ook nog in de periode na faillissement. Er bestond heel
lang de hoop op een overname, maar dat bleek niet realiseerbaar en uiteindelijk
is Fokker in onderdelen verkocht. Dit voorbeeld laat zien, dat als de belangen
maar groot genoeg zijn, er wel een weg gevonden wordt om een boedelkrediet
van de grond te krijgen, maar dat het succesvol verkopen van de onderneming
toch een heel lastige opgave blijft.

7. De positie van het boedelkrediet binnen de boedelvorderingen

Als er geen bijzondere afspraken worden gemaakt zal de vordering uit hoofde
van het boedelkrediet een concurrente boedelvordering opleveren. In elk geval
een boedelvordering omdat de vordering ontstaat door expliciet handelen van
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de bewindvoerder/curator. Maar in de meeste gevallen zullen de financiers
slechts bereid zijn het boedelkrediet te verstrekken als de bewindvoerder/
curator bereid en in staat is zekerheden te verstrekken. Als er nog ‘vrij actief’
is kan de bewindvoerder/curator daarop een zekerheid doen vestigen, maar
omdat de meeste activa in zekerheid gegeven zullen zijn aan de financiers van
de onderneming, rest er tijdens faillissement vaak niet meer dan een pandrecht
op de nieuwe vorderingen die ontstaan doordat de onderneming tijdelijk wordt
voortgezet. Voor financiers is dat lang niet altijd voldoende. Zij bedingen voor
zoveel nodig daarom dat hun vordering een zodanige preferentie binnen de
boedelvorderingen krijgt, dat eigenlijk alleen de curator met zijn salarisvorde-
ring voorrang heeft. Daar is niks mis mee zeker niet indien de vorderingen van
werknemers, fiscus en bedrijfsvereniging over de periode dat de activiteiten
worden voortgezet met behulp van het boedelkrediet, ook uit dat boedelkrediet
worden voldaan. In feite kan een koppeling gelegd worden tussen de preferentie
die de financier van het boedelkrediet bedingt met de feitelijke voorrang die
makelaars, taxateurs en adviseurs bedingen alvorens ze hun diensten verlenen
ten behoeve van de boedel. De door de financier van het boedelkrediet
verleende dienst is het verstrekken van geld, waar de dienst van de makelaar
bestaat uit het verkopen van actief uit de boedel. Die preferente positie – voor
zover nodig in plaats van de door mij en anderen bepleite feitelijke voorrang -
bedingen is van belang, omdat anders de autonoom ontstane vorderingen,21 die
krachtens jurisprudentie van de Hoge Raad ook tot de boedelvorderingen
behoren, meedelen in de opbrengsten, waardoor de kans op volledige terug-
betaling van het boedelkrediet al snel illusoir wordt. In de praktijk komt het ook
voor dat curatoren bereid zijn om de nieuw gevestigde zekerheden mede tot
zekerheid te laten strekken van de pre-faillissementsvorderingen van de finan-
ciers. Hoewel dit niet het normale uitgangspunt is kan het als resultaat van de
onderhandelingen naar voren komen in die situatie dat de curator vanwege het
door hem ingeschatte grote belang van de boedel per se het boedelkrediet
wenst en de financiers slechts bereid zijn het boedelkrediet te verstrekken onder
deze voorwaarde, die in diverse buitenlandse rechtstelsels overigens volstrekt
gebruikelijk is .

8. Vastlegging van de overeenkomst

Voor een reguliere financiering van een onderneming van enige omvang beslaat
de financieringsdocumentatie vandaag de dag complete boekwerken. Blijkbaar
vinden de financiers het nodig om tot in detail de afspraken op schrift te stellen,
ook nog voorzien van een pakket algemene voorwaarden, zodat er geen enkele

21. Denk hier aan o.a. de huurvordering van 3 maanden na opzegging curator, affinancierings-
verplichtingen pensioenen en vakantiedagen werknemers.

J.H.S.G.K. Timmermans

70



eventualiteit over het hoofd wordt gezien. Hoe anders gaat dat bij de vastleg-
ging van het boedelkrediet. In vaak heel korte tijd wordt afgesproken welke
hoofdsom wordt verstrekt en tegen welk rentepercentage en worden de overige
voorwaarden uitonderhandeld, zoals die in de vorige paragrafen reeds aan de
orde zijn geweest. De vastlegging geschiedt hetzij in een onderhandse akte van
enkele pagina’s, maar vaker nog in de vorm van een brief van de financier aan
de curator, welke brief door de curator voor akkoord wordt ondertekend en
geretourneerd. Dit gebeurt mede vanuit het vertrouwen over en weer dat
eventuele discussies binnen de context van de gemaakte afspraken zullen
worden opgelost. Een verklaring hiervoor is enerzijds dat er doorgaans te
weinig tijd is om uitgebreid te gaan discussiëren over de voors en tegens van
bepaalde voorwaarden en anderzijds de looptijd van het krediet beperkt is,
partijen heel precies in kaart hebben gebracht waaraan het krediet mag worden
besteed en wat er met de opbrengsten die binnenkomen moet gebeuren.
Bovendien kan er gezien het faillissement en een dergelijke korte periode
ook niet veel gebeuren waarvoor bij normale financieringen wel allerlei zaken
tot in detail in de documentatie worden beschreven.

9. Voorbeeld uit de praktijk

Aan de hand van onderstaand praktijkvoorbeeld wil ik schetsen hoe alle
betrokken partijen, als er sprake is van een breed gedragen inzicht dat een
boedelkrediet nodig is om kapitaalvernietiging te beperken en per saldo profijte-
lijk kan zijn voor alle partijen, onder grote tijdsdruk in staat zijn om binnen enkele
dagen het proces van onderhandelingen af te ronden, een overeenkomst te sluiten
en tot uitvoering over te gaan.

Ik heb de casus geanonimiseerd en vereenvoudigd voor een betere leesbaarheid.

Er was sprake van een concern van vennootschappen, actief in de food-sector,
bestaande uit een Holding, een tussenholding en daaronder een aantal werkmaat-
schappijen, waaronder enkele buitenlandse. De aandeelhouders in de holding
waren een Private Equity Partij en enkele kleine aandeelhouders. De groep werd
gefinancierd door een consortium van vier banken op Holdingniveau voor
afgerond € 40 miljoen. Alle groepsvennootschappen waren hoofdelijk aansprake-
lijk voor de financiering en tot zekerheid daarvoor hadden de banken hypotheek
op de registergoederen en waren de inventaris, de voorraden en de vorderingen
door de diverse vennootschappen aan hen verpand.

De financiële problemen ontstonden door investeringen in overhead en
onrendabele acquisities gebaseerd op veel te hoge groeiverwachtingen. Er werd
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alleen op omzet gestuurd en niet op winst. Tevens was de administratieve
organisatie onvoldoende, zodat de window dressing ook veel te laat aan het
licht kwam. In de zomer van 2003 wordt het zittend management door de
aandeelhouders ontslagen en worden interim-managers met ervaring in de food-
sector aangetrokken om de problemen op te lossen. In de maanden die volgen
wordt intensief overlegd en onderhandeld tussen de belangrijkste stakeholders,
aandeelhouders, management, banken en belangrijkste crediteuren, om te
komen tot een financiële herstructurering en inbreng van aanvullend eigen
vermogen. Langs deze weg kon tijd gevonden worden om de problemen op te
lossen en de onderneming weer winstgevend te maken. Eind oktober 2003 werd
duidelijk dat geen overeenstemming kon worden bereikt. De gevolgen zijn
groot. De banken zeggen de financieringsovereenkomsten op en het manage-
ment moet besluiten surseance van betaling van de holding, tussenholding en
Nederlandse werkmaatschappijen aan te vragen. Op 29 oktober worden twee
bewindvoerders aangesteld.

Zij voeren in de eerste dagen een tweesporenbeleid. Zowel proberen met alle
partijen alsnog overeenstemming te bereiken over een financiële herstructure-
ring als tegelijkertijd stappen zetten om het bedrijf going concern te houden. De
maanden november en december zijn voor dit bedrijf de piekmaanden wat de
omzet betreft, zodat naar verwachting een positieve exploitatie voor die periode
mogelijk moet zijn. Veel belangrijker nog is het om het bedrijf echt aan de gang
te houden, terwijl in een overzienbare periode naar een koper voor de onderne-
ming kan worden gezocht. Het is duidelijk dat potentiële kopers bereid zijn
meer te betalen, indien ze een lopend bedrijf kunnen overnemen. Ze hebben dan
immers het voordeel dat de vaste afnemers nog niet op zoek zijn gegaan naar
andere leveranciers en dat ze ook niet geconfronteerd worden met allerlei
opstartkosten.

De onderhandelingen over de financiële herstructurering lopen definitief vast en
ondertussen doet zich op het andere spoor een complicatie voor. Binnen het
bankenconsortium bestaat verschil van inzicht. Twee banken geloven niet in de
toekomst van de onderneming en zijn dan ook niet bereid te participeren in een
eventueel boedelkrediet. Zij willen eruit. Een van die banken was de agent van
het consortium. De beide andere banken komen hierdoor in een moeilijk parket.
De banken die eruit willen stappen willen terugbetaling van een zo groot
mogelijk deel van hun vordering door uitwinning van de zekerheden. Als dat
laatste zou gebeuren is de kans op een goede verkoop van (een zo groot
mogelijk deel van) de onderneming nagenoeg uitgesloten. Stilleggen van de
onderneming betekent nagenoeg altijd een directe waardevermindering van de
activa, waardoor hoogstens nog de liquidatiewaarde kan worden gerealiseerd.
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Een dilemma derhalve voor de beide banken die nog wel zaken wilden doen
met de bewindvoerders, omdat zij meenden daar voordelen mee te kunnen
behalen voor banken, bewindvoerders en zeker ook het personeel. Het per-
soneel immers kan op deze manier in elk geval nog een aantal maanden
doorwerken en er bestaat een substantiële kans dat een groter deel van het
personeel “mee zal kunnen” als een koper voor de onderneming kan worden
gevonden.

Kortom een moeilijk dilemma voor de banken die wel verder willen, zeker ook
gezien de tijdsdruk die er bestond, zoals die altijd een belangrijke factor is in
deze fases. Veel tijd om zaken grondig uit te zoeken en door te rekenen is er
niet. Zij moeten eerst de voorwaarden vaststellen waarop ze bereid zijn de beide
andere banken uit te kopen en die vervolgens uitonderhandelen met die beide
andere banken. Een flinke uitbreiding derhalve van hun obligo met een
substantieel risico, want of alle mooie plannen uiteindelijk ook per saldo een
positief resultaat zullen opleveren, wordt pas duidelijk aan het eind van de rit.
Omdat de liquidatiewaarde van de activa werd geschat op tussen de 20 en 25%
van de vordering van de banken en de uitstappende banken aanstuurden op een
liquidatiescenario, moesten zij genoegen nemen met verkoop van hun vorde-
ringen aan de andere banken tegen een discount van 75%. Dit betekende
een uitbreiding van het obligo voor ieder van de overnemende banken met ca.
€ 2,5 miljoen. Bovendien moest één van de doorgaande banken de rol van de
agent overnemen, waarvoor naast de vereiste juridische stappen vooral ook de
nodige administratieve handelingen moesten worden verricht.

Parallel aan deze onderhandelingen wordt met bewindvoerders gesproken over de
hoogte van het gevraagde boedelkrediet en de voorwaarden waaronder de beide
banken bereid zijn dat boedelkrediet te verstrekken. Uiteindelijk werd overeen-
stemming bereikt over een boedelkrediet van € 7 miljoen met een looptijd van
vier weken, een passende rentevergoeding en met als zekerheden: verpanding van
de nieuwe voorraden en debiteurenvorderingen, verpanding van de aandelen in de
dochtervennootschappen tevens geldend als zekerheid voor de bestaande finan-
ciering en een hoge voorrang voor het boedelkrediet onder de boedelvorderingen,
direct na het salaris van de curator en de met de voortzetting van de onderneming
gemoeide directe kosten, zoals salaris personeel, sociale lasten en huurverplich-
tingen. Deze hoge voorrang voor de banken voor hun boedelvordering uit hoofde
van het boedelkrediet leidt er in de praktijk toe, dat de opbrengst van de
bodemzaken (nagenoeg) geheel dient te worden aangewend om de boedelschul-
den, waaronder het boedelkrediet te voldoen, waardoor er niets overblijft waarop
de fiscus haar pre-faillissementsvordering waarvoor het bodemvoorrecht geldt
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kan verhalen. Dit heeft dus het effect dat de bodemzaken materieel gezien mede
dienen tot ‘zekerheid’ voor het boedelkrediet.22

Onder leiding van de al in de onderneming actieve interim-managers hebben
bewindvoerders vervolgens de onderneming laten doordraaien, werden nieuwe
voorraden ingekocht en kon de productie in volle omvang worden voortgezet.
Als gezegd was dit de normale piekperiode voor de onderneming, was er een
volle orderportefeuille en wilde ook het personeel zijn uiterste best doen in de
hoop op een overname door een krachtige partij, waardoor zo veel mogelijk
mensen hun baan zouden kunnen houden. In de vier weken van het boedel-
krediet tot begin december kon op deze manier in betrekkelijke rust gezocht
worden naar een koper van het (grootste deel van het) bedrijf.

In de eerste week van de surseance hadden zich al kandidaat kopers bij bewind-
voerders gemeld, maar hun biedingen op het Nederlandse deel van de onderne-
ming waren in de ogen van bewindvoerders en zekerheidsgerechtigden volstrekt
onvoldoende. Bovendien hadden betrokkenen het gevoel dat er in de markt voor
deze onderneming meer gegadigden zouden moeten zijn. Daarom werd een
Mergers and Acquisitions afdeling van een bank ingeschakeld. In de tweede week
van november maakten zij een analyse van het Nederlandse deel van de
onderneming, vervolgens een verkoopmemorandum, stelden zij een lijst van
potentiële gegadigden op en werden die partijen door hen benaderd. De insteek
was dat het gehele verkoopproces binnen vier weken moest zijn afgerond.

Aan het eind van de vierde week liggen er meerdere biedingen en wordt
besloten met de twee hoogste bieders verder te praten met het doel nog in het
weekend met één van beiden finale overeenstemming te bereiken. Begin
december wordt de surseance op verzoek van bewindvoerders door de recht-
bank omgezet in faillissement met benoeming van bewindvoerders tot cura-
toren. Hierdoor krijgt de uiteindelijke koper de handen vrij om dat deel van het
personeel dat hij niet wil overnemen, door curatoren via het faillissement te
laten afvloeien. Omdat voor de nieuwe week weer verplichtingen moeten

22. In het onderhandelingsproces met bewindvoerders/curatoren speelden de bodemzaken en het
bodemvoorrecht van de fiscus tijdens faillissement een belangrijke rol. De banken hebben
zelf ook apart met de fiscus gesproken. Uitgangspunt in dat gesprek was dat de verwachte
omvang van de boedelschulden de liquidatiewaarde van de bodemzaken (ca. € 4 miljoen) zal
overtreffen waardoor de fiscus niets zou ontvangen uit de opbrengst van de bodemzaken uit
hoofde van haar bodemvoorrecht. De banken doen de fiscus het voorstel om afstand te doen
van haar bodemvoorrecht tegen ontvangst van € 750.000. Op zich heeft de Ontvanger wel
oren naar het idee, maar zijn vraagprijs is veel te hoog, waardoor de banken uiteindelijk
kiezen voor de deal – voor zoveel nodig – met de bewindvoerders over de hoge preferentie
van het boedelkrediet.
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worden aangegaan wordt van de banken een garantie voor de nakoming van die
verplichtingen gevraagd. Het is de bedoeling dat direct op de maandag na het
weekend het over te nemen Nederlandse deel van de onderneming voor rekening
en risico van de koper wordt voortgezet, waarna deze betalingsgaranties door
koper zullen worden overgenomen. Uiteindelijk lopen de gesprekken met één van
de twee hoogste bieders op niets uit en wordt alle aandacht geconcentreerd op het
slagen van de onderhandelingen met de overblijvende partij.

In een weekend begin december vinden intensieve onderhandelingen plaats:
1. Tussen curatoren, banken en de kandidaat koper over de overnameprijs van

de activa;
2. Tussen de kandidaat koper en de vakbonden over welk deel van het

personeel ‘mee zou gaan’ en welk deel zou moeten afvloeien;
3. Tussen curatoren en banken over de verdeling van de opbrengst van de

bodemzaken en over de pre en post surseance-debiteuren die op andere
rekeningen dan die van de banken hadden betaald.

Als alle kruitdampen op zondagavond zijn opgetrokken blijken alle partijen
tevreden te zijn. De koper omdat hij snel zaken heeft kunnen doen op een voor
hem acceptabele prijs en meteen kan gaan profiteren van de kerstpiek die nog
moet komen. De curatoren omdat zij € 1,5 miljoen ontvangen als vergoeding
voor hun werkzaamheden en uit hoofde van de verdeling van de opbrengst van
de bodemzaken. De vakbonden en (een groot deel van) het personeel, omdat bij
deze koper het grootste aantal personeelsleden hun baan heeft behouden. De
banken, omdat zij als zekerheidsgerechtigden op de activa, niet alleen het
boedelkrediet geheel afbetaald kregen, maar ook een zodanig hogere opbrengst
voor de verbonden activa ontvingen dan de een maand daarvoor geschatte
executiewaarde, dat daardoor hun verlies substantieel lager uitkwam dan
gedacht. Dit laatste verbeterde nog verder door de latere verkoop van de
aandelen respectievelijk activa van de buitenlandse dochtervennootschappen.

De conclusie kan dan ook worden getrokken dat door de verstrekking van het
boedelkrediet voor vier weken voldoende tijd is gecreëerd om in betrekkelijke
rust een goede koper voor de onderneming te vinden, daarmee de onder-
handelingen te voeren en deze af te ronden. Bewindvoerders/curatoren en de
twee doorgaande banken hebben hun nek uitgestoken om dit proces tot een
goed einde te brengen en zijn daarin geslaagd en per saldo ook voor beloond
door betere opbrengsten.
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10. Conclusies

Over het boedelkrediet is weinig geschreven en er is nauwelijks jurisprudentie.
Er is geen wettelijke regeling in de faillissementswet en naar het zich laat
aanzien zal die er voorlopig ook niet komen.

Maar de praktijk redt zich prima zonder een wettelijke regeling in die situaties
waarin het gewenst of nuttig is om de activiteiten van de onderneming
gedurende korte of langere tijd voort te zetten. Die situaties doen zich met
name voor als er een gevulde orderportefeuille of ander onderhanden werk is,
een doorstart wordt onderzocht of een verkoop going-concern van de onderne-
ming of een groot deel daarvan wordt nagestreefd. In die situaties vinden
bewindvoerder/curator, financiers en andere betrokkenen elkaar om met behulp
van een boedelkrediet te bewerkstelligen dat hogere opbrengsten voor de activa
worden gerealiseerd, meer werkgelegenheid kan worden behouden en onnodige
kapitaalvernietiging wordt voorkomen. Omdat het boedelkrediet per definitie
een risicovolle financiering betreft, zullen financiers maximaal proberen zeker-
heden te verkrijgen, die de kans op integrale terugbetaling vergroten en zal met
datzelfde doel bedongen worden dat de vordering uit hoofde van het boedel-
krediet een hoge preferentie krijgt onder de boedelvorderingen.

Met het in paragraaf 9 beschreven praktijkvoorbeeld heb ik willen laten zien dat
het – na een zorgvuldige analyse en afweging van de risico’s die onlosmakelijk
aan een boedelkrediet verbonden zijn – met elkaar de stap durven zetten tot
profijtelijke resultaten kan leiden.
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De ondernemende curator en garanties

MR. R.A.L.M. VAN DOOREN1

I. Inleiding

Hoewel er op zich niets op tegen is, dat een curator ondernemend is, moet hij2

zich ervan bewust blijven, dat hij geen ondernemer is en dat zijn werkzaam-
heden er in de eerste plaats op gericht moeten zijn de failliete boedel te beheren
en te vereffenen.3 De curator verricht zijn taak in de eerste plaats ten behoeve
van de gezamenlijke schuldeisers. De Hoge Raad verwoordde dat in 19104 als
volgt:

‘De bemoeiingen van de curator moeten echter steeds ondergeschikt blijven
als leidend beginsel aan het beheren en afwikkelen van het faillissement,
zodanig dat gelijkmatig, dit is overeenkomstig ieders rechtmatige aan-
spraak, worden behartigd alle daarbij betrokken belangen en tot het meeste
voordeel des boedels.’

Inmiddels is overigens deze strakke leer iets genuanceerd in onder meer het
Maclou-arrest.5

Het verschijnsel is niet onbekend: een curator, meestal in afwachting van een
geplande doorstart, neemt op de – inmiddels verlaten – stoel van de ondernemer
plaats en krijgt er een kick van om gedurende enige tijd in het kader van een
voortzetting leiding te geven aan de failliete onderneming.6

In zijn gedrevenheid om de onderneming draaiende te houden wil zo’n
curator wel eens minder doordacht te werk gaan om leveranciers over de streep
te trekken hun leveranties voort te zetten en daarbij aan deze leveranciers
toezeggingen te doen, die hij daarna niet gestand kan doen. Met name het
afgeven van een garantie, dat de levering nadien betaald zal worden (als ‘boter

1. Ronald van Dooren is advocaat bij Boels Zanders Advocaten, vestiging Maastricht.
2. Voor de leesbaarheid gebruik ik de persoonsvorm ‘hij’, als ik de curator aanduid. Het moge

duidelijk zijn, dat hiermee ook het vrouwelijk equivalent bedoeld is.
3. Artikel 68 lid 1 Fw.
4. HR 10 januari 1910, W 8970.
5. HR 19 april 1996, NJ 1996, 727.
6. Waarvoor hij dan wél machtiging van de rechter-commissaris nodig heeft: artikel 98 Fw.
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bij de vis’ niet mogelijk is) is voor een curator een riskante zaak, zoals een
hierna te bespreken arrest aantoont.

Alvorens echter de gevolgen en risico’s van een door een curator niet nagekomen
garantie te bespreken, neem ik u eerst mee terug naar het oud BW, alwaar in
tegenstelling tot het huidige BW, een afzonderlijke bepaling aan de garantieover-
eenkomst was gewijd.

Op de algemene bepaling van artikel 1351 Oud BW, dat een partij in een
overeenkomst enkel zichzelf kan binden, stond het Oud BW een tweetal
uitzonderingen toe: het beding ten behoeve van een derde in artikel 1353 en de
garantieovereenkomst in artikel 1352:

‘Niettemin kan men zich voor eenen derde sterk maken of instaan door te
belooven, dat denzelve iets doen zal, behoudens de vordering tot schade-
vergoeding tegen dengenen, die voor eenen derden ingestaan of beloofd
heeft denzelven iets te doen bekrachtigen, indien deze derde weigert om de
verbindtenis na te komen.’

In tegenstelling tot borgtocht is een garantie denkbaar, indien een hoofd-
verbintenis ontbreekt, aldus het Hof Amsterdam in 1910.7 Hetzelfde Hof was
later voorts van mening, dat artikel 1352 BW Oud doelde op het geval, dat men
voor een derde instaat door te beloven, dat deze derde iets zal doen, waartoe hij
niet gehouden is, terwijl de borg instaat voor de derde, die wél tot nakoming
gehouden is.8 Zo beschouwd zou een curator, die een leverancier garandeert,
dat de (failliete) onderneming een overeenkomst zal nakomen, eerder met een
borg, dan met een garant vergeleken moeten worden.

Echter, één jaar later nam het Hof Den Haag al aan,9 dat het verschil tussen
borgtocht en zich sterk maken hierop neerkomt, dat een borg zich verplicht tot
nakoming (in de plaats van de hoofdschuldenaar), terwijl hij, die zich voor een
derde heeft sterk gemaakt, slechts verplicht is tot schadevergoeding.

Nakoming door de curator pro se ten opzichte van de leverancier (=betaling)
is nog wel voor te stellen, doch nakoming door de curator pro se ten opzichte
van een afnemer is dat niet, hoewel hij tegenover deze toch ook garanties kan
afgeven. Dit pleit dan weer voor het standpunt, dat als een curator een garantie
afgeeft, hij niet als borg optreedt.

7. Hof Amsterdam 30 december 1910 (W 9195).
8. Hof Amsterdam 19 maart 1931, W 12 310.
9. Hof Den Haag 27 juni 1932, NJ 1932, p. 1505.
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Hierboven ben ik ervan uitgegaan, dat er sprake is van een garantie, die moet
worden opgevat als een persoonlijk door de curator afgegeven garantie, welke
situatie beslist niet ondenkbaar is, vide het hierna te bespreken arrest.

De garantie of het zich sterk maken voor een derde, is niet met zoveel woorden
in het huidige BW teruggekeerd.10 Desondanks is het in het handelsverkeer een
veel gebruikte term om een partij over te halen om een contract aan te gaan,
maar ook om de kwaliteit van een product te onderstrepen.

Uit het welbekende Hoog Catharijne-arrest11 blijkt, dat aan het begrip garantie
geen vaststaande betekenis wordt toegekend. Met hantering van de overbekende
Haviltex-formule12 moest de Hoge Raad beslissen om welke betekenis van de
garantie (instaan voor) het in dat geval ging. In zijn conclusie als advocaat-
generaal bij eerdergenoemd Hoog Catharijne-arrest, alsmede in zijn bijdrage aan
de Asser-serie13 constateert Hartkamp vijf verschijningsvormen van een garantie
in het civiele recht:14

1. de schuldenaar staat in voor bepaalde feiten en gebeurtenissen, waarvan het
voorvallen of uitblijven een deugdelijke nakoming in de weg staat. Gevolg
hiervan is dat overmacht is uitgesloten;

2. de schuldenaar maakt zich sterk voor een derde. Hierdoor neemt de
schuldenaar een plicht tot schadeloosstelling op zich, indien de derde niet
doet wat van hem verwacht wordt. De derde wordt hierdoor niet gebonden;
het oude artikel 1352 BW Oud;

3. de garantie als resultaatsverbintenis; garantie heeft hier de status van een
afzonderlijk beding, waarbij de schuldenaar een bepaald resultaat toezegt;

4. de garantie in de betekenis van garantiebewijs en onderverdeeld in fabrieks-
garantie en verkopersgarantie. Deze komen meestal voor in koopovereen-
komsten en aanneming van werk;

5. ten slotte verwijstHartkampnaar het notarisarrest,15 doch de vrij vage betekenis
van ‘garantie’ in dit arrest is hier niet van belang.

10. Het komt enkel nog voor in artikel 1:88 lid 1 sub c BW, doch Boek 1 BW was al ingevoerd
ver voorafgaande aan de invoering van de Boeken 3 e.v. BW.

11. HR 22 december 1995, NJ 1996, 300.
12. Te kennen uit HR 13 maart 1981, NJ 1981, 635.
13. Asser-Hartkamp 4 I 2004, nr. 21 en Asser-Hartkamp-Sieburgh 6 I 2008, nr. 21.
14. Zie hierover ook serie Recht & Praktijk nr. 120: Wetenschappelijk Bureau AKD Prinsen van

Wijmen: garanties in de rechtspraktijk, p. 34 e.v.
15. HR 25 januari 1991, NJ 1992, 97.
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II. HET ARREST FIETS-0-FIT/MR. K. QQ16

Bijna dramatisch verliep het bewindvoerderschap van mr. K. te V. (hierna: de
bewindvoerder) in de surseance van de v.o.f. Bakker en Snoek te Nieuwe
Pekela. De bewindvoerder liep nog in zijn stageperiode als advocaat en
waarschijnlijk was dit een van zijn eerste surseances of faillissementen.
Mogelijk door zijn gedrevenheid om de surseance met succes te kunnen
voltooien met een akkoord, dan wel om de onderneming om andere redenen
te kunnen voortzetten, heeft de bewindvoerder enige maanden na zijn aanstel-
ling (6 februari 1981) aan meerdere leveranciers van de sursiet geschreven:

‘In mijn hoedanigheid van bewindvoerder van bovenvermelde surseance
kan ik u thans het volgende berichten (…). Aangezien u zich bereid heeft
verklaard de goederenvoorraad van het bedrijf aan te vullen met door u te
leveren goederen in consignatie, verzoek ik u thans tot daadwerkelijke
levering over te gaan, waarbij ik ervoor insta (onderstreping door auteur)
dat bij verkoop van de door u geleverde goederen zal worden afgerekend
tegen factuurwaarde.’

Niet alleen Fiets-O-Fit, maar ook andere leveranciers hebben naar aanleiding van
dit schrijven goederen (thans geheten: zaken) geleverd aan de sursiet. Helaas heeft
de surseance niet tot een akkoord en overleving van het bedrijf geleid, want op
2 oktober 1981 is het faillissement van v.o.f. Bakker en Snoek uitgesproken. Kort
daarvóór hebben de leveranciers op verzoek van de bewindvoerder hun in
consignatie geleverde goederen teruggehaald en toen bleek, dat een aanzienlijk
deel van de voorraad verdwenen c.q. verkocht was. De faillissementsboedel bleek
later niet in staat om het ontbrekende deel aan de leveranciers te vergoeden,17

hetgeen Fiets-O-Fit deed besluiten om de bewindvoerder persoonlijk aan te
spreken op de door hem afgegeven garantie. Uit het tussenarrest van het Hof
blijkt, dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van de maatschap, bij wie de
bewindvoerder in dienst was, om niet opgehelderde redenen geen dekking bood.
Fiets-O-Fit vorderde van de bewindvoerder pro se aan hoofdsom fl. 65.773,18 en
de andere leverancier fl. 15.182,46; tezamen met rente en kosten een claim van
méér dan fl. 100.000,- op de bewindvoerder in persoon; voorwaar geen flauwe
kul voor een jonge advocaat, zeker in 1981 niet!

Door de Rechtbank werd de bewindvoerder zonder pardon pro se veroordeeld,
mede omdat Fiets-O-Fit stelde, dat zij erop vertrouwen mocht, dat er sprake was

16. HR 31 mei 1991, NJ 1991, 777.
17. Uit het arrest HR 30 juni 1989, NJ 1989, 805 blijkt, dat er naast Fiets-O-Fit nog ten minste

één leverancier aldus schade heeft geleden.
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van een persoonlijke garantie en dat zij enkel om die reden besloten had om tot
levering over te gaan; een garantie door de boedel zou voor haar niet acceptabel
zijn geweest. Ik wil dit oordeel van de Rechtbank in twijfel trekken. Immers: de
bewindvoerder hief zijn brief aan met de mededeling, dat hij deze schreef in
zijn hoedanigheid van bewindvoerder. In tegenstelling tot de Rechtbank waag
ik voorts te betwijfelen of Fiets-O-Fit werkelijk ervan was uitgegaan, dat de
bewindvoerder zich persoonlijk garant wilde stellen. Bij twijfel – en dat lag hier
toch wel voor de hand – had het ten minste op de weg van Fiets-O-Fit gelegen
om tevoren uitdrukkelijk aan de bewindvoerder op dit punt uitsluitsel te vragen.

Wat hiervan ook zij: de Rechtbank oordeelde anders en het Hof verwierp de
hiertegen gerichte grief. Inmiddels – na de veroordeling door de Rechtbank –

dreigde de bewindvoerder met zijn jonge gezin in een financiële afgrond te
vallen en dan is goede raad duur. De raad, die hij vervolgens van een bevriende
confrère uit Den Haag kreeg, bleek in elk geval heel goed.

Op diens advies liet Mr. K. zijn echtgenote op 15 oktober 1985, bijna vier
jaar na te zijn aansprakelijk gesteld aan Fiets-O-Fit, een brief schrijven, waarin
zij de door mr. K. aan Fiets-O-Fit verstrekte garantie op grond van artikel 1:89
jo. 1:88 lid 1 sub c BW vernietigde. Deze vernietiging werd door het Hof
terecht geoordeeld en dit oordeel werd door de Hoge Raad na een gelijk-
luidende conclusie van de A-G Hartkamp gesanctioneerd. Kortom: de echt-
genote als redster in de nood, zegt Luijten in zijn noot onder het arrest.

Een reddende engel geeft de situatie wellicht nog beter aan: een deus ex
machina; als uit het niets verscheen zij en redde het gezin.

De echtgenote van mr. K. beriep zich dus op artikel 1:88 lid 1 sub c, de
gezinsbeschermende bepaling, die toen nog de toevoeging ‘normale’ miste in
de zinsnede ‘anders dan in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf’.18 De
Hoge Raad gaf in die tijd al een restrictieve uitleg aan deze zinsnede en die
uitleg herhaalde hij in dit arrest. De Hoge Raad bevestigde het oordeel van het
Hof, dat het afgeven van garanties als deze in de normale uitoefening van het
beroep van advocaat – ook bij het vervullen van de functie van bewindvoerder –
niet gebruikelijk is.

III. De betekenis van dit arrest

De meest voor de hand liggende les uit dit arrest zou eigenlijk moeten zijn, dat
enkel personen, die gehuwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben, zich
tot curator of bewindvoerder mogen laten benoemen. Het lijkt er alleszins op,

18. ‘normale’ is eerst toegevoegd bij de wetswijzigingen van 1992.
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dat zij dan ‘naar hartenlust’ garanties kunnen afgeven, die later dan weer door
hun echtgenoot of geregistreerd partner kunnen worden vernietigd.

Hoewel het arrest Fiets-O-Fit/Mr. K. nu twintig jaar oud is, verwacht ik niet dat
de Hoge Raad in een vergelijkbaar geval thans anders zal oordelen. De tekst van
artikel 1:88 lid 1 sub c BW is weliswaar in 1992 uitgebreid met de term ‘normale’,
doch dit was in feite niet meer dan een codificatie van reeds bestaande rechtspraak.
Deze wettelijke bepaling is tevens aangevuld met een lid 5,19 houdende een
beperking van lid 1 sub c, indien de bewuste rechtshandeling (hier: de garantie)
wordt verricht door een bestuurder van een NVof BV, die daarvan alleen of met
zijn medebestuurders, de meerderheid van de aandelen houdt20 en mits deze
geschiedt ten behoeve van de normale uitoefening van het bedrijf van die
vennootschap.

Deze in lid 5 vervatte aanvulling zal om meerdere redenen mijns inziens de
uitkomst van het arrest Fiets-O-Fit/Mr. K niet veranderen. In de eerste plaats
heeft de Hoge Raad in 200021 geoordeeld, dat de toestemming van de echt-
genote alleen dán niet vereist is, indien de rechtshandeling, waarvoor de in
artikel 1:88 lid 1 sub c BW bedoelde zekerheid wordt verstrekt, zélf behoort tot
de rechtshandelingen, die in de normale uitoefening van het bedrijf plegen te
worden verricht. Dat heeft de wetgever volgens de Hoge Raad in lid 5 bedoeld
met de term ‘ten behoeve van’. In het geval van een garantie door een advocaat/
bewindvoerder of -/curator gaat het echter niet om een rechtshandeling, waar-
voor de zekerheid wordt gesteld; de zekerheidsstelling (de garantie) is immers
de rechtshandeling zelf.

Bovendien is de curator geen aandeelhouder noch bestuurder van de
gefailleerde vennootschap, te wier behoeve zijn garantie immers wordt afge-
geven.

De slotsom moet daarom mijns inziens luiden, dat de leer van de Hoge Raad in
het arrest van Fiets-O-Fit/Mr. K. thans nog altijd zal gelden.

IV. De garanderende curator/bewindvoerder

Zoals hierboven bij de bespreking van het arrest Fiets-O-Fit/mr. K. q.q. reeds
met enige verbazing door mij gemeld is, heeft de Rechtbank in haar vonnis, dat
tot dit arrest geleid heeft, beslist dat er in casu sprake was van een persoonlijke
garantie van de bewindvoerder, hoewel hij zijn brief aan de leveranciers was

19. Tot 2003 was het nog als lid 4 genummerd.
20. Ook getrapt: HR 11 juli 2003, NJ 2004, 173.
21. HR 14 april 2000, NJ 2000, 689.
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aangevangen met de vermelding ‘In mijn hoedanigheid van bewindvoerder’.
De Rechtbank had zich in haar oordeel tevens laten leiden door de stelling van
de leveranciers, dat zij in de overtuiging verkeerden, dat de bewindvoerder zich
persoonlijk garant had gesteld, omdat ze met een garantie van de in surseance
verkerende vennootschap.

Wat er ook zij van dit oordeel, een les hieruit moet zijn, dat een curator/
bewindvoerder kennelijk niet duidelijk genoeg kan zijn tegenover de (nieuwe)
contractanten van de boedel of de vennootschap. In voorkomend geval, dat een
contractant een garantie voor betaling of nakoming verlangt, zal de curator/
bewindvoerder in niet voor misverstand vatbare bewoordingen moeten aange-
ven, dat deze garantie door de boedel (of de vennootschap bij surseance) wordt
gegeven. Een duidelijke uitleg erbij, hoe de curator/bewindvoerder denkt de
overeenkomst te kunnen nakomen met zo nodig een calculatievoorbeeld, kan
zeker geen kwaad.

Het is in bijzondere gevallen zelfs toegestaan aan een curator om een vordering
van zulk een boedelcrediteur bij voorrang te voldoen, als ware hij een
preferente in plaats van concurrente boedelcrediteur. Zulk een crediteur wordt
in curatorenland een ‘dwangcrediteur’ genoemd22 en een dwangcrediteur mag
bij voorrang voldaan worden, indien zulks in het belang van alle crediteuren is.
Ik kan mij goed voorstellen, dat – indien een tijdelijke voortzetting van de
onderneming noodzakelijk is om een hogere koopprijs voor het actief te
realiseren – de curator/bewindvoerder aan de nieuwe contractanten toezegt,
dat hij ze als dwangcrediteuren direct zal voldoen uit het beschikbare boedelac-
tief of uit het beschikbare boedelkrediet.

Een andere mogelijkheid is om de schuld aan de bewuste boedelcrediteuren als
een bijzondere boedelschuld aan te merken, die vóór alle boedelschulden, zelfs
vóór het salaris van de curator/bewindvoerder uitbetaald wordt uit het actief, dat
vergaard is door het aangaan van de specifieke schuld. Een voorbeeld: een
onroerende zaak wordt verkocht en de kosten van de taxateur worden als
allereerste voldaan uit de opbrengst van deze verkoop. Een garantie als deze
kan een curator gerust geven, daar die immers is gebaseerd op de wet.23

Indien een curator/bewindvoerder echter niet zo verstandig is geweest en
onvoldoende duidelijk heeft aangegeven, dat de garantie enkel door de boedel
of de vennootschap is gegeven, rijst de vraag of in hoeverre hij persoonlijk
aansprakelijk is ten opzichte van de contractant van de boedel en hoe deze

22. HR 20 maart 1981, NJ 1981, 640 (Veluwse Nutsbedrijven).
23. Een bijzondere boedelschuld wordt beschouwd als kosten van executie ex artikel 3:277 lid 1 BW.
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aansprakelijkheid juridisch is te kwalificeren (mocht hij niet over een reddende
engel beschikken).

Naar mijn mening zal zo’n garantie volgens de indeling van Hartkamp (zie
boven) onder nummer 2 vallen: zich sterk maken voor een derde. Op deze wijze
verbindt de curator/bewindvoerder zich immers jegens de contractant van de
boedel, waarbij hij zich ervoor sterk maakt, dat de boedel de overeenkomst met
de contractant zal nakomen. Omdat echter de boedel zelf ook contractueel
gebonden is moet eigenlijk in zo’n geval sprake zijn van een door de curator
afgegeven borgtocht.24

Een garantie als hierboven genoemd onder nummer 3, te weten een resultaats-
verbintenis, zal een curator niet snel op zich nemen. Hij garandeert in dat geval
als het ware, dat de overeenkomst correct wordt nagekomen in die zin, dat het
beoogde resultaat wordt behaald.

Niet-nakoming door de boedel in het geval de curator zich sterk heeft gemaakt
doet voor de curator een plicht tot schadeloosstelling jegens de contractant
ontstaan. Veelal zal dit betekenen, dat de curator privé moet betalen, hetgeen de
boedel verschuldigd was. Naar analogie met (of op grond van) artikel 7:866
BW, dat voor borgtocht geldt, meen ik dat de curator ingeval hij als gevolg van
zijn gegeven garantie wordt aangesproken en betaald heeft, regres heeft op de
boedel en deze vordering een concurrente boedelvordering is.

In navolging van Princen25 wijs ik nog op de mogelijkheid, dat de curator/
bewindvoerder bij niet-nakoming door de boedel aansprakelijk kan worden
gesteld door de contractant op grond van een onrechtmatige daad vanwege het
schenden van de zogenaamde Beklamel-norm,26 die dan zou moeten inhouden,
dat de curator de boedel een overeenkomst heeft laten aangaan met de weten-
schap, dat de boedel deze overeenkomst niet zou kunnen nakomen. Voor zulk
een aansprakelijkheid is niet vereist, dat de curator een garantie voor nakoming
heeft afgegeven. Ik ben het met Princen eens, waar hij als zijn mening geeft,
dat de zogenaamde Beklamel-norm voor een curator/bewindvoerder minder
streng moet worden toegepast dan voor een bestuurder; voor zijn redenering
hiervoor verwijs ik graag naar zijn eerder genoemde bijdrage.27 Er zijn echter
zeker (bijzondere) gevallen denkbaar, dat een curator wegens schending van de

24. Zie het hierboven genoemde arrest Hof Amsterdam 19 maart 1931, W 12 310.
25. Mr. J.G. Princen, bijdrage aan het Praktijkboek Insolventierecht deel 6, Capita Selecta

Insolventierecht 2007, ‘De aansprakelijkheid van de curator’, p. 120.
26. HR 6 oktober 1989, NJ 1990, 286.
27. De curator wordt immers hierbij al de maat genomen met de zgn. Maclou-norm, te kennen

uit HR 19 april 1996, NJ 1996, 727.
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Beklamel-norm aansprakelijk wordt geacht, ook zonder dat hij de nakoming
gegarandeerd heeft. Het is dan een aansprakelijkheid op grond van een
onrechtmatige daad en niet op grond van niet-nakoming van een garantieover-
eenkomst.

Rest in dit hoofdstuk nog de vraag of een curator ingeval van een afgegeven
garantie, dat de boedel zal nakomen, tevens een deugdelijke nakoming garan-
deert; met andere woorden of hij garandeert, dat de boedel niet toerekenbaar zal
tekortschieten. Zulk een garantie valt onder nummer 3 van de Hartkamp-
indeling en zal slechts betrekking kunnen hebben op een prestatie, die uit iets
anders bestaat dan uit betaling. Ik ben geneigd te stellen, dat een algemeen
geformuleerde garantie van nakoming niet de deugdelijkheid van de nakoming
omvat. Een ondernemende curator, die met de failliete vennootschap de
productie in stand houdt en doorlevert doet er overigens verstandig aan zich
ervan te vergewissen of zijn failliet algemene verkoopvoorwaarden hanteert,
of anders deze zelf ontwerpt, waarin voorzien is, dat een eventuele niet-
deugdelijke nakoming in geen geval de curator persoonlijk aansprakelijk doet zijn.

V. De betekenis van ‘zekerheid’ in artikel 37 Fw

Artikel 37 lid 2 Fw bepaalt, dat een curator zekerheid voor nakoming door de
boedel moet verschaffen aan de contractspartij, indien hij zich, na daartoe door
deze contractspartij te zijn gesommeerd, bereid verklaart de wederkerige
overeenkomst na te komen. Indien dit nakomen bestaat uit het verrichten van
een andere prestatie dan betalen, mag deze nakoming ook geschieden met
gebruikmaking van een derde, bijvoorbeeld een partij, die de voor de nakoming
benodigde activa heeft gekocht.28 De boedel blijft in dat geval echter ten
opzichte van de contractant aansprakelijk en de derde moet als hulppersoon in
de zin van artikel 6:76 BW worden gezien. Door de curator moet echter de
zekerheid voor de nakoming worden verschaft.

Dient de contractspartij de zekerheid te vragen of moet de curator uit zichzelf
een of andere zekerheid aanbieden? Hier doet zich het merkwaardige feit voor,
dat artikel 37 lid 2 Fw ingeval van faillissement een iets andere tekst bevat dan
artikel 236 lid 2 Fw ingeval van surseance, hoewel in de wetsgeschiedenis uit
1893 (artikel 37 Fw) en 1935 (artikel 236 Fw) geen bewust gemaakt onder-
scheid is te ontdekken. Artikel 236 lid 2 Fw bepaalt, dat de bewindvoerder de
schuldenaar ingeval van bereidverklaring tot nakoming desverlangd zekerheid
dient te stellen, met andere woorden slechts op vordering van de contractant.

28. O.a. Polak-Wessels, deel II-1, 2009, nr. 2483, p. 291 en Pres. Rb. Rotterdam 29 januari
1998, KG 1998, 94.
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Indien deze geen zekerheid vraagt en nakoming blijft uit, heeft de contractant
ook geen actie tegen de bewindvoerder; wél tegen de in surseance verkerende
schuldenaar vanzelfsprekend, maar dat zal de contractant mogelijk niet veel
helpen.29

De term ‘desverlangd’ ontbreekt in artikel 37 lid 2 Fw. Ik ben echter van
mening, dat hij er wel in gelezen moet worden. In het begin van de vorige eeuw
maakten enkele rechters in ieder geval korte metten met contractanten, die
vergeten waren zekerheid aan de curator te vragen. De Rechtbank Groningen30

was in 1931 van mening, dat een bereidverklaring zonder zekerheid niet tot
gevolg had, dat de overeenkomst ontbonden was en de Rechtbank Leeu-
warden31 deed er in 1925 nog een schepje bovenop door aan de contractant
zelfs geen vordering op de boedel toe te kennen, nu hij (na datum faillisse-
ment!) gecontracteerd had zonder zekerheid. Polak-Wessels32 wijst op nog
oudere rechtspraak om net als ik aan te nemen, dat enkel op verzoek van zijn
wederpartij de curator zekerheid moet verschaffen.

Met welke zekerheid moet de contractant genoegen nemen? Dit is bepaald in
artikel 6:51 lid 1 BW: persoonlijke of zakelijke zekerheid. In de meeste
gevallen zal de curator een bankgarantie of een pandrecht (bijvoorbeeld op
de te verwachten vordering op een derde) verstrekken; een zakelijke zekerheid
dus. Een persoonlijke zekerheid zou een garantie van de curator kunnen zijn.
Als hij niet beschikt over een reddende engel, zou ik hem ten stelligste afraden
om zulk een zekerheid te stellen, want naar verwachting zal de rechter een in
het kader van artikel 37 of 236 Fw afgegeven garantie al snel als een
persoonlijk door de curator/bewindvoerder gegeven garantie beschouwen.
Een garantie, gegeven door bijvoorbeeld een doorstartende vennootschap is
een persoonlijke zekerheid, die waarschijnlijk voor de contractant acceptabel
zal zijn, vooral uit zakelijke overwegingen.

VI. Het garantiebeding in aannemingsovereenkomsten

Met de benaming van dit hoofdstuk doel ik op een garantie, die door een
(onder)aannemer wordt verstrekt als toezegging, dat hij gedurende bepaalde tijd
na oplevering opkomende gebreken aan het door hem tot stand gebrachte werk
kosteloos zal verhelpen. Deze garantie valt onder de vierde categorie in de

29. Diens vordering is wel een vordering, die niet door de surseance wordt getroffen en in een
faillissement een boedelvordering oplevert.

30. Rb. Groningen 12 juni 1931, NJ 1931, p. 1173.
31. Rb. Leeuwarden 14 mei 1925, NJ 1926, p. 950.
32. Polak-Wessels, deel II-1, 2009, nr. 2484, p. 292.
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onderverdeling van Hartkamp.33 Indien de (onder)aannemer in staat van
faillissement geraakt, zal hij deze garantie, als onderdeel van zijn contractuele
verplichtingen, niet meer kunnen nakomen en levert dit gebrek in zijn prestatie
voor zijn contractspartij een schadepost op.

Indien bijvoorbeeld een onderaannemer in staat van faillissement wordt ver-
klaard, terwijl hij een door hem te maken werk nog niet gereed heeft, zal zijn
contractspartij, de hoofdaannemer, de curator op grond van artikel 37 Fw
kunnen sommeren om binnen een bepaalde termijn te kennen te geven of hij de
bewuste aannemingsovereenkomst gestand doet. Reageert de curator binnen
de gestelde termijn niet of negatief, dan heeft de hoofdaannemer vervolgens de
keuze tussen ontbinding (al of niet partieel) van de overeenkomst met
aanvullende schadevergoeding of vervangende schadevergoeding. Op grond
van artikel 37a Fw kan de hoofdaannemer voor deze vordering tot schade-
vergoeding in het faillissement opkomen als concurrente schuldeiser. In het
overgrote deel van de faillissementen is dit voor hem niet interessant, omdat
concurrente crediteuren doorgaans geen uitkering plegen te ontvangen. Echter,
indien de hoofdaannemer nog betalingen verschuldigd is aan de boedel, kan hij
zich ingevolge artikel 53 Fw op verrekening beroepen en dat maakt zo’n
schadevergoedingsvordering ineens wél interessant: verrekening geeft een
crediteur immers een zeer hoge feitelijke voorrangspositie in een faillissement.

De schadecomponenten, die een hoofdaannemer ter verrekening met zijn schuld
aan de boedel kan opvoeren, zijn zoal:
• Het resterende werk zal moeten worden gereed gemaakt door een andere

onderaannemer, die – gezien de vereiste snelle actie – zeker duurder zal zijn
dan de inmiddels failliete onderaannemer. De per saldo hogere aanneemsom
voor de resterende werkzaamheden is een schadepost.

• De hoofdaannemer zal bij het te laat gereedkomen van het werk mogelijk
een contractuele boete aan zijn opdrachtgever verschuldigd zijn, die hij
thans reeds als voorwaardelijke vordering34 kan indienen en verrekenen.

• Indien op de aannemingsovereenkomst de WKA van toepassing is, heeft de
hoofdelijk aansprakelijke hoofdaannemer vanaf het tijdstip, dat de onderaan-
nemer ten aanzien van zijn personeel loonbelasting en premies moet afdragen,
een voorwaardelijke regresvordering op deze onderaannemer voor het geval
deze laatste aan zijn afdrachtplicht niet voldoet.35 Ook deze (voorwaardelijke)
vordering kan de hoofdaannemer thans reeds in verrekening brengen conform

33. Zie hoofdstuk I hierboven.
34. Een vordering onder een opschortende voorwaarde wordt geverifieerd conform het bepaalde

in artikel 130 Fw.
35. HR 18 december 1992, NJ 1993, 734 (Harko/Groen-Kelderman q.q.).
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het bepaalde in artikel 130 Fw, ook al is hij feitelijk nog niet aansprakelijk
gesteld door de Belastingdienst. Tot die tijd heeft de hoofdaannemer tegenover
de boedel bovendien een opschortingsrecht ingevolge artikel 6:263 BW.

• Als gevolg van het niet meer kunnen nakomen van de contractuele garanties
op het werk of op onderdelen daarvan lijdt de hoofdaannemer eveneens
schade. Dit is m.i. geen voorwaardelijke vordering, want de schade treedt
direct op als gevolg van het gemis van deze garanties. Een bouwwerk
zonder de garanties van bepaalde onderdelen is immers minder waard dan
mét deze garanties. Een vordering als deze wordt daarom volgens mij
geverifieerd op basis van artikel 133 Fw: voor haar geschatte waarde in
Nederlands geld uitgedrukt.
Gebruikelijk is dat deze schatting uiteindelijk door een deskundige plaatsvindt,
die daarbij zal uitgaan van vaste uitgangspunten. Het gemis van zekere
garanties aan een bouwwerk moet verzekerbaar kunnen zijn en door het
vaststellen van de hiervoor verschuldigde verzekeringspremie is de desbe-
treffende vordering gekapitaliseerd en aldus vatbaar voor directe verrekening.
Het voorgaande geldt volgens mij enkel voor wat betreft het niet meer
kunnen nakomen van contractuele garanties, maar niet voor wat betreft het
gemis aan wettelijke garantietermijnen. De tegenvordering is immers
gebaseerd op artikel 37a Fw, welke bepaling handelt over tekortkomingen
in de nakoming van een overeenkomst.

Het als gevolg van een faillissement niet meer kunnen nakomen van een
garantiebeding is aan de orde gekomen in een procedure voor de Rechtbank
Maastricht, die is beslecht in een vonnis van 12 mei 2004.36 Op het vonnis valt
wel wat af te dingen, zoals de annotator m.i. terecht aangeeft, zodat ik het vonnis
niet zal bespreken, maar interessanter vind ik de noot. Daarin somt Van Andel vier
mogelijkheden op om onder de onbillijke situatie uit te komen, dat in zo’n geval
de hoofdaannemer zijn schuld aan de boedel zou moeten betalen en te zijner tijd
slechts een concurrente vordering zou krijgen, indien hij nadien een gebrek aan
een bouwwerk constateert, dat contractueel was afgezekerd met een garantie.

Van Andel deelt in zijn als tweede genoemde mogelijkheid mijn bovenvermelde
opvatting, dat het gemis aan een garantiebeding gekapitaliseerd kan worden.
Het verschil met mijn opvatting is echter, dat Van Andel zulk een vordering als
een volstrekt toekomstige vordering beschouwt, terwijl ik van mening ben, dat
deze vordering thans reeds in volle omvang en zelfs onvoorwaardelijk bestaat
(de lagere waarde van een bouwwerk zonder garanties, waarbij enkel het
waardeverschil behoeft te worden berekend).

36. JOR 2004/184 m.nt. Van Andel.
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Voor de praktijk maakt het veel verschil, welk rechtskarakter men aan zo’n
vordering geeft. Een volstrekt toekomstige vordering zal immers pas verrekend
kunnen worden, zodra en indien de betreffende schade zich daadwerkelijk
voordoet.37 In dat geval zal echter verrekening niet meer mogelijk zijn, indien
de hoofdaannemer zijn uitstaande schuld al aan de boedel betaald heeft. Er rest
hem dan enkel het indienen van een concurrente pre-faillissementsvordering,
hetgeen ook door Van Andel als onbillijk wordt gezien. Hij suggereert daarom,
dat ingeval van het nadien manifesteren van een gebrek de hoofdaannemer (of
de opdrachtgever) een boedelvordering wegens ongerechtvaardigde verrijking
zou moeten krijgen.

Ik acht deze constructie van ongerechtvaardigde verrijking onnodig gekunsteld
en houdt het daarom liever bij mijn hierboven geponeerde stelling van een
bestaande onvoorwaardelijke vordering wegens waardevermindering van het
gefabriceerde bouwwerk.

VII. Slotsom

In mijn conclusie kan ik kort zijn: een curator/bewindvoerder moet erop
verdacht zijn, dat door zijn woordkeuze in een garantieverlening ten opzichte
van nieuwe of bestaande contractspartijen van de failliet de rechter uiteindelijk
zou kunnen oordelen, dat hij zich persoonlijk garant heeft gesteld. Er zijn in
voorkomend geval mogelijkheden voor een curator om de bewuste crediteur als
dwangcrediteur feitelijk voorrang bij de verdeling van het boedelactief te
geven, dan wel deze crediteur als bijzondere boedelcrediteur aan te merken,
doch als dit niet tot het gewenste resultaat leidt, moet hij zijn eega inschakelen
om de nietigheid van de garantieverlening in te roepen. Deze bevoegdheid staat
de eega ten dienste gedurende drie jaar na zijn of haar ontdekking.38 Het gaat
hierbij om de feitelijke wetenschap van de eega en niet om de vraag of hij of zij
het had kúnnen weten.39

Tenslotte is nog van belang, dat de curator/bewindvoerder ervoor waakt, dat hij
in het kader van de ingevolge artikel 37 lid 2 en 236 lid 2 Fw voorgeschreven
zekerheid geen persoonlijke zekerheid van hemzelf afgeeft, maar dit hooguit
door een derde (bijvoorbeeld de doorstartende partij) laat doen. Een zakelijke
zekerheid (bijvoorbeeld in de vorm van een pandrecht op de na faillissements-
datum ontstane vorderingen of zaken) verdient echter de voorkeur.

37. Verrekening zou dan m.i. mogelijk zijn op grond van artikel 53 Fw, omdat de vordering
voortvloeit uit handelingen vóór de faillietverklaring met de gefailleerde verricht.

38. Artikel 3:52 lid 1 sub c BW.
39. HR 28 januari 2011, RvdW 2011, 172.
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De voortzettende curator en diens fiscale
ondernemerschap

MR. A.J. TEKSTRA1

1. De curator als entrepreneur contre coeur?

Vaak wordt gesuggereerd dat een curator moet opereren als een ondernemer tegen
wil en dank. Hij of zij is immers door de rechtbank benoemd tot beheerder en
vereffenaar van de failliete boedel2 en kan daardoor vaak niet anders dan voor een
zekere tijd ‘ondernemertje spelen’ vanuit de stoel van de failliet. Dit geldt uiteraard
per definitie als de failliet zelf een ondernemer is. Mijn ervaring is echter dat de
meeste curatoren dit nu juist één van de aantrekkelijke kanten van het vak vinden.
Zij kunnen zich losmaken van de rol die zij normaal gesproken hebben als
advocaat. Dan moeten zij specifiek de belangen van hun cliënt behartigen. Die
advocatenfunctie gaat er in de kern van uit dat de cliënt zelf, als ondernemer, de
beslissingen neemt, na daarover door zijn advocaat te zijn geadviseerd. Bij het
procederen heeft de advocaten wel meer een rol op de voorgrond, maar ook in dat
geval is het uiteindelijk de cliënt die het laatste woord heeft.

Bij een faillissement ligt de rol van de advocaat, die tot curator is aangesteld,3

geheel anders. Dan is de curator degene die de beslissingen moet/mag nemen.
Hij of zij4 moet daarvoor uiteraard wel verantwoording afleggen tegenover de
rechter-commissaris en de crediteuren in het faillissement.5 Dat neemt echter
niet weg dat de advocaat, op het moment dat hij of zij de curatorenpet opzet,
degene is die bij de failliete onderneming de lakens uit gaat delen. In veel gevallen
valt er overigens niet veel meer te ondernemen bij een failliete onderneming. Het
faillissement zat er meestal al lang aan te komen en de activiteiten zijn in dat

1. Mr. A.J. Tekstra is advocaat bij advocatenkantoor Blauw Tekstra Uding N.V. te Amsterdam.
2. Zie artikel 68 lid 1 Fw.
3. De Fw schrijft niet voor dat alleen een advocaat tot curator kan worden benoemd. In vrijwel

alle gevallen gebeurt dat echter wel, dus ook als de onderneming nog enige tijd zal worden
gecontinueerd.

4. Er is nog steeds maar een erg klein deel van de curatoren van het vrouwelijke geslacht. Zou
dat te maken hebben met de van de curator verwachte ondernemerszin? Ik vermoed niet dat
dat de oorzaak is voor het masculine karakter van het curatorengilde.

5. Ook moet de curator rekening houden met de gerechtvaardigde belangen, zo volgt uit het
arrest Veluwse nutsbedrijven (HR 20 maart 1981, NJ 1981, 640, m.nt. CJHB), en met
belangen van maatschappelijke aard.
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verband reeds afgebouwd. De curator mag het licht uit komen doen. Zelfs in die
situatie zal van de curator enig ondernemerschap worden gevraagd, zij het dat het
wel een andere ondernemersactiviteit betreft dan de ondernemer gewend was. De
curator moet vrijwel altijd nog wel zorgen voor de verkoop van aanwezige activa,
het incasseren (al dan niet voor de pandhouder) van debiteuren, etc. Dit vereist
een aanzienlijke mate van koopmanschap. Er valt een trend te bespeuren dat
steeds kritischer door betrokkenen wordt bekeken of de curator er zorg voor
draagt dat de activa inderdaad op de meest gunstige wijze te gelde worden
gemaakt.

Spannender wordt het voor de curator – en diens ondernemerschap wordt meer
op de proef gesteld – als de failliete onderneming wel degelijk nog bedrijfs-
activiteiten van enige omvang uitoefent. In dat kader moet worden onderzocht
of het zinvol is het onderhanden werk af te (doen) maken en mogelijk is een
doorstart aan de orde.6 Voor die situatie wordt relevant hetgeen in de Toelich-
ting bij Praktijkregel 2.2. van Insolad wordt opgemerkt. Daarin wordt vermeld
dat, als de curator aan het economische verkeer deelneemt als ondernemer, van
hem verwacht mag worden dat hij zich zoveel mogelijk gedraagt als onder-
nemer. Deze regel, die het karakter van een ‘cirkelvoorschrift’ heeft (de curator
die ondernemer is, gedraagt zich zoveel mogelijk als ondernemer), valt volgens
de Toelichting onder het criterium van artikel 1 van de Praktijkregels, in-
houdende dat de curator zijn werkzaamheden zorgvuldig, vakkundig en doel-
matig uitvoert. Hieruit volgt volgens de Toelichting dat de curator er onder
meer voor moet zorgen dat zijn administratie in orde is, dat hij tijdig belasting
en premie afdraagt, dat hij waar nodig verzekeringen afsluit enz. Het spreekt
volgens de Toelichting vanzelf dat de curator geen verplichtingen aangaat
waarvan hij weet of behoort te weten dat hij ze niet zal kunnen nakomen. Dat is
blijkens de Toelichting overigens niet slechts het geval bij voortzetting van de
onderneming. Hiermee is in een notendop aangegeven binnen welk kader de
curator het ondernemerschap moet uitoefenen.

In fiscale zin is de kwestie van het ondernemerschap van de curator vrij
eenvoudig. De curator wordt bij diens activiteiten voor of namens de boedel
van een failliete ondernemer – zijnde een natuurlijke persoon of rechtspersoon –

in fiscaal opzicht per definitie beschouwd als ondernemer. Dit uitgangspunt komt
in de volgende paragraaf nader aan de orde.

6. Het gaat hier overigens nog steeds over een beperkt ondernemerschap, in die zin dat slechts
het aspect van het afmaken van reeds afgesproken werk aan bod komt. De curator gaat dus
niet echt op de stoel van de ondernemer zitten door bijvoorbeeld een bedrijfsstrategie uit te
stippelen, investeringen te doen e.d. Dat deel van het ondernemerschap is in faillissement
naar zijn aard niet aan de orde.
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Een bijzonder aandachtspunt vormt wat mij betreft de hiervoor vermelde
gedachte, dat de (ondernemende) curator geen verplichtingen zou mogen
aangaan waarvan hij weet of behoort te weten dat hij ze niet zal kunnen
nakomen. Deze gedachte is kennelijk ontleend aan de Beklamel-jurisprudentie.
Die is echter primair van toepassing op een bestuurder van een rechtspersoon,
die nadien niet aan de aldus aangegane verplichtingen kan voldoen. De curator
zal in een faillissement regelmatig dergelijke Beklamel-situaties aantreffen. Nu
is het bijzondere dat deze norm blijkbaar ook (één op één) wordt ‘doorgezet’
naar de curator. Mij komt de norm nogal stringent voor ten aanzien van de
curator in een faillissement. Vergelijk dit eens met het geval waarin een curator
een procedure tijdens faillissement voert, die vervolgens wordt verloren. De
wederpartij claimt de proceskosten. De curator blijkt niet in staat die te voldoen,
omdat er onvoldoende middelen in de boedel aanwezig zijn. Het blijkt dat de
procedure voor de curator niet erg sterk was, maar ook niet kansloos. Kan dan
onder verwijzing naar de Praktijkregels worden gesteld dat hier door het
handelen van de curator een verplichting tot stand is gekomen voor de boedel,
waarvan de curator had behoren te weten dat die niet kon worden nagekomen?
Mijns inziens is dat niet het geval. De rechtspraak op dit punt, die overigens
schaars is, duidt er op dat de curator alleen aansprakelijk kan worden gehouden
voor de proceskosten indien blijkt dat hij een bij voorbaat kansloze procedure
heeft gevoerd.7

Dit brengt mij tot de vraag of de curator er altijd voor moet zorgen dat de fiscale
verplichtingen, die tijdens de voortzetting van de onderneming opkomen,
(geheel) worden nagekomen.8 Mij lijkt dat zeker een belangrijk uitgangspunt.
Toch zou ik menen dat deze regel niet in alle gevallen dient te gelden. Er
kunnen zich bij de faillissementsafwikkeling omstandigheden voordoen, die
maken dat de curator niet kan worden aangesproken vanwege het feit dat
bepaalde door hem aangegane verplichtingen, zoals de fiscale verplichtingen,
niet door de boedel kunnen worden nagekomen. Stel het volgende geval doet
zich voor. De curator treft een fabriek aan waar in de hallen nog de nodige

7. Zie Rb. Breda 19 maart 1996, JOR 1996/38, m.nt. G.A.J. Boekraad, NJKort 1996, 34 en Rb.
’s-Gravenhage 20 april 2011, NJF 2011, 227. Ook is er een spanning met het bekendeMaclou-
arrest (HR 19 april 1996, NJ 1996, 727, m.nt. WMK), handelend over de aansprakelijkheid van
de curator, waarin de Hoge Raad aangeeft dat de curator bij de uitoefening van zijn taak
uiteenlopende, soms tegenstrijdige belangen moet behartigen en beslissingen moet nemen, die
vaak geen uitstel kunnen lijden (ook rekening houdend met belangen van maatschappelijke
aard). De vraag is wel of een beslissing om de onderneming tijdens faillissement nog enige tijd
voort te zetten, valt te beschouwen als een beslissing die geen uitstel kan lijden. Wellicht geldt
voor een dergelijke beslissing vooral ‘bij twijfel niet inhalen’.

8. In paragraaf 3 zal worden ingegaan op de vraag welke fiscale schulden als boedelschulden
kwalificeren.
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onvoltooide projecten staan. De opdrachtgevers zien graag dat deze projecten
worden afgemaakt. De curator gaat aan het rekenen en concludeert dat het
afmaken van dit onderhanden werk de boedel geld op kan leveren.9 De
opbrengst van de werkzaamheden zal € 400.000 ex BTW bedragen. De
materiaalkosten en overige kosten (huur, energie e.d.) zijn € 80.000 ex BTW.
De brutoloonkosten komen uit op een bedrag van € 200.000.10 De af te dragen
loonheffingen in deze loonkosten zijn € 80.000. Daarnaast moet de curator nog
een onderaannemer inschakelen om een deel van het laswerk te laten verrichten.
De kosten daarvan bedragen € 40.000 ex BTW.11 Er bestaat verder een gerede
kans dat, als de fabriek op deze manier nog enige tijd doordraait, enkele
doorstartkandidaten uiteindelijk een goed bod op de activa van de failliet zullen
doen, in de buurt van de going concernwaarde. Ook de huisbankier, die
beschikt over de gebruikelijke zekerheden, kan zich in dit scenario vinden.12

De rechter-commissaris geeft eveneens toestemming voor het tijdelijk voort-
zetten van de activiteiten en verstrekt een machtiging ex artikel 98 Fw.

So far so good. De curator maakt afspraken met de opdrachtgevers over het
aldus afmaken van de projecten. Hij zorgt er daarbij voor de leveringstermijnen
op een flexibele manier worden toegepast, rekening houdend met de faillisse-
mentssituatie, en vergewist zich ervan dat de opdrachtgevers goed voor hun
geld zijn.13 Vervolgens gaat iedereen aan de slag. Na enige tijd blijkt echter dat
zich een calamiteit voordoet bij een belangrijke leverancier van de materialen.
In diens fabriek doet zich een ontploffing voor en de gehele voorraad verdwijnt

9. Zie in dit verband artikel 2.1 van de Insolad Praktijkregels, waarin staat dat de curator de
onderneming alleen dan voortzet als aannemelijk is dat het belang van de boedel of een
ander zwaarwegend belang, dat een curator zich mede behoort aan te trekken, dat vergt. In
de Toelichting bij dit artikel staat dat zulks in het algemeen slechts dan het geval zal zijn, als
aannemelijk is dat voortzetting per saldo leidt tot extra inkomsten voor de boedel.

10. Het kan hier gedeeltelijk gaan om loon over de door de curator aangezegde opzegtermijn.
Daarover zal de curator normaal gesproken afspraken met het UWV maken, in die zin dat
het UWV dat bedrag ‘voorschiet’ onder de Loongarantieregeling en dat vervolgens (bruto)
als boedelschuld zal indienen. De curator zal dit voorgeschoten bedrag in de calculatie
moeten meenemen en kan mijns inziens niet redeneren dat het UWV dat bedrag toch wel
dient te betalen. Zou het personeel tijdens de opzegtermijn elders aan de slag kunnen, dan
hoeft het UWV immers het deel van de opzegtermijn dat het personeel elders in dienst treedt
niet uit te betalen en zal er voor dat deel geen boedelschuld in het faillissement ontstaan.

11. Op de factuur van de onderaannemer zal de BTW overigens zijn verlegd op de voet van
artikel 24b Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968.

12. Bij het afmaken van het onderhanden werk zullen de (aan de bank verpande) debiteuren
veelal sneller tot betaling van de reeds openstaande facturen overgaan; meestal wordt die
betaling als voorwaarde gesteld voor het afmaken van onderhanden werk ten behoeve van
deze opdrachtgevers/debiteuren.

13. Zie daarover ook paragraaf 4 voor wat betreft de BTW terugvordering op het moment dat
blijkt dat een opdrachtgever de factuur van de curator niet kan betalen, bijvoorbeeld omdat
de opdrachtgever zelf failleert.
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daardoor. Er is geen andere leverancier in staat hetzelfde materiaal te leveren.
Het gevolg hiervan is dat het merendeel van de projecten niet meer binnen een
normaal tijdsbestek kunnen worden voltooid. De opdrachtgevers trekken hun
opdracht in. De onderaannemer, die al een deel van het laswerk had verricht
maar niet verder kan, stopt zijn werkzaamheden. De curator blijft met een scala
aan schulden achter, waarvoor hij geen dekking heeft. Verder ligt het voor de
hand dat de doorstart ook niet meer van de grond komt en de waarde van de aan
de bank verpande activa als gevolg daarvan sterk daalt. Ik ga er ook vanuit dat
niet van de curator gevergd kon worden dat hij dit risico zou verzekeren (als het
al verzekerbaar zou zijn) en dat er evenmin met succes een claim kan worden
gelegd bij de leverancier wiens fabriek is ontploft. Die biedt bijvoorbeeld geen
verhaal.

Wat moet er nu met deze schulden gebeuren, aannemende dat er sprake is van
een negatieve boedel? Uit het rapport van de Insolad Werkgroep Afwikkeling
Faillissementen valt af te leiden dat de kosten voor de door de curator
ingeschakelde onderaannemer in rang vóór het salaris van de curator dienen
te gaan.14 De fiscale (boedel)schulden15 komen volgens het rapport echter in
rang na het salaris van de curator. Ik kan dat niet goed plaatsen. Volgens mij zou
er in dit specifieke geval geen reden moeten zijn de vordering van de
onderaannemer een hogere rang te geven dan het salaris van de curator. Verder
zie ik geen overtuigende gronden waarop de vordering van de fiscus over de
boedelperiode in verband met het voortzetten van de activiteiten, lager ge-
rangschikt zou moeten worden dan de vordering van de onderaannemer.
Weliswaar kan worden geconstateerd dat de vordering van de onderaannemer
is gebaseerd op een met de curator afgesloten overeenkomst en dat de vordering
van de fiscus een vordering is die voortvloeit uit de (fiscale) wet, maar voor
beide soorten van vorderingen geldt toch primair dat zij het rechtstreekse
gevolg zijn van de beslissing van de curator om de onderneming enig tijd voort
te zetten. Ik laat verder in het midden of er bij deze gang van zaken al dan niet
moet worden geconstateerd dat het handelen van de curator onder het
Beklamel-criterium valt. Zou de conclusie zijn dat de curator onder deze
omstandigheden had behoren te weten dat hij de aangegane verplichtingen

14. Zie paragraaf 4.7.10 van het rapport.
15. In dit geval zou het waarschijnlijk alleen nog maar gaan om de loonheffing in verband met

het doorwerken van het personeel. De curator zou in deze situatie het personeel mogelijk
vervroegd naar huis moeten sturen, omdat immers het gewenste materiaal niet kon worden
aangeleverd. Ten aanzien van de BTW zal de curator eerder een bedrag van de fiscus terug
kunnen vorderen over de boedelperiode (te weten de BTW in de facturen voor de gemaakte
kosten), dan dat hij BTW zou moeten afdragen. Hij zal immers niet de € 400.000 ex BTW
uit kunnen factureren.
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niet zou kunnen nakomen, dan worden diens problemen bij de verdere
boedelafwikkeling zo mogelijk nog groter.

Interessant is nog de vraag of de curator in deze specifieke situatie gehouden is
de betalingsonmacht te melden voor de fiscale boedelschuld die kan worden
voldaan. De curator kan worden aangemerkt als beleidsbepaler in de zin van
artikel 36 lid 5, onderdeel b, Iw 1990 en zou als zodanig onder de fiscale
bestuurdersaansprakelijkheidsregeling (WBA) kunnen vallen. Opvallend is dat
in de genoemde bepaling de door de rechter benoemde bewindvoerder wel is
uitgezonderd van de WBA, maar dat de curator daarin niet voorkomt. Wellicht
is het zo evident dat de curator hier niet onder zou moeten vallen, dat het niet in
de wet is opgenomen. De Leidraad Invordering 2008 biedt echter uitkomst. In
artikel 36.3 staat namelijk: ‘De curator in het faillissement van een rechts-
persoon kan niet op grond van artikel 36 van de wet aansprakelijk worden
gesteld, ook al zou hij onder omstandigheden het beleid van de rechtspersoon
gedurende het faillissement feitelijk bepalen als ware hij bestuurder.’

2. Fiscaal ondernemerschap van de curator

Zoals reeds vermeld, wordt in fiscale zin de curator van een failliete onderne-
ming geacht steeds als ondernemer te opereren. Dit valt het meest evident af te
leiden uit artikel 2 lid 6 Wet Vpb. Daarin staat dat voor de vennootschaps-
belasting een NVof een BV belastingplichtig is zodra en zolang deze vennoot-
schap in het handelsregister staat ingeschreven. Voor de inkomstenbelasting,
loonbelasting en omzetbelasting geldt in beginsel hetzelfde uitgangspunt.16

Verder geldt bij faillissement ook het beginsel van de fiscale continuïteit. Vetter,
Wattel en Van Oers merken hierover het volgende op:17 ‘Op zich loopt de
aangifteplicht door tijdens faillissement (“fiscale continuïteit”), maar doorgaans
zijn er geen belastbare feiten tijdens faillissement. Dat geldt zeker voor de
vennootschapsbelasting, want gedurende het faillissement zal er geen winst
zijn.’ Zij wijzen vervolgens op het Besluit van 27 december 2006 van de
Staatssecretaris van Financiën,18op basis waarvan curatoren voor een periode
van vijf jaar ontheffing kunnen krijgen indien sprake is van een (vrijwel) lege

16. Belastingplichtigheid voor de inkomstenbelasting volgt uit artikel 2.1 Wet IB. De inhou-
dingsplichtigheid voor de loonbelasting volgt uit de artikelen 6 e.v. Wet LB. Ondernemer-
schap voor de omzetbelasting volgt uit artikel 7 Wet OB. In geen van deze fiscale
heffingswetten wordt faillissement genoemd als omstandigheid die de aangifteplicht doet
vervallen.

17. Zie J.J. Vetter, P.J. Wattel en M.H.M. van Oers, ‘Invordering van belastingen’, Deventer:
Kluwer 2009, p. 243.

18. Besluit CPP2006/2883M, V-N 2007/6.2, besproken door Van Eijsden in TvI 2007/1, p. 21-24.
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faillissementsboedel en/of er geen belastbare feiten zijn voor de vennootschaps-
belasting. De opmerking dat er gedurende het faillissement geen fiscale winst zal
zijn, lijkt mij te ongenuanceerd.19 De curator, zeker de ondernemende curator,
kan onder omstandigheden wel degelijk fiscale winst genereren. Zie daarover
paragraaf 6.

Het beginsel van de fiscale continuïteit bij faillissement levert de nodige
aandachtspunten voor de curator op. Hij (of zij) dient de aangifteplicht goed in
de gaten te houden en dient te voorkomen dat er onnodig ambtshalve aanslagen
worden opgelegd. Vinden er vanaf de faillissementsdatum geen activiteiten meer
plaats binnen de onderneming, dan valt er weinig tot niets aan te geven voor de
omzet- en de loonheffing. Anders dan voor de vennootschapsbelasting is er geen
specifiek regeling voor de curator om in die gevallen aan de aangifteverplichting
te ontkomen. Hij zal dan voor de zekerheid digitale nihilaangiften moeten
verzorgen.20 Wel werkt de fiscus voor de loon- en omzetbelasting met een
zogenaamde stopcode. Op enig moment zal de belastingdienst, indien duidelijk
wordt dat sprake is van een faillissement en er materieel gezien niets meer valt
aan te geven, ervoor zorg dragen dat er geen aangifteverzoeken meer worden
gedaan. Er wordt dan een stopcode in het systeem ingevoerd. Voor de vennoot-
schapsbelasting bestaat een dergelijke stopcode niet, vandaar het voornoemde
Besluit van de Staatssecretaris. De curator zal vanwege de fiscale continuïteit
moeten voldoen aan de fiscale informatieverplichtingen zoals die met name zijn
opgenomen in artikel 47 e.v. Awr (Algemene wet inzake rijksbelastingen). Ook
geldt voor hem gedurende het faillissement de fiscale bewaarplicht en de
administratieplicht van artikel 52 Awr. Op zichzelf doen zich ten aanzien van
deze fiscale verplichtingen geen bijzonderheden voor indien de curator de
onderneming enige tijd voortzet. Een ander specifiek aandachtspunt vorm de
vraag wie tijdens faillissement beroep of bezwaar kan aantekenen tegen een
belastingaanslag.21 Dit is tot op heden een onduidelijke kwestie. Die blijft hier
echter buiten beschouwing, omdat dit geen bijzonderheden oplevert indien sprake
is van de ondernemende curator.

De Hoge Raad heeft in een arrest van 26 februari 201022 bepaald dat de
belastingdienst gedurende het faillissement kan volstaan met het verzenden van
een aanslagbiljet aan het adres van de curator. Dit arrest illustreert de eigen

19. Dat geldt evenzeer voor de inkomstenbelasting.
20. Ik doel daarmee op een aangifte waarin digitaal wordt aangeklikt dat over het betreffende

tijdvak niets valt aan te geven. De curator zal wel moeten beschikken over gebruikersnaam
en wachtwoord.

21. Zie daarover Hof Arnhem 6 oktober 2009, JOR 2009/342, m.nt. AJT.
22. V-N 2010/13.11.
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verantwoordelijkheid van de curator voor het tijdens faillissement op de juiste
wijze voldoen aan de fiscale verplichtingen. Bij het tijdelijk voortzetten van de
onderneming door de curator geldt deze verplichting in versterkte mate, omdat
de curator – uitzonderingen daargelaten (zie hiervoor) – de tijdens de voortzet-
ting opkomende fiscale verplichtingen, inclusief de afdrachten, zal moeten
voldoen. Een aanslag die dan bij hem binnenkomt zal hij uiteraard zelf moeten
‘afhandelen’.

3. Wanneer genereert de ondernemende curator
fiscale boedelschulden?

Het is natuurlijk van eminent vast te stellen wanneer bij het voortzetten van de
onderneming fiscale boedelschulden ontstaan. Als uitgangspunt dient te gelden
dat fiscale schulden die een rechtsreeks gevolg zijn van de voortzetting van de
onderneming door de curator boedelschulden opleveren. De schulden komen
immers tot stand door toedoen van de curator.23 Een boedelschuld kan eveneens
voorvloeien uit een wettelijke bepaling, maar dan dient het wel de duidelijke
bedoeling te zijn geweest van de wetgever om de uit de wet voortvloeiende schuld
als boedelschuld aan te merken.24 Dit laatste is van belang voor de zogenaamde
automatische belastingen, die evenzeer tijdens de faillissementsperiode kunnen
ontstaan. Voorbeelden daarvan zijn de onroerende zaakbelasting, de waterschaps-
belasting, de motorrijtuigenbelasting e.d. Deze belastingen worden automatisch
verschuldigd doordat op enig (ijk)moment een onroerende zaak of een motorrij-
tuig op iemands naam staat. De fiscale wetgeving kwalificeert dergelijke
belastingen, indien zij (materieel gezien) opkomen tijdens faillissement, niet als
boedelschulden en er blijkt niet dat de fiscale wetgever voor ogen heeft gestaan
dat in deze gevallen van een boedelschuld sprake zou zijn. In artikel 19.2.1
Leidraad Invordering 2008 wordt gesteld dat belastingschulden ontstaan vanaf de
datum van het faillissement, niet verifieerbaar zijn en eventueel als boedelschuld
moeten worden aangemerkt.

23. Zie HR 18 juni 2004, NJ 2004, 617, m.nt. PvS; JOR 2004/221, m.nt. G.A.J. Boekraad (Van
Galen q.q./Circle Plastics) en de daaraan voorafgaande toedoen-jurisprudentie van de Hoge
Raad.

24. Zie HR 24 juni 2005, NJ 2005, 382; JOR 2005/174, m.nt. J.J.M. van Mierlo (DecideWise)
en A.J. Tekstra, ‘De consequenties van het DecideWise-arrest voor de status van een
belastingschuld in faillissement’, TvI 2006/1, p. 40-41. Zie eveneens over dit onderwerp M.
H.M. van Oers en F.M.J. Verstijlen, ‘Van fiscale continuïteit en faillissementsrechtelijke
fixatie: de classificatie van fiscale schulden binnen faillissement’, in de bundel Verken-
ningen op de grens van burgerlijk recht en belastingrecht (Boom 2000), p. 261-281 en J.J.
Vetter, P.J. Wattel en M.H.M. van Oers, t.a.p., paragraaf 1309.
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De curator hoeft dergelijke automatische belastingen dus in beginsel niet te
betrekken in de kosten van het voortzetten van de onderneming. Dit kan anders
worden als blijkt dat de boedel daadwerkelijk profiteert van de activa waarop die
belasting betrekking heeft. Een duidelijk voorbeeld vormt de motorrijtuigenbelas-
ting. Gebruikt de curator tijdens het voortzetten van de activiteiten één of meer
auto’s en wordt daarmee omzet gegenereerd, dan ligt het voor de hand dat de op dat
gebruik betrekking hebben motorrijtuigenbelasting door de boedel wordt vergoed
als zijnde een boedelschuld. Bij onroerende zaken is een dergelijke redenering
minder makkelijk voorstelbaar en zal niet spoedig worden aangenomen dat de
voornoemde automatische belastingen die hierop drukken een boedelschuld
vormen. Strikt genomen valt echter wel te verdedigen dat ook dergelijke belas-
tingen in de berekening door de curator van de voortzettingkosten moeten worden
meegenomen, uiteraard voor zover die zien op de voortzettingsperiode zelf.

In de zaak bij de rechtbank te Groningen van 12 december 200025 over de
waterschapsbelasting overwoog de rechtbank in dit verband het volgende:

‘Een wettelijke bepaling waaruit volgt of zou kunnen volgen dat de na
faillissement verschuldigd geworden waterschapsbelasting wordt aangemerkt
als boedelschuld ontbreekt. De vraag die dan resteert is of de waterschaps-
belasting verband houdt met het beheer en de vereffening van de boedel. De
rechtbank is van oordeel dat daarvan geen sprake is. De verplichting tot het
betalen van waterschapsbelasting als hier aan de orde vloeit immers voort uit
het blote rechtsfeit dat Noordned op bepaalde peildata – te weten de eerste
januari van 1998, 1999 en 2000 – eigenaar was van de onroerende zaak en
niet – zoals het waterschap heeft aangevoerd – uit het feit dat de curator heeft
besloten de zaak niet eerder te gelde te maken. Een dergelijke verplichting kan
naar het oordeel van de rechtbank niet worden gevat onder het begrip
boedelschuld, zoals hiervoor omschreven.

(..) Weliswaar is de rechtbank – naar analogie van artikel 24 Fw – van
oordeel dat ook van een boedelschuld sprake is indien de verplichting tot het
betalen van waterschapsbelasting tot een voordeel voor de boedel zou
leiden, doch van een dergelijk voordeel is geen sprake. Het feit dat de
onroerende zaak eerst na verloop van tijd is verkocht en de boedel daardoor
mogelijk gebaat is geweest, kan er niet toe leiden dat de in die tijd vervallen
waterschapsbelasting een boedelschuld wordt. Evenmin kan het niet dade-
lijk te gelde maken van de onroerende zaak worden beschouwd als een
handelen van de curator dat dat effect zou hebben.’

25. JOR 2001/100, m.nt. G.A.J. Boekraad (Wolgen q.q./Waterschap Hunze en Aa’s).
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Een fiscale schuld die bij de voortzetting van de onderneming door de curator als
boedelschuld kwalificeert, zal op de voet van artikel 21 lid 1 Iw 1990 voor de
fiscus een preferente vordering opleveren. Uit het arrest De Ranitz q.q./Ontvan-
ger26 valt af te leiden dat ook voor boedelschulden onderling (in beginsel) de
wettelijke voorrangsregels gelden. De ondernemende curator zou echter met deze
rangorderegeling niet van doen moeten hebben. Het is juist de bedoeling de
activiteiten alleen maar voort te zetten indien er voldoende dekking is op de daaruit
voortvloeiende verplichtingen te voldoen, ongeacht hun onderlinge rangorde.

Theoretisch gezien geldt voor boedelschulden ook het bodemrecht van de
fiscus.27 De ontvanger zou bodembeslag kunnen leggen voor een vordering die
tegenover een boedelschuld staat. Dat kan vervelende consequenties hebben
voor de derde die de zaken op de bodem van de gefailleerde heeft laten staan.
Zo ver zal het niet hoeven komen, omdat mag worden aangenomen dat de
curator zorg draagt voor voldoening van deze fiscale boedelschulden. Het
bodemvoorrecht geldt naar de theorie ook voor fiscale boedelschulden, alleen
zal dit maar een beperkte werking hebben.28 Naar zijn aard is het namelijk zo
dat dit voorrangsrecht alleen een hogere rang toekomt dan het bezitloze
pandrecht van de bank, voor zover dat pandrecht ziet op boedelvorderingen
van de bank. Het pandrecht van de bank voor de vorderingen ten tijde van de
faillietverklaring wordt niet geraakt door het bodemvoorrecht ten aanzien van
boedelschulden. Dit ‘boedelbodemvoorrecht’ speelt dus slechts een rol als het
gaat om bodemzaken (in eigendom van de failliet) waarop, bijvoorbeeld in het
kader van een boedelkrediet van de bank, een bezitloos pandrecht is gevestigd.
Ook hiervoor geldt dat de voortzettende curator het normaal gesproken niet zo
ver zal (moeten) laten komen.

4. Specifieke aandachtspunten omzetbelasting

Bij het voortzetten van de onderneming door de curator vormt de omzetbe-
lasting een belangrijk punt van aandacht. Door de voortzetting zullen zich de
nodige belastbare feiten voor de omzetbelasting gaan voordoen. De curator zal
voor de door de boedel verrichte werkzaamheden, in de vorm van leveringen of
diensten, de opdrachtgevers een factuur gaan sturen. De daarop betrekking

26. HR 28 september 1990, NJ 1991, 305, m.nt. PvS.
27. Dat de voortzettende curator ook kan worden geconfronteerd met een bodembeslag van de

fiscus voor faillissementsvorderingen van de fiscus blijft verder buiten beschouwing, omdat
dat geen bijzondere aandachtspunten oplevert. Door middel van een afkoelingsperiode kan
de curator bewerkstelligen dat de (bodem)zaken in ieder geval bij het bedrijf blijven om deze
in het kader van de voortzetting te kunnen gebruiken.

28. Zie hierover mijn noot bij het Koverto-arrest in TvI 2004/3, p. 120-121 en Faber in zijn noot
in JOR 2011/95, onder 2.3.
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hebbende BTW zal ten aanzien van het betreffende tijdvak door of namens de
curator moeten worden aangegeven en afgedragen. Mogelijk kan de curator
die af te dragen BTW in de aangifte verrekenen met de door de boedel betaalde
BTW over dat tijdvak, zoals de BTW over het curatorensalaris en andere
boedelkosten. De voortzettende curator dient er voor zorg te dragen dat het
daaruit (meestal) voortvloeiende saldo aan af te dragen BTWook daadwerkelijk
aan de fiscus wordt betaald.29

Het kan verder blijken dat de curator debiteuren in het faillissement aantreft die
zelf in financiële problemen verkeren en mogelijk eveneens failliet gaan. De
curator kan dan de BTW, die begrepen is in de oninbare facturen op naam van
deze debiteuren, terugvragen bij de fiscus.30 De voortzettende curator kan
hiermee mogelijk liquide middelen genereren en behoeve van de voortzetting.
Uiteraard ligt hier ook de mogelijkheid van verrekening door de fiscus op de loer,
met name met de 29 lid 2 Wet OB-schuld van de failliet.31 Stel dat de curator zelf
facturen heeft verstuurd aan opdrachtgevers in verband met het voortzetten van de
onderneming. De BTW in die facturen dient te worden afgedragen over het
tijdvak waarin de facturen zijn verstuurd. Mocht onverhoopt blijken dat één of
meer van de opdrachtgevers niet in staat is de factuur te betalen, dan kan de
curator op enig moment ook die afgedragen BTW weer bij de fiscus terugvragen
op de voet van artikel 29 lid 1 Wet OB. Voor de curator zou dit echter een
nachtmerriescenario zijn. Mede om die reden is het van cruciaal belang dat de
curator veilig stelt dat de opdrachtgevers, behoudens calamiteiten, in staat zullen
zijn de curator te betalen voor het afgemaakte werk.32

Gaat de curator op enig moment over tot verkoop van de activa, dan doet zich de
vraag voor of over die transactie BTW verschuldigd is. Indien sprake is van de
overgang van een algemeenheid van goederen in de zin van artikel 37aWet OB,33

dan zal BTW niet aan de orde zijn. Worden de activa min of meer los verkocht en
niet in het kader van een doorstart, dan zal artikel 37a Wet OB niet aan de orde
zijn. In dat geval moet worden onderzocht of de BTW-verleggingsregeling voor

29. Gebruikelijk is overigens dat met de fiscus wordt afgestemd dat deze BTW-posten in één
keer, met name aan het einde van het faillissement, worden afgewikkeld. Zie voor enkele
verrekeningssituaties die zich hier kunnen voordoen mijn dissertatie Verrekening door de
fiscus, 2011, paragraaf 6.5, met name casus VI.

30. Zie over het moment van het terugvorderen van deze BTW: HR 16 oktober 2009, JOR 2010/
34 en 35, m.nt. AJT.

31. Zie mijn dissertatie Verrekening door de fiscus, paragraaf 6.5, Casus I.
32. Zie ook paragraaf 1.
33. Tot 1 januari 2010 stond deze regeling in artikel 31 Wet OB. Zie voor meer informatie over

deze bepaling onder meer M.H.M. van Oers, ‘De doorstart van een NV/BV bij insolventie’,
2007, p. 95-97.
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roerende zaken toepassing vindt of niet.34 Uit het arrest ING/Hielkema q.q.35 valt
af te leiden dat bij onderhandse verkoop door de curator van roerende activa in
overleg met de pandhouder – wel aangeduid als oneigenlijke lossing – de BTW
moet worden verlegd naar de koper. De pandhouder kan zich in dat geval niet, op
basis van het Rentekasarrest, op deze BTW verhalen. Gaat de pandhouder zelf tot
uitwinning van de roerende zaken over, dan is de BTW eveneens verlegd.
Verkoopt de curator de roerende activa echter aan één of meer particulieren,
dan zal verlegging van de BTW niet aan de orde zijn, omdat de verleggings-
regeling niet van toepassing is bij leveringen aan particulieren. Komt het echter tot
een veiling aan particulieren, dan stelt de fiscus zich op het standpunt dat vanwege
de veilingfictie van artikel 3 lid 5 Wet OB de BTW toch dient te worden
verlegd.36 Vandaar dat thans in dit soort gevallen de variant ontstaat waarbij de
pandhouder aan de voorzieningenrechter toestemming vraagt om de roerende
zaken onderhands aan één of meer particulieren te verkopen. Indien de pand-
houder kan aantonen dat een dergelijke onderhandse verkoop meer zal opbrengen
dan een veiling, ligt het voor de hand dat de voorzieningenrechter dit verzoek
inwilligt.37

Maakt de failliete vennootschap onderdeel uit van een fiscale eenheid voor de
omzetbelasting, dan zal die met het faillissement worden verbroken. Indien er
een teruggaaf omzetbelasting gaat plaatsvinden die ziet op de periode vóór deze
verbreking, dan kan het zijn dat de curator daar aanspraak op kan maken. In het
arrest Ontvanger/Gemeenschappelijke Eigendom heeft de Hoge Raad aange-
geven hoe een dergelijke teruggaaf dient plaats te vinden.38

5. Specifieke aandachtspunten vennootschapsbelasting; carry back

Tijdens de voortzetting kan de curator eventueel liquide middelen genereren
door een carry back voor de vennootschapsbelasting te vragen. Deze carry back
is met name van toepassing indien een vennootschap in een in enig jaar een

34. Zie daarover in uitgebreide zin A.J. Tekstra, ‘Vraag- en aandachtspunten bij de nieuwe
BTW-verleggingsregeling’, TvI 2008/7, p. 303-313.

35. HR 25 februari 2011, RI 2011/51; NTFR 2011/1036; V-N 2011/18.16; TvI 2011/3, p. 98-103.
Niet duidelijk is of dit ook geldt als op de roerende zaak een hypotheek rust, dat oneigenlijk
wordt gelost door de curator. Uit het arrest ING/Hielkema q.q. lijkt te volgen dat de Hoge Raad
vindt van wel, maar dit zou op gespannen voet staan met de executieregels voor hypotheek (zie
artikel 3:268 BW).

36. Zie daarover mijn hiervoor vermeld TvI-artikel, paragraaf 10, waar ik aangeef dat (en
waarom) het niet terecht is dat de fiscus hier een beroep op de veilingfictie doet.

37. In Rb. Breda 28 maart 2011, RI 2011, 65; V-N 2011/24.18 lukte het de pandhouder niet aan
te tonen dat de onderhandse verkoop een gunstiger resultaat zou geven. In veel gevallen zal
onderhandse verkoop wel meer opleveren dan een veiling.

38. Ik verwijs verder naar paragraaf 5.4.2 van mijn dissertatie Verrekening door de fiscus.
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verlies maakt, terwijl zij daaraan voorafgaand winst maakte.39 De vennoot-
schapsbelasting die over die winstperiode aan de fiscus is afgedragen, kan dan
worden teruggevraagd. Per 1 januari 2007 was de carry backtermijn voor de
vennootschapsbelasting teruggebracht van drie naar één jaar. In het kader van
de crisismaatregelen door de overheid is de carry back echter inmiddels voor de
jaren 2009, 2010 en 2011 verruimd naar drie jaar.40 Daarnaast is in het kader
van dit crisisbeleid de regels van de carry back versoepelt.41 Normaal ge-
sproken kan onder de carry back een verlies slechts worden teruggewenteld met
winst van voorgaande jaren nadat de aanslag over het jaar waarnaar wordt
teruggewenteld definitief is vastgesteld en de aangifte over het verliesjaar is
ingediend. De versoepeling houdt in dat, indien aan bepaalde voorwaarden
wordt voldaan, de carry back al kan worden toegepast voordat de winstaanslag
van het betreffende terugwentellingsjaar is vastgesteld en voordat de aangifte
over het verliesjaar is ingediend. Deze versoepeling is in beginsel bedoeld voor
het verliesjaar 2008, maar ook voor de jaren daarna, waarvoor de carry back is
verruimd, valt te proberen daarop een beroep te doen.42

De curator kan aldus, als aan de betreffende voorwaarden is voldaan, op een
relatief eenvoudige wijze liquide middelen verwerven tijdens de voortzetting
van de onderneming. Bij een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting
zal de carry back aan de moedervennootschap binnen deze eenheid toeko-
men.43 Wel moet de curator er op bedacht zijn dat de carry backvordering in
veel gevallen zal zijn verpand aan de financier van de onderneming.44

Daarnaast bestaat er een gerede kans dat de fiscus tot verrekening van deze
carry back met openstaande belastingschulden zal overgaan.45

39. Voorstelbaar is nog het geval waarin de failliete vennootschap beschikt over een niet meer
van waarde zijnde deelneming. Wordt die geliquideerd, dan kan over het jaar waarin die
liquidatie is voltooid door de failliete vennootschap een liquidatieverlies worden genomen
(artikel 13d lid 9 Wet Vpb). Op die manier kan het verlies bij de vennootschap, dat via een
carry back kan worden teruggewenteld naar eerdere winstjaren, nog worden verhoogd.

40. De Commissie Insolventierecht had al bij brief van 29 juni 2006 aan de toenmalige Minister
van Financiën (opgenomen in TvI 2006/5, p. 167-168) laten weten dat het terugbrengen van
de carry backtermijn voor de vennootschapsbelasting naar één jaar geen goed idee zou zijn,
omdat een onderneming die na een winstgevende periode in een verliessituatie raakt in de
praktijk grote baat kan hebben bij een carry backfaciliteit met een termijn van drie jaar.

41. Zie Besluit van de Staatssecretaris van Financiën van 8 april 2009, nr. CPP2009/482M,
Staatscourant 2009, 70 en Ondernemingsrecht 2009-16, p. 699.

42. Artikel 21 lid 3 Wet Vpb geeft in dit kader ook de mogelijkheid van een versnelde
(voorlopige) teruggaaf.

43. Dit volgt uit artikel 15 lid 1 Wet Vpb. Zie eveneens Hof ’s-Gravenhage 21 januari 1992, NJ
1993, 198.

44. Zie eveneens mijn dissertatie Verrekening door de fiscus, paragraaf 2.4.7.
45. Zie daarover verder mijn dissertatie Verrekening door de fiscus, paragraaf 5.2.5 en paragraaf

6.5, Casus IV.
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6. De curator die fiscale winst maakt

Hoewel de curator zich daar vaak niet van bewust is, zal hij of zij regelmatig
fiscale winst maken bij het afwikkelen van een faillissement, ook in geval de
activiteiten niet enige tijd worden voortgezet om een batig saldo te verkrijgen.
Hier volgen enkele voorbeelden. De curator kan, mede dankzij de voortzetting
van de onderneming, de activa boven de boekwaarde – dus met boekwinst –
verkopen.46 Vooral onroerende zaken willen nogal eens een lage boekwaarde
hebben vanwege jarenlange afschrijvingen. Ook op debiteuren kan winst
worden geboekt, als zij voortvarend worden geïncasseerd tijdens het faillisse-
ment. Het kan dan gebeuren dat debiteuren die geheel of gedeeltelijk al waren
afgewaardeerd of voorzien, toch betalen onder druk van de curator (of de
pandhouder), met as gevolg dat er winstneming plaats vindt. Een ander
voorbeeld vormt een succesvolle claim wegens bestuurdersaansprakelijkheid47

of een succesvolle paulianaclaim. Het is mogelijk dat in deze gevallen sprake is
van een fiscaal voordeel voor de failliete onderneming. Het fiscale recht kent
namelijk een ruim winstbegrip. In artikel 3.8 Wet IB (via artikel 8 lid 1 Wet Vpb
ook van toepassing op de vennootschapsbelasting) staat: “Winst uit een
onderneming (winst) is het bedrag van de gezamenlijke voordelen die, onder
welke naam en in welke vorm dan ook, wordt verkregen uit een onderneming.”
Uit het Fokker I-arrest valt af te leiden dat de Hoge Raad voordelen die ontstaan
tijdens de afwikkeling van een faillissement in beginsel beschouwt als voor-
delen uit onderneming.48

De curator die op deze manier fiscale winst genereert tijdens de voortzetting van
de onderneming, dient in de eerste plaats na te gaan of de failliete vennootschap
beschikt over zodanige fiscaal compensabele verliezen, dat deze winst niet tot
belastbare winst zal leiden. In de meeste gevallen zal de failliete vennootschap

46. Het maakt daarbij niet uit of op deze activa (roerende activa, onroerende activa, debiteuren e.
d.) een pand- of hypotheekrecht rust , waardoor de opbrengst zelf niet in de boedel terecht
komt. Het gaat er om dat de activa van de balans verdwijnen van de failliete vennootschap
tegen een bepaalde verkoopprijs. Op basis daarvan moet worden uitgemaakt of er al dan niet
sprake is van een boekwinst. Voor de volledigheid: over de boedelbijdrage die de curator in
dit kader pleegt te bedingen, wordt geen BTW in rekening gebracht (Besluit Staatssecretaris
van Financiën van 18 januari 1982, nr. 281-18065, BTW-66).

47. Deze claim wegens bestuurdersaansprakelijkheid zal meestal nog niet aan de orde zijn op het
moment dat de curator de onderneming nog aan het voortzetten is.

48. HR 14 juni 2000, BNB 2000/269; JOR 2000/223, m.nt. W.J.M. van Andel; V-N 2000/29.16
en NTFR 2000/861. De A-G Wattel bepleitte in zijn conclusie dat bij een eventuele
crediteurenvrijval bij faillissement geen voordeel uit onderneming aan de orde zou zijn,
maar de Hoge Raad volgt die redenering van de A-G niet.
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wel over voldoende verliescompensatie beschikken.49 Er kan echter door
omstandigheden geen fiscaal verlies bij de failliete vennootschap zijn opge-
bouwd. Dit kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van het feit dat de verliezen van
de vennootschap merendeels bestaan uit deelnemingsverliezen, dus verliezen
wegens/bij afwaardering of verkoop van een deelnemingsbelang.50 Ook kan het
verlies van de vennootschap voor een belangrijk deel bestaan uit afwaarderingen
op leningen, die fiscaal niet worden geaccepteerd.51 Verder komt het voor dat de
failliete vennootschap, als dochter, deel heeft uitgemaakt van een fiscale eenheid
voor de vennootschapsbelasting. De verliezen zijn dan vaak verrekend met
winsten elders binnen de fiscale eenheid. Bij ontvoeging van de dochter uit de
fiscale eenheid blijven eventuele fiscale verliezen in beginsel bij de fiscale
eenheid achter. Aldus kan deze vennootschap geen fiscaal compensabele
verliezen hebben.

Doet zich de situatie voor dat de voortzettende curator enerzijds voordelen
genereert, terwijl anderzijds de failliete vennootschap niet beschikt over
compensabele verliezen om deze voordelen ‘op te vangen’, dan dient de curator
bij de berekening van diens exploitatiekosten rekening te houden met een
fiscale claim ter zake van de belastbare winst die ziet op de voortzettings-
periode. Zo nodig dient hier afstemming met de fiscus plaats te vinden. Wellicht
is de fiscus ervan te overtuigen dat op voorhand moet worden afgezien van een
dergelijke (boedel)claim. Dit is met name het geval indien de curator kan
aantonen dat een voortzetting ook in het belang zal zijn van de fiscus om een zo
hoog mogelijke opbrengst te realiseren voor de faillissementscrediteuren. Blijkt
dat een winstclaim over de boedelperiode van de fiscus roet in het eten gaat
gooien bij de voortzetting, dan zal de fiscus hier op voorhand een afweging
moeten maken. De curator moet er van zijn kant voor waken dat hier niet nog
een ‘fiscale nabrander’ kan ontstaan op het moment dat de curator het fiscale
jaar waarin de voortzetting heeft plaatsgevonden gaat afwikkelen.

49. Dit is vrij eenvoudig na te gaan, omdat de hoogte van deze carry forward op grond van artikel
20b lid 1 en 2 Wet Vpb (bij beschikking) op de aanslag wordt vermeld. De curator kan dus de
laatste vastgestelde aanslag vennootschapsbelasting opvragen en op basis daarvan vaststellen
hoe hoog het compensabele verlies (bij benadering) is. In ieder geval wordt dan duidelijk of er
sprake is van een substantiële carry forward of dat er geen fiscale verliezen zijn opgebouwd.

50. Volgens artikel 13 lid 1 Wet Vpb blijven bij het bepalen van de winst voordelen uit hoofde
van een deelneming buiten aanmerking. Het begrip voordelen omvat ook negatieve
voordelen, dus verliezen uit deelneming. Een uitzondering daarop vormt het liquidatieverlies
van artikel 13d Wet Vpb. Van een deelneming is sprake indien een vennootschap een belang
in een andere vennootschap heeft van ten minste 5% van het nominaal gestorte aandelen-
kapitaal (artikel 13 lid 2, onderdeel a, Wet Vpb).

51. Er is dan kort gezegd sprake van onzakelijke leningen. Dit leerstuk werk ik hier niet verder uit.
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7. Slotopmerkingen

Het kunnen nakomen van de fiscale (boedel)verplichtingen is een belangrijke
component bij de beslissing om de onderneming tijdens faillissement al dan
niet voort te zetten. De Insolad Praktijkregels schrijven voor dat de curator
gehouden is deze verplichtingen (in financiële zin) na te komen. De fiscaliteit
vormt een essentieel onderdeel van het ondernemerschap van de voortzettende
curator. Zonder deugdelijk ‘fiscaal gedrag’ is de curator niet in staat als goed
ondernemend vakman/vakvrouw aan het economische verkeer deel te nemen.
Daarom verdient het uitdrukkelijk aanbeveling dat de curator zich bij de – naar
zijn aard tijdelijke – voortzetting van de failliete onderneming laat bijstaan door
één of meer goed financieel en fiscaal onderlegde personen, afkomstig van
diens eigen kantoor, vanuit de hoek van de gefailleerde en/of als ingeschakelde
derde. De curator moet in veel van deze gevallen niet de pretentie hebben deze
verplichtingen zelf wel te kunnen handelen. Zij zijn van een andere orde dan bij
een reguliere afwikkeling van een faillissement, waarbij geen ondernemers-
activiteiten meer noodzakelijk zijn maar alleen de boedel nog moet worden
vereffend. De curator zal, voordat een beslissing over de voortzetting wordt
genomen, een staat van inkomsten en uitgaven moeten (laten) opstellen, liefst
vergezeld van een realistische cash flow prognose, waar de voorgaande fiscale
componenten integraal onderdeel van uitmaken. Hopelijk is hij of zij aldus als
voortzettende curator een entrepreneur sans malheur.
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Curator en auto’s

MR. A. VAN EIJSDEN1

Inleiding

In deze bijdrage wordt op verzoek van de redactie van deze uitgave ingegaan op
het thema ‘Curator en auto’. Aangezien dat thema zeer breed is en het voorts de
bedoeling is dat deze bijdrage qua omvang ook enigszins beperkt moet blijven,
is enige terughoudendheid betracht bij het weergeven van zowel het aantal van
de diverse met de auto verband houdende verplichtingen als met de vele
aspecten van die afzonderlijke verplichtingen. Kortom er zijn keuzes gemaakt
bij het voldoen aan de wens van de redactie.

Hierna wordt allereerst ingegaan op een zeer bijzondere, beslist niet alledaagse
rechterlijke uitspraak die inzoomt op de ter zake van auto’s verschuldigde
fiscale verplichtingen. De uitspraak roept vragen op maar ook kunnen vraag-
tekens worden geplaatst bij de wijze waarop en de mate waarin de curator in de
berechte casus actief was. Aangezien in de hiervoor bedoelde uitspraak tevens
het bijzonder verhaalsrecht ex art. 22a IW 1990 (dat een bijzonder verhaalsrecht
inhoudt voor motorrijtuigenbelastingschulden) ter sprake komt volgt na de
bespreking van het vonnis een beschouwing over het voor velen onbekende
art. 22a IW 1990 en de betekenis van die bepaling voor de faillissementsprak-
tijk. Na de bespreking van art. 22a IW 1990 wordt ingegaan op enkele
specifieke, met de auto verband houdende vorderingen. Na een wat uitge-
breidere beschouwing over de kwalificatie van schulden rond faillissement
wordt allereerst in gegaan op motorrijtuigenbelasting. Daarna volgt een
beknopte weergave over het ‘Financiënstandpunt’ ten aanzien van twijfelge-
vallen die er in bestaan dat de curator geen belangstelling heeft voor een
activum doch de ontvanger zich daarop wel wil verhalen. Vervolgens volgt een
bespreking over het opsplitsen van belastingaanslagen naar tijdsgelang in
situaties waarin een belastingaanslag zowel betrekking heeft op een periode
vóór de datum waarop het faillissement wordt uitgesproken als daarna. Na de
splitsingsproblematiek komt de BPM aan de orde, gevolgd door een beschou-
wing over de fiscale boete voor en tijdens het faillissement met aansluitend een
korte beschouwing over de APK-boeten. Als laatste wordt ingegaan op het
verplichtingensignaal motorrijtuigenbelasting.

1. Mr. A. van Eijsden is werkzaam bij het Ministerie van Financiën te ’s-Gravenhage.
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Niet alledaagse rechtspraak

Verkort weergegeven casus Rb. Zwolle/Lelystad, 31 januari 2007, nr. 117273/
ha za 06-166.2

Op 31 maart 1999 worden R en T, alsmede de vennootschap onder firma
waarvan zij vennoot zijn, failliet verklaard. Tijdens hun faillissement richten R
en T de Vof Home Catering op. De inspecteur legt vervolgens aan R aanslagen
BPM en motorrijtuigenbelasting en aan Vof Home Catering aanslagen omzet-
belasting en loonheffing op. Ter invordering van de belastingschulden van R en
van Vof Home Catering laat de ontvanger executoriaal beslag leggen op enkele
auto’s waarvan de kentekens op naam staan van R en/of Vof Home Catering. Na
de beslaglegging worden de kentekens van de auto’s gesteld op naam van De J.
De Directeur van de Belastingdienst wijst het beroep van De J tegen de
beslagen af. De J koopt na deze afwijzing de beslagen op de auto’s af tegen
betaling van € 50.000.

De rechtbank oordeelt in de door J (eiser in de procedure) tegen de
ontvanger aangespannen procedure dat de ontvanger bij het sluiten van de
overeenkomst tot afkoop van de beslagen geen misbruik van omstandigheden
heeft gemaakt. Uit niets blijkt dat de ontvanger enige dwang op De J heeft
uitgeoefend om in het zicht c.q. onder dreiging van de executie de overeen-
komst te tekenen. De rechtbank overweegt daarbij dat de Directeur van de
Belastingdienst het beslag overigens terecht heeft gehandhaafd.

Geschil
Het geschil betreft het executoriale beslag dat de ontvanger heeft gelegd op
auto’s die op naam van de gefailleerden staan, ten behoeve van de invordering
van onbetaalde aanslagen MRB, BPM, omzetbelasting en loonheffing.

Tekst van het vonnis

Vaststaande feiten

1. R, wonende te O, was indertijd vennoot van de vennootschap onder firma
Vof Hof van Holland, voorheen eveneens kantoorhoudende te O.

De andere vennoot was T. Vof Hof van Holland dreef o.a. een taxibedrijf.

2. Zie V-N 2007/30.24.
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2. Vof Hof van Holland en haar vennoten R en T zijn bij vonnis van de rechtbank
Zwolle-Lelystad van 31 maart 1999 in staat van faillissement verklaard met
benoeming van mr. W tot curator. Deze faillissementen zijn op 9 november 2005
opgeheven wegens gebrek aan baten.

3. Al gedurende hun faillissementen hebben R en T besloten weer zaken te gaan
doen. Zij hebben daartoe een nieuwe vennootschap onder firma opgericht
althans doen oprichten: Vof Home Catering, deze dreef een taxibedrijf en
verzorgde daarnaast catering aan huis. Home Catering werd eveneens gevestigd
aan het woonadres van R te O. Home Catering (en daarvoor Vof Hof van
Holland) handelde ook wel onder de naam ‘Home Schiphol Home Service’ en
‘Tafeltje Dekje’.

In feite was sprake van een, niet actief door de curator geautoriseerde, doorstart
van de bedrijfsmatige activiteiten van Vof Hof van Holland in Home Catering.

Formeel waren daarvan vennoten de echtgenotes van R en T; blijkens
inschrijving in het Handelsregister was R echter (algeheel) gevolmachtigde van
Home Catering.

4. Met het oog op haar bedrijfsvoering maakte Home Catering gebruik van een
aantal auto’s/bestelbusjes. De kentekens daarvan stonden (veelal) geregistreerd
op naam van R en (later) soms ook op Home Catering. Ook de taxivergunning
stond op naam van R.

5. De Ontvanger heeft dienvolgens op R uit hoofde van onherroepelijk vast-
staande aanslagen Motorrijtuigenbelasting (MRB) en BPM over de periode
2002, 2003 en 2004 vorderingen op R van € 17.759,65 (MRB) en € 45.427
(BPM), inclusief kosten totaal € 63.186,65, nog te vermeerderen met invorde-
ringsrente.

6. De Ontvanger heeft evenzo op Home Catering uit hoofde van onherroepelijk
vaststaande aanslagen omzetbelasting en loonheffing over het tijdvak 2004 een
vordering van € 7536, ook nog te vermeerderen met invorderingsrente.

7. Omdat de hiervoor bedoelde belastingschulden van R zijn ontstaan tijdens
diens faillissement heeft de Ontvanger contact gezocht met de curator en hem
gevraagd of deze aanslagen uit de boedel zouden (kunnen) worden voldaan. De
curator heeft medegedeeld weliswaar op de hoogte te zijn van het feit dat de
gefailleerden ‘hun’ onderneming hadden voortgezet, maar aan de Ontvanger
geen voldoening van die schulden in het vooruitzicht gesteld.
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8. Daarom heeft de Ontvanger op zeker moment aangekondigd verhaal te zullen
zoeken op de auto’s, die op naam van R stonden geregistreerd.

De Ontvanger ging er daarbij van uit dat er sprake was van boedelschulden,
waarvoor de Ontvanger ingevolge artikel 19 par. 2 lid 3 van de Leidraad
Invordering rechtstreeks verhaal kan zoeken op de boedel. De curator heeft
daartegen geen bezwaar gemaakt.

9. De Ontvanger heeft ter invordering van die belastingschulden van R en
Home Catering vervolgens executoriale beslagen gelegd op de navolgende zes
auto’s, waarvan het kenteken in de relevante periode op naam van R en/of
Home Catering stond:

(A.v.E.: Volgt opsomming van een aantal motorvoertuigen).

10. Na de beslaglegging van 21 en 22 februari 2005 is het kenteken van vier
van de zes in beslag genomen auto’s op 23 februari 2005 op naam van De
J gesteld en heeft een dag nadien middels zijn belastingadviseur De W van
G. Groep een beroepschrift ter zake van vier auto’s en later op 23 maart 2005
nog een beroepschrift ter zake van de overige twee auto’s ingediend.

Het beroep van De J tegen de beslagen was gebaseerd op de stelling dat hij
eigenaar was van die auto’s en die verhuurd had aan Home Catering.

11. Bij beschikking van 27 april 2005 heeft de Directeur van de Belastingdienst
het beroep van De J afgewezen met de volgende overwegingen:

‘Gelet op het vele malen overschrijven van de kentekens, het overzetten van
grijs naar geel kenteken en de onduidelijke huurcontracten ben ik van oordeel
is hier sprake van samenspanning tussen uw cliënt(e) en de belastingschul-
dige, waarbij in een poging verhaal op die zaken onmogelijk te maken de
juridische eigendomssituatie wordt gefingeerd. Voor de aanslagen motorrij-
tuigenbelasting geldt als meerdere afwijzingsreden dat uit de gegevens blijkt
dat de belastingschuldige niet solvabel is en dat het beslag ook gelegd is voor
één of meer naheffingsaanslagen motorrijtuigenbelasting. De Ontvanger kan
in dat geval voor de naheffingsaanslagen motorrijtuigenbelasting verhaal
zoeken op ieder motorrijtuig waarvan het kenteken op naam staat (of is
gesteld) van de belastingschuldige, ongeacht de rechten die derden op dat
motorrijtuig menen te hebben. Verder is mij gebleken dat (een aantal) van de
in beslag genomen auto’s ten tijde van de beslaglegging op naam stonden van
de belastingschuldige. Pas na de inbeslagname zijn de kentekens overge-
schreven, of de kentekens zijn pas overgeschreven nadat de Belastingdienst
had aangekondigd tot beslaglegging over te gaan. Op grond van artikel 453a
van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering kan een vervreemding,
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bezwaring, onderbewindstelling of verhuring van een zaak, tot stand gekomen
nadat deze in beslag genomen is, niet tegen de beslaglegger worden
ingeroepen’.

12. Na deze afwijzing, waarvan de gemachtigde van De J op 29 april 2005 op
de hoogte is gebracht, heeft de Ontvanger de nieuwe veiling/verkoopdatum op
10 mei 2005 vastgesteld. Vervolgens is middels de toenmalige advocaat van De
J een afkoopregeling van de beslagen tot stand gekomen, vastgelegd in de brief
van de Ontvanger van 10 mei 2005: met betaling van een afkoopbedrag van in
totaal € 50.000 werden de beslagen door de Ontvanger opgeheven en de auto’s
aan De J ter beschikking gesteld. Deze regeling is uitgevoerd in de zin dat De J
zonder enig voorbehoud dat bedrag heeft betaald en de Ontvanger de auto’s
(aan hem) heeft vrijgegeven.

Geschil

13. De J vordert:
– primair vernietiging van de overeenkomst gesloten tussen hem en de

Ontvanger wegens misbruik van omstandigheden met verklaring voor
recht dat de Ontvanger onrechtmatig jegens De J heeft gehandeld door de
litigieuze beslagen op de auto’s te leggen, te handhaven, het beroep daartegen
ongegrond te verklaren en te dreigen met executie. Voorts de Ontvanger te
veroordelen tot betaling van een bedrag van € 77.985,59 met wettelijke rente;

– subsidiair veroordeling van de Ontvanger tot betaling van € 60.225,94 met
wettelijke rente ten titel van schadevergoeding;

– in alle gevallen met kostenveroordeling van de Ontvanger.

14. De gevorderde bedragen beslaan primair de door De J voor de afkoop der
beslagen betaalde € 50.000 vermeerderd met gederfde autohuurinkomsten
subsidiair verminderd met de aanslagen MRB ad € 17.759,65.

Het verweer (kort samengevat en voor zover van belang voor de beoordeling)

15. De Ontvanger wijst de vordering van De J af vooropstellend dat de beslagen
op de auto’s gezien de tenaamstelling(en) der kentekens terecht gelegd en
gehandhaafd zijn, de aanslagen MRB (ten bedrage van € 17.759,65) ongeacht
het antwoord op enige eigendomsvraag op die auto’s verhaalbaar zijn, de door
De J overgelegde huurovereenkomsten die naam niet verdienen althans geen
(ander) licht op de eigendomsvraag werpen en de overeenkomst tot afkoop door
De J van die beslagen van de inmiddels op zijn naam gestelde auto’s een niet-
ongebruikelijke is, terwijl De J in dat kader werd bijgestaan door zijn advocaat
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en een belastingadviseur, zomede de transactie als zodanig door De J zonder
enig voorbehoud ter zake van enig, hem toekomend, eigendomsrecht of
vanwege schending daarvan te entameren procedure(s) is afgehandeld.

Overwegingen van de rechtbank

16. De rechtbank is van oordeel dat van misbruik van omstandigheden door de
Ontvanger bij het sluiten van de overeenkomst met De J tot afkoop van de op
zes auto’s gelegde beslagen, waarvan er vier eerst daags, direct na het leggen
van die beslagen, ten name van De J zijn gesteld, geen sprake is geweest.

De beslissing van de Directeur van de Belastingdienst, waarbij het eerst
na de gelegde beslagen gedane beroep op enig eigendomsrecht van De J (…)
in overigens niet mis te verstane bewoordingen werd verworpen, dateert
van 27 april 2005 en werd op 29 april 2005 aan (de gemachtigde van) De
J bekendgemaakt.

De vervolgens door De J met de Ontvanger gesloten en op 10 mei 2005 aan
De J bevestigde overeenkomst tot afkoop van de beslagen bevat geen enkel
voorbehoud betreffende het moeten sluiten ervan tegenover een dreigende
executie noch ziet de rechtbank een dergelijk voorbehoud elders gemaakt,
terwijl ook de effectuering van die overeenkomst middels de betaling door De J
van de overeengekomen € 50.000 zonder enig voorbehoud is geschied.

17. Gezien de overweging(en) van de Directeur van de Belastingdienst (samen-
spanning waarbij in een poging verhaal onmogelijk te maken de juridische
eigendomssituatie wordt gefingeerd) zou er alle aanleiding geweest zijn voor
De J, uitgaande van de door hem gepretendeerde eigendomsrechten, die
executie middels (aan te kondigen) kort geding uit te doen stellen c.q. hoofd-
zaak in de zin van artikel 438 en/of 456 Wetboek van Burgerlijke Rechts-
vordering te verhinderen.

Het nalaten van (het) treffen van dergelijke maatregel(en) en het zelfs niet
maken van enig voorbehoud op dat punt verhindert het aannemen van enige
dwangpositie van, zodanig dat misbruik van omstandigheden zou moeten
worden aangenomen.

18. Voor zover desondanks de door De J gepretendeerde eigendomsrechten op
de beslagen auto’s toch van belang moeten worden geacht, overweegt de
rechtbank (naar haar inzicht geheel of nagenoeg geheel ten overvloede) dat de
Ontvanger de beslagen gezien de tenaamstelling(en) van de kentekens tot
verhaal van de betrokken belastingaanslagen terecht zijn gelegd, ten aanzien
van de MRB zelfs zonder verder mogelijke discussie, waar die ongeacht de
eigendomsvraag op die auto’s kan worden verhaald.
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Het bewijs van de eerst na de gelegde beslagen middels de kentekenregi-
stratie gepretendeerde eigendomsrechten van De J door het overleggen van de –
ook eerder aan de Belastingdienst overgelegde – huurovereenkomsten (is)
volstrekt niet geleverd of zelfs aannemelijk, nu die overeenkomsten uiterst
rudimentair van opzet zijn en uiterst ongebruikelijk, zelfs enige koppeling aan
gereden of te rijden kilometers ontbreekt. Daarenboven blijkt uit punt (3.1) van
de conclusie van repliek gelezen in combinatie met de door De J bij akte
overgelegde huurfacturen over de periode juni 2004 t/m februari 2005, dat geen
enkele betaling daarop heeft plaatsgevonden, derhalve een bedrag van zeker
€ 65.442,95 is open blijven staan zonder dat zulks - kennelijk - tot enige
aanmaning of ingebrekestelling heeft geleid.

19. Zijdens De J wordt voorts op geen enkele wijze verklaard hoe zijn
(eigendoms)situatie zich tot R verhield in de periode vóór juni 2004, toen
ook al vier door hem in eigendom gepretendeerde auto’s op naam van R waren
gesteld.

De door De J bij akte - na ‘uitnodiging’ vanwege de Ontvanger - over-
gelegde aankoopfacturen van enige (vier) Volkswagens type Caravelle geven
bij gebreke van met het beslag corresponderende kentekens of, zoal dat aan de
orde is, van aansluitende tenaamstelling daarvan en/of bezit van De J,
uitsluitend inzicht in het betalingsverkeer anders dan via R en met name
geen aanleiding af te wijken van het aangenomen bezit door R van die auto’s als
bedoeld in artikel 3:119 Burgerlijk Wetboek en het op basis daarvan door de
Ontvanger gelegde beslag.

20. Dienvolgens is het gelegde beslag door de Directeur van de Belastingdienst
ook terecht gehandhaafd en kon de Ontvanger evenzo terecht de invordering
middels aangekondigde executie van de auto’s voortzetten zonder dat dit of een
daaruit voortvloeiende met De J gesloten overeenkomst tot afkoop van die
beslagen tot mogelijk misbruik van omstandigheden kan leiden. De rechtbank
ziet dan ook geen enkele aanleiding om De J tot enige bewijslevering toe te
laten.

21. Overigens mist de rechtbank in de discussie omtrent de (hoogte van de)
vordering van De J het argument, dat hij door zijn betaling gesubrogeerd kan
zijn – met de daaraan verbonden voorrang – in de belastingvorderingen op R
en/of Home Catering.

22. De slotsom in deze procedure is in ieder geval dat de vordering van De J zal
worden afgewezen en hij als de in het ongelijk gestelde partij in de proces-
kosten zal worden veroordeeld.
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Commentaar bij het vonnis

Algemeen
Dit vonnis betreft de bepaald niet alledaagse situatie dat de ontvanger ten laste
van degene die in staat van faillissement verkeert, executoriaal beslag legt op
diens bezittingen. Gaat het dan om boedelschulden, zo zou men geneigd zijn
zich af te vragen. Beslaglegging op de assets van de boedel is immers alleen aan
de boedelschuldeiser voorbehouden? Uit het vonnis blijkt daarvan niets!

Het faillissement omvat het gehele vermogen van de schuldenaar ten tijde
van de faillietverklaring, alsmede hetgeen hij gedurende het faillissement
verwerft. De tijdens het faillissement aangekochte voertuigen maakten mitsdien
deel uit van de boedel. De curator beheert het vermogen van de gefailleerde en
beslaglegging door individuele schuldeisers daarop, is – in beginsel – niet
mogelijk. In dit geval heeft de gefailleerde zijn onderneming (een taxi- annex
cateringbedrijf) tijdens het faillissement voortgezet en de daarmee verband
houdende belastingschulden onbetaald gelaten. De vraag is dan wie voor de
betaling van deze schulden kan worden aangesproken.

De destijds geldende Leidraad Invordering 1990 (art. 19, par. 2, eerste lid en
hoofdstuk XI, par. 3, vierde lid) ging (en gaat) er (terecht?3) van uit dat
belastingschulden die na het faillissement zijn ontstaan, in beginsel als
boedelschulden hebben te gelden. Boedelschulden moeten onmiddellijk uit de
boedel worden voldaan zonder dat daarvoor verificatie nodig is. Desgevraagd
heeft de curator meegedeeld op de hoogte te zijn van de ondernemersactivi-
teiten van de gefailleerde, maar heeft geen betaling in het vooruitzicht gesteld
(zie vonnis onderdeel 7). Vervolgens heeft de ontvanger verhaal gezocht op een
aantal auto’s die in beginsel tot de boedel behoren. De curator heeft daartegen
geen bezwaar gemaakt (8). De conclusie kan worden getrokken dat de curator
niet kan worden verweten dat hij al te actief is opgetreden in dit faillissement.

De kwalificatie van de belastingschulden
Belastingschulden ontstaan na faillissement zijn hetzij boedelschulden, hetzij
niet verifieerbare andere schulden.

Boedelschulden ontstaan hetzij uit de wet (i), hetzij door een handeling van
de curator (ii) hetzij door verbintenissen van de gefailleerde, maar dan alleen
voor zover de boedel door deze verbintenissen is gebaat (iii). Op grond van
belastingwetten kunnen belastingschulden niet worden aangemerkt als boedel-
schuld (i) zodat als ‘ontstaansgrond’ overblijven het handelen van de curator

3. Ik (A.v.E.) ga er van uit dat dit uitgangspunt veel te ruim was geredigeerd. De huidige
Leidraad Invordering 2008 formuleert e.e.a. aanmerkelijk terughoudender.
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(ii) en de verbintenis van de gefailleerde (iii). Op basis van de gegevens uit het
vonnis ontstaat een beeld waarin de curator zich niet al te zeer met de gang van
zaken in de voortgezette onderneming heeft bemoeid; geen handelen dus maar
meer een op zijn beloop laten (ii). Vloeit de aansprakelijkheid van de boedel
dan voort uit het feit dat sprake is van een verbintenis van de gefailleerde in
verband waarmee de boedel is gebaat (iii)? Zijn er vanuit de voortgezette
onderneming baten in de boedel gevloeid? De casus maakt dat niet duidelijk.
Daarmee blijft het precieze karakter van de desbetreffende belastingschulden
dus in de lucht hangen, zij het dat de rechtbank het er kennelijk mee eens is dat
de ontvanger tot verhaal van deze schulden beslag heeft gelegd op bestanddelen
van de boedel en dit beslag ook heeft verzilverd (20).

Het bijzondere verhaalsrecht van art. 22a IW 1990

Het hiervoor weergegeven vonnis is mede in dit hoofdstuk opgenomen omdat
het op heldere wijze inzichtelijk maakt hoe ver de werking van het (niet alleen
bij fiscalisten maar ook bij curatoren en bewindvoerders WSNP vrijwel
onbekende) art. 22a IW 1990 reikt. Art. 22a is een bepaling die zich in beginsel
richt tegen katvangers. Het bevat een verhaalsrecht voor motorrijtuigenbelas-
ting.4 Kort en goed gaat het er om dat indien ten name van een persoon
naheffingsaanslagen motorrijtuigenbelasting open staan, de ontvanger daarvoor
verhaal kan nemen op elk motorvoertuig dat ten name van de belasting-
schuldige is gesteld. In art. 22a, tweede lid, IW 1990 wordt de omvang van
dit verhaalsrecht aangegeven. Genoemd artikellid luidt:

‘Voor de in het eerste lid bedoelde vorderingen kan door de ontvanger
verhaal worden genomen op elk motorrijtuig waarvan het opgegeven
kenteken ten name van de in het eerste lid bedoelde natuurlijke persoon
of rechtspersoon is gesteld, zonder dat enig ander enig recht op deze
motorrijtuigen kan tegenwerpen.’

Deze regel dient zó te worden verstaan dat ook het faillissement niet aan de
ontvanger kan worden tegengeworpen als hij verhaal zoekt voor naheffingsaan-
slagen in de motorrijtuigenbelasting ten name van de gefailleerde belasting-
schuldige indien kentekens ten zijnen name zijn gesteld. Het motorrijtuig kan

4. Art. 22a IW 1990 kan uitsluitend worden toegepast voor naheffingsaanslagen in de
motorrijtuigenbelasting en voor de daarmee verband houdende bedragen (zie het eerste
lid van art. 22a) zoals kosten, renten en bestuurlijke boeten. Het artikel wordt om beleids-
matige redenen niet toegepast op motorvoertuigen die toebehoren aan autoverhuurbedrijven
en leasemaatschappijen.
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derhalve worden uitgewonnen voor de ter zake van dat motorrijtuig verschul-
digde motorrijtuigenbelasting maar ook voor motorrijtuigenbelastingschulden
die betrekking hebben op andere voertuigen waarvan het kenteken eveneens ten
name van belastingschuldige is gesteld. Ten overvloede: dit verhaalsrecht geldt
derhalve ook ingeval belastingschuldige is gefailleerd. Dit laatste punt (ook
verhaal in geval van faillissement) vormt de door velen niet onderkende
reikwijdte van art. 22a. Deze reikwijdte komt op glasheldere wijze tot uitdruk-
king in bovenstaand vonnis. Onder de schulden die onbetaald zijn gebleven
bevindt zich namelijk ook een aantal naheffingsaanslagen in de motorrijtuigen-
belasting. Het onbetaald laten van motorrijtuigenbelasting, verschuldigd ge-
durende het faillissement of tijdens de wettelijke schuldsaneringsregeling, is
een bekend fenomeen uit de invorderingspraktijk. Bij de uitspraak van het
faillissement of bij de van toepassing verklaring van de wettelijke schuldsane-
ring (hierna: WSNP) eindigt immers niet het houderschap. Niet in alle gevallen
zal de na faillissement of schuldsanering verschuldigde motorrijtuigenbelasting
kunnen worden gekwalificeerd als boedelschuld (zie hierna in de paragraaf over
motorrijtuigenbelasting), zodat men a prima vista geneigd zou zijn te menen dat
voor (het afdwingen van) betaling moet worden gewacht tot na het einde van
het faillissement of de schuldsanering. Dat laatste is echter niet het geval nu de
ontvanger op grond van art. 22a IW 1990 voor naheffingsaanslagen in de
motorrijtuigenbelasting, alsmede voor de met deze aanslagen verband hou-
dende kosten en bestuurlijke boeten, verhaal kan nemen op elk motorrijtuig
waarvan het opgegeven kenteken ten name van de gefailleerde is gesteld,
zonder dat hij of een ander persoon de ontvanger enig recht op zo’n motorrijtuig
kan tegenwerpen. Aldus biedt het bijzonder verhaalsrecht, ontworpen ter
bestrijding van het misbruik dat er in bestaat dat gebruik wordt gemaakt van
katvangers, in faillissement of wettelijke schuldsanering een extra verhaal
instrument voor de na de faillissements- of saneringsuitspraak verschuldigde
motorrijtuigenbelasting. De rechtbank wijst daar ook impliciet op in de eerste
volzin van punt 18. Het bijzondere verhaalsrecht wordt wel op een andere wijze
te gelde gemaakt dan het bijzondere verhaalsrecht van art. 21, tweede lid, IW
1990 (het zogenaamde bodemvoorrecht), namelijk door middel van beslag op
de motorrijtuigen. Er dient - hoe onlogisch dat op het eerste gezicht ook lijkt -
beslag te worden gelegd en wel in weerwil van art. 33 Fw. Het vorenstaande
gaat zo ver dat zelfs in gevallen waarin er een pandrecht op de motorrijtuigen
zou zijn gevestigd, dat pandrecht past te gelde kan worden gemaakt nadat de
motorrijtuigenbelastingschulden zijn voldaan. Tot slot zij opgemerkt dat het
bijzondere verhaalsrecht van art. 22a IW 1990 geldt voor motorrijtuigenbe-
lastingschulden van vóór het faillissement als ook voor motorrijtuigenbelasting-
schulden vanaf datum uitspraak faillissement.
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Zoals reeds opgemerkt is de bekendheid met art. 22a (m.n. in de hiervoor
bedoelde betekenis) niet alleen bij advocaten, schuldhulpverleners, bewind-
voerders WSNP en fiscalisten maar ook bij ambtenaren van de Belastingdienst,
nadrukkelijk voor verbetering vatbaar.

Motorrijtuigenbelasting

Inleiding
De belastingsoort die het meest nadrukkelijk aan het gebruik van een motorrij-
tuig is verbonden is de motorrijtuigenbelasting. Binnen de Belastingdienst
bestond veel onduidelijkheid over de kwalificatie van motorrijtuigenbelasting-
schuld in faillissement en schuldsanering. Is de motorrijtuigenbelasting een
boedelschuld of een (niet-)verifieerbare schuld? Naar aanleiding van die
onduidelijkheid heeft een medewerker van de belastingdienst daarover een
notitie geschreven die mede tot uitgangspunt wordt genomen voor de bespre-
king in deze sub paragraaf over motorrijtuigenbelasting.5 De kernvraag
waarover in de notitie wordt gesproken luidt: ‘In welke gevallen kan de
motorrijtuigenbelasting worden aangemerkt als boedelschuld?’ Voordat hierna
een overzicht wordt verstrekt waaruit de zienswijze van de belastingdienst
blijkt, wordt vooraf beknopt ingegaan op de vraag naar de kwalificatie van
belastingschulden voor en tijdens faillissement.

Kwalificatie van belastingschulden voor en na faillissement6

De ontvanger dient bij zijn beoordeling over de kwalificatie van belasting-
schulden in faillissement, de hierna vermelde uitgangspunten te hanteren. Bij
de afwikkeling van een faillissement kunnen - zo vermeldt de notitie - twee
soorten schulden bestaan (bezien vanuit de positie van de faillissementsboedel):7

1. schulden die bestaan op het moment van de faillietverklaring en
2. schulden die daarna ontstaan.

De schulden onder 1 moeten worden aangemeld ter verificatie (art. 26 Fw). Met
betrekking tot de schulden onder 2 genoemd kan een nadere onderverdeling
worden gemaakt:

5. Met dank aan collega F.C. Gill die de auteur van de zeer bruikbare (interne) handleiding is.
6. Bij de bespreking van de kwalificatie van bestuurlijke boeten (zie de sub paragraaf

‘bestuurlijke boeten’ verderop in dit hoofdstuk) wordt eveneens op de kwalificatie van
belastingschulden ingegaan maar dan vanuit het materieel ontstaan van die schulden.

7. Het gaat hier om vorderingen die strekken tot nakoming van verbintenissen.
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a. boedelschulden;
b. post-faillissementsschulden.8

De term boedelschuld komt in de Faillissementswet op diverse plaatsen voor9 maar
wordt niet gedefinieerd of anderszins omschreven. De memorie van toelichting10

geeft - ter toelichting op het ontwerp art. 28 Fw - wel een omschrijving:

‘Alleen wanneer de curator verschijnende dadelijk in den eisch toestemt,
zijn de proceskosten van de tegenpartij geen “boedelschuld”, en zal dus de
eischer voor de geliquideerde proceskosten als gewoon concurrent schuld-
eiser moeten opkomen. “Boedelschuld” welk woord ook in de artikelen 39
en 4011 (…) voorkomt, staat tegenover schuld des gefailleerden. “Boedel-
schulden” zij die schulden, welke eene onmiddellijke aanspraak op den
boedel geven, welke, als komende ten laste van den curator in zijn qualiteit,
door deze onmiddellijk uit den boedel moeten worden voldaan, zonder dat
daarvoor verificatie noodig is.’

Uit deze passage valt af te leiden dat boedelschulden op twee punten van de
overige faillissementsschulden verschillen. Het eerste punt is dat boedelschul-
den als executiekosten zijn te beschouwen. Zij vloeien voort uit de afwikkeling
van de failliete boedel. Het tweede hiermee samenhangende punt is dat een
boedelschuld een ‘onmiddellijke’ aanspraak geeft op de boedel en daarmee
‘bevoorrecht’ is boven alle schuldvorderingen tegen de gefailleerde.

Boedelschulden kunnen ontstaan door een handeling van een curator, of uit de
wet.12 Verder kan een boedelschuld ontstaan door toedoen van de gefailleerde,
maar dan alleen voor zover de boedel daarbij is gebaat (art. 24 Fw.).
Boedelschulden moeten dus worden onderscheiden van schulden die slechts
door aanmelding ter verificatie kunnen meedelen indien er uitkeringen zullen

8. In de literatuur wordt ook wel gesproken van niet-verifieerbare schulden. Dit is echter een
enigszins verwarrende term. Immers schulden die na faillissementsdatum ontstaan zijn per
definitie niet-verifieerbaar. Post-faillissementsschulden kunnen dus niet in het faillissement
worden aangemeld en zijn ook geen boedelschulden. Verhaal van deze schulden kan
plaatsvinden op het vermogen dat buiten het faillissement blijft (vergelijk art. 21 en 21a
Fw.) of op het vermogen na beëindiging van het faillissement.

9. Zie art. 15d lid 1 onder b, art. 16 lid 1, art. 28 lid 3, art. 39 lid 1, art. 40 lid 2, art. 213m lid 1,
art. 238 lid 2, art. 239 lid 3, art. 247c lid 1 onder b, art. 249 lid 1 onder 3, art. 311 lid 3 en
art. 359 lid 1 onder b Fw.

10. Van der Feltz I, Geschiedenis van de Faillissementswet, heruitgave 1994, p. 384.
11. Deze boedelschulden worden ook wel oneigenlijke boedelschulden genoemd. Zie in dit

verband ook de twee zeer lezenswaardige publicaties van R.J. van Galen, Drie typen
schulden bij faillissement (I) en (II) in WPNR 96/6225 en WPNR 96/6226.

12. Polak-Wessels VII, Vereffening van de boedel, nr. 7088, p. 45.
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plaats vinden en schulden waarvoor de boedel in het geheel niet aansprakelijk is
(de zogenaamde post-faillissementsschulden). Aldus beschouwd verlangt het
begrip boedelschuld ten minste een na de faillietverklaring ontstane schuld die:
a. hetzij door de wet als boedelschuld wordt aangemerkt,
b. hetzij door toedoen van de curator is ontstaan,
c. hetzij door toedoen van de gefailleerde zelf is ontstaan, maar in dat laatste

geval slechts voor zover de boedel ten gevolge daarvan is gebaat.13

Ad a. de schuld wordt door de wet als boedelschuld aangemerkt
In de faillissementswet worden op diverse plaatsen schulden als boedelschuld
aangemerkt. Bekendste voorbeelden zijn: artikel 39 (huur) en 40 (loon) Fw. Ook
in andere wetten kunnen bepaalde schulden als boedelschuld gekwalificeerd
worden.14 Opgemerkt wordt nog dat een schuld die rechtstreeks uit de wet
ontstaat niet zonder meer kwalificeert als boedelschuld. De (totstandkoming van
de) onderhavige bepaling zal hiertoe aanknopingspunten dienen te bevatten.15

Ad b. de schuld is door toedoen van de curator ontstaan
Dit criterium is voor wat betreft rechtshandelingen in een drietal standaard-
arresten16 nader vorm gegeven. Kern van de arresten is dat indien de
verplichting ontstaat als gevolg van een door de curator verrichte rechtshande-
ling, deze verplichting kwalificeert als boedelschuld. Dit ongeacht het feit dat
deze verplichting mede haar grond vindt in een al vóór de faillietverklaring
bestaande rechtsverhouding. Bij ‘toedoen van de curator’ valt o.a. ook nog te
denken aan schulden die opkomen in verband met het door de curator
voortgezette bedrijf van de failliet.17 Als regel kan worden aangehouden dat
indien de schulden voorvloeien uit het beheer en vereffening van de boedel,
sprake is van boedelschuld.

13. Sommige schrijvers scharen deze categorie overigens ook onder categorie a.
14. Zie bijvoorbeeld artikel 77 Wet toezicht kredietwezen.
15. HR 24 juni 2005, nr. R04/109HR (OK 113), NJ 2005, 382 (DecideWise International B.V.).
16. HR 28 september 1990, NJ 1991, 305 (De Ranitz q.q./Ontvanger; desinvesteringsbeta-

ling); HR 12 november 1993, NJ 1994, 229 (Frima q.q./Blankers; affinancierings-
verplichting); HR 18 juni 2004, NJ 2004, 617 (Van Galen q.q./Circle Vastgoed B.V.;
schoonmaakkosten van de gehuurde o.z.).

17. Zie T&C, art. 98 Fw., onder 2.
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Ad c. de schuld is door toedoen van de gefailleerde zelf ontstaan, maar in dat
geval slechts voor zover de boedel ten gevolge daarvan is gebaat
Dit betreft de toepassing van artikel 24 Fw. De boedel is aansprakelijk voor
door de gefailleerde na het faillissement verrichte rechtshandelingen of rechts-
feiten, maar slechts indien en voor zover deze leiden tot een door de boedel
genoten voordeel.18 Dit laatste wil zeggen dat het in het faillissement vallende
vermogen moet zijn vergroot.

Fiscale boedelschulden
Ook belastingschulden kunnen onder omstandigheden als boedelschulden wor-
den aangemerkt. De gronden om belastingschulden als boedelschulden aan te
merken zijn niet anders dan de hierboven onder a t/m c genoemde gronden.

Dat een belastingschuld een schuld is die rechtstreeks voortvloeit uit de wet19

behoeft geen nader betoog. Uit het hiervoor genoemde arrest volgt dat, wil een
dergelijke schuld aangemerkt worden als een boedelschuld, dit moet voort-
vloeien uit de tekst of tenminste uit de wetsgeschiedenis van de fiscale wet. De
wetsgeschiedenis van de heffingswetten noch (die van) de IW 1990 biedt echter
dergelijke aanknopingspunten. Conclusie moet dan ook zijn dat belasting-
schulden door de wet niet als boedelschulden worden aangemerkt.

(Lagere) rechtspraak over de kwalificatie van fiscale schulden als boedelschuld
Er is slechts weinig (lagere) rechtspraak verschenen over de vraag of belasting-
schulden als boedelschuld gekwalificeerd kunnen worden ingeval die belasting-
schulden niet door toedoen van de curator zijn ontstaan of waarbij de boedel
niet is gebaat. Allereerst kan in dit kader worden genoemd het vonnis van de
rechtbank Groningen van 12 december 2000.20 Deze rechtbank overwoog met
betrekking tot waterschapsbelasting het volgende:

4.2. Onder een boedelschuld moet naar het oordeel van de rechtbank in elk
geval worden verstaan een verplichting van de boedel die het karakter van
boedelschuld rechtstreeks aan de wet ontleent - vergelijk artikel 40 Fw - dan
wel een verplichting die na de faillietverklaring is ontstaan in verband met
het beheer en de vereffening van de boedel. Daarbij kan worden gedacht

18. HR 01 mei 1992, NJ 1992, 630.
19. HR 11 oktober 1985, NJ 1986, 68 en 26 juni 1998, NJ 1998, 745.
20. Rb. Groningen 12 december 2000, V-N 2001/3.25.
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aan kosten van taxatie, opslag, onderhoud en het te gelde maken van
boedelbestanddelen.

Een wettelijke bepaling waaruit volgt of zou kunnen volgen dat de na
faillissement verschuldigd geworden waterschapsbelasting wordt aangemerkt
als boedelschuld ontbreekt. De vraag die dan resteert is of de waterschaps-
belasting verband houdt met het beheer en de vereffening van de boedel. De
rechtbank is van oordeel dat daarvan geen sprake is. De verplichting tot het
betalen van waterschapsbelasting als hier aan de orde vloeit immers voort uit
het blote rechtsfeit dat Noordned op bepaalde peildata - te weten de eerste
januari van 1998, 1999 en 2000 - eigenaar was van de onroerende zaak en
niet - zoals het waterschap heeft aangevoerd - uit het feit dat de curator heeft
besloten de zaak niet eerder te gelde te maken. Een dergelijke verplichting kan
naar het oordeel van de rechtbank niet worden gevat onder het begrip
boedelschuld, zoals hiervoor omschreven.

4.3. Weliswaar is de rechtbank - naar analogie van artikel 24 Fw - van
oordeel dat ook van een boedelschuld sprake is indien de verplichting tot
het betalen van waterschapsbelasting tot een voordeel voor de boedel zou
leiden, doch van een dergelijk voordeel is geen sprake. Het feit dat de
onroerende zaak eerst na verloop van tijd is verkocht en de boedel daardoor
mogelijk gebaat is geweest, kan er niet toe leiden dat de in die tijd vervallen
waterschapsbelasting een boedelschuld wordt. Evenmin kan het niet dade-
lijk te gelde maken van de onroerende zaak worden beschouwd als een
handelen van de curator dat dat effect zou hebben.

4.4. Uit het hiervoor overwogene volgt dat de rechtbank van oordeel is dat
de waterschapsbelasting over de jaren 1998, 1999 en 2000 niet kan worden
gekwalificeerd als een boedelschuld. Dit betekent dat de beschikking van de
rechter-commissaris zal worden vernietigd.

Een tweede uitspraak is ook van Rechtbank Groningen.21 Hier ging het om
verschuldigde onroerende zaakbelasting na faillissementsdatum. De rechtbank
kiest voor nagenoeg dezelfde motivering met de volgende toevoeging:

Of de curator terzake al dan niet activiteiten van beheer en vereffening heeft
verricht is niet van invloed op de ozb-verplichting.

21. Rb. Groningen 01 feburari 2001, faill. nrs.: 94/73-74 (niet-gepubliceerd).

Curator en auto’s

121



In de eerste uitspraak valt op dat ook het talmen (nalaten) van de curator met de
verkoop van het pand de waterschapsbelasting niet als boedelschuld kwalifi-
ceert. Het verwijt dat de curator kan worden gemaakt vanwege zijn talmende
attitude kan derhalve niet tot de gevolgtrekking leiden dat dáárdoor boedel-
schulden ontstaan. In dit verband zij opgemerkt dat in het kader van de WSNP
met Recofa afspraken zijn gemaakt op grond waarvan het - in samenspraak met
de R-C vast te stellen - vrij te laten bedrag zodanig wordt vastgesteld dat
‘lopende’ heffingen zoals de OZB en Waterschapsbelastingen daaruit voldaan
kunnen worden.

Motorrijtuigenbelasting
De motorrijtuigenbelasting is een ‘objectbelasting’ die ziet op het houden van
een motorrijtuig. Als belastbaar feit geldt het ‘houden’ van een motorrijtuig,
niet zijnde een autobus. Voor autobussen is het rijden op de weg nog steeds het
belastbaar feit.22

De belasting wordt in beide gevallen geheven van degene die bij de aanvang
van een tijdvak het motorrijtuig houdt.23 In veruit de meeste gevallen is dit
degene op wiens naam het voor het motorrijtuig opgegeven kenteken is
geregistreerd in het kentekenregister24 of - indien voor het motorrijtuig geen
kenteken is opgegeven - degene die het motorrijtuig feitelijk ter beschikking
staat.

Het tijdvak van heffing vangt aan op de dag van dagtekening van de eerste
tenaamstelling van het voor het motorrijtuig afgegeven kentekenbewijs en
telkenmale drie maanden later.25 De verschuldigde belasting moet op aangifte
worden voldaan26 en - in afwijking van artikel 19 AWR - zijn betaald bij de
aanvang van het tijdvak.27 Bij ministeriële regeling kunnen regels worden
gesteld ingevolge welke de belasting in bepaalde gevallen niet bij de aanvang
van het tijdvak behoeft te zijn betaald.

Als het doen van aangifte wordt voor de heffing van de motorrijtuigenbe-
lasting aangemerkt de aanvraag om afgifte van een kentekenbewijs dan wel om
wijziging van de tenaamstelling van het kentekenbewijs.28 Deze aangifte geldt,
zolang het motorrijtuig niet van houder wisselt, voor alle tijdvakken waarin het

22. Vgl. art.1 lid 1 van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994.
23. Art. 6 van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 (WMB94).
24. Art. 1 lid 1, onderdeel i van de Wegenverkeerswet 1994.
25. Art. 11 van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994.
26. Art. 14 van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994.
27. Art. 15 van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994.
28. Art. 17 van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994.
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motorrijtuig wordt gehouden. Heffing van motorrijtuigenbelasting vindt derhalve
plaats vanaf het moment dat een kentekenbewijs deel I wordt afgegeven tot aan
het moment dat het motorrijtuig als gesloopt of uitgevoerd geregistreerd staat.

Schema boedelschulden motorrijtuigenbelasting (in het schema als MB geduid)
dat binnen de belastingdienst wordt gebruikt:

Situatie waarbij de MB is verschuldigd
na faillissementsdatum

Boedelschuld
Ja/Neen?

…………………………………………………………… ………………

0. De MB is verschuldigd voor een auto die hetzij
gebruikt wordt in de (voortgezette) onderneming
of in verband met andere werkzaamheden van
de failliet waarbij de boedel is gebaat.

Ja

1. De MB is verschuldigd voor een auto waarvan de
curator het bestaan niet wist of behoorde te weten.

Neen

2. De MB is verschuldigd voor een auto die de curator
wil verkopen en waarover hij ook de beschikking
heeft en heeft betrekking op de periode vanaf de
datum van het faillissement tot datum van de verkoop.

Neen

3. De MB is verschuldigd voor een auto die de curator
wil verkopen en waarover hij ook de beschikking
heeft, maar hij wacht hiermee verwijtbaar (te)
lang, waardoor ‘extra’ MB schuld is ontstaan.

Ja, alleen voor
wat betreft de
‘extra’ MB.

4a. De MB is verschuldigd voor een auto die de
curator wil verkopen, maar die hij niet in zijn
macht heeft. Hij heeft zich voldoende
ingespannen de auto in zijn macht te krijgen.

Neen

4b. De MB is verschuldigd voor een auto die de curator
wil verkopen, maar die hij niet in zijn macht heeft.
Hij heeft zich onvoldoende ingespannen de auto
in zijn macht te krijgen.

Ja

5a. De MB is verschuldigd voor een auto die de curator
niet wil verkopen omdat die nauwelijks waarde
heeft, onverkoopbaar is of de opbrengst niet
opweegt tegen de kosten.

Neen

5b. De MB is verschuldigd voor een auto die de curator
om humanitaire redenen niet wil verkopen (bijv. de
failliet heeft de auto nodig i.v.m. zijn ziekte).

Ja
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Schorsingsmogelijkheid
Ten einde narigheid met de fiscus en het ongebreideld oplopen van motorrij-
tuigenbelastingschulden te voorkomen is er de mogelijkheid van schorsing. In
concreto bestaan er met betrekking tot de motorrijtuigenbelasting twee schor-
singsmogelijkheden:
1. schorsing t.b.v. de motorrijtuigenbelasting,29 die kosteloos is en
2. schorsing van het kenteken,30 waaraan kosten zijn verbonden.

Gevolg van de beide schorsingsmogelijkheden is dat geen motorrijtuigenbe-
lasting verschuldigd is. De eisen die aan beide mogelijkheden worden gesteld
zijn dat:
1. de auto zich niet op de openbare weg mag bevinden en
2. bij het verzoek om schorsing de stallingsplaats van het motorrijtuig aan de

inspecteur wordt gemeld. De auto moet zich hier ook daadwerkelijk
bevinden.

Indien na de schorsing aan bovenstaande eisen niet wordt voldaan, wordt er
alsnog motorrijtuigenbelasting nageheven.

Twijfelgevallen

In de binnen de belastingdienst gebezigde (en overigens openbare) ‘Instructie
Invordering en Belastingdeurwaarders’ wordt in paragraaf 58.1.2. onder het
opschrift ‘Post-faillissementschuld’ het volgende opgemerkt:

‘Als de MB (A.v.E.: motorrijtuigenbelasting) beschouwd kan worden als een
post-faillissementschuld ontstaat er een bijzondere situatie. Aan de ene kant
behoort de auto tot de failliete boedel waarop tenuitvoerlegging niet
mogelijk is (Faillissementswet, artikel 33), terwijl aan de andere kant
schulden ontstaan die de ontvanger niet op dat boedelbestanddeel kan
verhalen.

Tijdens het faillissement kan beslag worden gelegd door hen die tijdens
het faillissement schuldeiser van de failliet worden, op het vermogen van
de schuldenaar dat buiten het faillissement blijft (Hof Amsterdam). Door de
beslissing van de curator dat hij de auto niet te gelde wil maken behoort
die auto vervolgens ook niet meer tot de faillissementsboedel. Verhaal door
de ontvanger daarop is dan ook mogelijk.

29. Art. 19 Wet MB 1994 j° artikel 4a Uitvoerings Besluit Motorrijtuigenbelasting 1994.
30. Art. 67 Wegenverkeerswet 1994.
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In de praktijk plegen curatoren in deze situatie expliciet vaak akkoord te
gaan met executie door de ontvanger, hetgeen uiteraard de voorkeur
verdient boven een executie zonder voorafgaand overleg met de curator.’

Het gaat in bovenstaand citaat over een enigszins wonderlijke situatie die
kennelijk in de praktijk meer dan incidenteel voorkomt. Op grond van art. 22a
IW 1990 heeft de ontvanger een bepaling als in aangehaalde paragraaf
verwoord, niet nodig. Zie voor de werking van art. 22a hetgeen daarover onder
het opschrift ‘Het bijzondere verhaalsrecht van art. 22a IW 1990’ is opgemerkt.

Belastingaanslagen die een tijdvak omvatten gedurende welk tijdvak het
faillissement is uitgesproken

De Leidraad Invordering 2008 gaat er van uit dat de belastingschulden die
materieel betrekking hebben op de periode voorafgaande aan het faillissement
ter verificatie dienen te worden aangemeld terwijl belastingschulden vanaf
faillissementsdatum ‘eventueel’ dienen te worden gekwalificeerd als boedel-
schuld.31 Dat betekent dat er naar tijdsgelang gesplitst moet worden. De
Leidraad Invordering 2008 verwoordt dit uitgangspunt in art. 19.2.1. (dat
overigens niet alleen voor bepaalde belastingen geldt maar voor alle belasting-
aanslagen die betrekking hebben op een tijdvak) als volgt:

‘In een faillissement vallen de belastingschulden - en ook de invorderings-
rente en heffingsrente - voor zover zij materieel zijn ontstaan vóór de dag
van de faillietverklaring. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de materiële
belastingschuld ontstaat van dag tot dag tenzij het tegendeel blijkt:
– Belastingschulden ontstaan tot aan de datum van het faillissement

worden als faillissementsschulden aangemerkt.
– Belastingschulden ontstaan vanaf de datum van het faillissement zijn niet

verifieerbaar en moeten eventueel als boedelschuld worden aangemeld.

De ontvanger splitst de belastingaanslag naar tijdsevenredigheid en doet
twee aparte vorderingen:
– één voor het gedeelte dat ter verificatie kan worden aangemeld;
– één voor het gedeelte dat als boedelschuld kan worden aangemerkt.’

31. De schrijver van dit hoofdstuk is het niet eens met het in genoemde leidraad verwoorde
uitgangspunt dat belastingschulden vanaf datum faillissement kennelijk regelmatig kwali-
ficeren als boedelschuld. De schrijver van de Leidraad Invordering 2008 lijkt zich dit ook
wel te realiseren daar waar bij het tweede gedachtestreepje in het leidraadcitaat het woord
‘eventueel’ is opgenomen. Of deze nuance bij iedere belastingambtenaar op de juiste wijze
‘landt’ is de vraag, het ware te wensen. Op dit element wordt niet verder ingegaan aangezien
het buiten het bestek van het hoofdstuk valt.
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Ten aanzien van de tijdsevenredige splitsing, kan men met recht en reden
bedenkingen uiten. Immers zou men veel meer naar een verdeling moeten
streven die meer recht doet aan het materieel ontstaan van de belastingschulden.
Voor motorrijtuigenbelasting klopt de door de leidraad voorgestane handelwijze
over het algemeen wel. Bij andere belastingen (bij voorbeeld bij winstbelas-
tingen of bij de omzetbelasting) kan die gedragslijn nadrukkelijk onjuist zijn.
Op dit element wordt hier echter niet verder ingegaan omdat het buiten het
bestek van het thans aan de orde zijnde thema valt. Volstaan wordt slechts met
het vaststellen dat deze door de fiscus gepropageerde beleidslijn, in de praktijk
(bij een materiële beoordeling) wel eens onjuist kan blijken te zijn. Overigens
kan, vanuit praktische overwegingen, zeer wel en zeer veel begrip worden
opgebracht voor de benadering van de fiscus.

Belasting van personenauto’s en motorrijwielen (BPM)

Algemeen
De ‘Belasting van personenauto’s en motorrijwielen’ (hierna: BPM) is een
weliswaar niet geheel onbekende belastingsoort maar wel een waarover in
faillissement doorgaans weinig gesteggel ontstaat. Ook in kringen van fisca-
listen en schrijvers is de BPM weinig favoriet in die zin dat er niet veel
aandacht aan wordt besteed. Om een overzicht over auto-gerelateerde schulden
enigszins compleet te maken, kan de BPM echter niet gemist worden. Een
kleine en niet representatieve steekproef leerde dat curatoren in de faillisse-
mentspraktijk zelden met problemen over de kwalificatie van BPM schulden te
maken hebben. BPM wordt verschuldigd door degene op wiens naam het
kenteken wordt gesteld. Hij is degene die de BPM moet betalen. Zo staat bij
voorbeeld in de folder van de belastingdienst over BPM te lezen:

‘Laat u een personenauto (…) op uw naam registreren? Dan moet u BPM
betalen. Koopt u in Nederland een nieuwe personenauto of een nieuwe
motor? Dan verzorgt de officiële importeur de aangifte en de betaling van
de BPM. In andere gevallen moet u zelf aangifte doen van BPM’32

Met deze paar zinnen is al heel veel gezegd over de BPM. De praktijk laat
overigens ook zien dat particulieren en ondernemers weinig met BPM hebben
te maken. Kortom: men kan rustig gaan slapen. BPM is dan weliswaar geen
issue voor de meeste particulieren of ondernemingen, het is wél een issue dat

32. Zie ook art. 5 lid 1 Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 (Wet
BPM). Het tweede lid van dat artikel bepaalt dat voor niet-geregistreerde motorrijtuigen de
belasting wordt geheven van degene die het motorrijtuig feitelijk ter beschikking heeft.
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nadrukkelijk een rol speelt bij importeurs, taxiondernemers en vele onder-
nemers die om vrijstelling van BPM voor hun bestelauto verzoeken en voorts
bij particulieren die vrijstelling van BPM wensen in verband met een handicap
en tevens voor particulieren die zelf een - al dan niet gebruikt - motorrijtuig
willen importeren. Ook de verkoop van een motorrijtuig waarop vrijstelling is
verleend, kan tot complicaties leiden indien de verkoop plaats vindt aan een
persoon die geen recht heeft op vrijstelling. In dat geval moet er - afhankelijk
van de leeftijd van het motorvoertuig - alsnog BPM betaald worden. Nu er - in
tegenstelling tot de meeste andere belastingen - weinig geschreven of geproce-
deerd wordt over BPM toch maar even het internet geconsulteerd. Een kleine
inventarisatie via internet leverde overigens wel interessante informatie op over
BPM die verschuldigd was/is door het Kroymans-concern. Zo is onder andere
te lezen:

‘In opdracht van het Kroymans-hoofdkwartier in Hilversum is op grote
schaal gefraudeerd met belasting op nieuwe auto’s. Daardoor dreigt nu een
extra strop voor Kroymans autodealers in het hele land. Dat zegt CNV-
vakbondsman Dolf Polders. Van bronnen binnen het Kroymans-concern
weet Polders dat Hilversum in de maanden voor het faillissement een
“truc” heeft uitgehaald. “Dealers werd verzocht nieuwe auto’s alvast op
kenteken te zetten en de bpm af te dragen aan Hilversum”.’

De praktijk (en het voorafgaande citaat) laat zien dat de aanschafprijs van het
motorrijtuig veelal vooruit moet worden betaald aan de dealer die dan ver-
volgens het vooruit betaalde bedrag doorsluist naar de importeur die pas daarna
(na ontvangst van het verschuldigde aankoopbedrag, waarvan derhalve de
omzetbelasting en BPM deel uitmaken) het motorrijtuig op naam van de koper
laat kentekenen.

In dit kader is van belang dat de importeur de verschuldigde BPM per maand
achteraf mag voldoen. Hij moet daarvoor wel een vergunning hebben. Alle
grote(re) importeurs beschikken over een dergelijke vergunning. Dat betekent
dat het in de praktijk kan voorkomen dat een motorrijtuig allang is gekentekend
en afgeleverd zonder dat op het moment van aflevering de BPM is betaald aan
de fiscus. Er kan daardoor sprake zijn van een rentevoordeel voor de importeurs
die de BPM al wel van hun klanten of dealers hebben ontvangen maar die
belasting nog niet op aangifte behoefden te voldoen.

Een tegengestelde situatie kan zich ook voordoen. Wanneer namelijk de dealer
bij vooruitbetaling aan de importeur betaalt en de importeur failleert terwijl nog
niet alle aangekochte motorrijtuigen op kenteken staan, kan die importeur geen
kentekens meer aanvragen en op naam laten zetten. Als de dealer dat vervolgens
zou willen doen, moet wel vooraf de BPM worden betaald. Kortom, in de
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beleving van de klant en de dealer moet er in de geschetste situatie tweemaal BPM
worden betaald. Formeel zou men zich af kunnen vragen of de vooruitbetaling die
de dealer aan de importeur heeft verricht, wel kan worden aangemerkt als BPM.
Er is immers formeel nog BPM verschuldigd. In de beleving van klant en dealer
zal dat wel anders worden ervaren. Dat de vorenomschreven situatie tot
vervelende consequenties kan leiden blijkt uit het volgende citaat op internet:

‘Honderden Kia’s staan bij dealers in het autopark tot ze op naam kunnen
worden gezet. De dealers hebben de bpm voorgeschoten aan auto-importeur
Kroymans, maar die heeft het geld niet op tijd doorgestuurd naar de Be-
lastingdienst. Zonder betaling van de bpm kan een voertuig niet op naam
worden gezet. Maar nu Kroymans grotendeels failliet is, is dat geld verdwenen
in de boedel. Wekenlang wachten de kopers al op hun auto. Van “even
opnieuw bpm betalen” is volgens Paul de Waal van de Bovag geen sprake.
“Gemiddeld gaat het om veertig procent van de nieuwprijs van de auto”.’

Of deze - inmiddels al niet meer heel recente - informatie juist was/is, is
schrijver dezes niet bekend. Hij heeft - zoals reeds opgemerkt - slechts het e.e.a.
van internet geplukt. Daar kan ook kennis worden genomen van het feit dat ook
de Bovag meent dat er veel mis kan gaan en dat - kennelijk naar aanleiding van
het Kroymans debacle - de betaling van de BPM voor nieuwe auto’s moet
veranderen. Of de aspirant eigenaar van het motorrijtuig (koper) van die
gestelde ‘malversaties’ bij Kroymans daadwerkelijk de dupe is geworden, is
niet heel helder. Wel valt eveneens op internet te lezen:

‘Het Ministerie van Financiën heeft Bovag Autodealers toegezegd de bpm
voor gekentekende auto´s niet op dealers of consumenten te verhalen als de
importbedrijven van Kroymans failliet gaan. De mededeling werd gisteren
gedaan tijdens een bijeenkomst met Bovag Autodealers en tweehonderd
dealers in Bunnik.’

En als dit citaat juist is heeft de fiscus kennelijk in een vlaag van optimale
mildheid de BPM voor eigen rekening genomen.33 Toch heeft blijkbaar het
Kroymans-faillissement duidelijk gemaakt dat er met betrekking tot de BPM
gemakkelijk iets mis kan gaan, dit ondanks dat die belasting slechts via enkele
ondernemers (importeurs) daadwerkelijk wordt geheven en die ondernemers

33. Toch is die houding van de fiscus wel enigszins tricky omdat in veel andere gevallen met een
hoog zieligheidslevel de fiscus niet altijd zó scheutig is om het leed, de burger aangedaan, te
‘compenseren’. Strijdt deze houding wellicht met de veel geroemde eenheid van beleid en
rechtstoepassing?
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zekerheid34 zullen moeten stellen.35 Voor de Bovag is de narigheid bij
Kroymans kennelijk reden geweest om te pleiten voor invoering van een
geblokkeerde betaalrekening zodat de BPM geen andere bestemming meer
kan krijgen dan de bankrekening van de Staat. Overigens kunnen soms ook
particulieren met de heffing of teruggaaf van BPM te maken krijgen, bij
voorbeeld als zij - zoals reeds opgemerkt - zelf hun nieuwe of tweede hands
motorrijtuig importeren of recht hebben op een vrijstelling.

Wanneer heeft de curator met BPM te maken?
De curator kan met BPM te maken krijgen als - net zoals in de Kroymans-casus -
importeurs failleren en er nog BPM moet worden betaald terwijl de door de
importeur gestelde zekerheid ontoereikend is om daaruit de verschuldigde
BPM te voldoen. Zoals uit de hiervoor opgenomen citaten blijkt, kan ook
de koper van het motorrijtuig (ingeval hij een vooruitbetaling heeft verricht)
de dupe zijn van het beleid van de importeur als die de vooruitbetaalde
aankoopprijs (waarin ook BPM36 is begrepen) voor andere doeleinden
aanwendt (b.v. voor interne financiering) dan dat waartoe de betaling heeft
plaats gevonden. Zowel de fiscus als de consument zal zich in zodanig geval
tot de curator wenden. De fiscus is een preferente schuldeiser terwijl de
consument, zolang zijn aangekochte motorrijtuig niet is gekentekend, slechts
een concurrente vordering heeft op de failliet. Achteraan aansluiten dus. Of
toch niet? De hiervoor geciteerde citaten indiceren dat de belastingdienst een
gebaar heeft gemaakt in de Kroymans casus maar of dit altijd gebeurt?
Duidelijk moet zijn dat wanneer in geval van een faillissement van een
importeur van motorrijtuigen zich nog motorrijtuigen in de boedel bevinden
waarvoor (nog) geen BPM is betaald, de curator ten einde het motorrijtuig op
kenteken te kunnen zetten, vooraf BPM zal moeten voldoen. Doet hij dat niet
dan kan hij de motorrijtuigen weliswaar leveren maar niet op naam laten
zetten. Het lijkt er dan ook op dat de BPM die betaald zal moeten worden in
zodanige situatie een boedelschuld vormt. Er is dan overigens sprake van een
handeling van de curator. Een andere mogelijkheid is de nog niet gekente-
kende motorrijtuigen onder verschuldigdheid van BPM te verkopen.37 Reeds
bestaande BPM-schulden dienen ter verificatie te worden ingediend. Ten
overvloede zij er op gewezen dat het bij de kwalificatie van BPM-schulden

34. Zie art. 8 en in verband daarmee art. 17 Wet BPM.
35. De vraag rijst of de gestelde zekerheid in de Kroymans-casus wel toereikend was en zo nee,

wie dat valt aan te rekenen.
36. Als de vooruitbetaling al als ‘betaalde BPM’ kan/mag worden aangemerkt; het gaat immers

om de al dan niet gedeeltelijke aanbetaling van het aankoopbedrag van het motorrijtuig.
37. Wellicht zal van zodanige aanpak een waardedrukkend effect uitgaan.
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gaat om de vraag op welke periode die schulden materieel betrekking
hebben: vóór of ná het uitspreken van het faillissement.

De curator kan ook te maken krijgen met BPM ingeval de failliet voor een of
meerdere motorrijtuigen een vrijstelling van BPM heeft. Taxi’s zijn vrijgesteld
van BPM38 evenals bestelauto’s. Ook zijn vrijgesteld bestelauto’s van (som-
mige) gehandicapten.39 Indien de tot de failliete boedel behorende motorrij-
tuigen worden doorverkocht aan derden die eveneens recht hebben op een
vrijstelling, dan is er niets aan de hand. Er is dan immers geen verschuldigdheid
van BPM. Indien echter het van BPM vrijgestelde motorrijtuig wordt door-
verkocht terwijl de koper geen recht heeft op vrijstelling dan dient te worden
afgerekend. De omvang van de BPM-claim die verschuldigd wordt ingeval van
verkoop van een van BPM vrijgesteld motorrijtuig aan een derde die geen recht
heeft op vrijstelling, is afhankelijk van de leeftijd van het vrijgestelde
motorrijtuig. Voor taxi’s waarvoor een vrijstelling is verleend dient over de
resterende maanden van de driejaarsperiode (referentieperiode) waarover als het
ware de vrijstelling is uitgesmeerd alsnog (de eerder bij aanschaf aan de
taxionderneming teruggegeven) BPM te worden terugbetaald aan de fiscus.
Voor motorrijtuigen van gehandicapten is die periode vijf jaren. Een min of
meer vergelijkbare regel geldt voor bestelauto’s. Nu een eventuele naheffings-
aanslag, die wordt opgelegd ter zake van het niet langer voldoen aan de
vrijstellingsvoorwaarden, wordt opgelegd aan de verkoper van het motorrijtuig,
zal die belastingschuld kwalificeren als boedelschuld. Kortom, de curator van
de gefailleerde taxiondernemer of ondernemer of de bewindvoerder WSNP van
de gehandicapte wiens voertuig moet worden verkocht, dient zich rekenschap te
geven van de eventuele BPM-consequenties ingeval van verkoop aan een
persoon die geen recht heeft op vrijstelling van BPM. In ieder geval moet de
curator nagaan hoe het staat met de verschuldigdheid van BPM wegens
verkoop aan een niet-vrijstelling genietende.

Bestuurlijke boeten

In de praktijk komt regelmatig de vraag aan de orde wat - vanuit een
kwalificatie invalshoek bezien - rechtens is ten aanzien van bestuurlijke boeten
die worden opgelegd door de inspecteur.40 Ten aanzien van de bestuurlijke

38. Zie art. 16 lid 6 en 7 Wet BPM.
39. Zie art. 15a en 15b Wet BPM.
40. Vragen over de kwalificatie van belastingaanslagen en fiscale boetebeschikkingen worden

de schrijver van dit hoofdstuk vrij regelmatig gesteld door bewindvoerders WSNP. Ook
tijdens de door OSR gegeven opleiding tot bewindvoerder WSNP is de kwalificatievraag er
een die frequent wordt gesteld door (a.s.) bewindvoerders.
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boeten doet zich de vraag voor of die ook aangemeld moeten worden ter
verificatie en of en zo ja wanneer sprake kan zijn van een boedelschuld. Voor
belastingaanslagen is het allemaal vrij eenvoudig. Als namelijk een belasting-
aanslag wordt opgelegd die materieel betrekking heeft op de periode die -
volledig - is gelegen vóór het faillissement dan dient die aanslag (ongeacht de
vraag of die vóór of tijdens het faillissement wordt opgelegd) te worden
aangemeld ter verificatie. Het moment waarop die aanslag wordt opgelegd is
derhalve nadrukkelijk niet van belang voor de kwalificatievraag van de be-
lastingaanslag. Veel belangrijker is op welke periode41 of op welk moment42

die aanslag ziet of - andere geformuleerd -betrekking heeft. Dit wordt wel het
materiële criterium genoemd. De formalisering van de belastingaanslag (dat is
het moment van het opleggen daarvan door de inspecteur) is dus niet van
belang voor de kwalificatievraag. Het enige dat telt is het materiële ontstaan van
de verschuldigde belasting. Het is dus van belang te onderkennen dat er ten
aanzien van belastingaanslagen een onderscheid moet worden gemaakt tussen
het materieel ontstaan van de belastingschuld en het formaliseren daarvan.43

Voor wat betreft de kwalificatie van de fiscale boete (of anders geformu-
leerd: bestuurlijke boete) dient te worden bedacht dat ten aanzien van die boete -
en in afwijking van hetgeen is opgemerkt over de belastingaanslag - het materieel
ontstaan én de formalisering, samenvallen. De boeteoplegging is immers een
discretionaire bevoegdheid van de inspecteur en du moment dat hij besluit
de boete op te leggen, legt hij die ook op. Zolang hij zijn voornemen tot
boete oplegging niet formaliseert, is er ook geen bestuurlijke boete, ook niet in
materiële zin.

Het vorenstaande houdt concreet in dat boeten die - al dan niet tegelijkertijd
met het opleggen van de belastingaanslag - worden opgelegd tijdens het
faillissement, niet kunnen worden aangemeld ter verificatie en evenmin44

zullen kwalificeren als boedelschuld. Is de boete echter opgelegd vóór de
datum waarop het faillissement werd uitgesproken dan dient de ontvanger de
fiscale boete in ter verificatie. In art. 19.2.1. van de Leidraad Invordering 2008
verwoordt de staatssecretaris van Financiën het vorenstaande enigszins simpel
alwaar hij bepaalt:

‘Bij het bepalen of een bestuurlijke boete in een faillissement valt, is
uitsluitend van belang de dagtekening van de desbetreffende beschikking.
Als die beschikking is gedagtekend voor het faillissement, kan de ontvanger

41. Voor tijdvakbelastingen.
42. Voor tijdstipbelastingen.
43. Zie voor dit onderscheid bij voorbeeld het arrest van de Hoge Raad van 26 juni 1998,

NJ 1998, 745 (Aerts q.q./ABN-Amro).
44. Weinig voor komende uitzonderingen daargelaten.
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de boete in het faillissement aanmelden. Als de dagtekening ligt na
uitspraak van het faillissement, dan kan de ontvanger de boete niet meer
in het faillissement aanmelden, ook al heeft de boete betrekking op een
situatie vóór het faillissement.’

Hiervoor werd aangegeven dat een fiscale boete doorgaans niet als boedelschuld
zal kwalificeren. Vanzelfsprekend zal dat standpunt niet gelden in gevallen waarin
het beboetbare feit is begaan door de curator (het ‘toedoen criterium’) of eventueel
door de failliet en wel ná faillissementsdatum en de boedel door het beboetbare
feit is gebaat (het zogenaamde ‘baat criterium’).

APK

Algemeen
De Algemene Periodieke Keuring (hierna: APK) van bepaalde voertuigen is
een in Europa wettelijk verplichte keuring, met als doel de verkeersveiligheid te
bevorderen en het milieu te beschermen. De regels omtrent APK zijn in de
Wegenverkeerswet 1994 en in lagere regelgeving opgenomen. De regeling over
het keuren van voertuigen houdt kort gezegd in dat alle personenauto’s,
bedrijfsauto’s, driewielers of aanhangwagens met een toegestaan maximum
massa van meer dan 3.500 kg, afhankelijk van de ouderdom van het voertuig,
periodiek APK moeten worden gekeurd.

Indien vervoermiddelen als hiervoor genoemd deel uitmaken van een
faillissementsboedel en het tijdstip is aangebroken dat een of meerdere voer-
tuigen moeten worden gekeurd, zal de curator de keuze hebben om:
1) het voertuig te laten keuren of
2) schorsing aan te vragen

Doet hij niets, dat wil zeggen dat hij het voertuig niet laat keuren en niet tot
schorsing over gaat, dan volgt er een sanctie (boete). Uitstel van de APK (om
op die wijze een sanctie te ontlopen) is niet mogelijk. Wel is het - zoals hiervoor
is opgemerkt - mogelijk de geldigheid van het kentekenbewijs te laten
schorsen,45 voor maximaal één jaar. Maar dan mogen de vervoermiddelen in
die periode in het geheel niet op de openbare weg komen, zelfs niet stilstaand.

45. Gaat men tot schorsing over dan is men tevens van motorrijtuigenbelastingperikelen verlost
voor de duur van de schorsing.
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Wat gebeurt er wanneer men de vervoermiddelen niet tijdig laat keuren?
Wanneer men de vervoermiddelen niet tijdig laat keuren en evenmin schorsing
heeft plaats gevonden, staat daarop een boete van € 100 (de APK-boete). Die
boete wordt geïnd door het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Indien
voor het faillissement een APK-boete wordt opgelegd dient die ter verificatie te
worden ingediend in het faillissement. Indien die boete tijdens het faillissement
wordt opgelegd maar betrekking heeft op een verzuim dat materieel betrekking
heeft op de periode voor het faillissement dient die boete eveneens ter
verificatie te worden aangemeld. De vraag dringt zich terstond op wat dan
wel het verschil is met de fiscale boeten die beschreven zijn in de sub paragraaf
‘Bestuurlijke boeten’. In dat kader is van belang dat de fiscale boetebepalingen
uit hoofdstuk VIIIA van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AWR)
alle ‘kanbepalingen’ zijn. Het gaat om een discretionaire bevoegdheid van de
inspecteur de boete al dan niet op te leggen. De regeling van de APK-boete is
een andere. In art. 177, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 is over
de administratieve boete, voor zover thans van belang, het volgende opgemerkt:

‘1. Overtreding van:
a. de artikelen (…) 72, eerste en tweede lid, (…)
b. (…)
c. (…)
d. het bepaalde krachtens deze wet, voor zover die overtreding uit-

drukkelijk als strafbaar feit is aangemerkt,
wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete
van de tweede categorie.’

Het gaat derhalve niet om een discretionaire bevoegdheid van een medewerker
van de RDW of het CJIB maar om een imperatieve bepaling die inzichtelijk
maakt dat de boete (straf) ontstaat uit de wet indien blijkt dat - kort geformu-
leerd - de bezitter van het voertuig niet aan zijn keuringsverplichting heeft
voldaan. Overigens zij opgemerkt dat het niet keuren van het voertuig geen
consequenties heeft voor de overdraagbaarheid van het voertuig. Concreet
betekent dit dat een ten onrechte niet gekeurde auto wel verkocht kan worden.
Indien tijdens een faillissement keuring dient plaats te vinden kan de curator de
kosten van de keuring als boedelkosten ten laste van de boedel brengen. Het
gaat immers om kosten die door de curator zijn gemaakt. Indien de curator de
keuring echter verzaakt en er wordt een boete opgelegd dan dringt zich ten
aanzien van die boete de kwalificatievraag op. Boedelschuld of andere niet-
verifieerbare schuld? Indien het voertuig deel uitmaakt van de boedel kan de
boete als boedelschuld worden aangemerkt. Indien het voertuig voor de curator
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onvindbaar is dan - uiteraard - niet. Overigens leverde navraag bij het CJIB op
dat ingeval van faillissement meestal wordt berust in de oninbaarheid van de
boete.46 Overigens zou wellicht enige twijfel kunnen toeslaan.

Verplichtingensignaal motorrijtuigenbelasting

In de strijd tegen het onbetaald laten van motorrijtuigenbelastingschulden heeft de
fiscus sinds enkele jaren een nieuw wapen in stelling gebracht: het ‘Verplichtin-
gensignaal motorrijtuigenbelasting’ (hierna: het verplichtingensignaal). Het ver-
plichtingensignaal is een signalering in het kentekenregister van de RDW/
Centrum voor voertuigtechniek en informatie. Het verplichtingensignaal wordt
in het kentekenregister aangebracht als een belastingschuldige achterstand in de
betaling van motorrijtuigenbelasting heeft, terwijl invordering niet op andere
wijze mogelijk is gebleken. Na signalering kan de belastingschuldige geen
kenteken meer op zijn naam (laten) zetten. Op deze wijze wordt het o.a.
katvangers onmogelijk gemaakt door te gaan met het ‘verzamelen’ van kentekens
op hun naam. Verkopen kan nog wel. Nadrukkelijk zij opgemerkt dat het
verplichtingensignaal uitsluitend kan worden toegepast voor motorrijtuigenbe-
lastingschulden. Toepassing van het verplichtingensignaal kan pas plaatsvinden
als een belastingschuldige ten minste vijf aanslagen motorrijtuigenbelasting die
onherroepelijk vaststaan, onbetaald heeft gelaten. Het is niet noodzakelijk dat de
betreffende aanslagen betrekking hebben op aaneensluitende tijdvakken of op
hetzelfde voertuig.

Verplichtingensignaal en faillissement
In art. 77.3. van de Leidraad Invordering 2008 is onder het opschrift ‘Aan-
brengen verplichtingensignaal’ onder andere het volgende opgemerkt:

‘Een faillissement, wettelijke schuldsaneringsregeling of minnelijke schuld-
saneringsregeling staat het aanbrengen van een verplichtingensignaal niet
in de weg.’

De vraag dringt zich op wat rechtens is nadat het faillissement is beëindigd.
Wordt dan het verplichtingensignaal ingetrokken of heeft de ex-failliet levens-
lang? In dat kader is interessant wat de Leidraad Invordering 2008 daarover
opmerkt. In art. 73.4.14. is onder het opschrift ‘Na de toepassing van het
faillissement’ opgenomen wat het beleid van de ontvanger is jegens ex-faillieten.
In genoemd artikel wordt het volgende opgemerkt:

46. En dat wekt enigszins verbazing aangezien het CJIB nu niet bekend staat als het meest
‘begripvolle’ instituut in dit ondermaanse.
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‘De ontvanger maakt in beginsel geen gebruik van de bevoegdheid van
artikel 196 Fw, om na de beëindiging van een faillissement het proces-
verbaal van de verificatievergadering voor het onbetaald gebleven bedrag
tegen de schuldenaar te executeren. Als er wel aanleiding tot invordering
bestaat, doet de ontvanger dit zoveel mogelijk bij dwangbevel.

Bij natuurlijke personen hervat de ontvanger slechts in bijzondere
omstandigheden de invordering na beëindiging van het faillissement.
Deze omstandigheden doen zich onder andere voor als de betrokkene
binnen vijf jaar na het faillissement beschikt over een meer dan modaal
inkomen of over vermogensbestanddelen van substantiële waarde.

Als na beëindiging van faillissement daaruit ontvangen gelden moeten
worden terugbetaald, treedt de ontvanger in verband met artikel 194 Fw in
overleg met de curator.’

Kortom, als er na beëindiging van het faillissement van een natuurlijk persoon
geen sprake is van een positieve inkomens- of vermogenswijziging van enige
omvang, dan berust de fiscus in oninbaarheid. Deze houding van de fiscus
wordt ingegeven door sociale en maatschappelijke opvattingen over het feit dat
een natuurlijk persoon niet eindeloos en onbeperkt lastig moet worden gevallen
indien hij schulden heeft gemaakt. Niet levenslang voor schulden, zo lijkt - net
als bij de WSNP na verkrijging van de schone lei - het adagium van de fiscus te
luiden. Overigens moet hierbij de kanttekening worden geplaatst dat de fiscus
door deze houding de facto voor verhaal vatbaar inkomen ongemoeid laat
waardoor andere - veelal concurrente - schuldeisers ongestoord (althans niet
gestoord door fiscus) hun (incasso-)gang kunnen gaan. Op grond van deze
leidraadbepaling zou de fiscus na beëindiging van het faillissement van de
motorrijtuigenbelastingschuldenaar ook het verplichtingensignaal moeten ver-
wijderen. Die benadering is overigens niet expliciet in de leidraad verwoord.

Verplichtingensignaal en WSNP
Met betrekking tot de WSNP wordt in art. 77.5. van de Leidraad Invordering
2008 onder het opschrift ‘Verplichtingensignaal in relatie tot WSNP’ het
volgende opgemerkt:

‘Gedurende de WSNP wordt voor wat betreft het verplichtingensignaal
gehandeld als ware er niet sprake van een WSNP. Als het verplichtingens-
ignaal is aangebracht en daarna volgt WSNP, blijft het verplichtingensig-
naal gehandhaafd.
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Aanslagen waarvoor de schone lei is verleend, tellen niet mee voor de
vraag of een verplichtingensignaal moet worden aangebracht. Na beëindi-
ging van de WSNP door het verlenen van de schone lei, geldt de datum van
die beëindiging als het begin waarop de telling van de aanslagen motorrij-
tuigenbelasting - voor de vraag of een verplichtingensignaal al dan niet
moet worden aangebracht - (opnieuw) een aanvang neemt.’

Duidelijk is dat de enige zwarigheid die de bewindvoerder WSNP ondervindt
van het verplichtingensignaal is dat geen nieuw motorvoertuig op naam van de
saniet kan worden gekentekend. Dat lijkt voor de praktijk van de bewindvoe-
ring een doorgaans overkomelijk probleem.
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De ondernemende curator en milieuvoorschriften

MR. M.E.G. MURRIS LL.M EN MR. DRS. R.L.G. KRAAIJVANGER1

Duurzaam ondernemen is helemaal van deze tijd. Ondernemingen hebben naast
het maken van winst steeds meer oog voor het milieu. Bedrijven lijken in hun
reclame-uitingen zelfs tegen elkaar op te bieden als het gaat om wie de groenste
en/of duurzaamste is. Groene stroom, eerlijke chocolade, klimaatneutraal vliegen,
zo maar een paar (marketing)termen waarmee bedrijven aan hun klanten lijken te
willen laten zien dat hun bedrijfsactiviteiten en een schoon milieu hand in hand
gaan.

Onder curatoren hebben wij deze toegenomen hang naar duurzaamheid en
‘groen zijn’ nog niet kunnen bespeuren. Dit is ook niet zo vreemd omdat in de
meeste gevallen het belang van de boedel en het milieubelang lijnrecht
tegenover elkaar staan.

In deze bijdrage zullen wij allereerst ingaan op Europese milieuregelgeving en
het daarin verankerde beginsel ‘de vervuiler betaalt’. Nagegaan zal worden of
de Nederlandse wetgeving in de pas loopt bij deze Europese regelgeving. Na
beschrijving van dit milieurechtelijk kader zal worden bezien in hoeverre de
curator in Nederland gebonden is aan deze regelgeving. Vervolgens zal een
uitstapje worden gemaakt naar het Belgische systeem. Aan het slot van deze
bijdrage zullen wij concluderen dat naar de huidige stand van het Nederlandse
recht er in geval van faillissement van de vervuiler een onwenselijke situatie
bestaat. Deze situatie behoeft wijziging en daartoe zullen wij een aantal
concrete voorstellen doen.

De vervuiler betaalt

Europese uitgangspunten
Het Europees milieurecht2 vindt zijn oorsprong in een conferentie van staats-
hoofden en regeringleiders die plaatsvond in 1972. Tijdens deze bijeenkomst
werd besloten om een gemeenschappelijk milieubeleid te ontwikkelen. Daarna

1. Mark Murris en Robbert Kraaijvanger zijn respectievelijk als advocaat/curator en als
advocaat werkzaam binnen de praktijkgroep Insolventierecht van Van Benthem & Keulen
N.V. te Utrecht.

2. Voor een uitvoerige beschrijving van het Europese milieurecht wordt verwezen naar J.H.
Jans & H.H.B. Vedder, ‘European Environmental Law’, European Law Publishing 2008
alsmede naar L. Lavrysen, ‘Handboek Milieurecht 2010; Europees, Internationaal en
Belgisch’, Kluwer 2010.
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duurde het lang voordat dit beleid ook daadwerkelijk tot stand kwam. Een
belangrijke stap werd in 1992 gezet toen het Programma van de Europese
Gemeenschap voor milieubeleid en maatregelen met het oog op een duurzame
en milieuvriendelijke ontwikkeling’ door de Raad werd aangenomen. Met de
ratificatie van het Verdrag van Amsterdam3 verkreeg het milieu vervolgens een
meer prominente plaats binnen de Europese regelgeving. Door de wijzigingen
van de preambule en in artikel 2 (ex B) van het EU-verdrag is het beginsel
van duurzame ontwikkeling één van de hoofddoelstellingen van de Unie
geworden. Naar aanleiding van het Verdrag van Lissabon4 ligt deze doelstelling
thans verankerd in artikel 3 lid 3 van de Geconsolideerde versie van het Verdrag
betreffende de Europese Unie.5 Voorts wordt de integratie van de milieu-
bescherming in alle communautaire beleidsterreinen uitdrukkelijk genoemd in
artikel 6 (ex 3 C) van het EG-Verdrag. Ook heeft de Europese Commissie zich
in de slotakte ertoe verbonden om bij voorstellen die verregaande gevolgen
kunnen hebben voor het milieu een milieueffectbeoordeling uit te voeren.

Op grond van artikel 191 van het EU-verdrag berust het milieubeleid op de
volgende beginselen: voorzorg, preventie, bestrijding van vervuiling aan de bron
en ‘de vervuiler betaalt’. In artikel 114 lid 3 van het Verdrag wordt daarnaast
uitdrukkelijk bepaald dat ‘op het gebied van de volksgezondheid, de veiligheid,
de milieubescherming’ wordt uitgegaan ‘van een hoog beschermingsniveau,
daarbij in het bijzonder rekening houdend met alle nieuwe ontwikkelingen die
op wetenschappelijke gegevens zijn gebaseerd. Ook het Europees Parlement en
de Raad zullen binnen hun respectievelijke bevoegdheden deze doelstelling
trachten te verwezenlijken’.

Richtlijn Milieuaansprakelijkheid
Op basis van de voorgaande uitgangspunten zijn tal van Europese verorde-
ningen, richtlijnen en besluiten tot stand gekomen. In het kader van deze
bijdrage is daarvan de Europese Richtlijn Milieuaansprakelijkheid6 (hierna:
‘richtlijn’) uit 2004 het meest relevant. Met deze richtlijn heeft de Europese
Unie willen waarborgen dat de in de verdragen verankerde beginselen ook in de
praktijk worden gebracht. In de preambule wordt onder meer overwogen:

3. Verdrag van Amsterdam, Publicatieblad Nr. C 340 van 10 november 1997.
4. Publicatieblad van de Europese Unie 2007/C 306/01.
5. Publicatieblad van de Europese Unie 2010/ C 83/13.
6. Publicatieblad van de Europese Unie, L 143/56 Directive 2004/35/CE.
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‘Het voorkomen en herstellen van milieuschade dienen in praktijk te worden
gebracht door de bevordering van het in het Verdrag neergelegde beginsel
dat de vervuiler betaalt en overeenkomstig het beginsel van duurzame
ontwikkeling. Het basisbeginsel van deze richtlijn dient daarom te zijn dat
een exploitant wiens activiteiten milieuschade (…) hebben veroorzaakt,
financieel aansprakelijk wordt gesteld.’7

Om de vervuiler te laten betalen en in ieder geval te voorkomen dat de milieu-
schade volledig ten laste van de gemeenschap komt, verlangt de richtlijn ook van
lidstaten dat zij maatregelen nemen om financiële mechanismen te ontwikkelen
voor gevallen van insolventie waarvan exploitanten gebruik dienen te maken.8

Uit een door de Europese Commissie in 2010 uitgevoerde evaluatie blijkt dat de
lidstaten vrij weinig actie hebben ondernomen op dit gebied.9 Over het algemeen
blijken veel lidstaten niet veel verder te zijn gekomen dan het voeren van
vrijblijvend overleg met verzekeraars en/of hun brancheorganisaties.

In Nederland is men verder gegaan dan het voeren van overleg, al heeft het ruim
vier jaar moeten duren alvorens de richtlijn werd geïmplementeerd in de
Nederlandse (milieu)wetgeving.10 In 2008 werd de Wet milieubeheer uitge-
breid met een regeling milieuaansprakelijkheid, die tot doel heeft om milieu-
schade te voorkomen en te herstellen. Vooruitlopend op de totstandkoming van
de richtlijn heeft de Nederlandse overheid in 2003 al wel het Besluit financiële
zekerheid milieubeheer11 (hierna: ‘besluit’) genomen. De grondslag van dit
besluit lag in artikel 8.15 van de Wet milieubeheer, in welk artikel een opdracht
geformuleerd lag om een AMvB met een regeling voor financiële zekerheid tot
stand te brengen. Met dit besluit werd het voor het bevoegd gezag mogelijk om
bij de verstrekking van milieuvergunningen de aanvrager te verplichten om
financiële zekerheid te stellen voor de vergoeding van mogelijk in de toekomst
veroorzaakte milieuschade. Op basis van het besluit kon het gaan om financiële
zekerheid voor het nakomen van vergunningsverplichtingen met betrekking tot
het verwijderen van afvalstoffen (artikel 3 van het besluit) of tot financiële
zekerheid ter afdekking van aansprakelijkheid voor bodemschade (artikel 7 van
het besluit). Het doel van deze financiële zekerstelling is om de financiële risico’s

7. Overweging.2
8. Artikel 14 lid 1 van de richtlijn.
9. Europese Commissie, Brussel, 12.10.2010 COM (2010) 581.
10. Besluit van 21 mei 2008, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de

wet van 24 april 2008 tot wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de implementatie
van richtlijn nr. 2004/35/EG (milieuaansprakelijkheid) (Staatsblad 2008, 166).

11. Staatsblad 2003, 71.
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af te dekken die de overheid of een derde loopt wanneer een onderneming niet meer
aan haar milieuverplichtingen kan voldoen, bijvoorbeeld door faillissement.12

Op basis van het besluit was het voor het bevoegd gezag mogelijk om bij de
verlening van bepaalde vergunningen tot een bedrag van maximaal € 6.800.000
aan zekerheid te verlangen. Hiermee had het bevoegd gezag in theorie een
ijzersterk middel in handen om te waarborgen dat ook in geval van insolventie
de schade op de vergunninghouder zou kunnen worden verhaald. Daarmee zou
de Nederlandse overheid volledig in lijn kunnen opereren met het Europese
uitgangspunt dat ‘de vervuiler betaalt’. In theorie althans, want in de praktijk is
gebleken dat vergunningverleners nauwelijks gebruik hebben gemaakt van dit
instrument. Dit kwam naar voren uit een evaluatie van het besluit die in 2006
werd gedaan in het kader van de Structurele Evaluatie Milieuwetgeving
(STEM).13 Uit deze evaluatie blijkt dat dit komt omdat er na de invoering
sprake is geweest van een gewenningsperiode, en dat er tijd nodig was om het
besluit te implementeren in de praktijk. Daarnaast speelt volgens de onder-
zoekers een rol dat de vergunningverleners doorgaans niet vertrouwd zijn met
het niet-technische doch bedrijfseconomische instrument van de financiële
zekerheidsstelling. En tot slot wordt in het evaluatierapport geconstateerd:
‘aan vergunningsprocedures gaat doorgaans informeel overleg vooraf, hetgeen
weken tot maanden in beslag kan nemen. Het kan dus nog wel even duren eer
de daadwerkelijke toepassing van Befize (het besluit, toevoeging Murris/
Kraaijvanger) conform de respectievelijke beleidsregels (voor zover die inder-
daad tot stand komen) doorwerkt in de beslissingen omtrent vergunningaan-
vragen’.

Hopelijk beledigen wij niemand, maar vooral deze laatste constatering geeft
toch een schrikbarend beeld van de snelheid, of beter gezegd de traagheid
waarmee ons ambtelijk apparaat regelgeving implementeert en uitvoert. Wat
hiervan ook zij, naar onze mening is het een gemiste kans dat er nauwelijks
gebruik is gemaakt van dit instrument. Nog erger is echter het intrekken van het
besluit naar aanleiding van een door de kamerleden Vietsch (CDA) en
Neppérus (VVD) ingediende motie14 bij Besluit van 29 september 2009.15

Uit de nota van toelichting bij dit besluit blijkt dat de intrekking in wezen een
ordinaire bezuinigingsmaatregel betreft. In de nota staat vermeld: ‘Het Kabinet
Balkenende IV heeft de ambitie om de regeldruk voor bedrijven merkbaar te

12. Nota van Toelichting bij het Besluit, Staatsblad 2009, 406.
13. M. Peeters, F. van der Woerd, G. In de Braek, ‘Evaluatie van het Besluit financiële

zekerheid. Kwalitatieve ervaringen, 2003-2006’, STEM, 2 oktober 2006.
14. Kamerstukken II 2007/08, 29 383, nr. 97.
15. Staatsblad 2009, 406.
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verminderen. Voor de domeinen wonen, wijken, ruimte, milieu en integratie
wordt door middel van het werkprogramma ‘Slimmer, Beter, Minder’ invulling
gegeven aan deze kabinetsambitie (…). Eén van deze doelstellingen is erop
gericht om de administratieve lasten voor het bedrijfsleven in deze kabinets-
periode met minimaal 25 procent te reduceren ten opzichte van de lasten van
1 maart 2007.’16 Volgens de rekenkundigen binnen de regering zou met de
intrekking van het besluit een lastenverlichting van € 694.000 gemoeid zijn.
Dat dit slechts een druppel op een gloeiende plaat is zal duidelijk zijn. Naast de
lastenverlichting was een belangrijk inhoudelijk argument van de regering om
tot intrekking over te gaan het feit dat er nauwelijks gebruik werd gemaakt van
het instrument van financiële zekerheidstelling.17 Dit is uiteraard geen valide
argument, mede ook in het licht van de ontluisterende constatering dat het
bevoegd gezag ruim drie jaar na de inwerkingtreding van het besluit uit 2003
nog altijd in de gewenningsfase verkeerde en nog nauwelijks gebruik had
gemaakt van het instrument van financiële zekerheidsstelling.

Naar onze mening heeft de Nederlandse overheid met de intrekking van het
besluit een zeer onverstandige stap gezet,18 die overigens ook indruist tegen de
in Europa ontwikkelde uitgangspunten. De intrekking is ook wonderlijk in het
licht van de verbijstering waarmee werd gereageerd in de casus Volendam en de
casus Enschede vanwege het feit dat de aansprakelijke exploitanten slechts in
beperkte mate over een verzekeringsdekking beschikten. Ook meer recentelijk,
bij de brand op het bedrijfsterrein van Chemie-Pack, is weer eens gebleken dat
bedrijven vaak onderverzekerd zijn. Het Brabantse waterschap en Rijkswater-
staat doen verwoede pogingen om de schade, die mogelijk in de tientallen
miljoenen loopt, te verhalen op de vervuiler Chemie-Pack. Tot op heden hebben
de instanties echter nauwelijks verhaal kunnen vinden. Dit komt mede omdat
Chemie-Pack slechts voor maximaal 2,5 miljoen euro is verzekerd tegen
brandschade. Chemie-Pack blijkt niet in staat te zijn om de veroorzaakte schade
te vergoeden en roept al maandenlang dat zij failliet zal gaan. Op basis van het
(ingetrokken) besluit hadden de instanties bij de vergunningverlening aan
Chemie-Pack zekerheid kunnen verlangen, bijvoorbeeld in de vorm van een
verplichte verzekering waardoor wel de gehele schade, of ten minste een groot
deel daarvan, had kunnen worden verhaald. Dat zou in één klap een besparing
hebben kunnen opleveren die de gerealiseerde lastenverlichting (de intrekking
van het besluit levert jaarlijks € 694.000 op) ruimschoots overstijgt.

16. Ibid 14, p. 4.
17. Vgl. in gelijke zin de brief van Minister Cramer van 4 januari 2010, p. 3.
18. Zie voor een kritische beschouwing over de intrekking van het besluit, M.G. Faure en M.G.

W.M. Peeters, ‘Financiële zekerheden in het Nederlandse milieurecht’, AV&S 2010, 19.
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Tussenconclusie
Op basis van de Europese regelgeving geldt als uitgangspunt dat ‘de vervuiler
betaalt’. Om te voorkomen dat de lidstaten in geval van insolventie van de
vervuiler voor de kosten moeten opdraaien, dienen lidstaten mechanismen te
ontwikkelen waarmee potentiële vervuilers verplicht kunnen worden gesteld
om zekerheid te stellen voor de nakoming van milieuverplichtingen. Met de
intrekking van het Besluit financiële zekerheidstelling milieubeheer heeft
Nederland haar belangrijkste mechanisme aan de kant geschoven.19

Deze bezuinigingsmaatregel kan de Nederlandse overheid nog wel eens duur
komen te staan.

De vervuiler betaalt niet meer

Wat nu indien de vervuiler niet meer betaalt? De kans is dan zeer groot dat de
vervuiler vroeg of laat in staat van faillissement zal worden verklaard. De vraag
die dan voorligt, is of de curator gehouden is om de geldende milieuvoor-
schriften na te leven. Deze vraag zal hierna worden beantwoord.

Een (lege) boedel met afval
Stel: u wordt op enig moment door de rechtbank tot curator aangesteld in een
faillissement van een bedrijf dat zich bezighoudt met het opslaan en verwerken
van chemisch afval. Nadat de eerste bespreking met de bestuurder heeft
plaatsgevonden maakt u een ronde door het bedrijfspand en loopt u over het
bedrijfsterrein van de gefailleerde. Dit stemt u somber. Weinig waardevol actief
en heel veel afval. Ook blijkt de bodem ernstig vervuild te zijn. Het bevoegd
gezag verlangt van u dat u het afval afvoert en de bodem saneert. Wat nu?

Alvat-uitspraak: de curator als drijver van de inrichting van de gefailleerde
Dat het hiervoor geschetste feitencomplex geenszins theoretisch is blijkt wel uit
de gepubliceerde bestuursrechtelijke rechtspraak. Daarin wordt door het
bevoegd gezag geregeld aan een curator een last onder dwangsom opgelegd
met als doel om binnen de begunstigingstermijn een einde te laten maken aan
een overtreding.

19. Het Besluit financiële zekerheid is niet de enige wettelijke basis voor de oplegging van een
plicht tot het stellen van financiële zekerheid aan exploitanten die milieuschade kunnen
veroorzaken. Voor een opsomming van de overige wettelijke bepalingen wordt verwezen
naar het hierboven in noot 17 aangehaalde artikel.
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De Alvat-uitspraak20 van de ABRvS is de meest toonaangevende uitspraak
op het gebied van de curator en de naleving van milieuverplichtingen. In de
Alvat-casus had het College van burgemeester en wethouders de curator van
Alvat B.V. een last onder dwangsom opgelegd ingevolge art. 5:32 e.v. Awb. Het
College beschouwde de curator als overtreder van de uit de afgegeven milieu-
vergunning voortvloeiende verplichtingen. Binnen de door het College ver-
leende begunstigingstermijn van twee weken diende de curator de door hem
begane overtreding ongedaan te maken. Indien de curator de opgelegde last zou
nakomen, zou de boedel geen dwangsommen verbeuren. Toezichthouders
hadden vastgesteld dat zich op het bedrijfsterrein van de gefailleerde afval-
stoffen bevonden die naar de mening van het bevoegd gezag door de curator
afgevoerd dienden te worden. De curator stelde tegen de beslissing op bezwaar
van het bevoegd gezag beroep in bij de hoogste bestuursrechter. De ABRvS
oordeelde dat het bevoegde gezag de bevoegdheid toekomt om te handhaven
door het opleggen van een last onder dwangsom. De ABRvS gaat in de Alvat-
uitspraak - overigens zonder nadere motivering - ervan uit dat de curator vanaf
de dag der faillietverklaring van Alvat belast was met het beheer van de
inrichting en dat hij dientengevolge aangemerkt kon worden als drijver van de
inrichting.21 De curator is qualitate qua vanaf de dag der faillietverklaring
verantwoordelijk voor de naleving van de uit de milieuvergunning voortvloei-
ende verplichtingen. De hoogste bestuursrechter verweet de curator dat hij de
milieuvoorschriften niet naleefde. Ook in de situatie dat de curator de onderne-
ming van de gefailleerde niet voortzet dient hij de vergunningsvoorschriften uit
de milieuvergunning na te leven. De ABRvS merkte ten overvloede op dat voor
zover de curator het niet in zijn macht heeft om aan de opgelegde bestuurs-
rechtelijke last te voldoen,22 de ‘overtreder’ het bevoegd gezag kan verzoeken
om op de voet van art. 5:34 lid 1 Awb de last op te heffen, de looptijd ervan op
te schorten of de dwangsom te verminderen ingeval van blijvende of tijdelijke
of gedeeltelijke onmogelijkheid voor de curator om aan de verplichtingen uit
hoofde van de opgelegde last te voldoen.

De (beperkte) gepubliceerde rechtspraak van de ABRvS na de Alvat-uitspraak
bevestigt telkens weer dat het bevoegde gezag de curator een last onder
dwangsom mag opleggen dan wel dat het bevoegde gezag over mag gaan tot

20. ABRvS 11 juli 1997, JOR 1997/105, m.nt. Kortmann (Alvat).
21. Vergelijk: art. 1.1 lid 1 en art. 8.20 lid 1 Wm.
22. Bijvoorbeeld wanneer het boedelactief nihil is, doch zal het habe nichts-verweer in de

meeste gevallen door de bestuursrechter simpelweg gepasseerd worden, vergelijk: ABRvS
9 mei 2007, JB 2007, 126 (Thielen q.q./Maasdriel) en ABRvS 1 juni 2011, zaaknummer
201010674/1/H1.
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toepassing van bestuursdwang, waarbij de curator aangemerkt wordt als drijver
van de inrichting van de gefailleerde.23

Geen voortzetting, toch een boedelschuld
Zelfs wanneer de curator de onderneming van de gefailleerde niet voortzet wordt
hij door de ABRvS en het bestuursorgaan aangemerkt als overtreder van milieu-
verplichtingen. Volgens de ABRvS heeft de curator vanaf de faillissementsdatum
de zeggenschap over de inrichting en is hij gehouden om al het nodige te doen om
de overtreding ongedaan te maken. Wanneer het boedelactief niet toereikend is
om een derde in te schakelen teneinde een einde te maken aan de overtreding leidt
dit er in beginsel niet toe dat het bestuursorgaan hoeft af te zien van het opleggen
van een last onder dwangsom en de toepassing van bestuursdwang. In de visie
van de ABRvS en het bestuursorgaan ligt het onverkort op de weg van de curator
om een einde te maken aan de overtreding uit hoofde van de op hem rustende
objectieve rechtsplicht.24 De onmogelijkheid om een einde te maken aan de
overtreding – bijvoorbeeld bij gebrek aan actief - leidt ertoe dat de curator
geconfronteerd wordt met (concurrente) boedelschulden uit hoofde van verbeurde
dwangsommen of vanwege toegepaste bestuursdwang, nu de curator simpelweg
nagelaten heeft om een einde te maken aan de door hem begane overtreding van
milieurechtelijke normen.25 In essentie levert een nalaten van de curator dan dus
volgens de ABRvS een boedelschuld op.26

Naar Nederlands recht geldt dus dat de curator als drijver van de inrichting
gehouden is om milieuvoorschriften na te leven. Het bevoegd gezag zal er

23. Bijvoorbeeld ABRvS 28 april 1997, AB 1999, 43 en ABRvS 29 oktober 1998,M&R 1999, 55.
24. Reeds vóór de Alvat-uitspraak werd door Verstijlen het standpunt gehuldigd dat op een

curator de verplichting rust om publiekrechtelijke milieunormen na te leven die gelden voor
de door de curator in zijn boedel aangetroffen inrichting voor zover de curator aangemerkt
kan worden als overtreder in de zin van de Wet milieubeheer. Volgens Verstijlen brengt een
faillissement niet met zich dat de Faillissementswet onverkort zou prevaleren boven de
milieurechtelijke normen in die zin dat het crediteurenbelang prevaleert boven het milieu-
belang. Een faillissement en het milieubelang hebben ieder andere uitgangspunten: het
faillissement beoogt de liquidatie van de vermogensbestanddelen van de gefailleerde, terwijl
het milieurecht de volksgezondheid en een schoon milieu voor mens en dier tot uitgangspunt
neemt. Zie F.M.J. Verstijlen, ‘De faillissementscurator tegenover milieurechtelijke normen’,
in: De curator, een octopus, Kluwer, 1996, p. 273-289.

25. M.L. Niemöller, C.L. Knijff en B.J.W. Walraven, ‘De curator en milieu’, in: Capita selecta
Insolventierecht, Praktijkboek Insolventierecht 6, Kluwer, 2007, p. 104 en R. Mellenbergh,
Bedrijfsovername en milieurecht, Kluwer, 2009, p. 479.

26. Vergelijk recentelijk ook een geval waarbij een nalaten van een bewindvoerder een
boedelschuld opleverde: HR 22 oktober 2010, JOR 2011/29 en A. Slaski, ‘Hoeveel energie
is er nodig voor een boedelschuld?’, TvI 2011-3, p. 95-98.
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veelal voor kiezen om, indien de vervuiler niet langer kan betalen, van de
curator te verlangen om de vervuiling ongedaan te maken. Daarbij is het dan
voor het bevoegd gezag om het even of de vervuiling voor of na het
faillissement is ontstaan en of de curator de onderneming van de gefailleerde
wel of niet voortzet. Indien de curator niet vrijwillig tot het opruimen van het
afval en/of tot sanering van de bodem overgaat, kiest het bestuursorgaan er
veelal voor - wederom gesterkt door de bestuursrechtspraak - om een last onder
dwangsom op te leggen. Daarbij hoeft het bestuursorgaan geen rekening te
houden met de toestand van de boedel; ook indien de curator onvoldoende
actief heeft om aan de last te voldoen, is het bestuursorgaan bevoegd om
dwangsommen aan de last te koppelen. Indien het gaat om vervuilde grond, kan
het bestuursorgaan overigens wel besluiten om af te zien van het verhalen van
de saneringskosten. Op basis van de Beleidsregel kostenverhaal, artikel 75 Wet
bodembescherming april 200727 zal bijvoorbeeld van kostenverhaal worden
afgezien als blijkt dat de verwachte opbrengsten van het kostenverhaal niet
opwegen tegen de daarmee gepaard gaande kosten.

De vraag daarbij is natuurlijk wel wat het nut is van al deze bestuurlijke acties
in de richting van de curator. In verreweg de meeste faillissementen heeft de
curator onvoldoende actief om alle boedelcrediteuren te voldoen.28 De curator
zal dus veelal niet in staat zijn om aan de opgelegde last te voldoen. Het
ontbreekt simpelweg aan voldoende financiële middelen om een kostbare
sanering uit te voeren. In dergelijke gevallen is het zonde van de tijd (en het
geld) indien het bestuursorgaan haar pijlen op de curator richt. Het bestuurs-
orgaan kan dan beter meteen zelf haar verantwoordelijkheid nemen en in goed
overleg met de curator, of desnoods middels toepassing van bestuursdwang,
zelf voor het ongedaan maken van de vervuiling zorg dragen. In die gevallen
dat de boedel ontoereikend is om de milieuverplichtingen na te komen, wreekt
zich natuurlijk het feit dat het Besluit financiële zekerheidsstelling milieubeheer
is ingetrokken. Door van dit besluit gebruik te maken had het bevoegd gezag
kunnen voorkomen dat in geval van insolventie van de vervuiler de milieu-
schade (volledig) voor rekening van de gemeenschap komt.

Alvorens nadere kanttekeningen bij het Nederlandse regime te plaatsen gaan
wij eerst met u een kijkje over de landsgrenzen nemen. De vraag dringt zich op

27. De beleidsregel is te raadplegen via http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/
brochures/2007/04/01/beleidsregel-kostenverhaal-artikel-75-wet-bodembescherming.html.

28. Er kan moeilijk van de curator worden verlangd dat hij verplichtingen aangaat (bijvoorbeeld
het inschakelen van een reinigingsbedrijf) waarvan hij weet dat hij ze niet zal kunnen
nakomen. Vergelijk in deze zin de door de Hoge Raad ontwikkelde (Beklamel) aansprake-
lijkheidsnorm voor bestuurders. HR 6 oktober 1989, NJ 1990, 286.
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hoe in andere Europese lidstaten wordt omgegaan met de naleving van
milieuverplichtingen in geval van faillissement van de vervuiler. Het valt buiten
het bestek van deze bijdrage om een beschrijving te geven van de regelgeving
in andere lidstaten.29 Wij zullen ons beperken tot het Belgische systeem. Zou
het gras bij onze Belgische buren (voor ondernemende curatoren) groener zijn?

België
In het bestek van deze bijdrage wordt ook de situatie van de curator en de
naleving van milieuvoorschriften door de curator in België bekeken en in het
bijzonder de situatie van het Vlaamse Gewest. Het uitgangspunt in Vlaanderen
is nagenoeg identiek aan de situatie in Nederland: een curator is gehouden om
geldende rechtsregels uit het milieurecht – en derhalve als objectieve rechts-
plicht - na te leven en het faillissement vormt geen situatie van overmacht die
de milieurechtelijke bepalingen uit het milieurecht buitenspel zet.30 Niet-
naleving van de milieuvoorschriften door de curator levert in België volgens
het Hof van Cassatie een boedelschuld op.31

Het leerstuk van de naleving van milieuverplichtingen door een curator is
expliciet neergelegd in het Decreet van 20 oktober 2006 betreffende bodem-
sanering en de bodembescherming (hierna: het ‘Bodemdecreet’) en is op 1 juni
2008 in werking getreden.32 Het Bodemdecreet heeft het Bodemsanerings-
decreet van 22 februari 1995 (oud) vervangen. Het Bodemdecreet is een
implementatie van de Richtlijn Milieuschade 2004/35/EG van het Europees
Parlement en de Raad van 21 april 2004.

Op een curator in het Vlaamse Gewest rust ingevolge art. 34 Bodemdecreet de
verplichting om een oriënterend bodemonderzoek uit te voeren ten aanzien van
risicogrond die in eigendom toebehoort aan de gefailleerde.33 Risicogrond betreft

29. Zie voor een beknopte beschrijving van het Engelse, Duitse en Amerikaanse stelsel, A.A.J.
Smelt, Goederen met negatieve waarde in het Nederlandse vermogensrecht, Kluwer 2006.

30. A. De Wilde, Boedelschulden in het insolventierecht, Intersentia 2005 (diss.), p. 352 en 362.
31. ‘Dat daaruit volgt dat wanneer reglementaire bepalingen of door de overheid krachtens

reglementaire bepalingen genomen individuele beslissingen de curator opleggen na het
faillissement bepaalde handelingen te stellen of zich van bepaalde handelingen te onthouden
en de curator dit niet doet zodat daardoor voor de curator een vergoedings- of teruggave-
plicht ontstaat, de aldus ontstane schuld een schuld van de boedel is’, Hof van Cassatie
7 maart 2002, T.B.H. 2003, 295 (curatoren/Stad Antwerpen).

32. Gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (B.S.) van 22 januari 2007, zie tevens: R. Mellenbergh,
Bedrijfsovername en milieurecht, Kluwer 2009, p. 218-233.

33. Artikel 34 Bodemdecreet: ‘Als een handelaar of een vennootschap die eigenaar is van een
risicogrond, failliet wordt verklaard, wordt op initiatief van de curator een oriënterend
bodemonderzoek uitgevoerd op de risicogrond’.
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grond waarop een risico-inrichting gevestigd is of was, waarbij gedacht wordt aan
fabrieken, werkplaatsen, opslagplaatsen, machines, installaties, toestellen en
handelingen die een verhoogd risico op bodemverontreiniging kunnen inhouden
en die voorkomen op een lijst die de Vlaamse Regering opstelt.34 Een oriënterend
bodemonderzoek heeft tot doel uit te maken of er duidelijke aanwijzingen zijn
voor de aanwezigheid van bodemverontreiniging.35

Art. 123 lid 1 Bodemdecreet – zijnde in casu de kernbepaling – bepaalt: ‘Als
een handelaar of een vennootschap die eigenaar is van een risicogrond, failliet
wordt verklaard, wordt op initiatief van de curator een oriënterend bodem-
onderzoek uitgevoerd op de risicogrond. De curator neemt het initiatief tot het
uitvoeren van het oriënterend bodemonderzoek binnen een termijn van zestig
dagen na zijn vaststelling dat de gefailleerde eigenaar is van een risicogrond.’
Art. 123 lid 3 Bodemdecreet luidt als volgt: ‘Binnen een termijn van zestig
dagen na ontvangst van het verslag van oriënterend bodemonderzoek spreekt
de OVAM36 er zich over uit en stelt ze de curator of de vereffenaar, en de
eigenaar en de gebruiker van de grond hiervan in kennis.’

De meldingsplicht heeft tot doel dat de OVAM in kennis wordt gesteld van elke
sluiting van een risico-inrichting. De meldings- en onderzoeksplicht leidt er in
beginsel niet toe dat de curator gehouden is om over te gaan tot sanerings-
werkzaamheden in het kader van de liquidatie van de onroerende zaak die in de
boedel valt. Art. 11 Bodemdecreet wijst de curator niet aan als sanerings-
plichtige (volgens een getrapt stelsel worden achtereenvolgens de exploitant, de
gebruiker dan wel de eigenaar als saneringsplichtige aangemerkt (met dien
verstande dat de curator, net zoals in het Nederlandse faillissementsrecht niet
gelijk wordt gesteld aan de gefailleerde eigenaar). De curator wordt daarentegen
wel aangemerkt als saneringsplichtige indien hij de verontreinigde grond in
eigendom overdraagt aan een derde in het kader van de vereffening van de
activa van de gefailleerde. De met die saneringswerkzaamheden gepaard
gaande kosten leveren een boedelschuld op.37 In dat geval valt de curator
onder de definitie van gemandateerde.38 Een curator kan pas de in zijn boedel

34. Art. 2 onder 13 en 14 alsmede art. 6 Bodemdecreet.
35. Art. 28 lid 1 Bodemdecreet.
36. OVAM: Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (art. 2 onder 3 Bodemdecreet).
37. P. De Smedt, ‘De implicaties van het Vlaamse Bodemsaneringsdecreet op het beheer en de

vereffening van het faillissement: van nu en straks’, Tijdschrift voor Milieurecht, 2006,
p. 529-544.

38. Vergelijk: art. 103 en art. 30, laatste volzin, in samenhang met art. 2 onder 28 Bodemdecreet
waarbij de gemandateerde gelijk wordt gesteld aan de curator die de risico-grond in
eigendom overdraagt.
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vallende risico-grond verkopen indien hij voldaan heeft aan de uit het Bodem-
decreet voortvloeiende verplichtingen, waaronder het uitvoeren van saneringswerk-
zaamheden.39 Ook wanneer de OVAM ambtshalve saneringswerkzaamheden
uitvoert, waarna de curator de gesaneerde onroerende zaak in eigendom overdraagt
en aldus actief realiseert, dienen de door OVAM ambtshalve gemaakte sanerings-
kosten aangemerkt te worden als boedelschuld.

In veel gevallen zijn er aanzienlijke kosten gemoeid met het uitvoeren van
saneringswerkzaamheden van vervuild terrein. Als uitgangspunt heeft te gelden
dat de saneringsplichtige – de exploitant of de eigenaar van de grond – de
kosten uit hoofde van de saneringswerkzaamheden zelf dient te dragen. Er
kunnen omstandigheden aanwezig zijn die met zich brengen dat de sanerings-
plichtige de kosten van saneringswerkzaamheden kan verhalen op degene die
de vervuiling veroorzaakt heeft.40 De saneringsplichtige kan een ander zijn dan
de vervuiler.

Bij eigendomsoverdracht van nog niet gesaneerde grond ondertekent de
‘overdrager’ dan wel de ‘verwerver’ van de vervuilde grond op de voet van
art. 104 lid 2 onder 2, art. 109 lid 2 onder 2 respectievelijk art. 115 lid 4 onder 1
Bodemdecreet met de OVAM een verbintenis tot bodemsanering. Middels de
verbintenis tot bodemsanering verklaart de overdrager respectievelijk de ver-
werver dat hij de verdere stappen in de bodemsanering en nazorg naar behoren
zal uitvoeren en dat hij de kosten van de saneringswerken zal dragen. De
verbintenis betreft een onherroepelijk contract, waarna de saneringsplicht bij de
ondertekenaar ligt. Door het stellen van financiële zekerheid door de overdrager
respectievelijk de verwerver ter nakoming van de op hem rustende verbintenis
tot bodemsanering wordt bewerkstelligd dat de saneringswerkzaamheden
afgerond zullen worden. Zelfs in de situatie dat de overdrager dan wel de
verwerver failliet wordt verklaard kan de bodemsanering afgerond worden.
Het stellen van financiële zekerheid vormt een prikkel tot het voltooien van
de saneringswerkzaamheden. Blijkens art. 8 van het Besluit van de Vlaamse
Regering, houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de
bodemsanering en de bodembescherming (hierna: ‘Vlarebo 2008’) kan de
gestelde financiële zekerheid de volgende vormen aannemen: een bankgarantie
(‘bankwaarborg’), een garantieverzekering of een verpand rekening-courant
saldo, een combinatie van de drie hiervoor genoemde vormen van zekerheden
is mogelijk.41

39. T.a.p. De Smedt, p. 529-544.
40. Art. 16 en 25 Bodemdecreet.
41. Het betreft een uitvoeringsbesluit van het Bodemdecreet.
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Indien de partij op wie de verbintenis tot bodemsanering rust zijn verplich-
tingen jegens de OVAM niet nakomt, kan de OVAM de gestelde zekerheden
verzilveren. Naarmate de saneringswerkzaamheden vorderen kan de financiële
zekerheidssteller ingevolge art. 11 Vlarebo 2008 bij de OVAM een schriftelijke
aanvraag indienen om het bedrag of de looptijd van de gestelde financiële
zekerheid te verminderen.

Flexibele toepassing Bodemdecreet in faillissement
De uit het Bodemdecreet voortvloeiende milieuverplichtingen in een faillisse-
mentssituatie worden in de praktijk flexibel toegepast door de OVAM. Op
1 december 2009 is het (hernieuwde) ‘Protocol betreffende de uitvoering van
een oriënterend bodemonderzoek in het kader van een faillissement met risico-
gronden gelegen in het Vlaamse Gewest’ (hierna: het ‘protocol’) in werking
getreden.42 Het protocol is tot stand gekomen tussen de OVAM en Commissie
Curatoren binnen de Orde van Vlaamse Balies. Het doel van het protocol is
tweeledig. De uitvoering van het onderhavige protocol geeft de Vlaamse overheid
de bijkomende zekerheid dat in het geval van een faillissement het nodige wordt
gedaan om daadwerkelijk over te gaan tot bodemonderzoek en tot bodemsanering
wanneer hiertoe een noodzaak bestaat. Eventuele risico’s voor het milieu en de
volksgezondheid worden op die manier weggenomen. Wanneer een gefailleerde
eigenaar is van risicogrond die gelegen is in het Vlaamse Gewest, krijgt de curator
op basis van het protocol de bijkomende zekerheid dat het nodige kan worden
gedaan om tot vereffening van de boedel over te gaan.

Als uitgangspunt heeft te gelden dat de curator in het kader van een
eigendomsoverdracht van de risicogrond zich ertoe ‘engageert’ om de rechter-
commissaris machtiging te vragen om het oriënterend bodemonderzoek uit te
voeren.43 De curator vraagt de rechter-commissaris slechts machtiging tot het
doen uitvoeren van een oriënterend bodemonderzoek indien de boedel over
voldoende actief beschikt – en derhalve niet negatief is – en er ‘een redelijke
zekerheid bestaat dat de realisatie van het onroerend goed de kosten van het
oriënterend bodemonderzoek zal dekken’. Indien de boedel niet over voldoende
actief beschikt en de met het oriënterend bodemonderzoek gepaard gaande
kosten het actief overstijgen, rust op de curator de verplichting om passende
inspanningen te leveren om de hypotheekhouder van de onderhavige risicogrond
(of een andere belanghebbende crediteur) om de kosten van het oriënterend
bodemonderzoek te laten ‘prefinancieren’.44

42. Het protocol is te vinden op www.ovam.be.
43. Art. 2.1.1 Protocol.
44. Art. 2.1.2 Protocol.
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Indien de boedel van een gefailleerde over onvoldoende actief beschikt om het
oriënterend bodemonderzoek uit te voeren en de hypotheekhouder (dan wel een
ander belanghebbende crediteur) zich niet bereid heeft verklaard om de kosten
van het oriënterend bodemonderzoek te ‘prefinancieren’, dan kan de curator de
rechter-commissaris machtiging vragen om de OVAM te verzoeken om het
oriënterend bodemonderzoek uit te voeren in plaats van de curator. De door de
OVAM te maken kosten in het bestek van een oriënterend bodemonderzoek zijn
te kwalificeren als boedelschuld, op voorwaarde dat het bodemonderzoek in het
belang van de boedel was en de liquidatie van de onroerende zaak voldoende
actief genereert om de kosten van het bodemonderzoek te kunnen dekken.

Door een flexibele toepassing van het Bodemdecreet in faillissement op basis van
het protocol kan een Vlaamse curator in een boedelfaillissement na machtiging
van de rechter-commissaris in het belang van de gezamenlijke crediteuren van de
gefailleerde (en ook in het belang van het leefmilieu) de OVAM verzoeken om het
oriënterend bodemonderzoek uit te voeren en de kosten daarvan te ‘prefinanci-
eren’. Onzes inziens is het billijk dat de door de OVAM gemaakte kosten
gekwalificeerd dienen te worden als boedelschuld. Door uitvoering van het
bodemonderzoek door de OVAM kan de curator de onroerende zaak van de
gefailleerde te gelde maken, ten gevolge waarvan actief in de boedel vloeit.

Indien de vervuilde onroerende zaak van de gefailleerde niet te gelde kan
worden gemaakt omdat onduidelijk is of de te realiseren opbrengst hoger zal
liggen dan de eventuele saneringskosten, kan de curator de rechtbank van
koophandel machtiging vragen om de vervuilde onroerende zaak aan de OVAM
voor het symbolische bedrag van 1 EUR in eigendom over te dragen, zodat de
verontreinigde grond niet onbeheerd blijft liggen.45

België versus Nederland
Net als naar Nederlands recht geldt dus ook in België dat de curator verplicht is
om de geldende milieuvoorschriften na te leven. Ook in België wordt dit als een
boedelverplichting gezien die voortvloeit uit een op de curator rustende
objectieve rechtsplicht. Wel houdt het beleid van de Belgische overheid meer
rekening met de realiteit van het faillissement, namelijk dat de curator geen geld
heeft om kostbare maatregelen te treffen ter bescherming van het milieu. Zo
waarborgt de Belgische overheid in ieder geval dat de vervuiling daadwerkelijk
wordt aangepakt zonder dat men tevergeefs in de richting van de curator blijft
wijzen, die dit immers toch niet kan bekostigen.

45. Art. 2.3 Protocol.
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Naar een evenwichtig systeem

Aan het slot van deze bijdrage zullen wij kritische kanttekeningen plaatsen bij
de heersende leer in Nederland wanneer het gaat om de naleving van milieu-
voorschriften in faillissement. Tevens zullen wij aanbevelingen doen met als
doel om te komen tot een evenwichtig systeem waarbinnen op de curator een
gepaste verantwoordelijkheid rust.

Objectieve rechtsplicht? Ja.
Wij kunnen ons vinden in het uitgangspunt dat de (ondernemende) curator in
beginsel gehouden is om objectieve rechtsplichten, waaronder begrepen wette-
lijke milieuverplichtingen, na te leven. Waar het naar onze mening in Nederland
misgaat, is het automatisme waarmee in de bestuursrechtspraak een schending en/
of niet-naleving van milieuvoorschriften als boedelschuld wordt aangemerkt.

Nog los van de vraag of dit juist dan wel wenselijk is, betwijfelen wij of het
überhaupt wel op de weg van de bestuursrechter ligt om de verbeurde dwang-
sommen en de kosten uit hoofde van toegepaste bestuursdwang te kwalificeren
als (concurrente) boedelschulden. Het leerstuk van de ontstaanswijze van
boedelschulden is niet voor niets ontwikkeld en verfijnd door de Hoge Raad.46

Het ligt dan ook uiteindelijk veeleer op de weg van de civiele rechter – en in
hoogste instantie de Hoge Raad – om te oordelen of verbeurde dwangsommen en
kosten uit hoofde van toegepaste bestuursdwang een (concurrente) boedelschuld
opleveren.

Anders dan de ABRvS heeft de fiscale rechter wèl overwogen dat het niet aan
hem is om te bepalen of een bepaalde schuld als boedelschuld kan worden
gekwalificeerd. In de casus die aan de fiscale rechter was voorgelegd had de
belastingdienst aan de curatoren van Detron Group B.V. een naheffing
motorrijtuigenbelasting opgelegd ten aanzien van een voertuig dat blijkens
het kentekenregister op naam van de gefailleerde was gesteld. Curatoren
hadden dit voertuig echter niet in de boedel aangetroffen. Het hof – in dezen
een administratieve rechter - oordeelde dat de naheffingsaanslag motorrijtui-
genbelasting terecht was opgelegd, maar het hof kwam daarentegen wel tot de –
in onze ogen terechte - slotsom dat de kwalificatie als boedelschuld slechts tot
de bevoegdheid van civiele rechter behoort.47

46. Bijvoorbeeld: HR 18 juni 2004, JOR 2004/221 (Van Galen q.q./Circle Vastgoed); HR
12 november 1993, NJ 1994, 229 (Frima/Blankers) en HR 12 januari 1990, NJ 1990, 662
(Van Gelder Papier).

47. Hof Amsterdam 1 juni 2005, JOR 2005/202 (Dulack en Van Andel q.q./de Inspecteur).
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Onzes inziens kan een parallel getrokken worden tussen de belastingdienst die
een curator een aanslag motorrijtuigenbelasting oplegt ten aanzien van een
onbekend, door de curator niet-aangetroffen voertuig en een bestuursorgaan dat
de curator een last onder dwangsom oplegt ten aanzien van een overtreding van
voorschriften voortvloeiende uit de milieuvergunning. Zowel de belastingdienst
als het bestuursorgaan staan in een niet-contractuele relatie tot de curator en
beiden pretenderen een boedelvordering te hebben: de één op grond van de Wet
op de motorrijtuigenbelasting 1994 en de ander op basis van een door het
bestuursorgaan bestempelde schending van een objectieve rechtsplicht door de
curator. Juist vanwege deze parallel zou de Afdeling Bestuursrechtspraak van
de Raad van State de beantwoording van de vraag of uit schending van
milieuregelgeving boedelschulden kunnen voortvloeien aan de civiele rechter
moeten overlaten.

Helaas is met de inwerkingtreding van de Vierde tranche van de Awb op 1 juli
2009 de gang naar de civiele rechter enigszins afgesneden. Vanaf die datum
staat namelijk tegen een invorderingsbeschikking (art. 4:86 e.v. Awb) enkel nog
bezwaar en beroep bij de bestuursrechter open. Vóór 1 juli 2009 stond kon bij
de civiele rechter beroep worden ingesteld.48

Desalniettemin achten wij het mogelijk dat de curator via een executiegeschil de
juistheid van de kwalificatie van het bestuursorgaan van de invorderingsbeschik-
king als boedelschuld aan het oordeel van de civiele rechter onderwerpt. Wanneer
de curator immers geen gehoor geeft aan de invorderingsbeschikking dan kan het
bestuursorgaan de geldschuld bij dwangbevel invorderen nadat het bestuurs-
orgaan de curator heeft aangemaand om tot betaling over te gaan.49 Het dwangbel
levert op de voet van art. 4:116 Awb een executoriale titel op in de zin van art. 430
lid 1 Rv, die met toepassing van de voorschiften van het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering kan worden ten uitvoer gelegd. Het dwangbevel is een besluit in
de zin van art. 1:3 Awb, waartegen geen bezwaar en beroep openstaat.50 Nu
art. 4:116 Awb aanknoopt bij het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is de
burgerlijke rechter bevoegd om kennis te nemen van executiegeschillen die onder
meer in de executiefase kunnen ontstaan.51 In het bestek van een executiegeschil
ex art. 438 Rv kan de curator – desnoods in kort geding – zich wenden tot de
burgerlijke rechter en betogen dat de in gang gezette executie onrechtmatig is. In

48. P.J.J. van Buuren, G.T.J.M. Jurgens, F.C.M.A. Michiels, Bestuursdwang en dwangsom,
Kluwer 2011, p. 36-37 en 190-214.

49. Art. 4:112 Awb jo. art. 4:114 Awb.
50. Art. 8:4 sub m Awb.
51. T.a.p. P.J.J. van Buuren, G.T.J.M. Jurgens, F.C.M.A. Michiels, p. 155 en M.J. Jacobs 2009,

T&C Awb, aant. 1-6 bij Afd. 4.4.4, p. 302-303 en MvT, Kamerstukken II, 29 702, nr. 3, p. 25.
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een executiegeschil kan de burgerlijke rechter zich bovendien uitlaten over de
vraag of verbeurde dwangsommen een concurrente boedelschuld kunnen ople-
veren.

Boedelschuld? Slechts in uitzonderingsgevallen.
Naar ons oordeel zou de civiele rechter de vorderingen van het bevoegd gezag
die zijn ontstaan uit schending van milieuvoorschriften door de curator als
overtreder slechts in uitzonderingsgevallen moeten kwalificeren als boedel-
schuld, namelijk alleen dan wanneer de schulden zijn ontstaan doordat de
curator de bedrijfsactiviteiten van de failliet heeft voortgezet. In dat geval is de
curator aan te merken als vervuiler en zal hij ook voor deze vervuiling (die
ontstaan is door de voortzetting) moeten opdraaien. De tweede en meteen ook
laatste uitzonderingssituatie doet zich naar onze mening voor als de curator
nalaat de milieuregelgeving in acht te nemen bij het te gelde maken van
vervuilde boedelbestanddelen. Voorafgaande aan het faillissement drukten deze
milieurechtelijke lasten immers ook al op dergelijke bestanddelen. Zodra de
geschatte saneringskosten de verwachte opbrengst van het vervuilde boedelbe-
standdeel overstijgt, geldt onzes inziens echter niet langer dat de curator
gehouden is om tot sanering over te gaan. De curator zal zich bij zijn handelen
immers moeten laten leiden door het belang van de boedel. Weliswaar heeft de
Hoge Raad in het arrest Sigmacon II52 geoordeeld dat een curator ook rekening
dient te houden met belangen van maatschappelijke aard zoals de continuïteit
van de onderneming en de werkgelegenheid, waaronder onzes inziens eveneens
het milieubelang geschaard kan worden doch heeft de Hoge Raad in het
Sigmacon II-arrest niet geoordeeld dat de belangen van maatschappelijke
aard, zoals het milieubelang, zouden prevaleren boven het belang van de
gezamenlijke crediteuren van de gefailleerde.

Een curator met een negatieve boedel handelt zorgvuldig indien hij het bestuurs-
orgaan zo spoedig mogelijk informeert ten aanzien van aangetroffen gevaarlijk
chemisch afval ten gevolge waarvan het bestuursorgaan zelf tot handelen kan
overgaan in het belang van de volksgezondheid en het milieu.53 Het feit dat de
declaratie van het bestuursorgaan uit hoofde van het afvoeren van het afval van de
gefailleerde onbetaald blijft, wordt in dat geval afgewenteld op de gemeenschap
in het belang van de volksgezondheid en het milieu, net zoals in veel gevallen de

52. HR 24 februari 1995, NJ 1996, 472 (Sigmacon II).
53. Vergelijk de Maclou-norm voor persoonlijke aansprakelijkheid: HR 19 mei 1996, NJ 1996,

727, r.o. 3.6 (Maclou) en M.A.J.G. Jansen, ‘Wie moet afval opruimen: de overheid of de
curator?’, Journaal Insolventie, Financiering & Zekerheden, 2004-3, p. 89.
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bevoorrechte vordering van de belastingdienst ex art. 21 Iw 1990 onbetaald blijft
doordat er onvoldoende actief is.

Het Voorontwerp Insolventiewet
Ook de Commissie Kortmann heeft in haar Voorontwerp Insolventiewet54 de
leer van de ABRvS willen inperken. In de toelichting bij het Voorontwerp merkt
de Commissie op: ‘De kosten van het uitoefenen van bestuursdwang, inclusief
een daaraan gekoppelde dwangsom, bijvoorbeeld in geval van een milieu-
overtreding zouden geen boedelvordering mogen opleveren indien blijkt dat de
overheid de desbetreffende aanschrijving (in redelijkheid) al vóór de insolvent-
verklaring had kunnen verrichten, in welk geval sprake zou zijn van een
insolventievordering. Het mag niet zo zijn dat een talmende overheid in een
betere positie geraakt doordat een aanschrijving na de insolventverklaring
een boedelvordering zou opleveren. In die zin behoeft de rechtspraak terzake
van de Raad van State (met name die van 11 juli 1997, JOR 1997/105)
nuancering.’ Naar onze mening vormt deze toelichting een uitvloeisel van
hetgeen is bepaald in art. 5.1.1. lid 2 onder k van het Voorontwerp. Op basis van
dit artikel geldt dat vorderingen, na de insolventieverklaring ontstaan, waarvan de
verschuldigdheid redelijkerwijs aan de boedel behoort te worden toegerekend,
boedelvorderingen zijn.

In de literatuur is kritiek geleverd op deze keuze van de Commissie Kortmann,
Verstijlen en Smelt55 zijn bevreesd dat onder het Voorontwerp vorderingen niet
als boedelvorderingen zijn te kwalificeren, die volgens hen wel boedelvorde-
ringen zouden moeten zijn. Zij geven daarbij onder meer het volgende voor-
beeld: ‘Het zou bijvoorbeeld een slechte zaak zijn indien de bewindvoerder een
vrijbrief zou krijgen om allerlei potentieel gevaarlijke situaties in strijd met
milieuvoorschriften voort te laten bestaan, omdat nadelige gevolgen hem niet
deren waar de situatie al dateert van voor de insolventverklaring.’ Wij delen
deze kritiek niet en zijn het met Boekraad eens dat het Voorontwerp de curator
geen vrijbrief verleent voor het laten voortbestaan van een gevaarlijke situatie.
Van een redelijk en zorgvuldig handelend curator mag worden verwacht dat hij
de bevoegde instanties zonodig waarschuwt. De instanties kunnen vervolgens
zelf een einde maken aan de gevaarlijke situatie door toepassing van bestuurs-
dwang. In de meeste gevallen zullen de daarmee gepaard gaande kosten niet
redelijkerwijs aan de boedel kunnen worden toegerekend. Onder het regime van

54. Geschiedenis van de faillissementswet, Voorontwerp Insolventiewet, Kluwer 2007.
55. F.M.J. Verstijlen en A.A.J. Smelt, ‘Boedelschulden in het voorontwerp Insolventiewet’, TvI

2008, 15.
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het Voorontwerp zullen deze kosten dus niet als boedelschuld kunnen worden
gekwalificeerd.

Beleidswijziging
Helaas zal de Alvat-jurisprudentie niet worden gecorrigeerd door middel van
het Voorontwerp. Begin dit jaar werd immers duidelijk dat het Voorontwerp
definitief in de ijskast zou worden geplaatst. De Minister van Veiligheid en
Justitie liet in antwoord op vragen uit de Tweede Kamer weten dat hij, alles
afwegende, geen aanleiding ziet voor een integrale herziening van de faillisse-
mentswetgeving op basis van het Voorontwerp56 Omdat een correctie wel
dringend gewenst is pleiten wij voor een beleidswijziging.

Deze kan wat ons betreft worden gerealiseerd door het uitbreiden van de eerder
al kort aangehaalde Beleidsregel kostenverhaal, artikel 75 Wet bodembescher-
ming. Deze beleidsregel bepaalt hoe het bevoegd gezag dient om te gaan met haar
bevoegdheid om namens de Staat afstand te doen van het recht het privaat-
rechtelijk instrumentarium van de Wet bodembescherming in te zetten. Aan deze
beleidsregel zou kunnen worden toegevoegd dat het bevoegd gezag van kosten-
verhaal (en ook van het opleggen van een last onder dwangsom) afziet voor zover
de vervuiling niet redelijkerwijs aan de boedel kan worden toegerekend. Het
begrip ‘vervuiling’ dient dan wat ons betreft ook de vervuiling door roerende
zaken te omvatten. Voorts zou het toe te juichen zijn als bijvoorbeeld in deze
beleidsregel een bepaling zou worden opgenomen die het de curator mogelijk
maakt om vervuilde boedelbestanddelen met een negatieve waarde voor 1 EUR
over te dragen aan de Staat. Zoals hierboven beschreven kent men in België deze
mogelijkheid al en kan de curator de grond verkopen aan de Openbare Vlaamse
Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). Dit lichaam zorgt er vervolgens voor dat er
gesaneerd wordt. Hiermee laat de overheid zien dat zij in het belang van het
milieu haar verantwoordelijkheid neemt.

Nadat de hierboven beschreven wijzigingen zijn doorgevoerd is er naar onze
mening een meer evenwichtig systeem ontstaan. In dit systeem draait de curator
(en de gezamenlijke crediteuren) slechts voor de vervuiling op indien hij deze
zelf veroorzaakt heeft of indien hij het vervuilde boedelbestanddeel kan
verkopen tegen een prijs die hoger ligt dan de te maken saneringskosten. Een
voor de hand liggende kritiek op dit systeem zal zijn dat hiermee de sanerings-
kosten in vrijwel alle gevallen op de gemeenschap zullen worden afgewenteld
en niet langer op de (insolvente) vervuiler drukken. Deze kritiek pareren wij
door er op te wijzen dat in de meeste gevallen de vervuiling ook al vóór de

56. Antwoord vragen Gesthuizen over wijziging van de Faillissementswet 17-01-2011, Kamer-
vragen (Aanhangsel) 2010-2011, 1014, Tweede Kamer).
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faillietverklaring bestond. Veelal had het bevoegd gezag ook al vóór de
faillietverklaring tegen de vervuiling kunnen optreden en vervolgens betaling
van de daarmee gepaard gaande kosten kunnen afdwingen. Daarnaast had het
bevoegd gezag in de meeste gevallen gebruik kunnen en onzes inziens moeten
maken van de mogelijkheid om van de potentiële vervuiler zekerheid te
verlangen voor de nakoming van de milieuverplichtingen. In Nederland behoort
het verlangen van zekerheid echter nauwelijks meer tot de mogelijkheden
omdat de regering in 2009 tot intrekking van het Besluit financiële zekerheid
milieubeheer is overgegaan. Wij pleiten voor een snelle herinvoering van dit
beleid, waardoor Nederland ook weer in de pas loopt bij de Europese regel-
geving.

Uit betrouwbare bron hebben wij vernomen dat de wetgever aan het bestuur van
onze jubilerende vereniging heeft gevraagd om aanpassingsvoorstellen te doen
voor de huidige Faillissementswet. INSOLAD heeft hiertoe inmiddels een
werkgroep57 samengesteld die naar wij aannemen de taak heeft om met
concrete voorstellen te komen. Weliswaar hebben wij geen directe aanpassing
van de Faillissementswet bepleit, maar wel een beleidswijziging die recht-
streeks effect zal hebben op de afwikkeling van faillissementen. Wij hopen dat
de Werkgroep onze opvattingen deelt en er bij de wetgever op aan wil dringen
om de Alvat-jurisprudentie op de door ons beschreven wijze te corrigeren.

57. Te kennen uit de Insolad Nieuwsbrief, juni 2011, p. 29 opgenomen als bijlage bij TvI 2011/3.
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De curator vs. source code escrow 2.0

MR. L.P. KORTMANN1

1. Inleiding

Enkele jaren geleden merkte Huydecoper2 over ‘insolventie en rechten van
intellectueel eigendom’ op dat dit onderwerp niet ingewikkeld is, maar voor
curatoren mogelijk moeilijker oogt dan het is, mede omdat problemen van
intellectueel eigendom niet tot het dagelijks werk van de geroutineerde curator
behoren.

Of perikelen rondom intellectueel eigendom en faillissement anno 2011 niet vaak
voorkomen, zal ik hier in het midden laten, hoewel het aantal discussies met
wederpartijen sinds het Nebula-arrest3 ongetwijfeld zal zijn toegenomen. In elk
geval dient een geroutineerde curator zich bewust te zijn van de (in toenemende
mate) belangrijke rol die intellectuele eigendomsrechten binnen de onderneming
van de schuldenaar spelen en van de waarde die dergelijke rechten voor de boedel
kunnen vertegenwoordigen. In een maatschappij die zich van een industriële naar
dienstensamenleving heeft ontwikkeld en bovendien steeds meer digitaliseert,
bevindt de waarde van een onderneming zich meer dan voorheen in vermogens-
bestanddelen als merkenrechten, auteursrechten, handels- en domeinnamen,
klantenbestanden en knowhow.4 In de intellectuele eigendomsrechten dus.

Een logisch gevolg van deze ontwikkeling is ook, dat partijen zich in het
handelsverkeer moeten afvragen in hoeverre en in welke mate zekerheids-
rechten op IE-rechten kunnen worden gevestigd en in hoeverre (afhankelijke)
gebruikers van andermans IE-rechten steeds ongehinderd kunnen blijven
gebruiken.5 En met name, of de daarbij gehanteerde constructies de lakmoesproef
van een faillissement kunnen doorstaan.

1. Mr. L.P. Kortmann is advocaat bij RESOR N.V.
2. J.L.R.A. Huydecoper, ‘Insolventie en rechten van intellectuele eigendom’, in: De Bewind-

voerder, een octopus, Serie Onderneming en Recht, deel 44, Deventer: Kluwer 2008, p. 653.
3. HR 3 november 2006, JOR 2007/76, m.nt. Kortmann en Bartels.
4. Waarbij moet worden opgemerkt dat know how een bijzondere positie inneemt, omdat het in

feite niets anders is dan (geheime) kennis, die met een ander kan worden gedeeld.
5. Dat ook de curator in het huidige tijdperk sterk afhankelijk is van het gebruik van andermans

IE-rechten, bleek begin september, toen door de problemen rondom DigiNotar zowel de
Orde van Advocaten als de rechtbanken genoodzaakt waren het digitale verkeer met
advocaten (via het baliecertificaat en de digitale rol) tijdelijk te staken.
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Over de (on)mogelijkheid om zekerheidsrechten te vestigen op verschillende
IE-rechten is veel geschreven.6 Gezien de diversiteit aan IE-rechten en de
eigenaardigheden die ieder van die rechten weer heeft, beperk ik mij in deze
bijdrage, en wel tot auteursrechtelijk beschermde software. Met name zal ik
ingaan op de vraag of door middel van een zogenaamde source code escrow (of
broncode escrow) de gebruikers (licentienemers) van auteursrechtelijk be-
schermde software in geval van faillissement van de softwareleverancier
ongehinderd toegang kunnen houden tot de software en met name bevoegd
zijn door middel van de broncode de programma’s die zij via een licentie
gebruiken, te (laten) verbeteren en door te ontwikkelen.

2. Auteursrechtelijk beschermde software

Ter inleiding een korte weergave van de juridische kwalificatie van software en
softwaregebruik(licenties).7

Software: auteursrechtelijk beschermd
Wat betreft de IE-rechtelijke kwalificatie is software (ofwel: computerprogram-
ma’s), net als muziekstukken en filmscenario’s een intellectueel eigendomsrecht
dat auteursrechtelijk beschermd is. Sinds 1994 bevat art. 10 lid sub 12
Auteurswet (Aw) een bepaling die ‘computerprogramma’s en het voorbereidend
materiaal’ schaart onder de werken waarop auteursrecht bestaat. Hiermee is de
EG-Softwarerichtlijn geïmplementeerd.8

De rechthebbende op het auteursrecht heeft het uitsluitend recht om de
software openbaar te maken en te verveelvoudigen (art. 1 Aw).

Artikelen 45h t/m 45n Aw bevatten specifieke bepalingen voor computer-
programma’s. Enkele kenmerken van het auteursrecht op software zijn:
– Voor auteursrecht in het algemeen geldt (art. 4-8 Aw) dat de rechthebbende

kan zijn de maker of ontwerper (degene zijn die de software heeft
ontworpen), of degene in wiens dienst de maker het werk heeft gemaakt
(het softwarebedrijf);

6. Zie bijv de INSOLAD/TvI Special in 2002, welke geheel gewijd was aan insolventie en IE-
rechten en met name R.S. Le Poole, ‘Zekerheidsrechten op intellectuele eigendomsrechten’,
TvI 2002, p. 265, J.L.R.A. Huydecoper, ‘Insolventie en rechten van intellectuele eigendom’,
in: De Bewindvoerder, een octopus, Serie Onderneming en Recht, deel 44, Deventer:
Kluwer 2008, p. 653 e.v., Th.C.J.A. van Engelen, ‘Zekerheidsrechten op intellectuele
eigendomsrechten: een heikel avontuur’, MvV 2008, nr. 7/8, p. 147 e.v.

7. Zie voor een uitgebreidere weergave bijvoorbeeld H. Struik, ‘Softwarelicenties in faillisse-
ment’, TvI 2002/280 of N. van Lingen, Auteursrecht in Hoofdlijnen, 6e druk (2007).

8. Richtlijn 91/250/EEG van de Raad van 14 mei 1991 betreffende rechtsbescherming van
computerprogramma’s.
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– Iedere vorm van terbeschikkingstelling is openbaarmaking in de zin van de
wet (en vereist dus toestemming van de rechthebbende), en verveelvoudi-
ging omvat mede het laden, in beeld brengen en de opslag van software op
een computer;

– Het enkele gebruik van software is verveelvoudiging en vereist zodoende
toestemming. Dit is een verschil met andere auteursrechtelijk beschermde
werken: een boek mag gelezen worden en een film bekeken, zonder dat dit
een verveelvoudiging oplevert (en dus onder de exclusieve zeggenschap van
de auteursgerechtigde zou vallen);

– Wel is het zo dat als een exemplaar van een programma rechtmatig is
verkregen, de verkrijger geen inbreuk maakt, indien de verveelvoudiging
(bijv. het laden en in beeld brengen van het programma) noodzakelijk is
voor het met dat werk beoogde gebruik (art. 45j Aw). Dit houdt in dat
verkrijger van een kopie van bepaalde software, datgene mag doen wat
noodzakelijk is (binnen bepaalde grenzen) om het programma ook daad-
werkelijk op de computer te gebruiken.

Software komt (uiteraard) in diverse soorten en maten. Zo is er software die
door de maker, de softwareleverancier (de rechthebbende) specifiek voor een
bepaald bedrijf wordt ontwikkeld. Aan het andere einde van het spectrum
bevindt zich software die juist bedoeld is om door zoveel mogelijk gebruikers
gebruikt te kunnen worden. In beide gevallen zal de rechthebbende soft-
wareleverancier er echter belang bij (kunnen) hebben, om het exclusieve
beschikkingsrecht over zijn software te houden.

Softwarelicenties
Het (rechtmatige) gebruik van de software wordt in de praktijk gerealiseerd
doordat de rechthebbende een licentie verschaft aan de softwaregebruiker(s). In
feite is dit niet meer (en niet minder) dan een gebruiksovereenkomst waarin
wordt bepaald onder welke voorwaarden (bijv. het aantal gebruikers onder een
licentie en tegen welke vergoeding) de licentienemer het recht heeft de
computerprogrammatuur te gebruiken.9 De licentie kan exclusief zijn (de
eerder genoemde speciaal ontwikkelde software) in welk geval de licentienemer
dus als enige het gebruiksrecht van de programmatuur heeft verkregen van de
auteursrechthebbende. Een licentie kan mede omvatten dat bepaalde verbete-
ringen en upgrades in de software aan de gebruiker ter beschikking worden

9. Zie ook H. Struik, ‘Softwarelicenties in faillissement’, TvI 2002/280; E.D.C. Neppelen-
broek, ‘De softwaregebruikslicentie bij overdracht van het auteursrecht en in het faillisse-
ment van de licentiegever’, TvI 2011/25.
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gesteld. Als dat niet het geval is, zal voor het gebruik van de verbeterde versie
(2.0) een nieuwe licentie moeten worden verkregen.

Een licentie is derhalve – en daar lijken de meeste schrijvers het ook over
eens10 – een obligatoire aanspraak van de gebruiker jegens de rechthebbende
om het overigens auteursrechtelijk beschermde werk te gebruiken.

3. Source code escrow

Zoals gezegd heeft de auteursrechthebbende softwareleverancier er belang bij
dat de specifieke kennis over het computerprogramma en de daarbij behorende
data niet ter beschikking komen van de gebruikers. Dit wordt onder meer
gerealiseerd doordat gebruikers de beschikking krijgen over het programma in
de zgn. objectcode, een code die door een computer ‘begrepen’ wordt (binaire
code). De gebruiker krijgt echter geen toegang tot de broncode of source code
(de programmataal waarin wordt geprogrammeerd, in feite de voor mensen
begrijpelijke variant van de objectcode). Slechts degene die de beschikking
heeft over het programma in de broncode, kan fouten (‘bugs’) uit het
programma halen, wijzigingen aanbrengen en het programma doorontwikkelen.
Het geheim van de smid kan dus via de broncode ontsloten worden.

Juist hierom heeft de gebruiker er belang bij dat in bepaalde noodgevallen hij
toegang kan krijgen tot de software in broncode, om ononderbroken gebruik en
de noodzakelijke doorontwikkeling te kunnen waarborgen. Dit zal met name
het geval zijn bij speciaal ontwikkelde software voor een of meer specifieke
partijen. Een licentienemer zal zeker willen stellen dat, indien de softwarele-
verancier om wat voor reden dan ook zijn diensten (het verbeteren, corrigeren
en onderhouden van de programmatuur) niet meer verleent, de licentienemer
deze werkzaamheden elders kan onderbrengen (of zelf kan verrichten).

Om recht te doen aan deze tegenstrijdige belangen, zijn constructies ontwik-
keld, waaronder met name de source code escrow, een eind jaren ’80 uit het
Anglo-Amerikaanse recht overgewaaide figuur.11 Kort samengevat komt een
source code escrow erop neer dat (onder een driepartijen escrow overeenkomst)
de rechthebbende softwareleverancier een gegevensdrager met de broncode
deponeert bij een escrow agent (niet zelden een notaris), die de broncode in

10. Zie F.C. Folmer, T.J. de Graaf en A.M.E. Verschuur, ‘Overdracht, licenties en derden-
werking in het intellectuele-eigendomsrecht, MvV 2008, nr. 7/8, p. 168-178; Struik, a.w.;
Neppelenbroek, a.w.; P.R.W. Schaink, ‘Enkele IE-bespiegelingen door de bril van een
faillissementscurator’, IER 2009/74.

11. J. Slager et al, ‘Werken met Source code Escrow’, Antwerpen; Deventer: Kluwer 1990, p. 1.
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speciale, exact omschreven gevallen (in de regel wanneer de leverancier zijn
verplichtingen niet meer nakomt) ter beschikking stelt aan de licentienemer/
gebruiker. Daarbij wordt veelal overeengekomen dat de licentiegever/rechtheb-
bende periodiek een gegevensdrager met de meest recente broncode deponeert.

Om discussies over de eigendom van de gegevensdrager met broncode te
voorkomen, wordt de gegevensdrager met (de meest recente versie van) de
broncode ook wel in eigendom overgedragen aan de licentienemer (of de escrow
agent) onder opschortende voorwaarde dat de rechthebbende zijn verplichtingen
niet nakomt.

Hoewel een dergelijke situatie zich ook kan voordoen in een going concern
situatie, is de source code escrow vanzelfsprekend vooral relevant, indien de
rechthebbende softwareleverancier failliet gaat. Het is dan de vraag welke
gevolgen het faillissement heeft en of op deze wijze inderdaad kan worden
bereikt dat de gebruiker/licentienemer ook na faillissement ononderbroken
gebruik kan maken van de computerprogrammatuur en deze kan (blijven)
ontwikkelen door gebruik te maken van de broncode.

4. Gevolgen faillissement auteursrechthebbende

Auteursrecht buiten faillissement o.g.v. art. 21 Fw
De eerste vraag die in geval van faillissement van de rechthebbende beant-
woord moet worden, is de vraag of het auteursrecht in de boedel valt of kan
vallen. Op grond van art. 2 lid 3 Aw jo. art. 21 Fw blijft het auteursrecht buiten
het faillissement, indien het recht nog toebehoort aan de oorspronkelijke maker
van het werk. Daarbij moet bedacht worden dat indien het werk in dienst van
een rechtspersoon wordt vervaardigd, die rechtspersoon als maker wordt
aangemerkt (cf. art. 7 en 8 Aw).

In de literatuur is veel kritiek op het feit dat een dergelijk auteursrecht op
software in geval van een (rechts)persoon (de maker ex art. 7 of 8 Aw) buiten
het faillissement en zodoende buiten de boedel zou (kunnen) vallen.12 Ik kan
mij vinden in de stelling dat de ratio achter art. 2 lid 3 Aw zich er tegen verzet
dat deze bepaling ook van toepassing is op een fictieve maker (het soft-
warebedrijf) van een reeds openbaar gemaakt werk. Niet goed valt in te zien
waarom een auteursrecht in dat geval niet tot de boedel zou moeten behoren (de
bepaling lijkt veel meer geschreven voor een ideologische kunstenaar die niet

12. M.n. C.J.J.C. van Nispen, ‘Beslag op en executie van rechten van intellectuele eigendom’,
TvI 2002/270; J.M.M. Maeijer, ‘Rechtspersoonlijkheid, persoonlijkheidsrecht en vatbaar-
heid voor beslag van het auteursrecht’, BIE 1990, p. 352-355; Neppelenbroek, a.w.
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tegen zijn zin hoeft te dulden dat zijn werk openbaar gemaakt wordt13). In ieder
geval zal er in deze verdere bijdrage vanuit gegaan worden dat het auteursrecht
niet buiten het faillissement blijft op grond van art. 21 Fw.

Gevolgen faillissement voor licentie
Indien het auteursrecht in de boedel valt, dient beoordeeld te worden wat de
gevolgen hiervan zijn voor de licentie van de gebruiker en de source code
escrow.

Hoewel in het verleden wel werd verdedigd dat een curator het gebruik door
een licentienemer heeft te dulden, is sinds het Nebula-arrest14 de heersende leer
dat een curator mag wanpresteren onder de licentieovereenkomst.15 In dat
arrest bepaalde de Hoge Raad kort gezegd dat, hoewel een duurovereenkomst
voort bestaat in faillissement, de wederpartij de rechten uit die overeenkomst
niet kan blijven uitoefenen alsof er geen faillissement ware. Dit geldt ook als de
verplichting van de gefailleerde onder de overeenkomst bestaat uit een dulden.

Dit betekent dat de curator met inroeping van het auteursrecht de licentie-
nemer kan gebieden het gebruik te staken (aangenomen dat de gebodsactie het
belang van de boedel dient). De licentienemer kan zijn recht op gebruik of
vervangende schadevergoeding slechts als concurrente vordering ter verificatie
indienen. Indien de curator het auteursrecht vervreemdt, kan de koper (eveneens)
de oude (al dan niet exclusieve) licentienemer gebieden het gebruik te staken.
Daarnaast kan de curator ook niet verplicht worden de (mogelijk gewenste)
verbeteringen en onderhoud uit te voeren of de broncode ter beschikking te
stellen. De toets van de Hoge Raad in Nebula is in lagere rechtspraak ook
toegepast op de positie van de licentienemer.16

Source code escrow in faillissement
De constatering dat de curator mag wanpresteren onder de licentieover-
eenkomst, heeft het belang van een faillissementsbestendige source code
escrow vergroot. Immers, als de licentienemer geen toegang (meer) heeft tot
de auteursrechtelijk beschermde software op basis van de licentie, kan hij via de
in escrow gehouden gegevensdrager alsnog de beschikking krijgen over de

13. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat mijns inziens ook; Kamerstukken II 1911/12, 227, nr. 3, p. 7.
14. HR 3 november 2006, JOR 2007/76, m.nt. Kortmann en Bartels.
15. Huydecoper, a.w., G.A.J. Boekraad, ‘Het recht op wanprestatie van de faillissementscurator.

Naar aanleiding van het Nebula-arrest’, MvV 2007, nr. 3, p. 51-53; C.J. Jager en R.E. Weening,
‘Licentie in Faillissement’, VrA 2008/2, p. 49-68; D. van Engelen, ‘Licenties in faillissement
na het Nebula-arrest: schuifelen tussen de scherven’, IER 2009, afl. 6, p. 299-308.

16. Vzr. Rb. Amsterdam 16 augustus 2007, JOR 2007/258 (Flodder III).

L.P. Kortmann

162



noodzakelijke broncode en dus de (te gebruiken en door te ontwikkelen)
software, zo luidt de theorie. Maar is dat wel zo?

Boekraad17 merkt terecht op dat het recht van de curator op wanprestatie ook
hieraan in de weg zou kunnen staan, indien de escrow agent de gegevensdrager
met de broncode enkel op verbintenisrechtelijke basis onder zich heeft. Een
curator hoeft zich van die verbintenis immers niets aan te trekken. Boekraad
zou daarom een goederenrechtelijke constructie prefereren.

Overigens meent Boekraad dat de gebruiker op grond van art. 45j Aw zijn
reeds ontvangen programma mag blijven gebruiken (en dat Nebula daaraan niet
in de weg staat). Andere schrijvers zien dat anders.18 Zoals in paragraaf 2
beschreven, voorziet art. 45j Aw erin dat een gebruiker/licentienemer een
gekocht exemplaar van de software mag verveelvoudigen (laden, in beeld
brengen op computer) indien noodzakelijk voor het beoogd gebruik. Dat zou
dan tot de conclusie kunnen leiden dat eenmaal verkregen toegang tot een
exemplaar van de software recht zou geven op verveelvoudiging, ongeacht dat
de curator het gebruik op basis van de licentieovereenkomst niet duldt (of wil
dulden). Het is zeer de vraag of deze wettelijke regel een uitzonderlijk, in de
wet uitdrukkelijk geregeld geval is, als bedoeld door de Hoge Raad in Nebula,
op basis waarvan de gebruiker bevoegd is het faillissement in feite te negeren.19

Wat daar ook van zij, art. 45j Aw ziet mijns inziens hooguit op het (beoogde)
gebruik van het eerder verkregen exemplaar van het computerprogramma,
waarbij dan geen sprake is van een voortdurende relatie met de auteursrecht-
hebbende (voor onderhoud en doorontwikkeling). Art. 45j Aw geeft de
gebruiker niet het recht ook nadien gewijzigde exemplaren te verveelvoudigen,
als die exemplaren niet rechtmatig verkregen zijn. Anders gezegd, art. 45j Aw
biedt de gebruiker niet de mogelijkheid het in zijn bezit zijnde exemplaar
vervolgens aan te (laten) passen (met behulp van de gegevensdrager met de
broncode) en dan te verveelvoudigen (op de computer te laden). Daarmee biedt
art. 45j Aw voor het beoogde doel van de source code escrow (voortgezet
gebruik en ontwikkeling) dan geen soelaas.

Neppelenbroek20 merkt op dat, als er een goederenrechtelijke constructie aan
de escrow ten grondslag ligt, de gebruiker een eigendomsrecht verkrijgt op een
gegevensdrager met daarop de meest actuele broncode. Hij signaleert niettemin
een probleem met het gebruik ervan. Want het gebruik vindt zijn rechtvaardiging

17. T.a.p.
18. Neppelenbroek, t.a.p.; C.J. Jager en R.E. Weening, ‘Licentie in Faillissement’, VrA 2008/2,

p. 63-64.
19. Rechtsoverweging 3.5 van de Hoge Raad.
20. A.w., paragraaf 6.

De curator vs. source code escrow 2.0

163



in het bestaan van de licentie (en niet de broncode), en daarvoor geldt dat de
curator dat niet hoeft te dulden. De gebruiker blijft dan achter als eigenaar van een
gegevensdrager met daarop de broncode van een programma, waarvan het
gebruik niet is toegestaan.

De source code escrow structuur, waarbij een gegevensdrager met daarop de
meest recente broncode wordt overgedragen onder de opschortende voorwaarde
dat de rechthebbende zijn verplichtingen niet nakomt, baat de gebruiker inderdaad
niet. De kern van het probleem zit hem in hetgeen in escrow wordt gegeven door
de auteursrechthebbende. Dat is (slechts) een gegevensdrager met daarop
de programmatuur in de broncode. Dat is ‘gewoon’ een roerende zaak.21

De verkrijging van eigendom daarvan levert (auteursrechtelijk) niets op. Het
auteursrecht is daarmee niet overgedragen. De curator treft het auteursrecht (en
dus het exclusieve recht openbaar te maken en te verveelvoudigen) in de boedel
aan. De curator, of degene die het auteursrecht van de curator koopt, kan dan ook
de eigenaar van de gegevensdrager met broncode verbieden, de software (waarop
het auteursrecht rust) te verveelvoudigen (door laden, op het scherm brengen etc).

Kortom, een source code escrow structuur, waarbij wel de programmatuur in de
meest recente broncode, maar niet het auteursrecht zelf, goederenrechtelijk uit
het vermogen van de failliet is verdwenen, leidt niet tot het beoogde doel de
licentienemer/gebruiker in staat te stellen ononderbroken gebruik te maken van
en aanpassingen aan te (laten) brengen in de aan hem ter beschikking gestelde
programmatuur.22

5. Hoe wordt de source code escrow (wel) ‘faillissementsproof’?

Om dit probleem te ondervangen bespreekt Neppelenbroek enkele in de literatuur
aangedragen alternatieve mogelijkheden. Hierbij worden met name genoemd
(i) vestiging van een recht van vruchtgebruik23 en (ii) de (gedeeltelijke) over-
dracht van het auteursrecht aan gebruikers.24

Recht van vruchtgebruik
Het alternatief van het recht van vruchtgebruik zou erin voorzien dat de gebruiker
(s) een recht van vruchtgebruik verkrijgen op het auteursrecht (wederom onder

21. Zo werd al geconstateerd in 1989 door J. Slager et al, a.w., p. 39.
22. Vanzelfsprekend er vanuit gaande dat de curator wanpresteert en dus het gebruik niet duldt.

In de praktijk hoeft dat niet steeds het geval te zijn.
23. Neppelenbroek, a.w., J.R.L.A. Huydecoper, ‘De overgang van ondernemingen en de

overgang van rechten uit licentieovereenkomsten’, AMI 1992, p. 66.
24. Neppelenbroek, a.w., zie ook de daar aangehaalde literatuur.
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opschortende voorwaarde). Op zichzelf zou ik menen dat de vestiging van een
recht van vruchtgebruik op het auteursrecht mogelijk is.25 De bezwaren die
worden geopperd26 zijn, kort weergegeven, dat een vruchtgebruik exclusief van
aard zou zijn en als uitgangspunt in het gemene recht geldt daarnaast de
onsplitsbaarheid van recht en object. Dit zou zich slecht verhouden met het
niet-exclusieve karakter van de gebruiksrechten en de splitsbaarheid van het
auteursrecht. Daarnaast is de overdraagbaarheid van een vruchtgebruik een
probleem: je kunt contractueel niet uitsluiten dat het recht van vruchtgebruik
overdraagbaar is (art. 3:83 lid 1 BW).27

Die bezwaren overtuigen niet direct. Het is immers ook mogelijk exclusieve
licenties te verstrekken en de wet voorziet expliciet in een vruchtgebruik ten
behoeve van meerdere vruchtgebruikers (art. 3:203 lid 2 BW). Op zichzelf kan
door vestiging van een vruchtgebruik ten behoeve van de gebruiker(s) bereikt
worden wat een (exclusief aan de gebruikers verstrekt) licentierecht ook beoogt,
met als voordeel dat een vruchtgebruik goederenrechtelijke werking heeft.
Daarmee verandert naar mijn mening niet de aard van het vruchtgebruik, maar
hooguit de aard van het gebruikersrecht, dat van obligatoir naar goederenrech-
telijk ‘promoveert’. Daar kunnen overigens gerechtvaardigde en commerciële
overwegingen aan ten grondslag liggen en is in elk geval geen reden om het
recht van vruchtgebruik als alternatief af te wijzen. Dat het vruchtgebruik
overdraagbaar is, zou een probleem zijn. Dan heeft de softwareleverancier geen
controle meer over wie zijn gebruiker is. Echter, als in de akte van vruchtge-
bruik wordt vastgelegd dat de vruchtgebruiker niet bevoegd is het recht van
vruchtgebruik over te dragen (hetgeen een obligatoire werking heeft), wordt
hiermee wel een (praktisch) obstakel voor overdracht (door de gebruiker aan
een ander) gecreëerd. Overdracht van het vruchtgebruik levert dan wanprestatie
op en de verkrijger weet (door bestudering van de akte van vruchtgebruik) dat
hij meewerkt aan deze wanprestatie, hetgeen (onder omstandigheden) onrecht-
matig kan zijn.

Er zijn mijns inziens echter praktische bezwaren bij vruchtgebruik. Als er sprake
is van één specifieke gebruiker voor wie de software is ontwikkeld, kan de figuur
van vruchtgebruik dienen om het beoogde doel te bereiken. Maar zodra er
meerdere gebruikers zijn, wordt de structuur snel (exponentieel) complexer. Er
dient dan een beheersregeling te komen tussen de vruchtgebruikers en iedere keer

25. Zie voor een uitgebreidere analyse ook D. van Engelen, ‘Licenties in faillissement na het
Nebula-arrest: schuifelen tussen de scherven’, IER 2009, afl. 6, p. 304-306.

26. Zie Neppelenbroek, a.w.
27. D. van Engelen, ‘Licenties in faillissement na het Nebula-arrest: schuifelen tussen de

scherven’, IER 2009, afl. 6, p. 306.
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als er een nieuwe vruchtgebruiker toe zou (willen) treden, moeten de andere
vruchtgebruikers ieder een evenredig deel afstaan aan die nieuwe gebruiker.
Hoewel dat (bijvoorbeeld via volmachten) tot op zekere hoogte wel op te lossen
is, wegen de baten in zo een situatie snel niet meer op tegen de lasten.

Overdracht auteursrecht
Ook de voorgestelde oplossing van overdracht van het auteursrecht aan
gebruikers levert diverse problemen op, zo wordt terecht gesignaleerd.28 Het
volledig overdragen van het auteursrecht aan de gebruikers is nu juist wat de
licentiegever/softwareleverancier wilde voorkomen. Bovendien ontstaan er ook
voor gebruikers onwenselijke complicaties als zij ineens in gemeenschap
eigenaar zijn van het auteursrecht. Daarnaast zullen veelal gebruikers van
software niet direct staan te springen om zelf de programmatuur te ontwikkelen,
verbeteren en te upgraden. Veeleer gaat het hen erom dat die taken door een
ander kunnen worden voortgezet, zonder dat het faillissement van de licentie-
gevende auteursrechthebbende softwareleverancier daaraan in de weg staat.

In plaats van een overdracht aan alle gebruikers gezamenlijk pleit Neppelen-
broek voor een gedeeltelijke overdracht van het auteursrecht. Iedere gebruiker
zou zodoende een ‘plakje’ op hem toegesneden auteursrecht krijgen. Schrijver
(h)erkent de hieraan verbonden praktische en principiële bezwaren: praktische
werkbaarheid, problemen bij de precieze formulering van het over te dragen
plakje en de vraag hoe (on)eindig vaak een auteursrecht dan versneden kan
worden. Niettemin wordt deze variant bepleit, omdat hiermee een leemte zou
worden gevuld ter zake van goederenrechtelijke zekerheid voor de softwareli-
centienemer/gebruiker.

De oplossing komt enigszins gekunsteld voor. Bovendien is er in het geheel
geen leemte, althans hoeft die er niet te zijn.

6. Source Code Escrow 1.2: versterkt met voorwaardelijke
overdracht of zekerheid

De oorspronkelijke gedachte achter de escrow structuur is, dat de gebruikers
geen hinder ondervinden (in het doorlopende gebruik, maar met name ook de
verbetering en upgrading van de software) indien de leverancier zijn (door-
lopende) verplichtingen niet meer nakomt, al dan niet omdat hij failliet gaat.
Het eigenlijke doel is niet om de gebruikers op enig moment ook de eigendom
van het auteursrecht (of de broncode) te verschaffen. Dat de structuur voorziet

28. D. van Engelen, ‘Licenties in faillissement na het Nebula-arrest: schuifelen tussen de
scherven’, IER 2009, afl. 6, p. 306, Neppelenbroek, a.w., paragraaf 7.
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in het ter beschikking stellen van de broncode, zal een praktische achtergrond
hebben: hierdoor zijn gebruikers in staat het probleem ‘zelf’ op te lossen. Zij
gaan op zoek naar een nieuwe softwareontwikkelaar, die met behulp van de
programmatuur in broncode de bestaande software kan verbeteren en door-
ontwikkelen. Maar als gebruikers op een andere wijze dan door het verkrijgen
van de software in broncode, het ononderbroken gebruik en de doorontwikkeling
kunnen zekerstellen, zal hen dat – naar men mag aannemen – om het even zijn.

Zoals hierboven geconstateerd, dient de structuur er in elk geval in te voorzien
dat niet alleen de broncode-drager maar ook het auteursrecht zelf het vermogen
van de licentiegever/softwareleverancier verlaat (of kan verlaten) indien deze
zijn verplichtingen niet langer nakomt. Dit doel is onder meer te bereiken door
het (gehele) auteursrecht, al dan niet voorwaardelijk, over te dragen aan een
derde (bijvoorbeeld de escrow agent), of door vestiging van een pandrecht op
het auteursrecht. Die overdracht of vestiging vindt plaats onder de opschortende
voorwaarde dat de auteursgerechtigde niet langer aan zijn verplichtingen
voldoet.

Eigendomsoverdracht auteursrecht
In deze variant wordt als gezegd, het auteursrecht onder opschortende voor-
waarde overgedragen aan de escrow agent. De overdracht heeft als doel dat de
escrow agent de auteursrechten gaat beheren ten behoeve van de gebruikers.
Deze taak gaat wel verder dan de taak onder de huidige structuur. Thans
garandeert de escrow agent in feite alleen het verschaffen van een exemplaar
van de meest recent gedeponeerde broncode, zodat gebruikers zelf kunnen
doorontwikkelen. In de nieuwe structuur zal de escrow agent als eigenaar van
het auteursrecht (zodra de softwareleverancier opgehouden is te presteren) het
ertoe moeten leiden – ten behoeve van de gebruikers – dat de software ook in de
toekomst doorontwikkeld wordt.

De escrow agent zal dan de feitelijke softwareontwikkeling elders onder
moeten brengen (en eventueel het auteursrecht ook overdragen aan een nieuwe
softwareleverancier, waarbij overeengekomen wordt dat de gebruikers licentie-
nemers blijven).

In deze structuur kan overeengekomen worden dat de escrow agent hierbij
dient te handelen conform instructies van de gebruikers (hetgeen met name bij
meer specifieke software voor een beperkt aantal gebruikers werkbaar zal zijn).
Daarmee wordt de daadwerkelijke inbreng (en de daaraan verbonden risico’s
voor aansprakelijkheid jegens gebruikers) voor de escrow agent beperkt. Voor
de gebruikers zal het hebben van invloed bepalend kunnen zijn voor instem-
ming met de structuur als zodanig.
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Aandachtspunt bij deze structuur is mijns inziens dat de overdracht onder
opschortende voorwaarde tijdig plaatsvindt (niet pas in het zicht van faillisse-
ment) en dat de opschortende voorwaarde niet enkel gekoppeld is aan de
(slechte) financiële positie van de leverancier, maar aan omstandigheden die
zich ook going concern kunnen voordoen (met name het niet nakomen van de
onderhoudsverplichtingen). Daarmee wordt voorkomen dat de voorwaardelijke
overdracht een verhaalsrechtelijk karakter krijgt.

Verpanding auteursrecht
Indien gekozen wordt voor verpanding van het auteursrecht, kan dit plaatsvinden
aan de escrow agent (als een soort security trustee) of aan de (gezamenlijke)
gebruikers.

Dat pandrecht zou dan gevestigd kunnen worden tot zekerheid van de (wellicht
dan nog toekomstige) vordering die gebruikers hebben, indien de softwarele-
verancier zijn verplichtingen niet nakomt.29 Dit kan een vordering uit (ge-
fixeerde) schadevergoeding zijn of bijvoorbeeld een contractueel
overeengekomen boete. In het geval van een verpanding aan de escrow agent,
kan hiervoor een zgn. parallel debt worden gebruikt.

Er kleven ook bezwaren aan de structuur met een pandrecht. Een pandrecht
is een verhaalsrecht en de pandhouder zal zich dus op het auteursrecht moeten
verhalen. Toe-eigening is niet toegestaan, al kan de pandhouder de voorzie-
ningenrechter vragen het auteursrecht aan hem te laten verblijven tegen een
bepaald bedrag. Niettemin, als er een kaper op de kust ligt met een hoger bod,
bestaat het risico dat het auteursrecht door een derde wordt verkregen. Dat zou
een reden kunnen zijn om de gefixeerde schadevergoedings- of boetevordering
zo hoog mogelijk vast te leggen. Een daaraan verbonden risico is echter, dat de
schadevergoedingsvordering of boete door een rechter gematigd kan worden.
Ook dit zou ertoe kunnen leiden dat wederom de pandhouder niet als meest
gerede koper uit de bus komt.

7. Source Code Escrow 2.0: de Stichting

Voordelen van een source code escrow structuur zijn onder andere dat de
auteursrechthebbende zelf eigenaar blijft van het auteursrecht en dat het een
relatief goedkope oplossing is (in elk geval in vergelijking met sommige andere
oplossingen). Ik acht echter niet uitgesloten dat de voornaamste reden van het
gebruik van de source code escrow gelegen is in de macht der gewoonte: ruim

29. Zie ook D. van Engelen, ‘Licenties in faillissement na het Nebula-arrest: schuifelen tussen
de scherven’, IER 2009, afl. 6, p. 306-307.
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30 jaar geleden is dit Anglo-Amerikaanse vehikel overgewaaid en het is goed
voorstelbaar dat in de IE-rechtpraktijk, die doorgaans behoorlijk internationaal
is, partijen zich vertrouwd voelen met een vehikel dat ‘al jaren en overal’
gebruikt wordt.

Er bestaat een andere (betere) structuur, die overigens niet tot wezenlijk andere
praktische handelingen hoeft te leiden, te weten een stichting tot beheer van
auteursrechten.30

De auteursrechthebbende softwareleverancier richt een stichting op waarin
het auteursrecht op de software wordt ondergebracht. De stichting geeft de
licenties uit, zodat de softwareleverancier de software kan ontwikkelen en de
gebruikers de programmatuur kunnen gebruiken. De structuur wordt vervolgens
dusdanig ingericht dat de stichting ‘bankruptcy-remote’ is, en dus zo weinig
mogelijk verplichtingen dient te hebben. De toekomstige auteursrechten op de
software worden bij voorbaat overgedragen aan de stichting.

De onderneming van de softwareleverancier verricht wel zelf de werkzaam-
heden met betrekking tot (de ontwikkeling en onderhoud van) de software, en
zelfs de betalingsstromen zouden (zo nodig) buiten de stichting om kunnen
lopen. Voor zover de stichting direct licenties uitgeeft aan de gebruikers, zullen
de aanspraken van die gebruikers dusdanig beperkt (moeten) zijn, dat zij de
stichting niet kunnen aanspreken op tekortkomingen die toe te rekenen zijn aan
de softwareleverancier. Als alternatief kan ook de stichting een licentie
verstrekken aan de softwareleverancier, die op zijn beurt sublicenties verstrekt
aan de gebruikers. Daarbij krijgen de gebruikers het recht om een directe
licentie te verkrijgen van de stichting, indien de softwareleverancier zijn
verplichtingen niet nakomt.

De stichting houdt de auteursrechten (en de daarmee samenhangende bronco-
des) in beginsel ten behoeve van de oorspronkelijk rechthebbende, de soft-
wareleverancier, maar met inachtneming van de belangen van de
licentienemers. Indien het onderhoud en/of de ontwikkeling van het auteurs-
recht niet langer gewaarborgd zijn (bijvoorbeeld als gevolg van de deconfiture
van de leverancier) is de stichting bevoegd een andere softwareleverancier in te
schakelen dan wel het auteursrecht (plus broncode) over te dragen aan een
derde (teneinde het ononderbroken gebruiksgenot en de doorontwikkeling door
de gebruikers/licentienemers te kunnen waarborgen).

30. Let wel: veel source code escrow structuren maken gebruik van een stichting. Hierbij
beheert de stichting echter de broncode, niet het auteursrecht.
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In deze structuur hoeft niet gewerkt te worden met een overdracht onder
opschortende voorwaarde. De stichting wordt steeds direct rechthebbende van
het auteursrecht.

Zowel de belangen van de auteursrechthebbende softwareleverancier (die zijn
broncode niet prijs wil geven aan de gebruikers) als de gebruikers (die weten
dat het auteursrecht en dus de daaraan verbonden licentie buiten het faillisse-
ment van de softwareleverancier blijven) zijn hiermee gediend.

Overigens leert een klein onderzoek bij de kamer van koophandel dat er in
Nederland talloze “Stichtingen Broncode Beheer” en “Stichtingen Source
Code” bestaan. Volgens de doelomschrijving doen deze stichtingen wat hun
naam suggereert (broncodes beheren). Daarmee is die stichtingen hetzelfde lot
beschoren als de source code escrow waarbij de agent een notaris of een andere
derde is: de stichting heeft dan immers geen auteursrechten, maar enkel de
gegevensdragers met broncodes in haar vermogen. De hierboven omschreven
stichting beheert naast broncodes ook auteursrechten. Een Stichting Source
Code 2.0 zogezegd.

8. Conclusie

In deze bijdrage is onderzocht in hoeverre een source code escrow regeling de
gebruiker/licentienemer van computerprogrammatuur beschermt tegen het
faillissement van de softwareleverancier/licentiegever. De conclusie is dat de
(veelgebruikte) source code escrow waarin enkel gegevensdragers met bronco-
des worden gehouden, de beoogde bescherming niet biedt. Alleen indien het
auteursrecht zelf buiten de boedel kan worden gehouden (via vruchtgebruik,
overdracht of pandrecht) wordt de gebruiker beschermd. Overdracht van het
auteursrecht aan een stichting zou daarbij een voor de hand liggende oplossing zijn.
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‘Dan verkoop je toch gewoon de boot.’
Faillissement en kredietverzekering

MR. S.A.H.J. WARRINGA1

Inleiding

Ruim 80 jaar geleden werd de eerste kredietverzekeraar in Nederland opgericht,
de Nederlandse Credietverzekeringmaatschappij (NCM), die tot doel had de
handel voor bedrijven in Nederland na de WO I te verbeteren.2 Het belang van
kredietverzekeraars is in de loop der jaren toegenomen en ze vervullen thans
een belangrijke positie in het maatschappelijke economische verkeer. Dat blijkt
onder meer uit de waarde die gehecht wordt aan berichten van kredietverzeke-
raars over economische vooruitzichten3 of berichten over het besluit door een
kredietverzekeraar, dat kort na de start van de huidige economische recessie
werd genomen,4 om te komen tot een herbeoordeling van de verzekerbaarheid
van bepaalde risico’s.

Behoudens de hiervoor genoemde discussies wordt er in Nederland niet veel
gepubliceerd over kredietverzekeraars, alhoewel bijna iedereen de inmiddels
al weer 25 jaar oude televisiereclame voor kredietverzekeringen, waarin een
Agatha Christie lezende mevrouw tegen haar tobbende man zegt: ‘dan verkoop
je toch gewoon de boot’, nog wel kent.5

Kredietverzekeraars hebben in het economisch verkeer een veelvoud aan functies.
Kredietverzekeraars kunnen voor hun verzekerden een belangrijke bron van
informatie vormen omtrent de financiële status van hun klanten en daarmee
onder meer de financiële gezondheid van hun verzekerden ondersteunen. Voor de
afnemers van verzekerden zijn ze een belangrijke speler om leverancierskrediet te
blijven verzekeren, waardoor de handel blijft lopen, voor curatoren een belang-
rijke partij die op zijn beurt belangen van veel schuldeisers vertegenwoordigt en
voor banken vaak een partner, of in ieder geval vaak mede-separatist.

1. Mr. S.A.H.J. Warringa is advocaat bij Ploum Lodder Princen te Rotterdam.
2. Zie http://www.atradius.nl.
3. Het Financieele Dagblad van 1 maart 2011.
4. Op 15 september 2008 werd ten aanzien van Lehman Brothers Holdings Inc. chapter 11

verleend in de Verenigde Staten. Algemeen wordt dit gezien als de start van de credit crunch.
5. Zie http://www.youtube.com/watch?v=i6oKEEMnueU.
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Ingeval van een faillissement van een afnemer van verzekerden, kan de krediet-
verzekeraar een belangrijke rol spelen in het kader van een mogelijke doorstart.
De kredietverzekeraar kan – mede op basis van de overeenkomsten van krediet-
verzekering zoals gesloten tussen de kredietverzekeraar en verzekerden – namens
een grote groep verzekerden acteren en tot het maken van afspraken komen
met de curator in het kader van een doorstart. Dit heeft een groot voordeel nu
hierdoor leveranciers - vaak niet onbelangrijk in het kader van een doorstart - door
middel van één aanspreekpunt kunnen worden benaderd, hetgeen snelheid ten
goede komt.

In dit artikel ga ik op (nationale) kredietverzekeringen in zijn algemeenheid,
alsmede op zekerheden waar door kredietverzekeraars gebruik van wordt
gemaakt, waarbij wordt stilgestaan bij de parallel debt en kredieteigendoms-
voorbehoud.

Kredietverzekering

Wat houdt kredietverzekering in? De drie grootste kredietverzekeraars in
Nederland, Atradius Credit Insurance, Coface en Euler Hermes geven daar
alle hun eigen uitleg aan, door middel van een brochure of zelfs een ruim twee
minuten durend filmpje.6

De meest eenvoudige doch duidelijke omschrijving van het begrip kredietver-
zekering komt van de hand van A.J. Basoski,7 die kredietverzekering als volgt
definieert:

‘Het door middel van een verzekering op derden afwentelen van het risico
dat de klant, die op krediet heeft gekocht, niet of niet tijdig betaalt’.

Kredietverzekering is zodoende een verzekering met drie hoofdrolspelers:
de kredietverzekeraar, de verzekerde (ook wel in het kader van dit artikel de
‘leverancier’ genoemd) en de debiteur (ofwel de ‘afnemer’ van de verzekerde(n)),
waarbij de verzekerde de risico’s die hij loopt op zijn debiteur in het kader van
door hem verleend leverancierskrediet, verzekert bij de kredietverzekeraar.

Aan de hand van een voortdurende check door de kredietverzekeraar omtrent
de kredietwaardigheid van afnemers en de behoefte van leveranciers, worden

6. Zie onder meer http://www.eulerhermes.nl/nl/documenten/brochure_algemeen.pdf/brochu-
re_algemeen.pdf en http://www.youtube.com/watch?v=gedrgBVxNOw.

7. A.J. Basoski, ‘Kredietverzekering voor bedrijven’, Deventer/’s-Gravenhage 1993, p. 11.
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limieten bepaald waarbinnen de verzekerden onder dekking van de kredietver-
zekering kunnen leveren aan hun afnemers. Uitgekeerd wordt er in de regel
wanneer er ten aanzien van de afnemer een faillissement is uitgesproken of aan
de afnemer surseance van betaling is verleend. Daarbij zal er vaak – in geval
van schade (lees: surseance of faillissement van de afnemer) – voor de
verzekerde een eigen risico bestaan ter hoogte van een bepaald percentage
van de verzekerde limiet.8 Is de kredietverzekeraar succesvol in recovery van
de (integrale) schade, bijvoorbeeld door uitwinning van zekerheidsrechten die
hij heeft bedongen van de afnemer, dan zal de kredietverzekeraar de verzekerde
daarin – afhankelijk van gemaakte afspraken - mee laten profiteren, waardoor
de omvang van het eigen risico van de verzekerde – soms zelfs tot nul procent –
kan teruglopen.

Er zijn diverse redenen waarom ondernemers kiezen voor een kredietverzeke-
ring. Mede aan de hand van een artikel van H. Wynia,9 vallen de volgende
redenen te destilleren:
– Kredietverzekering biedt, met name in een markt met twijfels over de

kredietwaardigheid van de debiteur, een extra zekerheid;
– De kredietverzekeraar – en daarmee de verzekerde - beschikt over ‘early

warning signals’ uit de markt en meer gerichte informatie en kennis ten
aanzien van specifieke debiteuren;

– Kredietverzekering biedt bescherming in geval van faillissement van debiteuren
tegen acute liquiditeitsnood bij de verzekerde;

– Kredietverzekering zorgt voor versterking van de waarde van een debi-
teurenportefeuille (immers, in geval van faillissement van de debiteur valt
altijd nog de verzekeringsuitkering onder het pandrecht van de financier) –
waardoor bancaire instellingen mogelijk bereid zijn een ruimere financiering
te verstrekken;

– Kredietverzekering biedt een zekerheid voor leveranciers van bijvoorbeeld
diensten, waarvoor door de aard van het bedrijf geen eigendomsvoorbehoud
kunnen overeenkomen;

– De kredietverzekeraar biedt naast kredietverzekering ook andere diensten,
zoals incasso van debiteuren voor de verzekerde of het namens de verzekerde
overeenkomen van een eigendomsvoorbehoud jegens debiteuren.

8. H. Wynia, ‘Kredietverzekering en (dreigende) insolventie’, TvI 1999, nr. 10, p. 169 die als
reden hiervoor aanvoert dat daarmee een toename van verantwoord debiteurenbeheer bij
verzekerden wordt gestimuleerd.

9. H. Wynia, p. 168 e.v.
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Werking kredietverzekering met zekerheden

Elke leverancier loopt in meer of mindere mate risico van wanbetaling door zijn
afnemer en het bedingen van zekerheden door individuele leveranciers – om de
gevolgen van dergelijke risico’s tot een minimum te beperken - is lastig. Slechts
zelden zullen afnemers bereid zijn om ten bate van hun individuele leveranciers
zakelijke zekerheden te doen vestigen. Een kredietverzekeraar, die acteert
namens een (groot) aantal leveranciers, heeft een veel krachtigere positie
om van debiteuren van verzekerde leveranciers zekerheden te bedingen. Hij
wordt hier echter in die zin in beperkt dat hij met een wijd palet van diverse
verzekerden te maken heeft, aan wie hij bereid was dekking te verlenen op die
ene afnemer. Het is dan de vraag in wat voor vorm de zekerheid moet worden
gegoten. Globaal te denken valt aan een drietal zekerheden welke een krediet-
verzekeraar, al dan niet in combinatie met elkaar, tracht te verkrijgen van de
debiteur, te weten een (concern)garantie/borgtocht, een kredieteigendomsvoor-
behoud of een zakelijk zekerheidsrecht. Op die laatste twee zal nader in dit stuk
worden ingegaan.

Het belang van de afnemer om zekerheden, in welke vorm dan ook, te
verstrekken aan een kredietverzekeraar, is zeker niet zonder meer evident
voor de afnemer. Echter, wanneer een kredietverzekeraar bereid is leveran-
cierskrediet op een afnemer te verzekeren, heeft dat diverse positieve aspecten
voor de bereidheid tot toelevering. In die zin kan een kredietverzekeraar dan
ook een belangrijke rol spelen. Leveranciers zullen bereid zijn om wat meer
risico’s te nemen en bijvoorbeeld in te stemmen met, na eventueel overleg
met de kredietverzekeraar, betaling met langere betalingstermijnen waardoor de
afnemer ook weer wat lucht krijgt. Ook de omvang van verstrekt leveranciers-
krediet kan wat ruimer zijn dan ingeval van een ongedekt scenario. Hierdoor
zal de afnemer de belangen ervan inzien om – desgevraagd - zekerheden te
verstrekken aan de kredietverzekeraar, die op dat moment echter nog geen eigen
positie heeft jegens afnemer.

Parallel debt

Kan een kredietverzekeraar volstaan met het verzoeken van zakelijke zeker-
heidsrechten van de debiteur van zijn verzekerden, terwijl het moment dat
de kredietverzekeraar gaat uitkeren in de regel ligt na een faillissement van de
afnemer en de kredietverzekeraar in zijn algemeenheid ook eerst dan – door
cessie van de vordering van de verzekerde op de afnemer aan de krediet – na
datum faillissement een vordering verkrijgt op de afnemer? Anders gezegd: in
hoeverre kan een crediteur zich verhalen op aan hem in zekerheid gegeven
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zaken, ter zake van een vordering die eerst wordt verkregen na datum
faillissement? Is een dergelijke gang van zaken in strijd met art. 54 lid 2 Fw,
welk artikel luidt: ‘Na de faillietverklaring overgenomen vorderingen of
schulden kunnen niet worden verrekend.’?

De Hoge Raad diende op die vraag in te gaan in het arrest NCM/Knottenbelt
q.q.10 De feiten waren daarin als volgt.

Houthandel Janssen (‘Janssen’) heeft aan onder meer NCM, een kredietver-
zekeraar, haar vorderingen op derden tot zekerheid overgedragen (oud BW).
Enige tijd later wordt ten aanzien van Janssen surseance van betaling verleend.
Een aantal leveranciers van Janssen waren verzekerd bij NCM en claimen
onder hun verzekering bij NCM de schade welke zij lijden door de surseance
(en het opvolgend faillissement) van Janssen. De betreffende verzekerden
cederen vervolgens hun vorderingen aan NCM. NCM had voordien geen eigen
vordering op Janssen. NCM ontvangt een bedrag van ongeveer fl. 1,1 miljoen
uit hoofde van de door Janssen tot zekerheid overgedragen vorderingen waarop
NCM zich vervolgens ten aanzien van de na faillissement van Janssen
verkregen vorderingen verhaalt. De Hoge Raad oordeelt in deze zaak dat:

‘(…) NCM op deze zekerheden uitsluitend verhaal kan nemen voor de
vorderingen die zij bij de aanvang van de surséance reeds op Janssen had,
en dat vorderingen op Janssen die zij pas na de aanvang van de surséance
heeft verkregen, noch op het onderpand kunnen worden verhaald, noch in
aanmerking komen om op de voet van art. 234-235, of na de faillietverkla-
ring op die van art. 53-54, te worden verrekend met de bedragen die aan de
boedel verschuldigd zijn geworden ter zake van de gelden die uit die
zekerheden door inning zijn verworven en door NCM aan de curator dienen
te worden afgedragen.’

Het arrest mag niet zo worden gelezen dat een separatist zich ten aanzien van
geen enkele ten tijde van het uitspreken van het faillissement van zijn debiteur
ontstane vordering zou kunnen verhalen op zakelijke zekerheden. Wanneer
vorderingen eerst ontstaan na datum faillissement - maar voortvloeien uit een ten
tijde van de uitspraak van het faillissement reeds bestaande rechtsverhouding - is
er geen beletsel voor de separatist zich ten aanzien van ook die vorderingen te
verhalen op zijn zekerheden (vgl. art. 53 Fw). Verkrijging van een vordering –

door middel van regres of subrogatie – op grond van een voor datum faillissement

10. HR 4 november 1994, NJ 1995, 627. Zie ook HR 30 januari 1953, NJ 1953, 578 (Doyer
& Kalff/Bouman q.q.).
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gesloten overeenkomst of van rechtswege kwalificeert niet per definitie als
overneming in de zin van art. 54 lid 2 Fw.11

Echter, wanneer er sprake is van cessie van een vordering, waardoor de
cessionaris eerst na faillissement de vordering verkrijgt, kwalificeert dat als
overneming in de zin van art. 54 lid 2 Fw. De cessionaris kan zich in een
dergelijk geval ter zake van een door hem na datum faillissement overgenomen
vordering niet verhalen op voor datum faillissement verstrekte zakelijke zeker-
heden door de debitor cessus.

Voor een kredietverzekeraar biedt het kort voor datum faillissement overdragen
door de verzekerde aan de kredietverzekeraar van de vorderingen op de
debiteur dan ook geen oplossing. Een dergelijke schuldoverneming zal in
veel gevallen in strijd zijn met art. 54 lid 1 Fw. Bovendien zal een faillissement
van de afnemer toch nog als een verrassing kunnen komen, waardoor tijdige
cessie van de vordering niet meer plaats zal kunnen vinden.

Oplossingen voor deze problematiek kan worden gevonden in figuren die
afkomstig zijn uit de praktijk van consortiumkredieten. Ingezette constructies
bij dergelijke kredieten zijn (i) de actieve hoofdelijkheid of (ii) de parallel debt,
welke constructie overigens reeds door Suijling in 1940 uiteen werd gezet.12

In hoofdlijnen komen deze beide constructies op hetzelfde neer. Er wordt
overeengekomen dat een partij tegenover de schuldenaar (mede) als schuld-
eiser, de (security) trustee, fungeert voor al hetgeen de achterliggende partijen
van de schuldenaar te vorderen hebben, waarbij de schuldenaar ten bate van de
trustee zekerheden verstrekt.13 In geval van een faillissement van de schulde-
naar zijn zekerheden en vordering van aanvang af in één hand. Een onderscheid
tussen de parallel debt en de actieve hoofdelijkheid is dat in het eerste geval
de trustee één vordering heeft op de afnemer en bij actieve hoofdelijkheid even
zoveel vorderingen heeft als dat er individuele schuldeisers zijn. Voorts is er in
geval van een parallel debt sprake van twee parallelle schulden van de afnemer:
een jegens de crediteuren en een jegens de trustee. In geval van de actieve

11. S.C.J.J. Kortmann en N.E.D. Faber, ‘Pand, Hypotheek en fixatiebeginsel’, in: Onzekere
zekerheid (Insolad Jaarboek 2001), Deventer 2001, p. 140 e.v. alsmede HR 3 mei 2002,
NJ 2002, 393; HR 7 november 2003, JOR 2004/57 en HR 9 juli 2004, JOR 2004/222 en
NJ 2004, 618.

12. J. Ph. Suijling, ‘Inleiding tot het Burgerlijk Recht, Zakenrecht’, Haarlem 1940, nr. 469.
13. M.V. Polak en A.I.M. van Mierlo, ‘Verstrekking van zekerheden aan internationale

syndicaten’, Amsterdam 1998, p. 24 e.v.

S.A.H.J. Warringa

176



hoofdelijkheid is de afnemer dezelfde verplichting verschuldigd jegens diverse
partijen.14

Kortmann, Rongen en Verhagen hanteren de volgende definitie van een parallel
debt constructie: ‘In (…) (een) “parallel debt” verklaart de schuldenaar dat hij
jegens de trustee een zelfstandige betalingsverplichting heeft, die inhoudelijk
overeenstemt met de vorderingsrechten van de gezamenlijke schuldeisers’15

(ingeval van kredietverzekering: de leveranciers/verzekerden).

Deze constructie – ingezet bij kredietverzekeringen – waarbij de afnemer
zodoende verklaart aan de kredietverzekeraar verschuldigd te zijn hetgeen hij
verschuldigd is aan de leveranciers/verzekerden, heeft tot gevolg dat de
kredietverzekeraar zowel direct crediteur is van de afnemer alsook zekerheids-
gerechtigde op basis van de door de afnemer aan kredietverzekeraar verstrekte
zekerheden. Hiermee worden de voor de kredietverzekeraar negatieve
gevolgen, zoals voort kunnen vloeien uit het hiervoor genoemde arrest NCM/
Knottenbelt q.q., voorkomen. Met de afnemer zullen voorwaarden worden
afgesproken waaronder de kredietverzekeraar, de parallel debt crediteur, zijn
vordering op de afnemer zal kunnen verhalen. Het is uiteraard niet de bedoeling
van de kredietverzekeraar om het normale handelsverkeer te frustreren op de
wijze dat hij tussen de afnemer/debiteur en leveranciers/verzekerde in gaat
zitten, door buiten een scenario waarin hij gehouden is om uit te keren onder de
verzekering zijn (parallelle) vordering zal verhalen op de afnemer.

De parallel debt zorgt ervoor dat de relatie kredietverzekeraar/afnemer wordt
geformaliseerd en er verder wordt geabstraheerd van de verhouding krediet-
verzekeraar/verzekerden. Wat er in die onderlinge verhouding tussen krediet-
verzekeraar en verzekerden is overeengekomen, is immers niet van belang
voor de vordering die de kredietverzekeraar op basis van de afspraken zoals die
gemaakt zijn met afnemer, de parallel debt, heeft.

Toelaatbaarheid parallel debt

In hoeverre is onder vigerend Nederlands recht de parallel debt constructie
toegestaan? De figuur van de parallel debt is als zodanig nooit ter toetsing
voorgelegd aan rechtscolleges in Nederland. Echter, er is voldoende fundatie op
basis van de literatuur om aan te nemen dat de parallel debt figuur de toets
der kritiek zal kunnen doorstaan. In het kader van de reikwijdte van dit artikel,

14. S.C.J.J. Kortmann, M.H.E. Rongen en H.L.E. Verhagen, ‘Zekerheidsrechten op naam van
een “trustee” (I)’, WPNR 6459, p. 816.

15. S.C.J.J. Kortmann, M.H.E. Rongen en H.L.E. Verhagen, p. 816-817.

‘Dan verkoop je toch gewoon de boot’

177



volsta ik met een korte behandeling van de belangrijkste literatuur en een
uitspraak van de Hoge Raad.

Vrijwel alle gezaghebbende schrijvers die hebben gepubliceerd over de parallel
debt, gaan uit van de toelaatbaarheid. Uitzondering daarop zijn Van Achterberg
en Brakel,16 die vrijwel alleen staan in hun kritiek op de figuur van de parallel
debt. Hun kritiek op de parallel debt wordt onder meer weerlegt door Van
Buuren,17 die een parallel debt structuur als rechtsgeldig aanmerkt. Hij weerlegt
de stelling van Van Achterberg en Brakel dat de ‘hoofdvordering’ en de
parallelle vordering in een parallel debt structuur zo nauw zouden samen-
hangen, dat niet van afzonderlijke prestaties zou kunnen worden gesproken. Hij
voert daartoe onder meer aan dat een nauwe samenhang op zich onvoldoende is
om de hoofdvordering en de parallelle vordering als één te beschouwen en dat
de bedoeling van partijen als doorslaggevend dient te worden beschouwd.

Ook door Kortmann, Rongen en Verhagen worden de argumenten van Van
Achterberg en Brakel betwist.18 Zij stellen dat in geval van een ‘hoofdschuld’ en
parallel debt er – in tegenstelling tot het standpunt van Van Achterberg en Brakel –
wel degelijk sprake is van van elkaar verschillende prestaties en beargumenteren
dat zelfs wanneer het om dezelfde prestatie zou gaan, dat de parallel debt
constructie niet ongeldig zou maken. Zij voeren – terecht – aan dat de parallel
debt er niet voor zorgt dat de integrale betalingsverplichting van de debiteur in
omvang toeneemt. Per saldo zijn de twee vorderingen communicerende vaten.

VanMierlo19 komt tot het oordeel dat de parallelle schuld een rechtens geoorloofd
figuur is. Hij stelt daartoe onder meer dat het aangaan van een parallelle schuld in
lijn is met het beginsel van contractsvrijheid. De figuur levert geen strijd op met
goede zeden of openbare orde noch is in strijd met dwingende wetsbepalingen.

Ook Thiele gaat uit van de toelaatbaarheid van de parallel debt20 evenals Faber
en Vermunt.21 Zij gaan er vanuit dat de rechtsgeldigheid van deze ‘constructie’
buiten twijfel staat, waarbij zij onder meer verwijzen naar de contractsvrijheid.

16. M.P. van Achterberg en A.B. Brakel, ‘Kredietverlening door een groep van banken en de
vestiging van zakelijke zekerheden’, De Naamlooze Vennootschap, 1998, p. 68 e.v.

17. R. van Buuren, ‘Een overzicht van theorie en praktijk – deel II (slot), Nederlands rechterlijke
aspecten bij een kredietovereenkomst’, TOR september 2008, p. 213 e.v.

18. S.C.J.J. Kortmann, M.H.E. Rongen en H.L.E. Verhagen, p. 816.
19. A.I.M. van Mierlo, ‘De parallelle schuld’, in: Onzekere zekerheid (Insolad Jaarboek 2001),

Deventer 2001, p. 170 e.v.
20. A.C.F.G. Thiele, ‘Collective security arrangements, a comparative study of Dutch, English

and German Law’, Deventer 2003, p. 98.
21. N.E.D. Faber en N.S.G.J. Vermunt, ‘De security trustee in crisistijden’, in: De Kredietcrisis,

Deventer 2010, p. 144. Zie ook Asser/Van Mierlo & Van Velten 3-VI*, 2010, nr. 39 e.v.
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Daarbij lijkt de Hoge Raad in het arrest van 9 juli 2004, NMB Heller N.V./
Bannenberg q.q22 constructies als de parallel debt te sanctioneren. In dat arrest,
waarin de Hoge Raad een oordeel velde over het zogenaamde ‘overwaardear-
rangement’ of, correcter, de ‘wederzijdse zekerhedenregeling’23 speelden de
volgende omstandigheden.

Tussen NMB Heller N.V. (‘NMB’) en ICT-International B.V. (‘ICT’) is een
bevoorschottings- en dienstverleningsovereenkomst gesloten waarbij NMB,
een factormaatschappij, voorschotten verstrekte op vorderingen welke ICT op
haar debiteuren heeft. Tot zekerheid heeft NMB van ICT een pandrecht op
de vorderingen van ICT gekregen. Daarnaast wordt ICT gefinancierd door ING.
Tussen NMB, ICT en ING is een overeenkomst gesloten, een zogenaamd
‘overwaardearrangement’ ofwel een ‘wederzijdse zekerhedenregeling’. Op
grond van dat arrangement heeft NMB zich voor ICT borg gesteld jegens
ING. De verplichting van NMB om ING te voldoen is gemaximeerd tot de
executieopbrengst van het pandrecht debiteuren minus het bedrag dat NMB zelf
te vorderen heeft van ICT uit hoofde van de bevoorschottings- en dienstverle-
ningsovereenkomst.

De curator verzet zich tegen deze constructie. Hij voert daartoe onder meer aan
dat de regresvorde-ring van NMB op ICT nadat NMB een bedrag ter hoogte
van het ‘surplus’ heeft voldaan aan ING – waarna zij zich kan verhalen op het
‘surplus’ - geen bestaande vordering is. De Hoge Raad oordeelt echter dat een
dergelijke constructie is toegestaan. De regresvordering van NMB bestond voor
de faillietverklaring van ICT al (voorwaardelijk) en vond zodoende haar
rechtstreekse grondslag in een handeling welke voor de faillietverklaring is
verricht. De beginselen van Nederlands goederen- en/of faillissementsrecht
worden zodoende geen geweld aangedaan, aldus de Hoge Raad. De Hoge Raad
verwijst daarbij naar een tweetal uitspraken van zijn hand van eerdere datum.24

De wederzijdse zekerhedenregeling heeft de nodige raakvlakken met de parallel
debt constructie, hetgeen ook wordt geconstateerd door J.J. van Hees in zijn
noot onder dit arrest in de JOR. Terecht constateert hij ook dat nu de Hoge Raad
‘welwillend’ staat tegenover dit soort structuren er geen enkele reden is om aan

22. HR 9 juli 2004, JOR 2004/222 en NJ 2004, 618.
23. J.J. Roos, ‘Het “overwaarde-arrangement” houdt stand in faillissement’, NbBW november

2004, p. 164.
24. HR 3 mei 2002, NJ 2002, 393 en HR 3 juni 1994, NJ 1995, 340.
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te nemen dat de parallel debt in strijd zou komen met enig goederenrechtelijk
beginsel of regel.

Samenvattend dient geconcludeerd te worden dat de rechtsgeldigheid van de
parallel debt constructie vaststaat.

Alternatief voor de parallel debt in geval van kredietverzekering:
subrogatie ex. art. 7:962 BW?

Art. 7:962 BW bepaalt dat een verzekeraar die schade vergoedt in de schade-
vergoedingsrechten van de verzekerde op de schadeveroorzakende derde treedt.
Vormt dit artikel niet op zichzelf een voldoende basis voor de kredietverzeke-
raar om zich op vóór datum faillissement van de debiteur bedongen zekerheden
te verhalen, voor vorderingen waarin hij na datum faillissement subrogeert? Is
de weg van de parallel debt nog wel een noodzakelijke voor de kredietver-
zekeraar? Ik acht het verdedigbaar om aan te nemen dat art. 7:962 BW deze
mogelijkheid biedt en dat de weg van de parallel debt dan ook niet een strikt
noodzakelijke is voor een kredietverzekeraar om zich te kunnen verhalen op
voor datum faillissement verkregen zekerheden. Daarvoor moet wel een aantal
hordes worden genomen.

Allereerst is van belang of het mogelijk is om een splitsing aan te brengen
tussen een zekerheidsgerechtigde en een crediteur. Algemeen wordt aange-
nomen dat dat naar Nederlands recht mogelijk is.25

Vervolgens is het van belang in hoeverre onder ‘vorderingen tot schadevergoe-
ding’ als genoemd in lid 1 van art. 7:962 BW tevens de vordering valt uit
hoofde van de nakoming van verplichtingen uit overeenkomst: het gaat
hier tenslotte om een kredietverzekering. Hieromtrent is de nodige onzekerheid.
Het Hof ’s-Hertogenbosch bijvoorbeeld worstelde met die vraag maar beant-
woordde deze niet.26 Deze onzekerheid zou geëcarteerd kunnen worden door
te doen bepalen in de overeenkomst tussen leverancier en afnemer dat in
geval van het uitblijven van betaling, door bijvoorbeeld surseance dan wel
faillissement van de afnemer, de afnemer gehouden is schade te vergoeden aan
de leverancier ter hoogte van de vordering uit hoofde van onbetaald gebleven
facturen (te vermeerderen met rente en kosten, al is dat laatste aspect mijns
inziens niet strikt noodzakelijk).

25. Asser/Van Mierlo & Van Velten 3-VI*, 2010 nr. 45, zie echter ook nr. 44 en A.I.M. van
Mierlo, p. 168 e.v. en de daar genoemde literatuur.

26. Hof Den Bosch 23 november 2007, RI 2008, 12.
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In geval de afnemer failleert, voldoet onder de voor faillissement gesloten
verzekeringovereenkomst de kredietverzekeraar aan de leverancier de schade
welke deze laatste heeft geleden door de deconfiture van de afnemer. Op grond
van art. 7:962 BW subrogeert de kredietverzekeraar in de rechten van de
leverancier/verzekerde voor zover hij de schade vergoedt. Op grond van
art. 7:962 BW gaat de bestaande vordering van de leverancier over op de
verzekeraar.27 De vraag die dan opkomt is of de kredietverzekeraar zich ten
aanzien van de vordering waarin hij gesubrogeerd is, kan verhalen op de
zekerheden welke hij vóór datum faillissement heeft bedongen van de afnemer.
Ik ben van mening dat dat mogelijk is. Zoals Kortman en Faber hebben
betoogd,28 mag niet uit het hiervoor genoemde arrest NCM/Knottenbelt q.q.
worden afgeleid dat een zekerheidsgerechtigde nimmer verhaal kan nemen op
zekerheden voor vorderingen die eerst na datum faillissement zijn verkregen.

Ik acht het verdedigbaar, onder verwijzing naar het arrest Curatoren/Van der
Heijden Projecten IV B.V.,29 dat de kredietverzekeraar zich ter zake van de
vordering die hij heeft verkregen op grond van art. 7:962 BW kan verhalen op
de zekerheden die hij voor datum faillissement van de afnemer heeft verkregen.
De Hoge Raad in dit arrest heeft namelijk bepaald dat art. 54 lid 2 Fw overgang
van de vordering door subrogatie niet in zijn algemeenheid kan worden
aangemerkt als overneming van de vordering in de zin van art. 54 lid 2 Fw.30

Nu de vordering van de leverancier reeds is ontstaan voor faillissement (zie ook
art. 37a Fw), de kredietverzekeraar op grond van de verzekeringsovereenkomst
jo. art. 7:962 BW subrogeert in de rechten van de leverancier en de Hoge Raad
in het arrest Curatoren/Van der Heijden Projecten IV B.V. een soortgelijke
vorm van subrogatie toestaat, waarbij het doel op zichzelf beschouwd niet is
om zichzelf de mogelijkheid van verrekening te verschaffen, is mijns inziens
een figuur van parallel debt niet strikt noodzakelijk om de kredietverzekeraar de
mogelijkheid te geven zich te verhalen op voor faillissement verstrekte zeker-
heden. Het is verdedigbaar dat met art. 7:962 BW hetzelfde kan worden bereikt.

27. P.S. de Graaf en J.B. Wezeman, Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht 2010-1, p. 4 en R.
M. Wibier, ‘Overgang van Vorderingen en Schulden en de Afstand van Vorderingen’
(Monografieën BW, deel B44), 2009, p.57 e.v.

28. Zie S.C.J.J. Kortmann en N.E.D. Faber, ‘Pand, Hypotheek en Fixatiebeginsel’, in: Onzekere
Zekerheid (Insolad Jaarboek 2001), Deventer 2001, p.143 e.v.

29. HR 7 november 2003, JOR 2004/57.
30. A-G Huydecoper stelt in zijn conclusie onder 9. bij het arrest van de Hoge Raad van

7 november 2003 aangaande het NCM/Knottenbelt q.q. arrest overigens ten onrechte dat er
in die casus sprake was van subrogatie (in die casus ging het om een cessie van de betreffende
vordering).
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Bank en kredietverzekeraar

In zekere zin strijden bank en kredietverzekeraar om zekerheden waarbij ingeval
van uitwinning in geval van een faillissement het dan nog maar de vraag is waar
een ieder staat. De afnemer zal in de regel een bankfinanciering hebben afgesloten
voordat een kredietverzekeraar in beeld komt. Voor de kredietverzekeraar levert
dat de complicatie op dat de afnemer de parels uit zijn onderneming al in eerste
verband heeft verpand/verhypothekeerd aan de betreffende bancaire instelling.
Gevolg daarvan is dat de kredietverzekeraar dan maar met een tweede in rang
zekerheidsrecht genoegen moet nemen. De oplossing die door een kredietver-
zekeraar in dat soort gevallen vaak gekozen wordt ligt in het bedingen van
een collectief eigendomsvoorbehoud ten bate van verzekerden/leveranciers ten
opzichte van de afnemer.

De bank kan er belang bij hebben om te streven naar het doen van afstand
zijdens kredietverzekeraar van een collectief eigendomsvoorbehoud, bedongen
ten bate van de verzekerden. De curator kan immers het standpunt innemen
dat door het bedongen (krediet)eigendomsvoorbehoud er geen rechtsgeldig
pandrecht op de betreffende zaken ten bate van de bank tot stand is gekomen.
Daar wordt hieronder op ingegaan.

Eigendomsvoorbehoud

De kredietverzekeraar beschikt over een machtig middel om te waken voor te
grote verliezen ingeval van een surseance of faillissement van een afnemer
van verzekerden. Dit middel is het eigendomsvoorbehoud, zoals dat in art. 3:92
BW is opgenomen. Juist omdat de kredietverzekeraar krachten kan bundelen
en zodoende met de afnemer van verzekerden overeen kan komen om in te
stemmen met een eigendomsvoorbehoud ten bate van alle verzekerde leveran-
ciers van afnemer, kunnen discussies omtrent de vraag of individuele
eigendomsvoorbehouden wel rechtsgeldig zijn overeengekomen, of er wel is
verwezen naar de betreffende algemene voorwaarden en er geen sprake was van
een battle of forms enz., worden voorkomen.

Een dergelijke vorm van zekerheid is noodzakelijk voor de kredietverzekeraar
nu hij in de regel – wanneer hem al wordt gegund om zekerheidsrechten te
verkrijgen – in rang achter de financiers van afnemer zal staan. Het gevolg
daarvan zal regelmatig zijn dat de kredietverzekeraar ingeval van een faillisse-
ment of surseance van de afnemer niet of nauwelijks uit hoofde van bedongen
zekerheden enige betaling op de hem toekomende zekerheden tegemoet zal
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kunnen zien. Door een eigendomsvoorbehoud overeen te komen namens
leveranciers/verzekerden met de afnemer, kan dit probleem worden opgelost.

De kernbepaling van een overeenkomst waarin een dergelijk eigendomsvoorbe-
houd wordt overeengekomen kan er – in hoofdlijnen – als volgt uitzien:

‘De kredietverzekeraar handelt met betrekking tot het aangaan en de uitvoe-
ring van deze overeenkomst namens zichzelf en als gevolmachtigde van
verzekerden. Elke zaak die door of namens een verzekerde op enig tijdstip
aan een afnemer is of wordt geleverd of in de macht van een afnemer is of
wordt gebracht, blijft eigendom van de verzekerde, totdat de afnemer alle
verplichtingen jegens verzekerde - waaronder begrepen de verplichtingen en
rechten van verzekerde jegens afnemer zoals die voortvloeien uit de bepaling
van artikel 3:92 lid 2 BW - is nagekomen. Het is een afnemer niet toegestaan
een zaak te verkopen, over te dragen of te bezwaren, anders dan in het kader
van de normale uitoefening van zijn bedrijf. Voor zover een aan de afnemer
afgeleverde of anderszins in zijn macht gebrachte zaak wordt vervreemd, blijft
het eigendomsvoorbehoud op de zaak rusten.’

Echter, overige financiers met een pandrecht zullen niet bepaald gelukkig zijn
met een dergelijke afspraak. Alhoewel daar in de literatuur de nodige discussie
over is,31 is verdedigbaar dat onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken
niet bezwaard worden met een pandrecht, wanneer vorderingen van leveran-
ciers met een eigendomsvoorbehoud eerst ná datum faillissement wordt vol-
daan. Gevolg daarvan is dat het pandrecht van de financier een illusoir recht
blijkt te zijn. De impact daarvan neemt toe naar mate de kredietverzekeraar voor
meer verzekerden een eigendomsvoorbehoud heeft bedongen.

In praktijk zal er een zogenaamd kredieteigendomsvoorbehoud worden bedon-
gen. Dit houdt in dat de eigendom van alle verkochte en geleverde zaken wordt
voorbehouden, totdat de integrale koopprijs, alsmede alle vorderingen ter zake
van het tekortschieten van de afnemer (waaronder het wederverkoopverlies32)
is voldaan zijdens de afnemer. Een kredieteigendomsvoorbehoud heeft in ieder
geval tot gevolg dat de eigendom wordt voorbehouden van alle verkochte

31. R.M. Wibier en C.H.M.A. Smid, ‘Verpanding van onder eigendomsvoorbehoud geleverde
zaken en faillissement – beschikken over voorwaardelijke eigendom: een ficie te ver!’,
WPNR 6811, p. 724 e.v., N.E.D. Faber, ‘Overdracht van voorwaardelijke eigendom’, in:
Fiduciaire Verhoudingen, Deventer 2007, p. 33-58, H.J. Snijders, ‘Verpanding van onder
eigendomsvoorbehoud geleverde zaken’, NTBR 2006 nr. 6, p. 223-228 en F.M.J. Verstijlen,
‘Het eigendomsvoorbehoud in nevelen’, WPNR 6725, p. 824-829.

32. S.A.H.J. Warringa, ‘Eigendomsvoorbehoud en wederverkoopverlies’, TvI 2004, nr. 4,
p. 172.
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zaken, en de afnemer zodoende slechts houder wordt van de betreffende
verkochte en geleverde zaken, totdat alle facturen van de leverancier zijn
voldaan,33 aldus Hof Arnhem. Aangenomen dient echter te worden, gezien de
strekking en reikwijdte van artikel 3:92 lid 2 BW, dat de eigendom niet alleen
bij de verkoper blijft rusten totdat de openstaande facturen zijn voldaan, maar
totdat alle vorderingen die vallen onder art. 3:92 lid 2 BW zijn voldaan. Of een
kredieteigendomsvoorbehoud nog een verdergaande strekking heeft, zodat ook
als op enig moment alle openstaande vorderingen door de afnemer zijn voldaan
aan leverancier, de leverancier eigenaar blijft van alle verkochte zaken, wanneer
hij op enig moment weer een vordering verkrijgt op afnemer uit hoofde van
nieuwe transacties, is echter nog geen uitgemaakte zaak.34

Een situatie die zich regelmatig voordoet is de volgende. Bij de afnemer
bevinden zich nog zaken welke reeds zijn betaald aan de leverancier. De
afnemer zal echter ook zaken hebben verkocht en geleverd aan derden welke
niet voldaan zijn. Het gevolg is dat de leverancier eigenaar is gebleven van in
ieder geval alle zaken welke de afnemer nog onder zich heeft. Betaling van
slechts deze zaken, heeft in een dergelijk geval niet tot gevolg dat daarmee ook
de eigendom van die zaken bij de boedel komt te rusten. Dat aspect – gevolg
van het beginsel van het art.3:92 lid 2 BW verliezen sommige schrijvers – zie
voetnoot 31 – uit het oog.

Wat is nu het gevolg voor het eigendomsvoorbehoud wanneer de vordering van
de partij met een eigendomsvoorbehoud integraal wordt voldaan? Snijders en met
name Faber35 komen tot de conclusie dat in een dergelijk geval een op voorhand
bedongen pandrecht zijdens een financier – ondanks het feit dat door de betaling
na faillissement het eigendomsvoorbehoud eerst ook na het faillissement teniet
gaat – tot stand komt. Volgens Faber kan een bezitloos pandrecht – zonder dat dat
in strijd is met artt. 23 en 35 Fw – op een eigendomsrecht onder opschortende
voorwaarde (voldoening van de koopprijs) uitgroeien tot een bezitloos pandrecht
op het volledige eigendomsrecht. Wat voorzichtiger stelt Snijders dat het recht
van de koper onder eigendomsvoorbehoud een aanspraak met goederenrechtelijk
status vormt, hetgeen ook aansluit bij de eisen en behoeften van de praktijk.

33. Hof Arnhem 4 maart 2008, JOR 2008/176.
34. K.A. Messelink, ‘Kredieteigendomsvoorbehoud: kan het nu wel of niet?’, NbBW februari

2003, p. 18 e.v. en M.A.G.J. Janssen, ‘Is een kredieteigendomsvoorbehoud mogelijk?’, in:
Onzekere zekerheid (Insolad Jaarboek 2001), Deventer 2001, p. 269 e.v. en B. Wessels,
NbBW 2001, nr. 12, p. 142 e.v. en M.A.G.J. Janssen, TvI 2002, nr. 6, p. 318 e.v.

35. Zie voetnoot 31.
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Wibier en Smid36 zijn echter – mijns inziens terecht – een andere opvatting
toegedaan. Zij menen – met een beroep op rechtspraak, het fixatiebeginsel en
art. 35 lid 2 Fw – dat een pandrecht op onder eigendomsvoorbehoud geleverde
zaken niet meer tot stand komt, wanneer de koopprijs eerst na datum
faillissement wordt voldaan.

Met hen ben ik van mening dat met name het fixatiebeginsel zich verzet tegen
de goederenrechtelijk werking die Faber en Snijders toedichten aan de perfecte
totstandkoming van een pandrecht na datum faillissement op goederen die
eerst na datum faillissement in eigendom gaan toebehoren aan de failliet. De
Hoge Raad heeft zich over deze kwestie nog niet uitgelaten, alhoewel die
mogelijkheid wel openlag.37

Van eigendomsvoorbehoud naar pandrecht?

Een financier met pandrechten zou er baat – in geval aangenomen dient te worden
dat totstandkoming van een pandrecht op onder eigendomsvoorbehoud geleverde
zaken ná datum faillissement niet mogelijk is – bij kunnen hebben wanneer
de kredietverzekeraar afziet van een overeenkomst tot eigendomsvoorbehoud met
de afnemer. Als alternatief zou de kredietverzekeraar pro rata parte een gemeen-
schappelijk eerste pandrecht – met de financier – kunnen verkrijgen.

Echter, de kredietverzekeraar zal duidelijk zicht dienen te hebben om de omvang
van de vordering van de financier, alsmede in hoeverre de financier met afnemer
en een derde een wederzijdse zekerhedenregeling is overeengekomen. Dat kan
verstrekkende gevolgen hebben voor de omvang van de vordering van de
financier, waardoor concreet zicht op de uiteindelijke onderliggende waarde
van het onderpand die voor de kredietverzekeraar openstaat ontbreekt.

De volgorde van uitwinning van zekerheden kan ten nadele een kredietverzeke-
raar uitpakken, er vanuit gaande dat de financier meer zekerheden heeft bedongen
en verkregen dan slechts een pandrecht op de zaken die – in gemeenschap - aan de
kredietverzekeraar worden verpand. Overeengekomen zal dienen te worden,
wordt onderhavige constructie opgetuigd, dat de financier gehouden zal zijn bij
uitwinning van zekerheden eerst de overige zekerheden uit te winnen ter delging
van haar vordering, alvorens er wordt overgegaan tot uitwinning van het

36. Zie voetnoot 31.
37. HR 22 februari 2008, JOR 2008/118.

‘Dan verkoop je toch gewoon de boot’

185



gezamenlijke pandrecht op activa. Het belang daarvan licht ik toe aan de hand van
een voorbeeld.

X failleert, kredietverzekeraar A en bank B zijn zowel crediteur als zekerheids-
gerechtigde in relatie tot X. A heeft een vordering van 500 en B van 1.000,
waarbij A en B gemeenschappelijk een eerste pandrecht op voorraden hebben
verkregen van X, welke een waarde van 300 hebben. B heeft voorts nog een
eerste (en enige) hypothecaire inschrijving op een bedrijfspand dat een ver-
koopwaarde heeft van 1.000. Ingeval B eerst op grond van haar hypotheekrecht
de onroerende zaak te gelde maakt, leidt dit tot een integrale voldoening van B
waarna A, als enig eerste pandhouder, zich kan verhalen op de opbrengst van de
verkoop voorraden, 250, waarmee de schade van A zich beperkt tot 250. Echter,
wanneer B aanstuurt op in de eerste plaats een verkoop van voorraden, is het
gevolg daarvan dat A en B naar rato van hun omvang van hun vordering
de opbrengst van de voorraden zullen moeten delen. In dit voorbeeld krijgt
A 100 en B 200 uit de verkoop van de voorraden. Vervolgens wordt de
onroerende zaak uitgewonnen voor 1.000, ontvangt B daaruit 800 zodat haar
vordering is voldaan. Het restant van 200 vloeit daarbij de boedel in.

Uit dit voorbeeld blijkt dat het feit dat wanneer A genoegen heeft genomen met
een beperktere poel aan zekerheden dan B, de verdeling van opbrengsten uit
zekerheden voor A onvoordelig kan uitpakken. De curator kan daar ook een rol
in spelen, bijvoorbeeld door selectief het middel van art. 58 Fw in te zetten, nu
hij bij de volgorde van uitwinning een eigen belang kan hebben. Er kan
uiteraard geen premie worden gezet op talmend handelen van separatisten, maar
termijnen om tot uitwinning van zekerheid te komen zullen wel redelijk moeten
zijn en de ratio achter art. 58 Fw zal wel in acht moeten worden genomen
bij termijnstellingen, zoals de rechtbank Haarlem overwoog.38 Faber schrijft in
zijn noot onder deze uitspraak dat een niet-redelijke termijn zelfs kan worden
genegeerd door een separatist.

Wanneer er sprake is van een partij met een tweede in rang zekerheidsrecht
welke in een nadeligere positie terechtkomt in geval van een bepaalde volgorde
van uitwinning, kan deze separatist gebruikmaken van de weg art. 3:234 lid 2
BW. Dit, wat ondergesneeuwde, artikel39 dat door Koops onder meer wordt
aangeduid als een ‘historisch curiosum’, biedt de mogelijkheid om de ene - lager
gerangschikte - separatist de ander te laten verzoeken de volgorde uitwinning

38. Rb. Haarlem 9 december 2010, JOR 2011/201, m.nt. N.E.D. Faber. Zie ook de in de noot bij
dat vonnis genoemde literatuur.

39. Voor spaarzame literatuur over dit artikel, zie Asser/Van Mierlo & Van Velten, 3-VI*, 2010,
nr. 57 e.v. en E. Koops, ‘Vormen van subsidiariteit’, 2010.
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van zekerheden op zodanige wijze aan te passen dat ook de belangen van de
lager gerangschikte separatist recht worden gedaan. Lid 3 van art. 3:234 BW biedt
de lager gerangschikte separatist nog de mogelijkheid de onwelwillende hoger
gerangschikte separatist nog een handje te helpen.

Conclusie

In dit artikel heb ik een globale uiteenzetting gegeven van de positie van de
kredietverzekeraar, alsmede enig inzicht proberen te verschaffen in de werk-
wijze van een kredietverzekeraar en zijn relatie met afnemers/debiteuren en
leveranciers/verzekerden.

Kredietverzekeraars kunnen gebruik maken van de parallel debt constructie,
zodat zij zich voor zekerheden bedongen vóór datum faillissement ná datum
faillissement op de betreffende zekerheden kunnen verhalen. De parallel debt
constructie is blijkens de meeste opvattingen in de literatuur een onder vigerend
Nederland recht aanvaardbare en toelaatbare constructie. Zo valt ook af te
leiden uit het arrest NMB/Bannenberg q.q.

Het is verdedigbaar dat voor een kredietverzekeraar op grond van art. 7:962
BW – los van de parallel debt constructie – de mogelijkheid openstaat zich op
de door hem voor datum faillissement van een afnemer/debiteur verkregen
zekerheden te verhalen ter zake van de vordering waarin de kredietverzekeraar
na voldoening van de leverancier/verzekerde is gesubrogeerd.

Wanneer een kredietverzekeraar als alternatief voor zakelijke zekerheden ten
bate van zijn verzekerden/leveranciers een eigendomsvoorbehoud bedingt van
de afnemer/debiteur, kan dat verregaande gevolgen hebben voor aan overige
financiers verstrekte pandrechten op zaken welke onder eigendomsvoorbehoud
zijn geleverd. De eigendom van verkochte en geleverde zaken gaat eerst over
op de afnemer/debiteur – en deze wordt ook eerst dan beschikkingsbevoegd
ten aanzien van het bezwaren van de betreffende zaken (tenzij uiteraard anders
is overeengekomen) – wanneer de leverancier geen enkele vordering op de
afnemer/debiteur meer heeft, als opgenomen in art. 3:92 lid 2 BW.
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De Ondernemende Curator en het
faillissementsakkoord

MR. CHR. GROENEWOUD1

I. Inleiding

In mijn eerste faillissement beschikte ik over voldoende boedelactief om vijftig
procent van de concurrente crediteuren te betalen. Het faillissement betrof een
rechtspersoon. Met enige trots meldde ik mij tijdens de verificatievergadering
bij de Rechter-Commissaris. In plaats van de lofprijzing die ik had verwacht,
werd aan mij de vraag gesteld of ik wel aan de mogelijkheid van het aanbieden
van een faillissementsakkoord had gedacht. Wellicht hadden de betrokkenen in
het faillissement daar belang bij. Ik was net een jaar bezig en begreep niet
helemaal wat de rechter-commissaris bedoelde. Het doel van het faillissement
was immers de liquidatie van het vermogen van de gefailleerde en de verdeling
van het boedelactief onder de crediteuren. Weliswaar kon ik niet de gehele
schuldenlast voldoen, maar de helft was toch een respectabel deel. Vanzelf-
sprekend had ik daar in formele zin gelijk in (dat werd ook door de rechter-
commissaris bevestigd), maar wellicht zouden de belangen van de crediteuren
er ook bij gediend zijn, indien aan hen een akkoord zou worden aangeboden.
De verificatievergadering werd geschorst en er vond overleg plaats met de
bestuurder die bij de verificatievergadering aanwezig was. In dat faillissement
had de bestuurder geen behoefte aan een faillissementsakkoord, maar de
opmerking van de Rechter-Commissaris zette mij wel aan het denken. Dit
heeft ertoe geleid dat ik sinds 1996 in nagenoeg ieder faillissement met een te
goeder (en ook wel minder te goeder) trouw bestuur en een boedelactief met
enige omvang heb onderzocht of een faillissementsakkoord wellicht tot de
mogelijkheden behoorde en in het bevestigende geval, heb ik dit steeds met de
bestuurder en/of de aandeelhouders besproken.

De lustrumbundel-commissie heeft mij gevraagd om in deze Lustrumbundel uit
te weiden over het faillissementsakkoord in de relatie met de ‘ondernemende
curator’ en om daarbij met name uit de praktijk te putten. Om die reden ligt het
niet voor de hand om al teveel in te gaan op de theorie. Teneinde goed te

1. Christiaan Groenewoud is sinds 1996 advocaat te Rotterdam bij De Bok Roijers Gasseling
Advocaten.
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kunnen definiëren wat de beweegredenen voor de curator zouden kunnen zijn
om het aanbieden van faillissementsakkoord te stimuleren, ontkom ik er niet
aan om (kort) in te gaan op de achtergronden van het faillissementsakkoord. Voor
een diepzinniger beschrijving verwijs ik onder andere naar het recent verschenen
proefschrift (31 maart 2011) van Dr. Mr. A.D.W. Soedira, ‘Het Akkoord’.2

II. Het faillissementsakkoord, een korte theoretische beschouwing

Een faillissementsakkoord in de zin van artikel 138 Fw. is een overeenkomst3

tussen enerzijds de gefailleerde en anderzijds haar schuldeisers, waarbij wordt
overeengekomen dat de schuldeisers hun vorderingen geheel of gedeeltelijk
tegen finale kwijting voldaan zullen krijgen en waarbij de rechtbank bepaalt dat
die overeenkomst ook verbindend is voor die (concurrente) schuldeisers die niet
met het aangeboden akkoord hebben ingestemd. Mits de inhoud van het
akkoord niet in strijd is met artikel 153 Fw., kan dat akkoord iedere inhoud
hebben die men kan verzinnen. De wet schrijft voor dat de rechtbank de
homologatie van het akkoord zal weigeren, indien 1) het boedelactief op het
moment van aanbieden en het nog te verwachten boedelactief aanmerkelijk
meer bedraagt dan het totale bedrag dat in het kader van het akkoord aan de
schuldeisers wordt aangeboden of 2) de nakoming van het akkoord onvoldoen-
de is gewaarborgd (waarbij een enkele betalingsbelofte niet voldoende zal zijn)
of 3) het behaalde quotum en quorum ex artikel 145 Fw. door middel van een
zogenaamd sluipakkoord is behaald, te weten dat bepaalde schuldeisers via een
betalingstoezegging die afwijkt van de betalingstoezegging die voor de andere
schuldeisers geldt, zijn overgehaald om voor het akkoord te stemmen. In sub 4
van artikel 153 lid 2 Fw wordt nog een weigeringsgrond genoemd, maar die zal
in de praktijk weinig voorkomen. Daarnaast geldt op grond van artikel 153 lid 3
Fw. dat de rechtbank ook nog op andere gronden de homologatie van het
akkoord kan weigeren. Met betrekking tot deze laatste (algemene) weigering-
smogelijkheid voor de rechtbank, is voldoende jurisprudentie. Voor een over-
zicht hiervan refereer ik aan Soedira en de door haar in haar proefschrift
opgenomen verwijzingen.4

2. A.D.W. Soedira, ‘Het Akkoord’, diss., serie Onderneming en Recht deel 60, Deventer:
Kluwer 2011.

3. Over de vraag of een faillissementsakkoord een overeenkomst was, bestond in het verleden
discussie. Zie voor de ontwikkeling en achtergronden van die discussie Soedira, Het
Akkoord, hoofdstuk 3.2, p. 43 e.v.

4. Soedira, Het Akkoord, p. 157.
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Het akkoord wordt ex artikel 138 Fw. door gefailleerde weliswaar aan al haar
faillissementscrediteuren aangeboden, maar op grond van artikel 163 en 164
Fw. gaat de wet ervan uit dat de preferente schuldeisers hun vorderingen
integraal voldaan krijgen. Die preferente schuldeisers mogen ex artikel 143 Fw.
niet over het akkoord stemmen en het akkoord is ex artikel 157 Fw. voor hen
niet verbindend. Feitelijk wordt derhalve het akkoord slechts aan de concur-
rente crediteuren aangeboden en zal gefailleerde de preferente faillissements-
vorderingen (en de boedelvorderingen) of integraal moeten betalen of met die
schuldeisers tot een separaat vergelijk over finale kwijting of een betalings-
regeling moeten komen.

Om tijdens de verificatievergadering het akkoord door de schuldeisers ten
overstaan van de rechter-commissaris te laten aannemen (waarna de rechtbank
het akkoord nog wel zal moeten homologeren), is het in beginsel ex artikel 145
Fw. noodzakelijk dat tenminste de helft van de erkende concurrente schuldei-
sers die tezamen tenminste de helft van de totale concurrente schuldenlast
vertegenwoordigen, voor aanneming van het akkoord stemt. Indien aan deze
voorwaarde is voldaan en de rechtbank ziet geen aanleiding om de homologatie
te weigeren, dan zal het faillissement ex artikel 161 Fw. eindigen, zonder dat
gefailleerde voor zover zij rechtspersoon is, zal worden ontbonden. Voor dit
laatst genoemde rechtsgevolg wordt verwezen naar artikel 2:19 lid 1 sub c BW.
Dit is het wezenlijke verschil ten opzichte van het einde van het faillissement
door opheffing ex artikel 16 Fw. of het verbindend worden van de uitdelingslijst
ex artikel 193 Fw. (al dan niet door middel van vereenvoudigde afwikkeling ex
artikel 137f Fw.), waarbij de gefailleerde rechtspersoon ex artikel 173 Fw.
juncto artikel 2:19 lid 1 sub c BW wel wordt ontbonden.

Preferente faillissementscrediteuren mogen niet over het akkoord stemmen,
maar de wet geeft een dergelijke beperking niet voor schuldeisers met
achtergestelde vorderingen, zodat die achtergestelde schuldeisers in beginsel
ook over het aangeboden akkoord mogen meestemmen.5

III. Het faillissementakkoord in de praktijk en de rol van de
ondernemende curator

Op grond van artikel 68 Fw. is de curator belast met het beheer en de vereffening
van de failliete boedel en is hij belast met de verdeling van het uiteindelijk
gerealiseerde boedelactief onder de crediteuren. Op grond van artikel 138 Fw.
biedt de gefailleerde zelf een faillissementsakkoord aan. Wettelijk heeft de curator

5. Soedira, Het Akkoord, p. 131-136 en p. 190-191.
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daar weinig bemoeienis mee. Op grond van artikel 140 Fw. dient hij de
crediteuren wel te adviseren over aanvaarding van het akkoord en op grond
van artikel 163 Fw. is de curator belast met de betaling van de boedelschulden en
de preferente faillissementsschulden. De wettelijke rol van de curator strekt niet
veel verder dan dit.

Deze lustrumbundel stelt de ‘ondernemende curator’ centraal. Het feit dat er in
het lustrumjaar van onze vereniging zoveel aandacht wordt besteed aan de
ondernemende curator, suggereert dat de rechtspraktijk behoefte heeft aan
curatoren die verder kijken dan de wet lang is en dat lijkt mij terecht. In
faillissementen waarbij de gefailleerde zich tijdens de afwikkeling van het
faillissement laat bijstaan door een advocaat en/of door een andere (juridische)
adviseur, lijkt het belang van een ondernemende curator beperkter dan in
faillissementen waarbij gefailleerde zich niet laat adviseren, maar blind vaart op
de deskundigheid van de curator. Aangezien in de meeste faillissementen (die
van de grote ondernemingen uitgesloten) de opdracht aan een advocaat of
(juridisch) adviseur eindigt, zodra het faillissement is uitgesproken, is het steeds
van belang om – in het belang van de schuldeisers – te blijven meedenken aan
oplossingen die wellicht niet voor de hand liggen, maar toch leiden tot een beter
resultaat (voor de schuldeisers) dan wanneer simpelweg de wet wordt gevolgd.
Ik neem aan dat iedere curator het hiermee eens zal zijn.

De faillissementswet gaat ervan uit dat de surseance van betaling het ‘exclu-
sieve reorgansatieinstrument is en de faillissementsregeling alleen ziet op
liquidatie’.6 De heersende leer is echter dat deze veronderstelling in de praktijk
niet klopt en dat de huidige faillissementswet op dit punt niet functioneert. Het
is echter maar de vraag of en zo ja wanneer een nieuw wettelijk systeem zal
worden ingevoerd. Tot die tijd zullen wij het moeten doen met de huidige
faillissementswet.

Een ‘doorstart’ van de insolvente onderneming door dezelfde ondernemer zal in
de meeste gevallen plaatsvinden via een faillissement (eventueel voorafgaand
aan de surséance van betaling), waarna de curator een einde maakt aan de voor
de onderneming belastende duurverplichtingen (uit hoofde van veelal arbeids-,
huur-, en/of leaseovereenkomsten). De activa zal door de aandeelhouder van de
curator worden gekocht en de onderneming van de gefailleerde zal onder
dezelfde naam maar in afgeslankte vorm in een nieuwe (doorgaans een
besloten) vennootschap worden voortgezet. Onderzoek wijst uit dat 75 procent

6. Verwezen wordt onder andere naar de bijdrage van S.C.J.J. Kortmann, ‘Van Faillissemets-
wet naar Insolventiewet’, in: De bewindvoerder, een octopus, serie Onderneming en Recht
deel 44, p. 8. Deventer: Kluwer 2008.
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van de onderzochte ondernemingen die in financiële moeilijkheden verkeren,
haar activiteiten voortzet.7 De schulden blijven achter bij de curator en de
koopsom die de curator voor de boedel heeft weten te bedingen, wordt onder
de schuldeisers verdeeld. De ervaring leert dat in de meeste faillissementen aan
de concurrente crediteuren geen althans nauwelijks een uitkering in het
faillissement zal volgen.

In veel gevallen zal de aandeelhouder zelf de grootste schuldeiser zijn. Hij (of
zij) heeft de verlieslatende onderneming in de jaren voorafgaand aan het
faillissement gefinancierd of heeft zichzelf hoofdelijk aansprakelijk of borg
gesteld jegens de bank, die – hoewel dit steeds minder voorkomt – niet haar
gehele obligo uit het vermogen van de gefailleerde betaald zal krijgen en daarop
de aandeelhouder uit hoofde van zijn hoofdelijke aansprakelijkheid of borg-
stelling aan zal spreken. Uit dien hoofde zal de aandeelhouder doorgaans een
regresvordering op de gefailleerde vennootschap verkrijgen. De vordering van
de aandeelhouder zal evenals die van de overige schuldeisers, in de meeste
gevallen onbetaald blijven.

Ervan uitgaande dat de nieuwe vennootschap die de onderneming van de
gefailleerde in afgeslankte vorm heeft voortgezet, in de toekomst weer winst zal
gaan maken, zal die nieuwe vennootschap de fiscale verliezen die de onderne-
ming in het verleden heeft gemaakt, in beginsel niet kunnen meenemen en zal
die nieuwe vennootschap de over de winst verschuldigde vennootschapsbelas-
ting moeten gaan afdragen. Met andere woorden, als gevolg van het faillisse-
ment zijn er slechts verliezers, op wellicht de fiscus na die in de toekomst vanuit
de nieuwe vennootschap vennootschapsbelasting zal ontvangen. Aangezien de
belastingdienst in de meeste faillissementen haar vordering echter niet integraal
betaald zal zien – niet in de laatste plaats, aangezien de naheffingsaanslag
omzetbelasting op grond van artikel 29 lid 2 WOB doorgaans substantieel zal
zijn – is het maar de vraag of zij daadwerkelijk bij een doorstart van de failliete
onderneming in een nieuwe vennootschap in plaats van in de gefailleerde
vennootschap gebaat zal zijn.

Indien de failliete onderneming na beëindiging van het faillissement in dezelfde
vennootschap zou kunnen worden voortgezet, dan zouden alle betrokkenen
daar wellicht voordeel bij kunnen hebben: 1) de failliete onderneming, aange-
zien zij de in het verleden fiscale verliezen kan blijven compenseren, 2) de
schuldeisers die in dat geval wellicht meer ontvangen dan zij zullen krijgen,
indien de onderneming niet in dezelfde vennootschap wordt voortgezet en 3) de

7. Soedira, Het Akkoord, p. 12.
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aandeelhouder (die doorgaans ook schuldeiser is) die uitzicht behoudt op
terugbetaling van zijn (of haar) vordering op de gefailleerde vennootschap.

Indien er belang bestaat om de onderneming in de gefailleerde vennootschap
voort te zetten in plaats van in de nieuwe vennootschap, dan zal een faillisse-
mentsakkoord moeten worden aangeboden en moeten worden gehomologeerd.
Er zijn geen andere mogelijkheden om te voorkomen dat de gefailleerde
vennootschap van rechtswege wordt ontbonden. Aangezien gefailleerde zelf
het initiatief tot het aanbieden van het akkoord moet nemen, zal de gefailleerde
(althans haar bestuurder die in veel gevallen dezelfde zal zijn als de aandeel-
houder) zich bij de beslissing daartoe, met name laten leiden door het belang
dat zij daarbij zelf heeft. Vanzelfsprekend zijn er bestuurders/aandeelhouders
die zich laten leiden door het belang van de schuldeisers en hun eigen belang
achter stellen, maar dat zal niet vaak voorkomen.

Het belang van de aandeelhouder die de onderneming in de gefailleerde
vennootschap wil voortzetten, zal met name gediend zijn, indien hij (of zij)
de fiscale verliezen uit het verleden kan compenseren met de winsten in de
toekomst.8 Het is om die reden van belang om rekening te houden met de eisen
die de fiscale wetgeving aan het behoud van compensabele verliezen stelt.
Aangezien de mogelijkheid van verrekenbare verliezen wordt beperkt, indien
de aandelenverhoudingen binnen de vennootschap in aanzienlijke mate (dat wil
zeggen meer dan zeventig procent) wijzigen9 en het uitgangspunt is dat de
onderneming door de voormalige gefailleerde vennootschap met dezelfde
aandeelhouder na beëindiging van het faillissement weer zal worden geëxploi-
teerd, zal men in beginsel van deze wetgeving niet veel last hebben. Daarente-
gen moet er wel goed rekening mee worden gehouden dat het deel van de
schuldenlast dat als gevolg van het faillissementsakkoord wordt kwijtgeschol-
den, winst oplevert voor de gefailleerde. Er zijn om die reden slechts fiscale
voordelen voor wat betreft de vennootschapsbelasting, indien de verrekenbare
verliezen uit het verleden groter zijn dan de kwijtscheldingswinst die de
gefailleerde na de homologatie van het akkoord zal behalen. Het zal duidelijk
zijn dat de verantwoordelijkheid voor het inwinnen van fiscaal advies omtrent
het wel of niet kunnen verrekenen van toekomstige winsten met de compensa-
bele verliezen uit het verleden, bij de aandeelhouder zelf moet worden gelegd.

8. Ik realiseer mij dat er ook andere constructies te verzinnen zijn om de fiscale compensabele
verliezen van de gefailleerde mee te nemen naar de doorstartende onderneming dan via het
aanbieden van een faillissementsakkoord, maar die gaan niet in alle situaties op, zijn vaak
ingewikkeld en/of hebben kostbare begeleiding van fiscaal adviseurs nodig.

9. Artikel 20a lid 4 Wet op de Vennootschapsbelasting 1969.

Chr. Groenewoud

194



Om optimaal gebruik te blijven maken van de compensabele verliezen en om
het momentum van de aandacht bij de aandeelhouder en bij de curator voor het
faillissement te behouden, verdient het de voorkeur om zo spoedig mogelijk
nadat de curator zijn inventarisatie van de activa heeft gemaakt, de mogelijk-
heid van het organiseren van een akkoord te onderzoeken. Hierbij zou het
navolgende stappenplan kunnen worden gevolgd:
1. De vennootschap wordt failliet verklaard. De curator heeft geen behoefte

aan voortzetting van de onderneming en verkoopt de activa aan een nieuwe
besloten vennootschap, waarin dezelfde aandeelhouder als die van de
gefailleerde vennootschap de aandelen houdt en die nieuwe vennootschap
zet de gefailleerde onderneming in afgeslankte vorm voort;

2. De curator gaat bij de inventarisatie van de activa die niet aan de nieuwe
vennootschap zijn verkocht, voortvarend te werk en zodra hij in beeld heeft
hoeveel hij nog voor de boedel kan realiseren bij liquidatie van die
resterende activa, gaat hij met de aandeelhouder van de gefailleerde
vennootschap in overleg over het aanbieden van een akkoord;

3. Indien de aandeelhouder van de gefailleerde vennootschap die tevens
aandeelhouder van de doorstartende vennootschap is, er belang bij heeft
(om fiscale redenen of anderszins) dat de onderneming van de gefailleerde
vennootschap die in de nieuwe vennootschap is voortgezet, weer terug
keert in de gefailleerde vennootschap, wordt zo spoedig mogelijk een
inventarisatie gemaakt van de reële schuldenlast van de gefailleerde
vennootschap en wordt zo spoedig mogelijk fiscale aangifte loonbelasting
en omzetbelasting gedaan, inclusief de aangifte ex artikel 29 lid 2 Wet op
de Omzetbelasting;

4. Zodra duidelijk is hoeveel de totale schuldenlast van de gefailleerde
vennootschap bedraagt – indien de boekhouding van de gefailleerde
vennootschap goed is bijgehouden en de samenwerking tussen de curator
en het bestuur van de gefailleerde vennootschap goed verloopt en de fiscus
welwillend is, zou dit binnen enkele maanden kunnen zijn afgerond – treedt
de curator in overleg met de bestuurder (die in veel gevallen dezelfde zal
zijn als de aandeelhouder) over de wijze waarop een akkoord kan worden
geformuleerd. Daarbij zal het uitgangspunt zijn dat de boedelschulden en
de preferente faillissementsschulden integraal worden voldaan en dat de
concurrente schuldeisers meer ontvangen dan zij zouden krijgen bij de
uitdeling via het verbindend worden van de uitdelingslijst;

5. Aangezien de aandeelhouder doorgaans zijn liquide middelen nodig heeft
om de onderneming te financieren en deze na faillissement veelal beperkt
zullen zijn, zal de aandeelhouder in de meeste gevallen niet bereid zijn om
al teveel liquide middelen te investeren om een akkoord aan te bieden.
Indien het door de curator gerealiseerde boedelactief toereikend is om de
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boedelschulden en de preferente faillissementsschulden te betalen en er
dan nog iets (hoe weinig ook) resteert voor de concurrente schuldeisers,
dan zullen die crediteuren uit het beschikbare boedelactief bij aanvaarding
van een faillissementsakkoord al meer ontvangen dan wanneer het faillis-
sement eindigt via het verbindend worden van de uitdelingslijst, indien de
aandeelhouder bereid is om zijn vordering achter te stellen bij de overige
crediteuren. Het akkoord levert dan geen beter resultaat voor de crediteuren
op door een verhoging van het actief, maar door een verlaging van het
(faillissements)passief;

6. Indien de aandeelhouder bereid is zijn vordering achter te stellen bij de
overige crediteuren, onder de voorwaarde dat een faillissementsakkoord
door de crediteuren zal worden aangenomen en dit door de rechtbank zal
worden gehomologeerd en dit een verhoogde uitkering aan de schuldeisers
tot gevolg heeft dan wanneer hij het faillissement via de uitdelingslijst zou
afwikkelen, dan zou er voor de curator in beginsel voldoende aanleiding
moeten zijn om ex artikel 140 Fw. een positief advies aan de crediteuren uit
te brengen. Vanzelfsprekend moet de curator in dat geval wel zeker zijn dat
alle activa van gefailleerde (inclusief eventuele aanspraken van de boedel
namens de gezamenlijke schuldeisers op de bestuurder of andere betrok-
kenen uit hoofde van kennelijk onbehoorlijk bestuur, onrechtmatige daad
en/of actio pauliana) zijn uitgewonnen;

7. De bestuurder van de gefailleerde formuleert in overleg met de curator het
akkoord en bij de rechter-commissaris wordt gevraagd om een datum voor
de verificatievergadering te bepalen. Aangezien de concurrente schuldei-
sers bij aanvaarding en homologatie van het akkoord in een betere situatie
verkeren dan wanneer het faillissement zal eindigen via het verbindend
worden van de uitdelingslijst, adviseert de curator dus positief. De gefail-
leerde (of diens advocaat of accountant) schrijft de crediteuren aan met het
verzoek om het akkoord waarvan het concept wordt meegezonden, te
aanvaarden en om een volmacht te verstrekken om tijdens de verificatie-
vergadering voor het akkoord te stemmen. Bij die brief wordt het advies
van de curator gevoegd. In het advies zal de curator motiveren op basis
waarvan hij (of zij) positief adviseert en zal hij vermelden dat de aandeel-
houder bereid is zijn (of haar) vordering op de gefailleerde vennootschap
achter te stellen, onder de voorwaarde dat het akkoord wordt gehomolo-
geerd. De ervaring leert dat de meeste schuldeisers het akkoord zullen
aanvaarden;

8. Tijdens de verificatievergadering zal de gemachtigde van de crediteuren die
op voorhand al te kennen hebben gegeven voor het faillissementsakkoord
te stemmen, het akkoord aanvaarden. Hetzelfde geldt voor de aandeel-
houder met zijn vordering die in veel gevallen het hoogste is van alle
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vorderingen en die mee mag stemmen (aangezien de wet daartoe geen
beperking oplegt), maar die ten behoeve van de homologatie van het
akkoord bereid is om zijn vordering achter te stellen om zodoende de
crediteuren een hoger bedrag te laten ontvangen dan het bedrag dat zij
zouden krijgen, indien het faillissement via een uitdeling zou eindigen en
waarbij die aandeelhouder als concurrente crediteur zou opkomen. Nadat
die homologatie kracht van gewijsde heeft gekregen, zal het faillissement
eindigen, zonder dat de failleerde vennootschap is ontbonden;

9. De aandeelhouder zal na het einde van het faillissement de onderneming
die hij (of zij) in een nieuwe vennootschap had ondergebracht, weer
overdragen aan de gefailleerde vennootschap, waarna de voormalig gefail-
leerde vennootschap die onderneming in afgeslankte vorm zal voortzetten
en toekomstige winsten zal kunnen compenseren met de verliezen uit het
verleden. Wellicht zouden er redenen voor de belastingdienst kunnen zijn
om in een dergelijk geval het gebruik van de compensabele verliezen uit
het verleden, te weigeren. De curator en de gefailleerde zullen zich hiervan
bewust moeten zijn en zullen om die reden de gehele operatie zo moeten
inrichten dat de belastingdienst daartoe zo weinig mogelijk aanleiding zal
hebben. Wellicht is het zelfs zinvol om hierover op voorhand met de
belastingdienst in overleg te treden.

10. Indien alle betrokkenen voortvarend te werk gaan, kan een en ander binnen
zes maanden zijn afgerond.

Het is evident dat bovenstaande route lang niet in alle faillissementen waarbij
de failliete onderneming wordt doorgestart, kan worden toegepast. Het wel-
slagen van het akkoord zoals hiervoor is beschreven, hangt af van een aantal
factoren, waarbij de belangrijkste is dat het gerealiseerde boedelactief na de
verkoop van de activa door de curator aan de nieuwe vennootschap toereikend
is om de boedelschulden en de preferente faillissementsschulden te voldoen en
waarna ook nog iets zal (moeten) resteren voor de concurrente schuldeisers.
Bovendien is van belang dat de aandeelhouder een substantiële (concurrente)
vordering op de gefailleerde heeft die hij ten behoeve van het bereiken van het
faillisssementsakkoord jegens de overige schuldeisers kan achterstellen, zodat
de concurrente schuldeisers belang hebben om het akkoord te aanvaarden.
Vanzelfsprekend zal dit lang niet in alle gevallen aan de orde zijn, maar een
dergelijke situatie is zeker niet uitzonderlijk. Hoe vaak komt het niet voor dat
een onderneming jarenlang verlies lijdt als gevolg van te hoge salariskosten of
te hoge huurverplichtingen en waarbij de onderneming in leven wordt ge-
houden door een financiering in rekening-courant door de aandeelhouder in de
hoop op betere tijden? De betere tijden komen echter (nog) niet. Op enig
moment is ook de aandeelhouder niet meer in staat om de verliezen te
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financieren en is met een sociaal plan in verband met een afvloeiing van het
personeel dermate veel geld gemoeid, dat er weinig ander mogelijkheden meer
zijn dan het faillissement aan te vragen. De goedwillende aandeelhouder heeft
er in de tussentijd echter wel altijd voor gezorgd dat de vennootschap haar
pensioenpremies en belastingen betaalde en dat ook de crediteurenlast niet te
hoog is opgelopen. De aandeelhouder heeft nog wel vertrouwen in de onderne-
ming, maar slechts als de helft van het personeel afvloeit, hetgeen ook nog een
besparing van de daarbij horende kosten (leaseauto’s en dergelijke) met zich
meebrengt. De aandeelhouder heeft een financiering gevonden om een reële
koopsom voor de activa van de onderneming te betalen en om daarmee de
onderneming in afgeslankte vorm voort te zetten. De aandeelhouder heeft er
geen belang bij om in de onderhandelingen met de curator over de hoogte van
de koopsom van de onderneming het onderste uit de kan te halen, maar is erbij
gebaat dat hij de onderneming na faillissement zo spoedig mogelijk kan
voortzetten. Onder die omstandigheden, zal de curator voor alle betrokkenen
een goed resultaat kunnen behalen, indien het hiervoor beschreven stappenplan
wordt gevolgd.

In verband met de ‘bijdrage’ van de aandeelhouder tot het slagen van het
akkoord (de achterstelling van zijn of haar vordering, zodat de overige
concurrente crediteuren meer zullen ontvangen) zou men kunnen betogen dat
er aanleiding zou kunnen zijn om sowieso achterstelling van die vordering te
verlangen, of nu een akkoord wordt aangeboden of niet. Ik wijs op de informele
achterstelling van vorderingen die onder bepaalde voorwaarden door de recht-
bank kan worden opgelegd.10 Indien er redenen zijn om een vordering van de
aandeelhouder achter te stellen bij die van de overige concurrente schuldeisers,
dan zou de bijdrage van de aandeelhouder door zijn of haar vordering achter te
stellen bij de overige schuldeisers teneinde het akkoord te laten slagen, niet
voldoende kunnen zijn. De crediteuren zouden er bij afwikkeling van het
faillissement via de homologatie van het akkoord ten opzichte van de situatie
dat geen akkoord wordt aangeboden, immers niet beter van worden. Vanuit
dogmatisch oogpunt zou ik mij met een dergelijke redenering kunnen vereni-
gen. Een infomele achterstelling zal echter niet in alle gevallen worden
aangenomen en als de curator al meent dat de omstandigheden voor een
informele achterstelling aanwezig zijn, maar de aandeelhouder verzet zich
daartegen, dan zal daarvoor bij een ‘gewone’ afwikkeling van het faillissement
via de uitdelingslijst, een renvooiprocedure noodzakelijk zijn (met alle vertra-
ging en kosten van dien). Het is ten eerste maar de vraag in hoeverre de

10. Rb. Breda 7 juli 2010, JOR 2010/293 en Gerechtshof Amsterdam 5 november 2005, JOR
2007/51 en Rb. Amsterdam 7 oktober 2005 (niet gepubliceerd) inzake het faillissement van
Carrier 1 B.V.

Chr. Groenewoud

198



schuldeisers daarbij gebaat zijn en ten tweede of de curator in een dergelijke
renvooiprocedure in het gelijk wordt gesteld. Ik zou willen bepleiten dat zelfs in
dat geval, het aanbieden van een akkoord waarbij de bijdrage van de aandeel-
houder de vrijwillige achterstelling van zijn of haar vordering zal zijn, de
voorkeur verdient. Dit geldt temeer, aangezien de schuldeisers in het geval van
afwikkeling van het faillissement via homologatie van het akkoord waarbij de
aandeelhouder zijn of haar vordering vrijwillig achterstelt, niet slechter af
zullen zijn dan bij een afwikkeling van het faillissement via de uitdelingslijst,
waarin de vordering van de aandeelhouder als achtergestelde vordering staat
opgenomen.

Vanzelfsprekend zijn er ook andere redenen te bedenken voor de aandeelhouder
(die in veel gevallen ook de bestuurder is) om snel na de faillietverklaring een
akkoord aan de crediteuren aan te bieden en voor de curator om hieraan mee te
werken en positief te adviseren. Een van de redenen zou kunnen zijn dat zich
voorafgaande aan het faillissement bepaalde onregelmatigheden (kennelijk
onbehoorlijk bestuur, actio pauliana etc.) hebben voorgedaan. Voor de curator
zou er in een dergelijk geval wellicht aanleiding kunnen bestaan om de
bestuurder daarvoor aansprakelijk te stellen. De kans bestaat echter dat de
bestuurder niet of nauwelijks verhaal zal bieden of dat de aansprakelijkstelling
wordt betwist en dat de verwachting is dat een procedure grote kosten of
ernstige vertraging bij de afwikkeling van het faillissement zullen opleveren.
Indien de aandeelhouder/bestuurder in zo’n geval vrijwillig bereid is om zijn
eigen vordering achter te stellen bij de vorderingen van de overige crediteuren,
zodat die overige crediteuren meer krijgen dan wanneer zij na liquidatie van het
eigen vermogen van de vennootschap zouden ontvangen en waarbij het maar de
vraag is of een aansprakelijkstelling van de bestuurder iets oplevert, dan kan het
voor alle betrokkenen interessant zijn om een akkoord te laten aannemen. Ik zie
in beginsel weinig bezwaren voor de curator om hieraan mee te werken. Hierbij
geldt vanzelfsprekend wel dat de schuldeisers bekend moeten zijn met de
mogelijke vordering op de bestuurder en met de waarschijnlijke onverhaal-
baarheid van die vordering, zodat zij op basis van alle feiten en omstandigheden
een beslissing kunnen nemen over het aangeboden akkoord.

Een andere reden voor het aanbieden van een faillissementsakkoord kan zijn dat
een gedwongen verkoop van de activa van de gefailleerde vennootschap relatief
weinig oplevert (bijvoorbeeld onroerend goed of bepaalde aandelenbelangen in
andere ondernemingen). De aandeelhouder die borg staat bij de bank of jegens
de bank en/of andere derden hoofdelijk aansprakelijk is voor schulden van de
gefailleerde, heeft er om die reden belang bij dat de activa geleidelijk kunnen
worden verkocht. In dat geval zou de curator tezamen met de aandeelhouder
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moeten bezien welk boedelactief na liquidatie van de diverse activa van de
gefailleerde kan worden gerealiseerd. Door de curator zou vervolgens na
overleg met de aandeelhouder besloten kunnen worden om die activa niet uit
te winnen, maar om een akkoord te financieren waarbij er tenminste hetzelfde
bedrag ter beschikking wordt gesteld als de curator zou behalen, indien hij
de activa wel zou verkopen. Op die wijze kan een gedwongen uitwinning van
de activa worden voorkomen en kan de aandeelhouder op zijn gemak de activa
verkopen of daarvoor een andere bestemming zoeken.

Op welke wijze dient het faillissementsakkoord te worden ingericht? Het
primaire belang is dat de schuldeisers er bij homologatie van het akkoord beter
van worden dan in de situatie dat het faillissement eindigt door het verbindend
worden van de uitdelingslijst. Indien het gehele vermogen van gefailleerde is
uitgewonnen en er zijn voor de curator geen derden die aangesproken kunnen
worden tot betaling van schulden van de gefailleerde, dan laten de posities van
de schuldeisers na afwikkeling van het faillissement via de homologatie van het
akkoord of via het verbindend worden van de uitdelingslijst zich eenvoudig
berekenen. Dit wordt al anders, indien niet gehele vermogen is geliquideerd,
maar er voor wordt gekozen om bepaalde activa niet uit te winnen. In dat geval
zal door de curator een goede inschatting van het te realiseren boedelactief na
uitwinning van alle activa moeten worden gemaakt, om te bepalen in hoeverre
niet is voldaan aan artikel 153 lid 2 sub 1 Fw., namelijk dat de crediteuren na
homologatie van het akkoord meer moeten ontvangen, dan wanneer het
faillissement via de uitdelingslijst zou worden afgewikkeld. Een advies door
een taxateur of accountant omtrent de waarde van de niet uitgewonnen activa,
lijkt mij daartoe essentieel.

IV. Enkele praktijkvoorbeelden

In 2010 was ik als curator betrokken bij twee faillissementen, waarin het
vermoeden bestond dat in beide gevallen misbruik was gemaakt van faillisse-
mentsrecht. De vennootschappen verkeerden niet in de toestand te hebben
opgehouden hun schulden te betalen, maar de personeelslasten waren zo hoog,
dat reeds jarenlang verlies werd gemaakt. In beide faillissementen waren de
vennootschappen betrokken bij langdurige dienstverbanden en het was weinig
aanlokkelijk om de liquiditeiten die er nog waren, aan te wenden tot betaling
van de ontbindingsvergoedingen die gemoeid zouden zijn om daar een einde
aan te maken. In beide faillissementen hadden de aandeelhouders aanzienlijke
rekening-courantvorderingen op de betreffende vennootschappen.
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De aandeelhouders van de vennootschappen besloten eigen aangifte faillisse-
ment te doen en de faillissementen werden uitgesproken. In faillissement 1 was
op datum faillissement reeds een doorstart voorbereid. In faillissement 2 was
reeds besloten om de onderneming in Nederland in zijn geheel te staken. Na
overleg met de ondernemingsraden van de inmiddels gefailleerde vennoot-
schappen werd besloten derdenverzet ex artikel 10 Fw. bij de rechtbank in te
stellen. In beide faillissementen zijn naar aanleiding van het ingestelde
derdenverzet maar voordat de rechtbank daarop uitspraak had gedaan, onder-
handelingen begonnen tussen de aandeelhouders, (vertegenwoordigers van) het
personeel en mijzelf als curator. De kans dat de rechtbank de faillissementen
zou vernietigen, werd als reëel ingeschat. Indien de faillissementen zouden
worden vernietigd, dan was het echter nog maar de vraag wat het personeel
daarmee zou opschieten. De ondernemingen waren verlieslatend en dat zou
nadat de faillissementen zouden zijn vernietigd, niet anders worden. Daarop is
in beide faillissementen als volgt overeengekomen:

In faillissement 1 werd overeengekomen dat het derdenverzet tegen de failliet-
verklaring door de personeelsleden die het derdenverzet hadden ingesteld, zou
worden ingetrokken, waarbij als tegenprestatie gold dat het overtollige perso-
neel een afvloeiingsregeling zouden ontvangen dat door de aandeelhouder zou
worden betaald en waarbij een akkoord aan de crediteuren zou worden
aangeboden dat door dezelfde aandeelhouder zou worden gefinancierd en dat
inhield dat alle crediteuren vijftig procent op hun vordering tegen finale
kwijting betaald zouden krijgen. Om het akkoord financierbaar te krijgen,
was de aandeelhouder bereid om zijn aanzienlijke vordering die hij in de loop
der jaren had opgebouwd, achter te stellen. Teneinde te voorkomen dat de
onderneming van de gefailleerde tijdens het gehele proces rondom de totstand-
koming van het akkoord onder mijn verantwoording als curator moest worden
geëxploiteerd, werd het grootste deel van de onderneming tijdelijk overgedra-
gen aan een nieuwe vennootschap. Toen het akkoord door de rechtbank was
gehomologeerd, werd die onderneming weer teruggebracht in de oorspronke-
lijke vennootschap. De boedelschulden en de faillissementsschuld bij de fiscus
werden integraal voldaan door de aandeelhouder evenals de afvloeiingsregeling
aan de betreffende personeelsleden. Vervolgens ontvingen de concurrente
schuldeisers de helft van hun vorderingen en behield de aandeelhouder de
helft van zijn oorspronkelijke vordering die hij had achtergesteld en die in de
toekomst nog voldaan zou moeten worden. Dit resultaat is aanzienlijk beter
voor alle betrokkenen, dan wanneer het faillissement vernietigd zou zijn
geweest. Het was dan maar de vraag of het personeel een afvloeiingsregeling
zou hebben ontvangen en in het bevestigende geval, hoeveel er dan nog zou
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zijn overgebleven om de crediteuren te betalen. Het is aannemelijk dat dan
alsnog een faillissement zou zijn gevolgd.

In faillissement 2 werd ook overeengekomen dat het derdenverzet zou worden
ingetrokken, met als tegenprestatie dat met het personeel een afvloeiings-
regeling werd overeengekomen dat door de aandeelhouder werd gefinancierd.
Daarnaast zou de aandeelhouder alle schulden van gefailleerde in het kader van
een faillissementsakkoord betalen. Het voordeel daarvan was dat het bedrijfs-
onroerend goed dat normaal gesproken een aanzienlijke overwaarde zou
moeten hebben, niet gedwongen verkocht zou hoeven worden. Dat bedrijfspand
bleef in de boedel en nadat het akkoord door de rechtbank werd gehomolo-
geerd, werd de vennootschap zelf weer bevoegd om over het bedrijfspand te
beschikken en dit verkocht kon worden, zodra de onroerend goedmarkt weer
aan zou trekken. In de tussentijd kon het bedrijfspand worden verhuurd of had
men daar wellicht een andere bestemming voor.

Ik zou de praktijkvoorbeelden graag willen afsluiten met een faillissementsak-
koord in het faillissement van een onderneming die samen met een Chinese
fabrikant een ‘innovatief’ product had ontwikkeld (zonder mogelijkheid van het
vestigen van octrooien of andere intellectuele eigendomsbescherming), maar
welk product ten onder was gegaan aan bepaalde kinderziektes in het apparaat
en verkeerde keuzes. De toekomstverwachting voor het product waren goed te
noemen, indien de gebreken zouden worden verholpen en de meeste schuldei-
sers waren bereid om buitengerechtelijke uitstel van betaling te verlenen. Een
crediteur drong echter aan op betaling en vroeg het faillissement aan. Aan het
indienen van een verzoek tot verlening van surseance van betaling is niet
gedacht (althans dat deelde men toen mede). Een externe investeerder die ook
aandeelhouder was had een lening van circa 2 miljoen euro aan de vennoot-
schap verstrekt. De intentie van de aandeelhouders was om een doorstart te
bereiken, waarbij de weinige activa (een partij apparaten die niet geheel volgens
wens functioneerden en de ideeën over het innovatieve product in het hoofd van
de bestuurder) van de curator zouden worden overgenomen en waarbij het
nieuwe apparaat vanuit een nieuwe vennootschap in de markt zou worden
gezet. Het stond vast dat de crediteuren niets uitgekeerd zouden krijgen. Het
was zelfs de vraag of de boedelschulden voldaan zouden kunnen worden. De
investeerder met zijn vordering van 2 miljoen euro zou die kunnen afschrijven.
Het compensabele verlies dat ook 2 miljoen euro bedroeg, kon niet meer
worden gebruikt.

In de nieuwe vennootschap zou met een aantal dezelfde leveranciers worden
samengewerkt als bij wie de gefailleerde vennootschap schulden onbetaald had
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gelaten en die als voorwaarde voor het verlenen van leverancierskrediet aan de
doorstartende nieuwe vennootschap hadden gesteld, dat zij in de toekomst
zouden worden gecompenseerd voor hun verlies in het faillissement.

Door gefailleerde en mij is overleg gevoerd over het aanbieden van een akkoord
en dat is aan de crediteuren aangeboden. Het overgrote deel van de crediteuren
had zich reeds voorafgaand aan het faillissement gecommitteerd aan een
betalingsregeling en was hiertoe in het faillissement ook bereid. Dit gold zelfs
voor de ene crediteur die aanvankelijk niet bereid was om een betalingsregeling
te aanvaarden en die het faillissement had aangevraagd. Er is geen schuldeiser
geweest die tegen het aangeboden akkoord heeft gestemd. Het akkoord is
tijdens de verificatievergadering aangenomen en is later door de rechtbank
gehomologeerd. Tegen deze homologatie is geen hoger beroep ingesteld. Het
akkoord was curieus te noemen, aangezien de schuldeisers in het kader van het
akkoord niets betaald kregen. De tekst van het akkoord luidde (samengevat) als
volgt:

De concurrente schuldeisers zouden in de loop van de komende vijf jaren, de
helft van hun vorderingen vermeerderd met rente betaald krijgen, waarbij de
eerste deelbetaling circa een jaar na de homologatie van het akkoord zou
plaatsvinden. Tot nakoming van deze betalingsregeling werden geen liquide
middelen of enige vorm van zekerheid ter beschikking gesteld. De betalings-
regeling zou moeten worden gefinancierd uit de verwachtte revenuen, indien
het verbeterde apparaat zou aanslaan. De aandeelhouders verplichtte zich in de
tekst van het akkoord om tot een nieuw faillissement te besluiten, indien de
eerste deelbetaling niet tijdig zou plaatsvinden en de bestuurder verplichtte zich
in de tekst van het akkoord om een dergelijk besluit uit te voeren. Teneinde te
voorkomen dat de rechtbank ex artikel 153 lid 2 sub 2 Fw. de homologatie zou
weigeren, aangezien de nakoming van het akkoord niet voldoende was ge-
waarborgd, werd in de tekst van het akkoord opgenomen dat door gefailleerde
niet kon worden gegarandeerd dat de betalingsregeling zoals in het akkoord was
opgenomen, kon worden nagekomen. Aangezien dit onderdeel was van het
akkoord, kon (in formele zin) niet worden bepleit dat de nakoming van het
akkoord niet was gewaarborgd. Zelfs indien de betalingsregeling niet kon
worden nagekomen, dan nog zou aan het akkoord worden voldaan. Daarnaast
werd in een separate akte tussen mij in hoedanigheid van curator en gefailleerde
overeengekomen dat ik ook na de beëindiging van het faillissement, toegang
had tot de administratie van gefailleerde en dat ik jaarlijks binnen een maand na
de beoogde datum van de deelbetalingen aan de crediteuren mocht berichten
naar aanleiding van mijn bevindingen omtrent de mogelijkheid van betaling van
de deelbedragen. De achterliggende gedachte hiervan was dat de crediteuren in
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het geval de betalingsregeling niet door de voormalige gefailleerde zou worden
nagekomen, bekend zouden zijn met de redenen van de niet-nakoming en zij
naar aanleiding daarvan die beslissingen konden nemen die zij gerade zouden
achten. De declaratie in verband met de werkzaamheden ten gunste van de
schuldeisers zou bij wijze van voorschot door de vennootschap worden
voldaan. Al met al was het faillissement binnen zes maanden afgerond.

V. Afronding

Het faillissementsakkoord wordt (ten onrechte) niet vaak toegepast. Hetgeen bij
een surseance van betaling uitgangspunt is, namelijk het saneren van de
schulden van de in financiële problemen verkerende onderneming om die een
‘tweede kans’ te geven, is in geval van faillissement een gepasseerd station. De
traditionele curator zal de activa liquideren en het boedelactief verdelen onder
de schuldeisers. In veel gevallen gaat dezelfde aandeelhouder door met dezelfde
onderneming maar in afgeslankte vorm. De fiscale verliezen uit het verleden
gaan verloren en de leveranciers die het grootste deel van hun vordering af
moeten schrijven zullen de aandeelhouder die in een nieuwe vennootschap
doorgaat, met scheve ogen aankijken. De aandeelhouder zelf moet zijn vorde-
ring afschrijven en hoopt die later in de nieuwe vennootschap gecompenseerd te
krijgen als dividend of een andere vorm van belaste ondernemersbeloning.
Feitelijk zijn er slechts verliezers. De ondernemende curator stimuleert de
aandeelhouder echter om een akkoord aan de schuldeisers aan te bieden, bij
voorkeur door een storting in contanten op de derdenrekening van de curator,
maar als dat niet mogelijk is, door achterstelling van de vordering ten gunste
van de crediteuren. De fiscale verliezen kunnen in de toekomst worden
verrekend, de leveranciers hebben het idee dat de aandeelhouder toch een offer
heeft gebracht om hen beter te bedelen dan bij een ‘gewone’ afwikkeling en de
aandeelhouder behoudt de kans om in de toekomst nog een deel van zijn (of
haar) vordering onbelast terugbetaald te krijgen. Wat kan het leven soms toch
eenvoudig zijn! Vanzelfsprekend is dit wel een erg rooskleurig en simplistisch
beeld, maar het faillissementsakkoord zou toch meer aandacht verdienen dan
het op dit moment krijgt.
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VERKOOP VAN DE ONDERNEMING





De klompen van de curator: biedingen op de boedel

MR. DR. G.C. VAN DAAL1

Inleiding

De Faillissementswet is oud. Bijna net zo oud is de roep om vernieuwing
van deze wet. Lezers van deze bundel, zeker als zij al geruime tijd betrokken
zijn bij de insolventiepraktijk, zullen bekend zijn met meerdere pogingen tot
omvorming. De laatste van die pogingen, waarbij de Faillissementswet de
Insolventiewet had moeten worden, is ook definitief in een diepe la verdwenen
op het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Ik begrijp die roep om vernieuwing
wel. Voor buitenstaanders, inclusief advocaten die niet regelmatig met insol-
ventie van doen hebben, is het web van jurisprudentie, afwijkingen van de
letterlijke wettekst en het vooral ook níet (meer) in de wet geregeld zijn van
allerlei relevante onderdelen van insolventieprocedures namelijk niet te door-
gronden. Ook overigens kent insolventie, als de lakmoesproef van ons recht,
zoveel raakvlakken met een veelheid aan andere rechtsgebieden dat ook dat een
flinke hobbel oplevert voor de niet gepokte en gemazelde insolventieprakti-
zijns, die aan die vertaktheid zijn gewend. Daarmee is het insolventierecht een
soort van mandarijnenwetenschap geworden.2 Als ‘lid van de insolventieclub’
meen ik echter te zien dat het allemaal wel aanvaardbaar werkt, met natuurlijk
de negatieve incidenten die in iedere tak van sport voorkomen.3 Wie zich tot
een ervaren insolventiepraktizijn wendt, zal meestal wel goed beslagen ten ijs
kunnen komen. Zo krijg ik meerdere malen per jaar de vraag wat geregeld
is rond verkoop van – vooral – ondernemingen of vastgoed door een curator.
Ook komt het regelmatig voor dat partijen weten van een faillissement en van

1. Georg van Daal is advocaat bij VMW Taxand N.V. te Amsterdam.
2. Modernisering van wetgeving is overigens geen garantie voor gemak en transparantie, getuige

bijvoorbeeld het financieel recht. De Wet financieel toezicht (van 2007) c.a. in mijn bundel
Wetgeving toezicht financiële markten (Deventer: Kluwer 2011, red. C.M. Grundmann-van de
Krol en C.W.M. Lieverse) bestaat uit 1, 1 kilogram smallprint, en is ondanks actualiteit en
immer koortsachtige vernieuwingsdrang op EU en nationaal niveau waarschijnlijk nog
ontoegankelijker dan het insolventierecht, waarbij al die moderne en steeds verder dicht
gevlochten financiële regelgeving misstanden niet vermag te voorkomen.

3. O. Couwenberg, ‘Buurmans gras is altijd groener: reflectie op de relatieve efficiëntie van
insolventiesystemen,’ TvI 2000/4, p. 127-135, i.h.b. p. 128 stelt dat de levensduur van de
Faillissementswet indirect bewijs is, dat de stelling ontkracht dat deze wet niet meer zou
voldoen.
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het oogmerk van de curator om de onderneming van de failliet te verkopen en
mij vragen wat de regels op dit gebied zijn.

Nu dergelijke kwesties regelmatig aan de orde zijn, is het niet zo vreemd dat de
redactie van deze bundel vroeg om een bijdrage over het onderwerp ‘Curator
en biedingsprocedures en het probleem van meerdere biedingen’. Wat de –

potentiële – cliënten die ik hierboven noem namelijk steeds weer verbaast, is
mijn mededeling dat op dit gebied geen enkele specifieke regel bestaat. Voordat
ik in deze bijdrage overwegingen zal wijden aan voormelde probleemstelling
en de vraag of wel een probleem bestaat, zal ik eerst een antwoord trachten te
formuleren op de vraag waarom specifieke regels op dit gebied ontbreken.

Regeling?

De wet kent geen specifieke regeling voor de verkoop van boedelbestanddelen
door de curator. De wet geeft ons slechts de algemene regels dat de curator is
belast met het beheer en de vereffening van de failliete boedel, waarbij verkoop
van boedelbestanddelen in principe in het openbaar geschiedt of, mits met
toestemming van de rechter-commissaris, onderhands.4 Dat betekent dat als
zich in die boedel een onderneming bevindt, de curator zou kunnen trachten deze
als geheel te verkopen, wellicht zelfs inclusief het eventueel aanwezige vastgoed.
Hoe de curator dat doet, is – binnen de marges van zijn beroepsregels – aan hem.
Verkoopt hij niet openbaar, dan heeft hij toestemming van de rechter-commissaris
nodig. Het verenigingsrecht van Insolad, de Praktijkregels voor Curatoren,5 kent
geen praktijkregel voor het inrichten van het biedingsproces op een onderneming.
Ook de ReCoFa Richtlijnen 2009,6 de door de rechters-commissarissen in
faillissementen uitgevaardigde regels voor boedelafwikkeling door curatoren en
bewindvoerders in surseances, behandelen dit onderwerp niet.

Hoe komt het nu dat dit onderwerp zo stiefmoederlijk is bedeeld in de
regelgeving? Dat kan niet anders dan te maken hebben met het feit dat een
doorstart alleen al een zeldzaamheid is.7 In 2004 vond in ongeveer 5% van de
faillissementen een doorstart plaats.8 Mijn persoonlijke inschatting is dat dat
percentage normaal gesproken nog lager is. De medewerkers van de afdelingen
bijzonder beheer die ik hier wel eens over spreek, delen die inschatting. Ik heb

4. Artikel 68 Fw, resp. art. 176 Fw.
5. Insolad, Praktijkregels voor Curatoren, Toetsingsreglement en ReCoFa Richtlijnen 2009,

Deventer: Kluwer 2009.
6. Idem.
7. H. Haenen, ‘Doorstart is eerder uitzondering dan regel’, Financieel Dagblad, 11 mei 2006.
8. A.P.K. Luttikhuis, Corporate recovery, de weg naar effectief insolventierecht, diss. Tilburg

(2007), p. 35.
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curatoren ontmoet die tientallen jaren in de praktijk zaten, maar nog nooit
een succesvolle doorstart hadden meegemaakt. Dat alles neemt niet weg dat de
pogingen tot doorstart logischerwijze een groter percentage van de faillisse-
menten zullen beslaan. Dergelijke pogingen zullen namelijk nogal eens mis-
lukken. Dat maakt de getalsmatige noodzaak om tot een analyse te komen
van wat rechtens geldt rond door de curator in te richten biedingen weer iets
groter, nu deze regels alle pogingen tot doorstart gerichte verkoop van een
onderneming betreffen, ongeacht of deze succesvol zijn.

Algemene taak van de curator

Arresten waarin is bepaald dat een curator onder omstandigheden zwaarwe-
gende belangen van maatschappelijke aard kan meewegen bij zijn beslissingen9

daar gelaten, ben ik met enige gezaghebbende auteurs10 van mening dat de –

eigenlijk enige – taak van de curator is om door middel van de afwikkeling
van het faillissement een zo hoog mogelijk rendement te genereren voor de
schuldeisers van de failliet. Dat is het doel; wat de curator daaromheen doet
zijn slechts de middelen. Het grote probleem bij de vraag of een opbrengst
maximaal is, is dat men niet op voorhand kan weten welke aanpak het meeste
zal opbrengen, bijvoorbeeld een verkoop van de onderneming of het staken van
die onderneming gevolgd door een verkoop van losse vermogensbestanddelen.
Alleen met wijsheid achteraf zal daarover wellicht iets te zeggen zijn, maar ook
dan nog met grote onzekerheid. De stand van de literatuur11 komt hierop neer
dat als een onderneming al niet voorafgaand aan faillissement – eventueel onder
begeleiding van de afdeling Bijzonder Beheer van de huisbank – is gered, daar
ná faillissement niet veel meer aan te redden is. De zeldzaamheid van het
verschijnsel doorstart lijkt één van de beste bewijzen voor die stellingname.
Een aantal schrijvers wijst met recht en reden ook op het belang van
faillissement als opruimingsmechanisme in ondernemingsland, en vermeldt
dat juist insolventiewetgeving niet als panacee voor continuïteit kan werken.12

9. Zie hiervoor bijvoorbeeld HR 19 december 2003, NJ 2004, 293 en JOR 2004/61, m.nt. JJvH
(Mobell) en HR 24 februari 1995, NJ 1996, 472, m.nt. WMK (Sigmacon II).

10. S.H. de Ranitz, ‘Crediteurenbelangen versus “andere belangen”. De taak van de curator nader
bezien,’ in: S.C.J.J. Kortmann e.a. (red.), De curator, een octopus, W.E.J. Tjeenk Willink,
Deventer 1996, p. 187-199; F.M.J. Verstijlen, De faillissementscurator, Deventer: W.E.J.
Tjeenk Willink 1998, p. 104; I. Spinath, ‘Een alternatief: het zuivere schuldeisersbelang,’ in:
M. Kalff e.a. (red.), De integere curator, Deventer: Kluwer/Insolad 2007, p. 99-106.

11. Luttikhuis, a.w., en A.M. van Amsterdam, Insolventie in economisch perspectief, diss.
VU Amsterdam (2004).

12. B.P.A. Santen en A. de Bos, ‘Het economisch belang van een doorstart,’ in: A.A.M.
Deterink e.a. (red.), Doorstart, Deventer: Kluwer/Insolad 2008, p. 14; J.A.A. Adriaanse e.a.,
‘Nieuwe faillissementswetgeving redt bedrijven niet,’ TvI 2007, 29, p. 150; en O. Couwenberg,
t.a.p., p. 129.

De klompen van de curator: biedingen op de boedel

209



Daar waar juristen zich soms verliezen in het verlangen naar continuïteit,
kijkend economen daar hoofdschuddend naar. Het opruimen van oude, ineffi-
ciënte ondernemingen creëert namelijk ruimte voor nieuwe initiatieven. Juristen
zouden daarbij het middel - liquidatie of continuïteit - verwarren met het doel
van waarde maximalisatie.13

Praktische problemen

Een andere reden waarom curatoren nogal eens niet aan biedingsprocedures
toekomen is de combinatie van de factoren tijd en grondige voorbereiding aan
de zijde van – vaak de aandeelhouder van – de failliet. Soms zal al voorafgaand
aan faillissement de conclusie zijn getrokken dan een onderneming wel kan
worden gered, maar dat daarvoor de technieken van het faillissement nodig
zijn.14 Een dergelijk faillissement zal in de regel grondig worden voorbereid,
inclusief de partij die als beoogde doorstarter zal worden gepresenteerd aan de
curator. Ook in andere gevallen en om andere redenen worden doorstarts
grondig voorbereid, bijvoorbeeld als de huisbankier niet wil meewerken aan
een reddingsplan, maar een andere financier wel een poging tot voortzetting wil
wagen op voorwaarde van doorstart vanuit faillissement. Bij bedrijven die
afhankelijk zijn van kapitaalgoederen voor bijvoorbeeld productie, wordt in het
kader van die voorbereiding vaker wel dan niet van bodemconstructies gebruik
gemaakt, in het kader waarvan de onderneming kort voor het faillissement
tijdelijk moet worden stilgelegd. Die bodemconstructies dienen om te voor-
komen dat de fiscus via haar bodem(voor)recht grip krijgt op de bodemzaken en
hebben als bijkomend voordeel dat daardoor ook de niet-bodemzaken15

in vuistpand komen bij de daarvóór bezitloos pandhouder. De curator krijgt
bij zijn eerste bezoek te horen dat de doorstart is voorbereid en wie de
kandidaat-koper is. Vaker wel dan niet worden daarbij suggesties gedaan dat
de grootste spoed is geboden, omdat de onderneming wegens de bodem-
constructie is stil gelegd en de koper alleen bereid is de doorstart te financieren
als bijvoorbeeld de volgende dag wordt getekend, zodat de continuïteit van
de onderneming blijft bestaan.16 Een oplossing daarvoor is overigens dat
de curator de bodemconstructie erkent en de onderneming vervolgens voor
rekening van de boedel voortzet, gedurende welke – korte – voortzetting hij de
bieding van de voorbereide kandidaat kan afzetten tegen mogelijkheden bij

13. A.W.A. Boot, ‘Economen contra juristen?,’ TvI 2001/4, p. 107-108.
14. Bijvoorbeeld het gemak waarmee in faillissement werknemers kunnen worden ontslagen of

dure huurovereenkomsten kunnen worden beëindigd.
15. Vooral voorraden.
16. Ik kreeg in een dergelijk verband bij zo’n eerste bezoek meteen al eens een doos Bossche

bollen aangeboden om de doorstart te vieren waarvoor ik als curator nog niet had getekend.
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eventuele andere kopers.17 Die laatsten kunnen de voorsprong van de eerste
qua kennis van de onderneming echter bijna nooit inhalen. Wat daar ook van
zij, dit is ook een adequate methode om de suggesties van mogelijke
aansprakelijkstelling van de curator te pareren, die wel eens sneller dan
noodzakelijk ter tafel komen voor het geval de curator niet aan de voorbereide
doorstart wil meewerken. Dat neemt echter weer niet weg dat niet iedere curator
een voldoende sterke ruggengraat heeft om dit soort druk te weerstaan, waarbij
curatoren ook nog wel eens neigen meteen aan een voorbereide doorstart mee
te doen, omdat dan snel een hoop gedoe voorbij is en de aandacht op andere
zaken gericht kan worden, nog los van het feit dat dan een snelle verkoop op
de palmares van de curator kan worden bijgeschreven.

Aansprakelijkheid als incentive?

Literatuur over de door de curator in te richten biedingsprocedure in het kader
van de verkoop van een onderneming ontbreekt. Dat is niet heel vreemd.
Gegeven de marginaliteit van het verschijnsel doorstart en gegeven het feit dat
binnen die marginaliteit voorbereide doorstarts waarbij een biedingsprocedure
ontbreekt een voorname plaats innemen, komt het ook niet zo vaak tot
biedingsprocessen op ondernemingen binnen faillissement. Jurisprudentie spe-
cifiek dáárover ontbreekt net zo zeer. Enige jurisprudentie aan de hand waarvan
we enige regels kunnen formuleren bestaat wel, overigens vooral in de hoek
van aansprakelijkheidsclaims tegen curatoren. In landelijke dagbladen ontstaat
zo nu en dan ook enige reuring naar aanleiding van verkopen uit faillissement,
dan overigens vooral rond vastgoed.18 Als we van dat alles kennis nemen en
dan ook nog het gewone gezond juridisch verstand toepassen, dan kan toch wel
iets worden gezegd over de verschillende situaties waarin biedingsprocessen
een rol zouden moeten spelen bij verkoop van ondernemingen in faillissement.
De incentive die daarbij speelt voor de curator, naast het feit dat de gemiddelde
curator gewoon zijn werk goed wil doen, is zijn mogelijke aansprakelijkheid.

17. Dat een bedrijfsvoortzetting ook weer tot aansprakelijkheid van de curator kan leiden, blijkt
uit Rb. Haarlem 16 februari 2005, JOR 2005/220, een overigens evident atypisch geval.
Een interessant verwant artikel is M.A.J.G. Janssen, ‘Taken en aansprakelijkheid van
de bewindvoerder,’ Tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventiepraktijk 2010/5,
p. 140-144, waarin wordt geanalyseerd wat van een bewindvoerder mag worden verlangd
gedurende voorzetting van de onderneming tijdens surseance.

18. A. Groot, ‘Rechter-commissaris moet zich alweer verantwoorden,’ Telegraaf 5 januari 2008,
over een r-c die toestemming gaf voor haastige verkoop voor € 200.000 van vastgoed, dat
een maand later € 1.000.000 opbracht, voor welk vastgoed bovendien vóór de verkoop
meerdere geïnteresseerde partijen zich hadden gemeld, die door de curator waren genegeerd.
Dezelfde r-c had begin deze eeuw al een identiek akkefietje plus de nodige ophef in dezelfde
krant achter de rug. Hij was niet op de hoogte gebracht van de biedingen.
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Die zou dan hieruit bestaan dat hij qualitate qua of in extreme gevallen ook
pro se aansprakelijk zou kunnen zijn, indien hij niet op de juiste wijze het
hoogst mogelijke rendement zou hebben gegenereerd.

De soep van voormelde aansprakelijkheid wordt echter zelden zo heet gegeten,
als deze wordt opgediend. Drie factoren zijn daarbij van groot belang. Het
is namelijk aan de curator om te bepalen wat hij hoe verkoopt. Hij is, een
onwaarschijnlijk bevel van de rechter-commissaris ex art. 69 Fw daar gelaten,
koning in zijn eigen rijk.19 De tweede factor die hem helpt zijn eigen beleid te
formuleren is de hiervoor al gememoreerde jurisprudentie van de Hoge Raad,20

die hem onder omstandigheden toestaat ook zwaar wegende maatschappelijke
factoren doorslag gevend te laten zijn in zijn beslissingsproces, naast het puur
financieel denken. De derde factor is waarschijnlijk de belangrijkste reden
waarom het met de aansprakelijkheid van de curator rond biedingsprocessen
zo’n vaart niet zal lopen. Voor aansprakelijkheid is namelijk ook schade een
relevant vereiste. Degenen die schade leiden als de curator niet op de juiste
wijze, dus: voor te weinig geld, verkoopt, zijn de schuldeisers van de failliet.
Als die al het met grote hobbels bezaaide pad van de bewijslast dat de curator
voor meer had kunnen én moeten verkopen met succes hebben afgelegd,
moeten ze nog bewijzen dat zij meer hadden uitgekeerd gekregen als de
curator het goed had gedaan. Dat zal voor anderen dan boedelschuldeisers
vaker wel dan niet een onmogelijke opgave zijn, nu door de wildgroei aan
boedelvorderingen náást het salaris van de curator ook een financieel wél goed
voor de boedel verlopen doorstart niet vaak tot een uitkering aan concurrente
schuldeisers zal leiden en nu persoonlijke aansprakelijkheid van de curator nog
moeilijker te bevechten is dan aansprakelijkheid q.q.21 Zelfs als dan dergelijke
bewijzen te leveren zijn, dan nog vergt het een heel principiële schuldeiser om
voor het waarschijnlijk geringe belang van een gedeeltelijke uitkering op het
totaal van zijn vordering een jarenlange en kosten verslindende procedure te
voeren tegen – de verzekeraar van – de curator. Een andere zeldzame mogelijk-
heid is dat één schuldeiser het merendeel van de uitkeringsruimte had op kunnen
souperen, als alles goed was gegaan, en dat dan een zodanig belang vertegen-
woordigt, dat dat procederen wél rechtvaardigt. Dat zulke zeldzame gevallen toch
wel eens voorkomen, zal hierna blijken.

19. In zijn noot bij HR 7 september 2001, JOR 2001/244, verwoordt B. Wessels het aldus, dat
het tot de beleidsvrijheid van de curator ten aanzien van het beheer van de boedel behoort
om zijn handelingen te bepalen, mits deze zich op een ‘zo hoog mogelijke’ opbrengst
richten.

20. Zie voetnoot 9.
21. Zoals A-G Timmerman verdedigt in zijn conclusie sub 2.2 bij HR 19 december 2003,

NJ 2004, 293 en JOR 2004/61, m.nt. JJvH (Mobell), evenals J.J. van Hees in zijn noot bij
Rb. Arnhem 21 juli 2004, JOR 2004/333.
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Is er een probleem? Welke situaties moeten we onderscheiden?

Een vraag die in dit verband ook opkomt is: bestaat eigenlijk wel een probleem
met meerdere biedingen rond faillissementsboedels? Laat ik met de deur in huis
vallen: eigenlijk niet. Als we uitgaan van de zogeheten Maclou-norm,22

namelijk dat een curator behoort te handelen zoals in redelijkheid mag worden
verlangd van een over voldoende inzicht en ervaring beschikkende curator
die zijn taak met nauwgezetheid en inzet verricht, dan zijn we al waar we zijn
moeten. Ik ben zo vrij deze norm niet een echt juridische norm te vinden, maar
een norm die de rechter in ieder voorkomend geval de ruimte geeft zijn natte
vinger in de lucht te steken om te bezien uit welke hoek de wind waait in dat
geval. Mijn advies is daarbij altijd de dooddoener dat als men op zijn klompen
kan aanvoelen dat men iets wel of iets niet moet doen, dat dan waarschijnlijk
ook zo is. Geven de klompen geen onmiskenbare indicatie, dan kan de wind
uit alle hoeken waaien. Ik meen overigens dat dat maar zelden zal kunnen
voorkomen.

Welke situaties moeten we nu onderscheiden waarin een curator zijn klompen
moet raadplegen? Ik onderscheid twee situaties. De eerste is de situatie waarbij de
curator tot een verkoop wil overgaan, zonder een biedingsprocedure hanteren. In
dit geval heeft hij dus één bieder, aan wie hij – meteen – wil verkopen. De vraag
die hij zich daarbij dient te stellen is of dat wel kan. De tweede situatie is waar
een curator tot een verkoop wil overgaan, maar daarvoor een biedingsproces
wil inrichten. Behalve daar waar deze tweede situatie het resultaat is van een
ontkennend antwoord op de vraag van de eerste situatie, zal de curator zich hierbij
eerst moeten afvragen of dit wel kan. Luidt het antwoord bevestigend, dan is de
vraag hoe het biedingsproces in te richten.

Kan een curator verkopen zonder biedingen te genereren?

In de eerste situatie, de curator wil verkopen zonder meerdere biedingen te
genereren, zijn altijd omstandigheden denkbaar waarin hij niet anders kan. Zo
kan een onderneming plaats gebonden zijn in een gehuurd pand, bijvoorbeeld
wegens de aan een lokaliteit verbonden goodwill of omdat verplaatsing te
veel geld kost. Als de huisbaas dan medewerking weigert aan iedere vorm van
overdracht van de onderneming anders dan aan degene die hij in zijn pand wil,
dan zal een curator geen keus hebben. Ook kan een financier, met pand- of
hypotheekrecht op voor de voortzetting van de onderneming vitale goederen,
melden dat hij alleen aan een doorstart wil meewerken indien zíjn kandidaat

22. Verwoord in het arrest HR 19 mei 1996, NJ 1996, 727, m.nt. WMK (Maclou).
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koper wordt. Verder kan de tijdsdruk zo hevig zijn, dat geen tijd beschikbaar
is om een biedingsproces te organiseren zonder de – continuïteit van de –

onderneming ernstig te schaden. In dergelijke gevallen moet de curator
overigens nog steeds de afweging maken of de al dan niet voorgekookte
verkoop van de onderneming als geheel meer opbrengt dan losse verkoop van
de boedelbestanddelen, en of in het ontkennende geval bijzondere omstandig-
heden maken dat andere maatschappelijke belangen mee brengen dat hij
desondanks de onderneming als geheel kan verkopen. Leiden die overwegingen
hem tot de conclusie dat tot verkoop van de onderneming als geheel is
geïndiceerd, dan heeft hij geen keus en is hij dus niet gehouden meerdere
biedingen uit te lokken.

Behoudens bijzondere omstandigheden als voormeld, ben ik van mening dat
een curator altijd in een of andere vorm een biedingsproces zal moeten
inrichten, althans zich ervan zal dienen te vergewissen dat echt geen betere
kandidaten bestaan dan de ene die zich aanmeldde, óók als een taxatierapport
beschikbaar is en de eerste en dan nog enige bieder een prijs boven de
getaxeerde waarde biedt. Dan is immers nog niet uitgesloten dat een ander
nog meer boven de getaxeerde waarde zal bieden. De schaarse jurisprudentie
die beschikbaar is, wijst ook in deze richting.

De gevallen die zich in de rechtspraak hebben voorgedaan betreffen allebei de
verkoop van een onderneming door een curator die zich niet heeft bekommerd
om meerdere biedingen en wat dies meer zij, maar die haastig verkocht aan
de eerste bieder, in één van deze gevallen naar achteraf bleek voor meer dan
twee keer te weinig. In beide gevallen is in meerdere instanties geprocedeerd,
dus we kunnen aan deze casus wel enig gezag ontlenen.

Het eerste geval betreft een onderneming in bruidsmode in het oosten des lands.
Deze werd gedreven in de vorm van een commanditaire vennootschap, met één
beherende en één stille vennoot. De bestreden transactie dateerde overigens nog
van voordat de Hoge Raad in 2003 omging door te bepalen dat ook een
commanditaire vennootschap met één beherend vennoot een afgescheiden
vermogen heeft.23 In eerste instantie werd dus terecht overwogen dat de curator
met recht had aangenomen dat het vennootschapsvermogen behoorde tot het
vermogen van de enige beherend vennoot. Dat was een besloten vennootschap,
wier faillissement op eigen verzoek werd uitgesproken. In de vennootschaps-
akte stond echter opgenomen dat de cv eindigde door faillissement en dat
de vennoot aan wie het einde van de cv níet te wijten was, het recht had de

23. HR 14 maart 2003, NJ 2003, 327 en JOR 2003/80, m.nt. Blanco Fernández.
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onderneming voort te zetten en de handelsnaam te voeren. Tussen de vennoten
bestond voorafgaand aan het faillissement flinke onenigheid, die de curator
bekend was. Ondanks dit alles verkocht de curator, zich uitsluitend baserend
op de mededelingen en wensen van de aandeelhouder van de failliet en zonder
enige andere bieding te genereren, onderneming en handelsnaam aan die
aandeelhouder. Dit gebeurde nog voordat het faillissement was gepubliceerd
en zonder dat de stille vennoot van het faillissement en de verkoop had
gehoord. De stille vennoot ontleende hieraan schadeaanspraken jegens de
curator, en sprak hem aan in rechte. Na enige overwegingen over de technieken
rond aansprakelijkheid qualitate qua en pro se van de curator, oordeelde de
rechtbank dat de curator gebonden was aan het voortzettingsbeding in de
vennootschapsakte en dat het hem in de door hem gekende omstandigheden
niet vrij had gestaan de stille vennoot te passeren. De rechtbank kent de
omstandigheden van het geval dusdanig gewicht toe dat zij de curator zowel
qualitate qua en pro se aansprakelijk houdt.24 Annotator Van Hees is het
daarmee oneens, vooral omdat gegeven art. 37 Fw de curator niet aan de
vennootschapsakte kon worden gehouden. Dat hij dat juist zag, blijkt wel uit
het vervolg van deze zaak bij het Gerechtshof Arnhem.25 Het hof is het
namelijk met hem eens dat art. 37 Fw in de weg staat aan het oordeel van de
rechtbank. Dat helpt de curator echter niet. Het hof kwalificeert als de kern van
het geschil de vraag of de curator onzorgvuldig handelde tegen de stille vennoot
door haar – kortweg – onkundig te houden van het faillissement en niet de
gelegenheid te gunnen mee te bieden op de onderneming. Het hof stelt daarbij
vast dat de curator zowel de vennootschapsakte, als de aan faillissement vooraf
gaande onenigheid tussen vennoten kende. Bovendien kende de curator uit die
onenigheid een eerdere brief van de stille vennoot, waarin deze haar wens te
kennen gaf de onderneming ook te willen voortzetten. Ten slotte stelt het hof
vast dat is verkocht vóór publicatie van het faillissement, zodat de stille vennoot
daar niet van wist en nog minder de gelegenheid heeft gehad tegen de
voorgenomen verkoop op te komen. Al die omstandigheden samen genomen,
betekenen – ook al was de curator niet aan het vennootschapscontract gebonden –
dat hij niet heeft gehandeld zoals in redelijkheid mocht worden verlangd van
een over voldoende inzicht en ervaring beschikkende curator die zijn taak met
nauwgezetheid en inzet verricht, en dat hem daarvan persoonlijk een zodanig
verwijt is te maken dat hij ook in privé aansprakelijk is.

De tweede casus speelde zich eveneens af in het oosten van het land. Het gaat
hierbij om een tankstation, dat eigendom was een failliete privé persoon.

24. Rb. Arnhem 21 juli 2004, JOR 2004/333, m.nt. JJvH.
25. Hof Arnhem 6 februari 2007, JOR 2007/106.
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Bijna 60% van de schulden worden beslagen door de vordering van de
brandstofleverancier. Deze heeft vóór faillissement al eens € 560.000 geboden
op het tankstation, waarop een hypotheekschuld van slechts € 50.000 rustte.
Voor dat ‘prikkie’ heeft de toen nog niet failliet het station echter niet
willen verkopen. De curator laat het object echter niet taxeren en voorzag
zich evenmin van deskundige hulp bij verkoop. Na wat halfslachtige uitnodi-
gingen tot biedingen, verkocht de curator het tankstation onderhands en met
toestemming van de rechter-commissaris aan de enige bieder van dat moment,
de gemeente, voor € 300.000. Over zijn voornemen tot verkoop en over de
verkoop lichtte de curator zelf de brandstofleverancier niet in. Vast staat dat
met die verkoop de concurrente schuldeisers géén uitkering zouden krijgen.
Bovendien staat vast dat toen de brandstofleverancier van de verkoop vernam
van een derde en daarover protesteerde bij de curator, de rechter-commissaris de
curator nog géén toestemming tot verkoop had gegeven. Ook dat verzweeg de
curator voor de brandstofleverancier. De brandstofleverancier stelde de curator
q.q. en in privé aansprakelijk, met succes.26 Na een aantal tussenvonnissen en
een deskundigenbericht oordeelt de rechtbank dat met een redelijke verkoop-
inspanning de curator binnen redelijke termijn het tankstation voor € 670.000
had kunnen verkopen. In dat geval had de brandstofleverancier een aanmerke-
lijke uitkering kunnen ontvangen. De tegenargumenten van de curator beperkten
zich kennelijk tot dat hij wegens oplopende boedelkosten niet anders dan zo
snel had kunnen verkopen als hij had gedaan en dat ‘curatoren in de regel zelf
verkopen’. Deze argumenten worden logischerwijze door de rechtbank van tafel
geveegd. De rechtbank houdt de curator in zijn beide hoedanigheden aansprake-
lijk. De curator wordt daarnaast (in een ander beslissingstraject van de recht-
bank) ontslagen en zijn opvolgster appelleert tegen de veroordeling q.q. De
verzekeraar appelleert tegen de veroordeling in persoon. Beiden trekken hun
hoger beroep ook weer in. Ondertussen heeft zijn opvolgster de ontslagen curator
namelijk namens de boedel in persoon aangesproken voor de schade die de
boedel leed door zijn onrechtmatig handelen. Kennelijk berustte de brandstof-
leverancier erin dat zij voor haar schade(vergoeding) van de curator in privé eerst
moest afwachten wat zij uit de boedel zou uitgekeerd krijgen na de actie van de
opvolgende curator.27 Ook in deze tweede ronde houdt de rechtbank de curator
aansprakelijk, maar nu alleen in privé en jegens de boedel. De bevindingen van
de eerdere procedure van de brandstofleverancier blijven daarbij in stand, naast

26. Rb. Assen 10 oktober 2007, LJN BC4933, NJF 2008, 183, geannoteerd door M.J.W.
Schollen in TvI 2008, 44.

27. Naar analogie van het arrest HR 21 december 2001, JOR 2002/37 m.nt. Faber en NJ 2005,
95 (Lunderstadt/De Kok).
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nog enige andere constateringen waaruit blijkt dat de curator ook wegens ander
onbehoorlijk handelen de schuldeisers had benadeeld.28

De hierboven beschreven uitspraken zijn niet verbazend. Wat verbazend is in
beide gevallen, is dat beide curatoren hebben gehandeld zoals zij deden.
Ieder van hen had op zijn klompen kunnen aanvoelen dat hij het niet goed
deed. Bruidsjurken bederven niet zo snel, en al helemaal niet nog voordat
het faillissementsvonnis is gepubliceerd.29 Een gecompliceerd stuk vastgoed
verkoop je niet zonder taxatie en niet zonder deskundige begeleiding, al
helemaal niet voor net iets meer dan de helft van een vlak daarvoor geboden
prijs. De al eerder verwoorde moraal van dit verhaal wordt onderstreept door
de beide casus. Tenzij een curator overtuigende redenen heeft gevonden die
duidelijk maken dat het uitlokken van meerdere biedingen niet kan of zinloos
is, zal hij meerdere biedingen moeten trachten te verkrijgen als hij de onderne-
ming van een failliet als geheel wenst te verkopen.

En wat dan te doen voor en met die meerdere biedingen?

Hiervóór werd al duidelijk dat de curator in het algemeen grote beleidsvrijheid
heeft, zo lang zijn handelen maar is gericht op het verkrijgen van een
redelijkerwijze zo groot mogelijke opbrengst. Als een curator eenmaal heeft
vast gesteld dat hij meerdere biedingen moet uitlokken, dan heeft hij dus ook
grote beleidsvrijheid bij het inrichten daarvan. Als hij daarbij voldoende
duidelijk is en zich vervolgens houdt aan wat hij heeft gecommuniceerd, dan
zal al snel de conclusie volgen dat hij heeft gehandeld zoals in redelijkheid kan
worden verlangd van een over voldoende inzicht en ervaring beschikkende
curator die zijn taak met nauwgezetheid en inzet verricht. Deze bijdrage is
niet bedoeld om daarvoor een handleiding of een stappenplan te bieden. De
juiste koers zal iedere keer weer afhangen van verschillende omstandigheden,
zoals de geboden snelheid, de omvang van de onderneming, bijzonderheden
horend bij die onderneming, wensen van financiers, enzovoort. Wat daarbij
altijd van groot belang is, is dat duidelijk wordt gecommuniceerd. Zo staat het
de curator natuurlijk altijd vrij om te verkopen aan de hoogst biedende. Dat
hoeft hij echter niet te doen, nu zwaarwegende maatschappelijke belangen – die
zullen vaak neerkomen op: werkgelegenheid – hem tot een andere aanpak
kunnen nopen. Ook de noodzaak om snel tot zaken te komen, kan met zich
brengen dat wordt verkocht aan een partij voor een prijs, waarvan een andere

28. Rb. Assen 16 februari 2011, LJN BP8249.
29. Dat moest toen nog in de krant; publicatie in het online Insolventieregister laat echter ook

nog wel eens een aantal dagen op zich wachten.
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partij met de wijsheid van achteraf zegt dat hij wel meer had willen bieden. Een
curator moet al deze mogelijkheden en complicaties steeds duidelijk commu-
niceren aan de mogelijke bieders. Als de curator een bepaald stappenplan wenst
te hanteren, bijvoorbeeld om te komen tot een selectie uit de eerste bieders om
met de overblijvende(n) een tweede ronde te houden, zal hij ook dat helder over
het voetlicht hebben te brengen en heeft hij zich daaraan te houden. Met andere
woorden, heldere communicatie is verlangd over een helder plan. Is het plan
daar, dan moet men zich daaraan houden.30

In een arrest van de Hoge Raad van 7 september 2001 kwam een strijd aan de
orde over een biedingsproces opgezet door een curator rond een onroerende
zaak, aan het eind van welk proces de curator die zaak heeft verkocht.31

Onnodig te zeggen dat de bieder die de curator in rechte aansprak, in feite: de
buurman, ontevreden was dat de zaak niet aan hem was gegund. Alle partijen
waren het daarbij eens dat de verkoop onderhands had mogen geschieden, dus
zonder openbare veiling. In deze zaak had de curator potentiële gegadigden
de gelegenheid gegeven een initieel bod uit te brengen, onder de mededeling
dat hij na ontvangst van de initiële biedingen verder zou onderhandelen met de
partij die het hoogste bod uitbracht. De eiser in de procedure bracht de laagste
van vier biedingen uit. Hij meende daarbij ten onrechte dat de curator slechts
serieuze biedingen had gezocht, om vervolgens met alle serieuze bieders
verder te praten. De curator onderhandelde echter overeenkomstig zijn duide-
lijke eerdere mededeling alleen op exclusieve basis verder met de hoogste
initiële bieder, aan wie de zaak uiteindelijk ook is verkocht. Daarbij staat vast
dat de gefrustreerde bieder nog biedingen heeft uitgebracht, die de curator
heeft kunnen gebruiken om bij de uiteindelijk koper een hogere koopprijs af te

30. Hoewel deze bijdrage niet is bedoeld als handleiding voor biedingsprocedures, mag niet
onvermeld blijven dat H.C. Brandsma op het Insolad jaarcongres van 28 november 2008 een
boeiende voordracht hield onder de titel ‘Doorstart in mijn praktijk’. In dat kader besprak hij
hoe hij biedingsprocessen placht in te richten. Met als uitgangspunten dat geen exclusiviteit
wordt gegeven, iedere bieder een geheimhoudingsovereenkomst moet tekenen, ieder gelijke
informatie krijgt en dat tussenpersonen die hun achterman niet onthullen, niet mogen
meebieden, ziet Brandsma de verdere inrichting van een biedingsproces als volgt. Ieder
bod dient onvoorwaardelijk te gelden tot een bepaald tijdstip, in euro’s en exclusief BTW,
waarbij desgevraagd de gegoedheid tot het kunnen betalen van het bod moet worden
aangetoond. Gelijke bieders krijgen tot een bepaald tijdstip anoniem de gelegenheid op te
bieden. Biedingen moeten absoluut zijn, mogen dus niet afhankelijk worden gesteld van een
ander bod. Bij bieding op afzonderlijk activa dient het bod per onderdeel te worden
gespecificeerd. Ook de niet direct financiële componenten van het bod (bijvoorbeeld aantal
over te nemen werknemers) wegen mee. De curator behoudt het recht van gunning voor. Het
voorbehoud van toestemming door de rechter-commissaris geldt. Alles wordt as is, where is
verkocht, zonder garanties. Rechten van derden moeten worden gerespecteerd.

31. HR 7 september 2001, JOR 2001/244, m.nt. Wessels.
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dwingen. De uiteindelijke verkoop heeft plaats gevonden op een bedrag hoger
dan het laatste bod van de buurman die het perceel níet kreeg. Die gefrustreerde
buurman heeft bovendien na gunning door de curator aan de uiteindelijk
koper onder voorbehoud van toestemming door de rechter-commissaris, ook
nog eens een bod gedaan dat tonnen lag boven de door de curator met die
andere partij overeengekomen verkoopprijs. Mede op basis daarvan heeft de
gefrustreerde buurman de rechter-commissaris op de voet van art. 69 Fw32

verzocht om goedkeuring aan de transactie te onthouden. Dat verzoek strandde,
ook in hoger beroep bij de rechtbank. Een en ander leidde de Hoger Raad tot
een overweging33 die het verdient hier te worden geciteerd, en die meteen
helder maakt wat rechtens is in situaties als deze.

‘Hetgeen de Rechtbank heeft overwogen moet aldus worden begrepen dat het
naar haar oordeel met de aan een behoorlijke afwikkeling van een faillisse-
ment in strijd zou zijn te aanvaarden dat een, buiten de door de curator over
verkoop van een tot de behorend goed gevoerde onderhandelingen staande,
derde, nadat hij heeft kennisgenomen van het door de curator bereikte
onderhandelingsresultaat, kan bewerkstelligen dat het goed alsnog aan
hem moet worden verkocht door een hoger bod uit te brengen. Door aldus
te oordelen heeft de Rechtbank niet van een onjuiste rechtsopvatting blijk
gegeven.’

Conclusie

De regels van het spel rond de meerdere biedingen op boedelbestanddelen
zijn eigenlijk wel duidelijk. Wat mij betreft vormen meerdere biedingen op
boedelbestanddelen dus géén probleem. Tenzij evidente redenen als hierboven
weergegeven onmiskenbaar een andere kant op wijzen, kan een curator het
zich niet veroorloven de onderneming van de failliet te verkopen zonder ten
minste een reële poging te hebben gedaan meerdere biedingen uit te lokken.
Ook de overige regels in dit verband zijn op de spreekwoordelijke klompen
aan te voelen. Bij het opzetten van een biedingsproces heeft de curator grote
beleidsvrijheid. Hij hoeft niet aan de hoogst biedende te verkopen. Hij moet wel
duidelijk zijn over wat hij zal gaan doen en zal zich daar vervolgens aan hebben
te houden. Hoger biedende partijen kunnen nadat een curator in overeenstemm-
ing met wat hij aan eenieder had gecommuniceerd tot zaken is gekomen, dat
niet meer doorkruisen.

32. De complicaties rond dat artikel in deze zaak laat ik hier onbesproken.
33. In rov. 3.5 van zijn arrest.
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A Corporate Cloak

De bijzondere zorgplicht van de bestuurder ná faillissement

PH.W. SCHREURS1

Iedere curator komt vroeg of laat in de situatie dat de (voormalige) directeur-
grootaandeelhouder van de failliet (DGAF) een bod uitbrengt op activa in de
boedel. En hoe vaak gebeurt het niet dat de DGAF de dag na het faillissement een
uitgewerkt doorstartplan bij hem op tafel legt? De curator weet zich in een
ongelijke strijd: tijd is alles en de relevante kennis zit aan de andere kant van de
tafel. In hoeverre mag de DGAF van die situatie gebruik maken? En kan de
curator iets doen om ervoor te zorgen dat de boedel een – naar omstandigheden –
‘fair deal’ krijgt? Begin dit jaar heeft de Hoge Raad een in dat verband uitermate
belangwekkend arrest gewezen.2 In een zaak, overigens, waarin de curator zelf
geen partij was.3

1. Feiten Ontvanger/Wesselman

Op 31 juli 2001 wordt Steenbok BV failliet verklaard. Mr. Vlaminckx wordt
curator. De heer Wesselman is bestuurder van Steenbok en houdt (indirect) 2/3e

van de aandelen. Hij is voorts 100% aandeelhouder van Nilarco. ING heeft
kredieten verschaft aan zowel Steenbok (NGL 566.000) als Nilarco (NLG
610.000) en heeft een pandrecht op inventaris, voorraden en debiteuren.
Wesselman heeft voor iedere vennootschap een borgtocht afgegeven van
NLG 250.000.

Een week na faillissement bericht de ING aan de curator dat Wesselman via zijn
vennootschap Nilarco een bod zal uitbrengen op een deel van de voorraad van
de failliet, bestaande uit een partij keramische tegels. Deze is in opdracht van de
curator getaxeerd op een executiewaarde van NLG 150.000 en op een onder-
handse verkoopwaarde van NLG 700.000. Nilarco zou daarvoor NLG 250.000
gaan bieden. De curator heeft de Ontvanger op dezelfde dag gevraagd of deze

1. Flip Schreurs is advocaat bij Boels Zanders te Eindhoven.
2. HR 11 februari 2011, JOR 2011/114 m.nt. W. van Andel (Ontvanger/Wesselman).
3. Zie over de rol en mogelijke aansprakelijkheid van de curator bij doorstart tegen een te lage

prijs: Lemstra en Van der Weide, in Jaarboek Insolad 2008, Kloeke curatoren, p. 161-177.
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zou instemmen met onderhandse verkoop van de voorraad4 wanneer een bod
‘ruim boven de liquidatiewaarde zou uitgaan’. De Ontvanger heeft daar
omgaand schriftelijk mee ingestemd.

Een dag nadien stuurt ING een brief aan Wesselman.5 ING schrijft:6

‘U berichtte de curator dat u voornemens bent een bod uit te brengen op de
voorraad tegels van Steenbok. Het bod zal NLG 250.000 excl. BTW
bedragen. U verzocht ons om deze aankoop te financieren. Naar u ons
berichtte zal deze aankoop in zijn geheel voor NLG 850.000 excl. BTW aan
Kerason groothandel BV worden doorverkocht. U bent met Kerason de
navolgende betalingscondities aangegaan. NLG 100.000 direct bij onder-
tekening van de overeenkomst, NLG 200.000 7 dagen na ondertekening en
het restant dient binnen 90 dagen voldaan te zijn.

Middels dit schrijven bevestigen wij dat wij bereid zijn deze aankoop
te financieren onder de volgende voorwaarden: Op de factuur dienen de
betalingstermijnen vermeld te worden. Tevens dient op de factuur vermeld
te worden dat de vordering is verpand aan ING en dat rechtsgeldig de
betaling alleen op uw ING-rekening kan plaatsvinden. Direct na onderteke-
ning van de overeenkomst dient deze tezamen met een compleet ingevulde
pandlijst bij ING te worden ingeleverd. Door Kerason mogen de tegels pas
worden afgehaald nadat NLG 100.000 op uw ING-rekening is bijgeschreven.

Door onze bereidheid onderhavige transactie te financieren zal ons
obligo bij Nilarco NLG 860.000 bedragen. De betalingen die u ontvangt uit
hoofde van de verkooptransactie dienen integraal in mindering te komen op
het kredietbedrag, zodat na ontvangst van het volledige factuurbedrag het
krediet in rekening-courant geheel zal zijn afgelost.’

Later die dag brengt Nilarco het bod uit aan de curator. Enkele dagen later, na
verkregen toestemming van de rechter-commissaris, verkoopt de curator de
tegels aan Nilarco, die ze direct doorverkoopt aan Kerason.

De transactie is verder volledig uitgevoerd conform de brief van ING, wier
vordering op Nilarco daardoor is geïncasseerd. Haar vordering op Steenbok

4. Waarom de curator ter zake de verkoop van de voorraad op voorhand toestemming aan de
Ontvanger vraagt, wordt niet duidelijk. Wellicht was een en ander gecombineerd met een
verkoop van bodemzaken of had de Ontvanger een pandrecht bedongen.

5. Hoe de Ontvanger aan deze brief is gekomen wordt in de casus niet duidelijk, noch of deze
brief aanleiding is voor de Ontvanger om de procedure te entameren. Aannemelijk lijkt me
dat wel. De kwestie is, naar de curator mij meedeelde, pas enige jaren na de transactie aan
het licht gekomen.

6. Omwille van de eenvoud enigszins geparafraseerd.
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heeft ING daarnaast geïnd hoofdzakelijk door uitwinning van de aan haar
verpande debiteuren.

Kort en goed, door de partij meteen door te stoten naar een derde heeft de
DGAF een winst van EUR 600.000 gerealiseerd. Een bedrag dat de curator
voor de boedel had kunnen binnenhalen, als hij maar van het bestaan van de
betreffende gegadigde had geweten.

Ik vermeld nog7 dat de handelsnaam ‘Steenbok’ eigendom was van Nilarco en
Wesselman zich in de procedure op het standpunt stelde dat Kerason geen
interesse in de tegels zou hebben zonder die merknaam.

2. Standpunten over de rol van de DGA en het oordeel
van de Hoge Raad

In de procedure die uiteindelijk tot aan de Hoge Raad8 wordt gevoerd, stelde de
Ontvanger zowel Wesselman als de ING Bank aansprakelijk uit hoofde van
onrechtmatige daad.9 Voor Wesselman ging het in deze procedure pas bij de
Hoge Raad mis.10 Rechtbank, Hof en A-G vonden, alles wikkend en wegend,
dat de DGAF niet aansprakelijk kon worden gesteld. Het Hof nam het (door
Wesselman gestelde en door de Ontvanger onvoldoende betwiste) feit tot
uitgangspunt dat de curator Wesselman niet in diens hoedanigheid van
DGAF had benaderd met de vraag of hij een goede koper wist, maar in diens
hoedanigheid van in de branche goed bekende handelsman had benaderd, met
de vraag of hij wellicht bereid was een bod uit te brengen.

Zoals in de inleiding aangegeven is dit een situatie die elke curator wel herkent.
Als na zijn benoeming duidelijk wordt dat er weinig eer te behalen valt bij
verkoop van de losse activa en van enige interesse van derden nog niet is
gebleken,11 zoekt de curator overleg met de DGAF en stelt de vraag ‘Heeft u
zelf niet overwogen nog een kans te wagen; u hoeft de hoofdprijs niet te betalen
om op de eerste rang zitten?’. Tegen een dergelijke vraag kan niemand (en

7. Om de zaak niet nodeloos zwart-wit te maken.
8. En mogelijk nog verder; de zaak is verwezen naar het Hof Den Haag.
9. Aan de hand van de feiten leek ook een actie van de zijde van curator zeer wel denkbaar. De

curator berichtte mij desgevraagd echter dat hij pas na opheffing kennis kreeg van de gang
van zaken en twijfels had over de verhaalbaarheid van een eventuele claim.

10. ING werd net een minder zware zorgplicht opgelegd door de Hoge Raad. Ik zou mij kunnen
voorstellen dat ING, die bij de Hoge Raad daardoor uit de wind bleef, opgelucht adem
haalde toen ook in derde instantie geen veroordeling volgde: een andere uitspraak was
bepaald niet ondenkbeeldig.

11. De curator berichtte mij desgevraagd dat die situatie zich hier inderdaad heeft voorgedaan.
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zeker de gezamenlijke schuldeisers niet) bezwaar hebben, zolang de curator
maar gepoogd heeft andere kandidaten te vinden,12 hij geen indicatie heeft van
misbruik van faillissementsrecht door de DGAF13 en zolang de bestuurders-
aansprakelijkheid maar niet van het dossier afspat.14

A-G Timmerman legt15 het gebruik door het Hof van de woorden ‘(voor-
malige) bestuurder’ zo uit dat de bestuurder, met wie de arbeidsrelatie (door de
curator) is beëindigd, wel nog in vennootschapsrechtelijke zin als bestuurder
moet worden beschouwd.16 De A-G constateert niettemin17 dat de bevoegd-
heden van de bestuurder na faillissement verregaand beperkt zijn en hij lijkt als
gevolg daarvan18 aan te nemen dat de op een bestuurder rustende zorgplichten
navenant afnemen, als het ware omdat deze verschuiven naar de curator.

De Hoge Raad ziet dat echter duidelijk anders. In overweging 3.5.3 stelt hij dat
de ‘bijzondere hoedanigheid van bestuurder en grootaandeelhouder’ die tot een
extra zorgplicht kan leiden, óók op Wesselman blijft rusten als hij niet in die
hoedanigheid is benaderd. Dat is dus kennelijk een jas, een ‘corporate cloak’,
die een bestuurder nimmer uit kan trekken.19

Van Andel in zijn noot tenslotte20 lijkt te suggereren dat de zorgplicht van de
bestuurder ná faillissement zelfs nog vérder gaat dan de Hoge Raad reeds vindt.
Hij komt tot dit oordeel op grond van de extra verplichtingen van art. 105/106F
en het feit dat de crediteuren van de vennootschap onbetaald zijn gebleven.21

12. Zie voor een situatie waarin de curator geacht werd onvoldoende actief te zijn geweest bij
het zoeken naar andere doorstartkandidaten dan de DGAF: Hof Arnhem 6 februari 2007,
JOR 2007/106.

13. Situaties derhalve waarin vaststaat dat een ‘eigen aangifte’ van faillissement uitsluitend
geschiedt om bepaalde belangen zoals bijvoorbeeld die van werknemers te schaden.

14. Persoonlijk heb ik geen (moreel) bezwaar tegen een doorstart met een DGAF die door de
curator op nadien gebleken gronden alsnog als bestuurder aansprakelijk wordt gesteld.

15. Sub 3.4.
16. Een aparte beschouwing zou gewijd kunnen worden aan deze overweging afgezet tegen de

zogenaamde 15 april arresten (HR 15 april 2005, JOR 2005/144 en 145), waarin de Hoge
Raad tussen die twee rollen een onlosmakelijke koppeling aanbrengt.

17. Sub 3.8.
18. Sub 3.10.
19. Het deed mij ook wel denken aan het recent (NRC 30 juli 2011) voorgestelde fel oranje hesje

met de tekst ‘werkt voor de samenleving’ dat taakgestraften kennelijk herkenbaar moet gaan
maken.

20. Bij het arrest in JOR 2011/114, sub 4.
21. Gegeven de onrechtmatigheid is in casu de vraag waar de grens zou hebben gelegen. Stel dat

Wesselman de curator op de hoogte had gesteld van interesse van een derde om de tegels
voor 850.000 te kopen. Hij had de vraag kunnen stellen: Wat krijgt Nilarco voor het gebruik
van de naam Steenbok en voor mijn inspanning? Wat zou de Hoge Raad een redelijke
vergoeding hebben gevonden: 50.000, 100.000, 200.000? Wie het weet, mag het zeggen. !
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Van Andel vraagt in zijn noot ook aandacht voor de betekenis van het arrest
voor de DGAF-doorstart.22 Hij vindt dat er redenen zijn om een dergelijke
DGAF-doorstart kritisch te beschouwen. In dit artikel wil ik na enkele
inhoudelijke beschouwingen stilstaan bij de vraag op welke wijze dat eventueel
zou moeten gebeuren.

3. De zorgplicht nader beschouwd

De corporate cloak die volgens de Hoge Raad ook ná faillissement nog steeds
om de schouders van de DGAF23 hangt, vindt kennelijk niet alleen zijn
grondslag in het feit dat de bestuurder nu eenmaal met het beheer en beleid
van de vennootschap is belast: dat is na een faillissement immers niet meer het
geval. Het gaat veel meer over de bijzondere positie die de bestuurder heeft (en
na zijn ontslag of een faillissement ook nog een zekere tijd houdt) ten opzichte
van alle andere betrokkenen bij een vennootschap. Dat zijn bijvoorbeeld:
aandeelhouders, personeelsleden, (mede)bestuurders, toezichthouders, finan-
ciers, crediteuren, klanten, eventuele overheden.24

Die bijzondere positie vloeit voort uit het feit dat de bestuurder ten aanzien van
het reilen en zeilen van die vennootschap niet alleen vanuit zijn formele
functie25 een bijzondere verantwoordelijkheid heeft, maar ook feitelijk vaak
over een enorme kennisvoorsprong en overzicht beschikt. Vaak is de DGAF
zelf (als natuurlijk persoon) degene die de meerwaarde belichaamt van de
combinatie van activa en passiva die uiteindelijk de overwinstcapaciteit van de
vennootschap bepaalt. Hij (als enige of als géén ander) kan de soms moeilijk
vast te leggen combinaties maken tussen leveranciers, klanten, knowhow,
werknemers, etc. etc.

Omgekeerd: wanneer zouden Rechtbank en Hof het wél onrechtmatig hebben gevonden?
Als de inkoopprijs niet 50% maar slechts 10% boven de liquidatiewaarde had gelegen? Als
koper Kerason volledige zekerheid voor de koopprijs had geboden? Alweer: Wie het weet,
mag het zeggen.

22. Ook zijn opmerkingen over de micro-economisch gunstige en macro-economische ongun-
stige effecten van een dergelijke DGAF-doorstart zijn de moeite zeer waard. Zie daarover
ook Santen en De Bos, in Jaarboek Insolad 2008, Het economisch belang van een doorstart,
p. 1-18.

23. Hier kunnen, als ik het arrest goed tot mij door laat dringen, afhankelijk van de feiten en
omstandigheden ook andere sterk gelieerde parijen mee bedoeld zijn en kan ook slechts
sprake zijn van een bestuurder of een aandeelhouder.

24. Over deze problematiek ook Olaerts, in Jaarboek Insolad 2008, Vennootschappelijke
beleidsbepaling in ‘zwaar weer’, p. 39-66 en Harmsen, in Jaarboek Insolad 2008, Voorbe-
reiden van de doorstart: hoever mag de ondernemer gaan?, p. 67-80.

25. Als directeur, als aandeelhouder, of als DGA. Maar m.i is – afhankelijk van wellicht zeer
bijzondere feiten en omstandigheden - ook denkbaar dat een accountant, een commissaris of
een bedrijfsleider met zo’n bijzondere zorgplicht belast wordt.
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De A-G refereert26 aan de interessante discussie omtrent de corporate
opportunity en omschrijft die als een ‘voor een vennootschap lucratieve trans-
actie’. Iedereen zal accepteren dat een bestuurder met eigen geld een staatslot
koopt en de hoofdprijs van 1.000.000 vervolgens in eigen zak steekt. Maar het
is niet aanvaardbaar dat de bestuurder (voor of ná zijn vertrek) een binnen het
kader van het bedrijf ontwikkeld procédé patenteert op eigen naam. De hiervoor
bedoelde te patenteren ‘opportunity’ is ‘corporate’ omdat het idee binnen het
kader van de onderneming is ontstaan. Die kennisvoorsprong alléén kan geen
reden zijn voor een extra zorgplicht, maar de zorgplicht die hij op grond van
zijn formele rol als bestuurder al heeft, maakt dat hij van zijn kennisvoorsprong
geen misbruik mag maken. De sleutel voor de zorgplicht is dan ook gelegen in
de combinatie van de formele positie, kennis en kennisvoorsprong.

Deze zorgplicht wordt zwaarder naarmate de vennootschap in zwaarder weer
verkeert. Naarmate de zorgen van de vennootschap toenemen neemt immers
ook de normdruk van de welbekende Beklamel-regel toe. Dat is een op de
individuele bestuurder rustende verantwoordelijkheid die afhangt van de mate
waarin hij ‘wist c.q. behoorde te weten’ van de risico’s die individuele
crediteuren lopen.27 Van Andel wijst dan ook terecht op achtergrond en effecten
van art. 105/106F en de daarop gestelde zware sanctie (lijfsdwang): deze
bepalingen veronderstellen een (door de wetgever kennelijk als vanzelfspre-
kend ervaren) zorgplicht voor een DGAF die mogelijk zelfs zwaarder is dan
voor een DGA.

Mijns inziens is overigens niet sprake van een revolutionair nieuwe zorgplicht.
De vergelijking met situaties die speelden in arresten als Albada Jelgersma28 en
Sobi/Hurks29 dringt zich op. Een kennisvoorsprong die voortvloeit uit een
bijzondere betrokkenheid als aandeelhouder- of bestuurderschap vertaalt zich
in een verantwoordelijkheid ten opzichte van andere betrokkenen die die
kennisvoorsprong niet hebben. Het niet in acht nemen daarvan is onrechtmatig.
Een kennisvoorsprong die niet voortvloeit uit een bijzondere betrokkenheid (en
ook niet op onrechtmatige wijze is verkregen) wordt daarentegen gezien als een
vrucht van gezonde mededinging. Het gaat om betrokkenheid, zorgvuldigheid
en vertrouwen; handelen dat daarmee niet te rijmen valt wordt in alle gevallen
in de rechtspraak (ook de onderhavige) behandeld als onrechtmatige daad.

26. Sub 3.9.
27. Zie ook Olaerts, a.w. p. 48 e.v.
28. HR 19 februari 1988, NJ 1988, 487.
29. HR 21 december 2001, NJ 2005, 96.
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4. Doorstart in faillissementen

De relevantie van het onderwerp is niet gering. Luttikhuis30 constateert wel-
iswaar in slechts 7% van de faillissementen een doorstart. Maar Couwenberg en
De Jong31 komen tot een doorstartpercentage van 72% in een onderzoek naar
faillissementen van bedrijven met minimaal 10 werknemers. Afgaande op mijn
eigen ervaring is de DGAF daar zéér vaak bij betrokken. Doorgaans is hij in
staat dan ook het hoogste bod uit te brengen. Dat is weinig verrassend als wordt
bedacht dat de DGAF als geen ander weet wat hij in zijn winkel heeft: de mate
van courantheid van de voorraad, de orderpijplijn, de kwaliteit van de
debiteuren, etc. Hij hoeft in zijn bod geen onzekerheidsmarge in te bouwen
(zoals een buitenstaander wel steeds zal doen) en kan die extra marge gebruiken
voor het hogere bod.

Het is derhalve in het belang van de gezamenlijke crediteuren dat de DGAF wél
mee kan bieden op een eventuele doorstart. Maatregelen die dat belemmeren
leiden tot een lagere opbrengst voor de boedel en zijn ongewenst. Daarbij moet
(als in casu) onder ogen worden gezien dat de DGAF soms verscholen waardes
in activa kent en worden stil gestaan bij de vraag of daarvoor bijzondere
voorzieningen moeten worden getroffen.

5. Bijzondere voorzieningen bij DGAF-doorstarts

Een ondernemer die na een faillissement ogenschijnlijk vrolijk verder winkelt,
is niet alleen hoogst suspect in de ogen van de man in de straat;32 er zijn ook
rechters-commissaris die een dergelijk sentiment slechts met moeite van zich
afschudden. Ik heb een rechter-commissaris meegemaakt die steevast toestem-
ming weigerde voor een doorstart door de DGAF als diens bod niet substantieel
meer bedroeg dan 10% boven de liquidatiewaarde, óók als er geen ander bod
lag. Lastig als je eigenlijk al uitonderhandeld bent, maar dit arrest geeft hem
achteraf wel een beetje gelijk.

Volgens een korte inventarisatie via vriendelijke tussenkomst van Recofa zijn er
in den lande géén protocollen, werkafspraken of standaardprocedures die
rechters-commissaris hanteren bij doorstarts indien daarbij (ook) de DGAF
betrokken is. Daarom is het noodzakelijk stil te staan bij de vraag in hoeverre,

30. Luttikhuis, 2007, Corporate recovery, de weg naar effectief insolventierecht.
31. Aangehaald bij Santen en De Bos, a.w., p. 2-3.
32. En het luisteren naar dat geluid wordt steeds meer als wenselijk beschouwd. Zie een

concreet voorbeeld in Dagblad De Limburger 7 september 2011 over een DGAF-doorstart
onder de veelzeggende kop: ‘In de brand, uit de brand.’
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danwel door RC’s, danwel door curatoren, bijzondere regels moeten worden
gehanteerd bij dergelijke DGAF-doorstarts.33

Ik heb getracht enkele praktische aanwijzingen te formuleren die gelet op het
arrest en het belang van de gezamenlijke crediteuren noodzakelijk of ten minste
zinvol zijn. Een curator kan deze eigener beweging hanteren of op verzoek van
een RC.
1. De curator moet de DGAF al bij de eerste contacten wijzen op diens

bijzondere zorgplicht en op de mogelijke gevolgen van het veronachtzamen
daarvan.

2. Veel curatoren werken met standaard vragenlijsten die de DGAF moet
invullen, voorzien van bijlagen en ondertekenen.34 Deze vragenlijst dient
het hiervoor sub 1 gestelde eveneens te benadrukken. De lijst dient onder
meer de volgende vragen te bevatten:
• Kent u iemand die mogelijk geïnteresseerd is in bepaalde activa of in

een doorstart?
• Wat moeten de activa volgens u ongeveer opbrengen?
• Bent u bekend met enig gegeven dat in het belang is van de boedel en

dat hiervoor niet is opgenomen?
3. De lijst dient af te sluiten met een door de DGAF af te leggen verklaring als

de volgende: ‘U verklaart dat u de curator alle verlangde inlichtingen en
gegevens heeft verstrekt, dat u de curator geen onjuiste of misleidende
informatie heeft verschaft en dat u geen informatie heeft achtergehouden
waarvan u moest begrijpen dat deze voor de curator en de boedel van
wezenlijk belang zou kunnen zijn.’

4. Indien de DGAF in de gelegenheid wenst te worden gesteld activa te kopen
uit de boedel of een doorstartbod uit te brengen dient hij daaraan
voorafgaand een verklaring als de volgende af te geven en te ondertekenen:
‘Ik verklaar dat ik de curator alle verlangde inlichtingen en gegevens heb
verstrekt, dat ik de curator geen onjuiste of misleidende informatie heb
verschaft en dat ik geen informatie heb achtergehouden waarvan ik moet
begrijpen dat deze voor de curator en de boedel van wezenlijk belang zou
kunnen zijn. De curator is aan de hand van die gegevens in staat zich een
juist en volledig beeld te vormen, nodig voor een optimale opbrengst van de
activa en een zo goed mogelijke afwikkeling van de boedel en in het belang
van de gezamenlijke crediteuren.’

33. Dat dit geen absurde eis is blijkt ook wel uit het feit dat de Staat geen of slechts
voorwaardelijk medewerking verleent aan DGAF-doorstarts, indien de zekerheden van
door de Staat gewaarborgde borgstellingskredieten in een dergelijk kader worden uit-
gewonnen.

34. Zie bijvoorbeeld het protocol van Schimmelpenninck terzake het onderzoek naar de oorzaak
van het faillissement, TvI 2008, 20, p. 134 e.v.
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5. Indien de curator een doorstartovereenkomst sluit met de DGAF dient deze
een clausule als de volgende te bevatten: ‘Koper, mede in zijn hoedanigheid
van bestuurder van failliet, verklaart hierbij aan de curator alle verlangde
inlichtingen en gegevens te hebben verstrekt en geen inlichtingen of gegevens
te hebben achtergehouden of verzwegen die hij redelijkerwijze aan de
curator had behoren te verstrekken en waarvan Koper, mede in zijn
hoedanigheid van bestuurder van failliet, wist of redelijkerwijs had moeten
begrijpen dat zij voor de curator zo wezenlijk zijn, dat de curator, indien hij
die verzwegen feiten of gegevens bekend was geweest, de onderhavige
Overeenkomst niet of slechts onder andere voorwaarden zou zijn aange-
gaan.’

6. Onder omstandigheden kan de curator er ook voor kiezen in de doorstart-
overeenkomst een anti-speculatiebeding op te nemen. Daarin kunnen
partijen bijvoorbeeld afspreken dat de desbetreffende actiefpost gedurende
een zekere periode niet door de koper/DGAF mag worden doorverkocht, of
dat bij doorverkoop een gedeelte van de gerealiseerde winst moet worden
afgedragen aan de curator.35

Conclusie

Omdat bij de afwikkeling van faillissementen vooral financiële belangen
betrokken zijn, zullen er altijd mensen zijn die daaruit een slaatje proberen te
slaan. In Ontvanger/Wesselman heeft de Hoge Raad een duidelijke streep
getrokken waarvan mij wel heeft verbaasd dat Rechtbank en Hof die niet
eerder trokken. In een extreem geval als het onderhavige functioneert ons
systeem dus naar behoren doordat via de weg van de zorgplicht resp. onrecht-
matige daad redres mogelijk is.

Maar in zaken waarin de feiten minder expliciet zijn, zal de rechter wellicht niet
(kunnen) ingrijpen. Het is daarom van belang bij de behandeling van een
faillissement aan de DGAF glashelder te maken dat hij een bijzondere en na
faillissement nog voortdurende verantwoordelijkheid heeft jegens de gezamen-
lijke schuldeisers. Het kan deze of gene DGAF er wellicht van weerhouden
lichtvaardig ge- of misbruik te maken van de vaak enorme kennisvoorsprong
die de diepere achtergrond vormt van de door de Hoge Raad vastgestelde
zorgplicht. Ik heb vanzelfsprekend echter niet de illusie dat het daardoor nooit
meer zal voorkomen.

35. Dit laatste heb ik in de praktijk ook wel toegepast bij activa waar de opbrengst (anders dan in
het besproken arrest) juist zeer ónzeker was en curator en koper daarom de voorkeur gaven
aan een doorverkoop met (gedeelde) winst op termijn.
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Het belang van een gemotiveerde taxatie

MR. R.J. VAN GALEN1

Artikel 176-1 Fw bepaalt dat de curator de goederen openbaar mag verkopen en
met toestemming van de rechter-commissaris onderhands. Dit artikel werd
ingevoerd bij de herziening van het faillissementsrecht ter gelegenheid van de
totstandkoming van de huidige faillissementswet. Voordien bestond er een
ingewikkelder regeling. De Raad van State maakte nog wel enig bezwaar tegen
de mogelijkheid onroerend goed onderhands te verkopen met toestemming van
de rechter-commissaris, maar, zoals fijntjes werd opgemerkt in het regerings-
antwoord, aangezien de Raad van State daarvoor helemaal geen redenen gaf,
liet de minister zich niet afschrikken.

Waarom die regel dat de curator toestemming nodig heeft van de rechter-
commissaris om de goederen onderhands te verkopen? Is dat omdat openbare
verkoop de gewone gang van zaken is en onderhandse verkoop de uitzonde-
ring? Mij komt voor van niet. De gedachte is veeleer dat in geval van een
veiling er minder behoefte bestaat aan toezicht op de prijsvorming (die immers
in het openbaar plaatsvindt) dan bij een onderhandse verkoop. Met name zal
vastgesteld moeten worden of een redelijke inspanning is verricht om ge-
gadigden te benaderen en om een goede prijs te behalen. Toetsing van de
werkzaamheden van de curator ligt daarom voor de hand. In de regeling van de
schuldsaneringsregeling (artikel 347-2 Fw) heeft de wetgever voor het omge-
keerde stelsel gekozen. Daar is bepaald dat de bewindvoerder onderhands
verkoopt of, met toestemming van de rechter-commissaris in het openbaar.
Zoals uit het voorgaande moge volgen is dit mijns inziens een ongelukkige
bepaling die de rol van het toezicht van de rechter-commissaris bij de onder-
handse verkoop miskent.

Artikel 176 Fw ziet op verkopen door de curator na de verificatievergadering
indien de staat van insolventie is ingetreden. In de ogen van de wetgever van
1896 vormde de periode tot aan de verificatievergadering slechts een con-
servatoire fase. De memorie van toelichting2 wees er in dit verband op dat de
gefailleerde een akkoord kon aanbieden in de verificatievergadering en dan de
boedel ongeschonden moest kunnen terugkrijgen. Op grond van artikel 101 Fw
mocht de curator in de periode tot aan de verificatievergadering slechts in

1. Mr. R.J. van Galen is advocaat bij NautaDutilh te Amsterdam.
2. Van der Feltz II, p. 64.
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beperkte mate goederen verkopen, namelijk (i) indien dat noodzakelijk is ter
bestrijding der kosten van het faillissement of (ii) indien de goederen niet dan
met nadeel voor den boedel bewaard kunnen blijven. Bij het laatste denken men
aan vis en fruit. Hoewel wellicht niet geheel bedoeld heeft een arrest van de
Hoge Raad van 27 augustus 1937, NJ 1938, 9 dit stelsel omgegooid en in
wezen de belemmeringen in artikel 101 Fw voor verkopen in de eerste periode
opgeheven. Daarmee verviel dan ook een belangrijke reden om de verificatie-
vergadering kort na de opening van het faillissement te houden (zoals min of
meer voorgeschreven door artikel 108-1 Fw, maar in ieder geval door de
wetgever bedoeld). Als de curator dan toch meteen alle activa kan verkopen,
kan men met de verificatievergadering ook wel wachten totdat er een verwach-
ting bestaat dat er iets uitgedeeld kan worden. Anders draven al die crediteuren
op voor niets. Daar is op zich wel iets voor te zeggen. Alleen, en dit geheel ter
zijde, komt het mij voor dat de procedure tot opening van het faillissement dan
nu te licht is en de motiveringsplicht ten aanzien van de faillietverklaring te
beperkt. Die procedure, waarin maar een zeer beperkte toetsing plaatsvindt, was
bedoeld om te beoordelen of een conservatoire fase moest ingaan: de schulde-
naar had in feite tot aan de verificatievergadering nog de gelegenheid om orde
op zaken te stellen. Nu leidt die procedure in feite meteen de vereffening in van
het vermogen van de schuldenaar in. De realiteit is echter dat het in de meeste
gevallen geen zin heeft om met de verkopen te wachten tot de verificatiever-
gadering. In tegendeel, de enige kans om nog een behoorlijke opbrengst te
realiseren is er veelal in gelegen dat verkopen van individuele activa of een
doorstart van de onderneming met grote voortvarendheid plaatsvindt. Een
activatransactie is vrijwel steeds een veel praktischer oplossing dan een
akkoord. Ik zou dan ook menen dat er eerder reden is de procedure tot opening
van het faillissement met meer waarborgen te omkleden dan om het oude stelsel
in ere te herstellen.

De Faillissementswet bevat overigens nog een andere interessante bepaling die
niet wordt nageleefd. Artikel 94 Fw bepaalt namelijk dat de curator meteen na
de opening van het faillissement overgaat tot het opmaken van een lijst van de
activa (onderdeel van de boedelbeschrijving). In die lijst moet aan de activa ook
een waarde worden toegekend. Zo nodig kan de curator de goederen daartoe
laten taxeren. De lijst dient te worden toegevoegd aan het griffiedossier en is
dus openbaar. In de Jomed zaak (HR 21 januari 2005, NJ 2005, 249) werd
gevorderd dat een dergelijke lijst werd opgemaakt, maar zelfs een jaar na
opening van dat faillissement vond de Hoge Raad het niet nodig dat dit
gebeurde. De eisen van artikel 94 Fw vormen dan ook een dode letter.
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In de INSOLAD Praktijkregels voor curatoren die in 2004 van kracht werden
stond (regel 3.1):

‘De curator verkoopt slechts dan onderhands activa als aannemelijk is dat
de opbrengst voor de boedel per saldo gelijk of groter is dan bij een
openbare verkoop alsmede in het geval dat daarmee een ander zwaar-
wegend belang is gediend dat een prudent handelend curator zich mede
behoort aan te trekken.’

In de toelichting op dit artikel stond dat de hoofdregel bij de verkoop van activa
openbare verkoop was en voorts:

‘De curator kan met toestemming van de rechter-commissaris besluiten tot
een onderhandse verkoop, echter uitsluitend als de opbrengst voor de
boedel per saldo - dus na aftrek van alle directe en indirecte kosten - gelijk
of hoger is dan bij een openbare verkoop.’

Dit jaar zijn die regels gewijzigd. Het nieuwe artikel 3.1 spreekt geen voorkeur
meer uit voor openbare verkoop en brengt aldus tot uitdrukking dat er geen
principiële voorkeur bestaat voor openbare of onderhandse verkoop. De vraag
welke gebruikte methode de voorkeur verdient hangt af van de verwachting
welke methode de beste resultaten zal brengen. De eerste zin van de nieuwe
praktijkregel 3.1. luidt: ‘De curator verkoopt de activa op zodanige wijze dat de
meeste kans bestaat op een goede opbrengst.’ Hiermee wordt tevens tot
uitdrukking gebracht dat niet altijd per se naar de hoogst mogelijke opbrengst
gestreefd hoeft te worden. Denkbaar is bijvoorbeeld een situatie waarin de
curator over een heel behoorlijk bod beschikt, maar het misschien toch mogelijk
is op een later moment nog een beter bod te krijgen. Moet de curator dan het
uitgebrachte bod laten schieten in de hoop dat hij in staat is het hogere bod nog
te verwerven, maar met de kans dat hij het deksel op de neus krijgt? Natuurlijk
niet. De vraag of – met name bij een onderhands verkoopproces – onder-
handelingen met een gegadigde zonder deal moeten worden beëindigd in de
hoop op een beter bod van een nieuwe gegadigde is een hele lastige. Soms is
het beter de vogel in de hand maar te nemen dan te blijven schieten op vogels in
de lucht. Daarom is de veel gehoorde stelling dat de curator naar opbrengst-
maximalisatie moet streven te ongenuanceerd. In de toelichting op de praktijk-
regel is dit als volgt tot uitdrukking gebracht:

‘De curator hoeft niet in alle gevallen te streven naar de hoogst mogelijke
opbrengst. In sommige gevallen kan het streven naar de hoogst mogelijke
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opbrengst immers ook een verhoogd risico met zich brengen dat juist een
lagere opbrengst verkregen wordt.’

De opkomst van de internetveiling heeft de onderhandse verkoop minder
gangbaar gemaakt. Veel curatoren zijn enthousiast over de mogelijkheden die
internetveilingen bieden. Zij zijn betrekkelijk goedkoop, komt er geen goed bod
uit dan is het altijd nog mogelijk een onderhands proces te beginnen en zij
verschaffen een zekere mate van objectiviteit. Niettemin is de onderhandse
verkoop nog steeds van belang.

Het vereiste dat de onderhandse verkoop met toestemming van de rechter-
commissaris moet plaatsvinden is overigens door de Hoge Raad genuanceerd.
Bij sommige rechtbanken is het gebruik dat de curator de verkoop uitonder-
handelt en pas op het laatst de handtekening van de rechter-commissaris vraagt.
Een gegadigde die nog een bod wil uitbrengen nadat de overeenstemming
tussen de curator en de koper bereikt is en voordat de rechter-commissaris zijn
goedkeuring heeft gegeven kan nog wel eens achter het net vissen. Zo besliste
de Hoge Raad in HR 7 september 2001, NJ 2001, 562 (Mayr-Melnhof/Spliet
q.q.). De curator had initiële biedingen uitgelokt van een aantal gegadigden in
verband met de verkoop van een stuk grond met opstallen. Het doel van het
uitlokken van deze initiële biedingen was om een gegadigde te selecteren
waarmee zou worden dooronderhandeld. Ook Mayr-Melnhof had een bod
uitgebracht, maar dat was het laagste bod. De curator onderhandelde exclusief
door met een ander (Van Oorsprong) en kwam tot een koopovereenkomst
(onder voorbehoud toestemming rechter-commissaris). Hangende de toestem-
ming van de rechter-commissaris wendde Mayr-Melnhof zich tot de rechter-
commissaris en bood over het aanvaarde bod heen. De rechter-commissaris
verleende niettemin toestemming voor het aangaan van de overeenkomst met
Van Oorsprong. In een door Yaangespannen artikel 69 Fw-procedure oordeelde
de Hoge Raad dat de rechter-commissaris bij het verlenen van goedkeuring aan
de overeenkomst met van Oorsprong aan het inmiddels door Mayr-Melnhof
uitgebrachte bod mocht voorbijgaan. In onder meer het arrondissement Zutphen
was het beleid ontwikkeld dat curatoren in faillissementen ervan mochten
uitgaan dat de rechter-commissaris toestemming zou geven tot onderhandse
verkoop van een tot de boedel behorend goed zonder dat, voorafgaand aan de
onderhandelingen over de verkoop, toestemming daartoe van de rechter-
commissaris behoefde te worden gevraagd. De Hoge Raad sauveerde dit beleid
en oordeelde dat daardoor niet miskend werd dat voor de uiteindelijke verkoop
de door art. 176 lid 1 Fw vereiste toestemming van de rechter-commissaris voor
het aangaan van de overeenkomst is vereist. Hij achtte dit beleid niet in strijd
met het wettelijk stelsel.

R.J. van Galen

234



In geval van onderhandse verkoop wordt vrijwel steeds een taxatie gevraagd.
Soms, als de verkoop plaatsvindt door de bank als zekerheidscrediteur, zal zo’n
taxatie gevraagd worden door de bank. De curator zal dan beoordelen of de
opbrengst een redelijke is. Dat zal hij met name moeten doen als te verwachten
valt dat na uitwinning van alle zekerheden er nog iets overschiet voor de
boedel, of als er vrije baten zijn waar de bank met een restvordering in zal
willen meedelen. Soms zijn goederen ook al getaxeerd vóór het faillissement.
Soms zal de curator laten taxeren. Indien een dochtervennootschap verkocht
wordt een waarderingsrapport veelal opgemaakt door een accountantskantoor.
Meestal bevat zo’n rapport een uitgebreide onderbouwing van de getaxeerde
waarde aan de hand van cashflow prognoses en dergelijke. Taxaties van
roerende zaken geschiedt veelal door aparte taxatiebureaus zoals Troostwijk
of het NTB. Dergelijke rapporten plegen diverse waardes te geven, zoals
onderhandse en liquidatiewaardes, maar een onderbouwing ontbreekt vaak
geheel. Een kort rondje langs enkele curatoren en rechters-commissaris leverde
op dat niet altijd zonder meer op deze taxatierapporten wordt afgegaan. Zo zijn
er omstandigheden waaronder een taxatierapport met scepsis wordt bekeken,
zoals wanneer het voor het faillissement is opgesteld op verzoek van de
bedrijfsleiding die een activatransactie in faillissement overweegt waarbij
oude belanghebbenden aan de zijde van de koper optreden. Soms wordt ook
wel een tweede taxatie gevraagd. In hoeverre men afgaat op een taxatierapport
hangt ook wel enigszins af van de goede naam en faam van het taxatiebureau.
Het is echter niet de enige factor waardoor de rechter-commissaris zich laat
leiden. Zo zal hij, wanneer het om enigszins substantiële activa gaat, soms ook
van belang vinden in hoeverre de curator inspanningen heeft verricht om zoveel
mogelijk gegadigden te bereiken of althans zoveel gegadigden te bereiken dat
competitie kan ontstaan. Ook wanneer een curator met een onderhands bod
komt dat boven de getaxeerde liquidatiewaarde ligt kan er ook nog wel eens
aanleiding zijn te streven naar een hogere opbrengst. Echter het taxatierapport
heeft ontegenzeggelijk grote invloed en in de gevallen waarin een koop-
overeenkomst tot stand kan komen dat 10% of meer boven de getaxeerde
liquidatiewaarde ligt, wordt niet snel toestemming geweigerd.

Het is opmerkelijk dat in Nederland toch tamelijk kritiekloos met de taxatie-
rapporten wordt omgesprongen. Ik heb van verschillende kanten vernomen dat
in de Verenigde Staten het grootste deel van de geschillen in faillissement gaat
over de waardering van de goederen. Daarbij zal overigens wel een rol spelen
dat de zekerheidscrediteur onder Amerikaans faillissementsrecht doorgaans
geen separatist is. Het Amerikaanse stelsel houdt grosso modo in dat de curator
(of de debtor in possession) de goederen tot zich neemt en dat daarbij de waarde
van die goederen wordt bepaald. Verkoopt de curator de goederen vervolgens
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als onderdeel van een geheel dan keert hij de aldus vastgestelde waarde aan de
zekerheidscrediteur uit. Verkoopt de curator de goederen nadat deze in waarde
zijn gestegen, dan is het verschil voor hem. Echter ook onder andere stelsels,
zoals het Duitse, is de zekerheidscrediteur doorgaans geen separatist, maar daar
komen toch minder procedures over de waarde van de goederen voor. In
Nederland zijn de rechten van crediteuren bij het bepalen van de waardes
(vooral van belang bij de beslissing omtrent de verkoop) zeer beperkt. Een
crediteur kan zich wenden tot de rechter-commissaris om te proberen de
verkoop tegen een bepaalde prijs te laten ver- of gebieden, maar tegen een
beslissing op zijn verzoek staat geen hoger beroep open. Dat betekent in feite
dat de crediteur niet over een adequate gerechtelijke procedure beschikt. De
rechter-commissaris kan mijns inziens niet als rechter beschouwd worden
omdat hij vertrouwelijk overleg voert met de curator, al dan niet over de
voorgenomen verkoop. Hij is veeleer een commissaris. Niet alleen zijn de
beroepsmogelijkheden voor de crediteuren dus zeer beperkt, zij moeten boven-
dien zelf de kat de bel aanbinden. Ingeval van voorgenomen verkopen wordt
immers niet op initiatief van de curator of de rechter-commissaris een
schuldeisersvergadering in faillissement belegd of een zitting gehouden. Tegen
de tijd dat een crediteur wakker wordt is het vaak al te laat. Tegen de beslissing
van de rechter-commissaris om machtiging te geven aan de curator over te gaan
tot onderhandse verkoop staat overigens geen beroep open voor de schuldeisers
(HR 3 juni 1994, NJ 1995, 341 (Antillen/Komdeur q.q.) Dan is er nog de
mogelijkheid van een schuldeisercommissie die door de curator over voor-
gnomen verkopen geraadpleegd moet worden (art 78-1 Fw). In de meeste
faillissementen wordt echter geen schuldeisercommissie benoemd.

Het is de vraag of dit alles zo erg is. Er is een argument dat wij in Nederland
goede resultaten boeken met faillissementen omdat deze snel en efficiënt
worden afgewikkeld, althans omdat de activa snel en zonder al te veel poespas
verkocht kunnen worden. Dat is ontegenzeggelijk een voordeel. Er zijn, zo
wordt wel gesteld, buitenlandse systemen waarbij de verkoop van activa en met
name van een onderneming in faillissement met zoveel procedurele voor-
schriften en termijnen omgeven is dat een doorstart zonder aanmerkelijk
waardeverlies doorgaans niet te realiseren is of althans bemoeilijkt wordt.
Het gras groeit maar het paard gaat dood. En de crediteur heeft weinig aan al die
rechtsbescherming als het resultaat onbevredigend is. Aan de andere kant weten
wij niet echt of de opbrengsten in Nederland wel zo goed zijn. Daarvoor gaan
wij af op die taxatierapporten die, als het niet gaat om de verkoop van een
vennootschap met een onderneming, doorgaans in het geheel niet onderbouwd
zijn. Zelfs de taxatie voor de WOZ-waarde van mijn woning is doorgaans beter
onderbouwd.
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Nu die taxatierapporten zo’n centrale plaats innemen en de crediteuren weinig
middelen hebben om een voorgenomen verkoop aan te vechten laat zich de
vraag stellen of niet geëist zou moeten worden dat die taxatierapporten wel
expliciet maken hoe de taxateur tot zijn waardering is gekomen. Zo zou ik mij
kunnen voorstellen dat bij taxatie van onroerend goed wordt aangegeven van
welke vierkante meterprijs is uitgegaan en op basis van welke gegevens. Voorts
zou kunnen worden aangegeven welke factoren vervolgens de waardebepaling
nog hebben beïnvloed. Bij roerende zaken zou ook aanmerkelijk meer vermeld
kunnen worden over het marktonderzoek dat de taxateur heeft verricht of over
welke marktgegevens hij heeft beschikt. Iedere deskundige moet zijn oordeel in
zijn deskundigenrapport kunnen onderbouwen en taxatie van goederen berust
niet op een door hogere machten gegeven inzicht. Ik kan mij voorstellen dat
taxateurs er niet om staan te springen om hun brongegevens te openbaren,
omdat de concurrentie daar dan gebruik van zou kunnen maken. Ik zie echter
niet in dat de afnemers van de taxaties (curatoren, banken en rechters-
commissaris) zich aan dat bezwaar veel gelegen zouden moeten laten liggen.
Verantwoording van het oordeel van de taxateur zal naar mijn mening boven-
dien tot betere taxaties leiden, omdat zij de taxateur dwingt zich rekenschap te
geven van zijn methodes. Waar de taxatie zo’n essentiële bouwsteen vormt in
het verkoopproces en de correctiemechanismen eigenlijk ontbreken (althans
voor de crediteuren) meen ik dat de curator in het belang van die crediteuren
gehouden is dergelijke eisen aan het taxatierapport te stellen.

Het belang van een gemotiveerde taxatie
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Bevindingen van adviseurs en taxateurs over
ondernemende curatoren

MR. J.J.H.M. VAN THIEL EN P. BLEES1

1. Inleiding

Wij waren vereerd bij het ontvangen van de uitnodiging van Insolad om een
bijdrage te leveren aan de Lustrumbundel ter gelegenheid van het 4e lustrum
van Insolad. Zeker gelet op het onderwerp (De Ondernemende curator) dat –
mede gezien onze ervaringen met een breed scala aan curatoren – steeds
actueler wordt. Aan de ene kant is er het keurslijf van de (Faillissements-)wet,
die de curator slechts een beperkte bewegingsvrijheid geeft, aan de andere kant
de praktijk van het operationeel houden van de onderneming, ten behoeve van
een optimale opbrengst dan wel vergroting van de kans op een doorstart. De
curator ondervindt naar onze mening vaak dat hij spitsroeden moet lopen
(gelukkig niet in letterlijke zin van het woord, zoals te doen gebruikelijk bij
militairen, die in de 19e eeuw lijfstraffen konden krijgen, waarbij de veroor-
deelde met ontblote rug een parcours moest afleggen tussen een haag van
militairen, die hem daarbij op de rug sloegen). Het kordaat voortzetten van de
onderneming met als doel opbrengst maximalisatie door middel van een
doorstart met zoveel mogelijk ‘tevreden’ crediteuren, zoals separatisten, per-
soneel, bevoorrechten en niet-bevoorrechten, noopt de curator vaak tot het
aangaan van (financiële) verplichtingen, die hij of zij aan het einde van de rit
moeten kunnen nakomen. Daarbij hebben we nog niet eens het spook van de
aansprakelijkheid genoemd, dat steeds vaker om de hoek komt kijken. Een
rondje langs de velden leert ons dat zij, de curatoren, zich misschien nog liever
letterlijk spitsroeden zien lopen dan de toenemende aansprakelijkheidspraktijk
te aanvaarden.

Wij zullen in onze bijdrage onze bevindingen geven over de curator, zoals wij
die zien optreden in faillissementen en in hoeverre hij of zij daarin ‘onder-
nemend’ optreedt. Voor een goed begrip zullen wij in het vervolg van deze
bijdrage aangeven wat wij verstaan onder een ‘ondernemende curator’. Dat
zullen wij doen door middel van een vergelijking van de curator, zoals de wet

1. Mr. J.J.H.M. van Thiel en P. Blees zijn beiden werkzaam bij het Nederlands Taxatie- en
Adviesbureau B.V. te Hoevelaken.
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hem of haar ziet, met de ondernemer zoals wij die in de dagelijkse praktijk van
het bedrijfsleven zien. Verder bekijken we het ‘ondernemende’ karakter van de
curator in de verschillende stadia van afwikkeling van de boedel, zoals bij
tijdelijke voortzetting van de onderneming, verkoop van de onderneming via
een doorstart en verkoop van afzonderlijke activa van de onderneming.

Tot slot zullen wij onze visie geven op de ‘ondernemende’ wijze waarop de
curator op een voor alle betrokken partijen optimaal resultaat kan bereiken bij
de afwikkeling van de boedel.

2. Omschrijving van de rol van de curator

Ofschoon de wet niet voorschrijft aan welke eisen de curator zou moeten
voldoen, is de curator in bijna alle gevallen een advocaat (en in toenemende
mate een advocaat, die zich heeft gespecialiseerd op het gebied van insolventie-
recht en daarvoor ook is gekwalificeerd en lid is van de beroepsgroep Insolad).
In Nederland, maar ook in veel Europese landen, wordt een advocaat vaak tot
curator benoemd, waarbij dus gekozen wordt voor een juridische invalshoek. In
Angelsaksische landen wordt de functie van curator vaak uitgeoefend door een
accountant, waarbij dus wordt gekozen voor een financiële invalshoek. Onge-
acht de ‘geaardheid’ van de curator, dient hij of zij naar de normen van de wet
op te treden namens de gezamenlijke schuldeisers, waarbij de failliete boedel
moet worden beheerd en vereffend. Daarnaast dient de curator ook belangen
van maatschappelijke aard te betrekken bij de afwikkeling van de boedel, zoals
continuïteit van de onderneming en werkgelegenheid.

De Nederlandse curator is dus veelal een jurist en deze jurist zal in de regel met de
wettekst in de hand datgene doen wat hem of haar door de wet is opgedragen.
Doordat die wet ook beperkingen kent bij de uitoefening van de taak van curator,
zal de curator vaak geen handelingen kunnen verrichten, die voor de boedel een
gunstig effect zouden kunnen hebben. Het aangaan van overeenkomsten met bij
voorbeeld dwangcrediteuren om de afronding van projecten mogelijk te maken,
zal door de curator met de nodige scepsis worden bekeken, voordat daarover
een beslissing wordt genomen, vanwege het aangaan van een (financieel) risico
en een mogelijk onzekere opbrengst. Een ideale situatie voor een curator zou
kunnen zijn, dat direct na een faillissement een doorstart kan worden gerealiseerd,
waarbij de failliete onderneming tegen een zo hoog mogelijke opbrengst en met
behoud van zoveel mogelijk personeel kan worden verkocht. Als daarbij ook nog
een substantieel deel van de opbrengst aan de boedel toekomt, dan is het
faillissement met succes afgerond zonder dat daarvoor grote risico’s zijn gelopen.
Idealiter eindigt het faillissement dan ook nog met een uitdelingslijst, zodat ook
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minder preferente en/of concurrente crediteuren nog een deel van de opbrengst
ontvangen. U zult begrijpen dat deze situaties niet vaak voorkomen en dat het nog
maar de vraag is of een doorstart haalbaar is en of er überhaupt geld in de boedel is
(te verwachten). Daarnaast is de curator vaak, naast zijn/haar rol als nieuwe
directie van de onderneming, ook een soort procesbegeleider. Immers, hij/zij dient
in het belang van de boedel te streven naar een zo optimaal mogelijk resultaat bij
de vereffening, maar komt op zijn/haar pad veel struikelblokken tegen in de vorm
van derden rechthebbenden zoals leveranciers met een eigendomsvoorbehoud,
retentors, dwangcrediteuren en last but not least separatisten, die zich kunnen
gedragen alsof de curator niet bestaat.

De curator wordt dus in de uitoefening van zijn taak niet alleen beperkt door het
kader van de wet, maar ook door de afhankelijkheid van andere partijen, die in
het faillissement een rol spelen.

Al met al dient de curator een behoudende koers te varen en is er geen ruimte
voor experimenten, initiatieven, suggesties voor een andere bedrijfsvoering of
het ontwikkelen van producten. De onderneming is immers opgehouden te
bestaan. Er is dan – voorafgaand aan het faillissement – al vaak en intensief het
een en ander geprobeerd om de onderneming in zwaar weer op de rails te
krijgen door o.a. te snijden in de kosten, het management te versterken of
anderszins. Het is als een trein, die te hard rijdt of de verkeerde wissel neemt, en
na vergeefse bijsturing toch ontspoort. De curator dient te brokstukken op te
ruimen en dient daarbij de nodige zorgvuldigheid in acht te nemen en de
belangen van gedupeerden te behartigen. Zo ook is het faillissement een
eindstation voor een onderneming, die is opgehouden te bestaan en de curator
staat voor de taak de onderneming op te ruimen. In dat licht is er voor
ondernemerschap geen plaats meer en zou je de curator geen ondernemende
taak meer toedichten.

3. Omschrijving van de rol van de ondernemer

Daar waar de curator pas bij de eindfase van een onderneming de directie gaat
voeren, is de ondernemer degene, die een onderneming start, de onderneming
voert dan wel uitbreidt. Hij of zij stelt zich ten doel om inkomen te verschaffen
door met een bepaalde combinatie van arbeid, kapitaal en kennis een bedrijf te
leiden. De ondernemer neemt initiatieven en jaagt marktkansen na. Het
onderscheidt hem van iemand die in loondienst is, die daarmee ook beoogt
geld te verdienen.2 In het ondernemerschap kan de ondernemer zijn of haar

2. De ondernemer volgens http://nl.wikipedia.org/wiki/ondernemer.
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eigen ideeën uitvoeren en is niet afhankelijk van anderen, die hem of haar
opdrachten geven. De ondernemer heeft dus veel meer vrijheid en is zelf-
standig. Die vrijheid en zelfstandigheid brengen met zich mee dat de onder-
nemer risico loopt. Hij of zij is vaak de bepalende factor, die de onderneming
tot een succes kan maken. En gaat het mis, dan kan dat vaak het einde van de
onderneming betekenen. In veel theorieën over economische vooruitgang wordt
de rol van de ondernemer vaak niet genoemd. Echter, wel door Schumpeter, die
de ondernemer ziet als bron voor vernieuwing en vernieuwing leidt volgens
hem tot economische vooruitgang. Economische vooruitgang komt er door
ondernemers, die gedurfde beslissingen nemen, nieuwe producten op de markt
brengen, nieuwe afzetmarkten ontdekken etc. Nu zijn niet alle ondernemers
vernieuwers of innovators. De vernieuwers en innovators nemen initiatieven,
roeien vaak tegen de stroom in en hebben een vooruitziende blik. Als de weg
bereid is, dan komen de volgers of imitators, die de genoemde initiatieven
verder uitbouwen en bewaken. De manager moet daarentegen meer gezien
worden als degene, die op de tent past.3

Met inachtneming van bovenstaande vraagt u zich wellicht af hoe de curator
zich als ondernemende curator zou kunnen of moeten kwalificeren. Is het de
innovator, de imitator of de manager, die met handen en voeten is gebonden? Of
zou de curator eigenschappen van deze drie karakteristieken moeten kunnen
hebben en gebruiken in zijn rol van curator?

4. De huidige praktijk en onze bevindingen over (niet-)ondernemende
curatoren en de gewenste integrale aanpak

In het navolgende hoofdstuk 4 wordt een drietal situaties geschetst waarin naar
onze mening ‘ondernemende’ kwaliteiten van de curator worden gevraagd.
Daarbij geven we aan wat onze bevindingen zijn in de huidige praktijk en
vervolgens geven we aan wat naar onze mening een wenselijke situatie zou zijn
voor een optimaal resultaat voor de boedel: de integrale aanpak.

4.1 De curator zet de onderneming voort

De Praktijkregels voor curatoren geven aan dat ‘de curator de onderneming
alleen dan voortzet als aannemelijk is dat het belang van de boedel of een ander
zwaarwegend belang, dat een prudent handelend curator zich mede behoort aan
te trekken, dat vergt’.4 Dat zal in het algemeen zo zijn als er per saldo extra

3. Schumpeter’s ondernemer, NRC Handelsblad, datum onbekend.
4. Praktijkregels Curatoren, Insolad 8 mei 2004.
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inkomsten te verwachten zijn voor de boedel. Bij voortzetting van de onderne-
ming neemt de curator gewoon deel aan het economisch verkeer en wordt
gezien als een gewone ondernemer. Dat houdt o.a. in dat de administratie goed
gevoerd moet worden, er tijdig premies en belastingen worden afgedragen, daar
waar nodig verzekeringen afgesloten worden en financiering geregeld moet
worden voor het aangaan van verplichtingen.

Wil een curator de administratie tijdens de boedelperiode goed kunnen voeren,
dan zal hij of zij zich moeten baseren op de aanwezige administratie. Echter, bij
een onderneming, die failliet is gegaan, is de administratie vaak niet op orde en
zal er op basis van deze administratie toch een liquiditeitsplan moeten worden
opgesteld, om de onderneming voort te kunnen zetten, en een administratie
moeten worden gevoerd. De curator, ook de ondernemende, zal zich mede om
die reden een aantal keren achter zijn of haar oren krabben, alvorens tot
voortzetting te besluiten.

Als de curator besluit de onderneming voort te zetten, dan zal dat op basis van
een financieel goed onderbouwd plan en in een kort tijdsbestek dienen te
worden besloten. Immers, klanten kunnen naar concurrenten lopen om hun
producten af te nemen en betalen hun uitstaande saldo’s niet, omdat ze schade
claimen vanwege niet (tijdige) levering. Personeel raakt steeds gedemotiveerder
naarmate de kans op een plek in een eventueel nieuwe organisatie onzekerder
wordt of vertrekt vanwege het vinden van een baan elders.

Nu zien wij in de dagelijkse praktijk aan de ene kant curatoren, die behoudend
zijn en de boedel – ook bij voortzetting – beheren en geen (al te grote) risico’s
aangaan, en aan de andere kant curatoren, die meer (zij het onderbouwde en
verantwoorde) risico’s nemen.

Ter illustratie kan een voorbeeld dienen van een productiebedrijf dat veel
onderhanden werk heeft. De behoudende curator zal alleen die opdrachten laten
afronden, waarvoor geen of nauwelijks een financiële verplichting behoeft te
worden aangegaan. Het werk dat (bijna) klaar is wordt uitgefactureerd en
geïncasseerd en de curator gaat over tot de verkoop van de overige activa.

Gevolg hiervan is dat een groot deel van het onderhanden werk, voorraad en
debiteuren onbenut blijft. Onderhanden werk wordt niet afgemaakt, waardoor
voorraad (grondstof- en halffabrikaat) blijft liggen en moeilijk is te liquideren
en bestaande facturen worden niet geïncasseerd, omdat orders niet worden
uitgeleverd, waardoor debiteuren schade claimen. Ook kunnen (bank-)garanties
worden geclaimd. Deze handelwijze zal niet leiden tot het meest optimale
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resultaat, maar er is dan ook geen of nauwelijks een financiële verplichting
aangegaan. Het is vaak ook moeilijk voor een curator om deze risico’s in te
schatten en uiteindelijk te nemen. Hij of zij is net benoemd en dient onder grote
tijdsdruk beslissingen te nemen op basis van summiere of misschien wel
onjuiste informatie.

Toch kan door een integrale aanpak het resultaat voor de boedel aanzienlijk
worden verbeterd. En dan komen we weer bij de ondernemende curator. Durft
hij of zij het aan om financiële verplichtingen aan te gaan en dus risico’s te
lopen. Dat zal echter niet kunnen plaatsvinden zonder een zorgvuldige afwe-
ging. De curator zal – voordat daarover een beslissing kan worden genomen –

eerst inzicht moeten hebben in de verwachte kasstromen en risico’s. Stel u
wordt benoemd als curator bij een productiebedrijf dan is het is dus zaak zo snel
mogelijk inzicht te hebben in ondermeer de volgende zaken:
– Stand van het onderhanden werk, dus een stand van de projectadministratie

(met een check naar de werkelijke fysieke situatie) waarin per project
duidelijk kan worden gemaakt wat enerzijds reeds gefactureerd is op het
project en nog betaald moet worden, wat nog gefactureerd kan en moet
worden en anderzijds welke inspanningen nog moeten worden geleverd om
het project af te ronden. Te denken valt daarbij aan materiaal dat nog moet
worden ingekocht en personeel dat nog nodig is om het project af te ronden.
Er dient dan verder ook rekening te worden gehouden met dwangcrediteu-
ren. Als voorbeeld kan dienen het materiaal dat nodig is om het project af te
ronden, bv kozijnen, staan klaar bij een leverancier, maar die wil pas leveren
als niet alleen de betreffende kozijnen worden betaald maar ook alle overige
‘oudere’ vorderingen, en een kozijn op maat laat je niet even bij een ander
bouwen.
Ook valt hierbij te denken aan logistieke dienstverleners, zoals transporteurs
en opslaghouders, die zich veelal zullen beroepen op een retentierecht en/of
vuistpandrecht. Vaak is een transporteur bekend met de onderneming en is
zij bij voorkeur de aangewezen transporteur om tijdens de boedelperiode
de uit te leveren goederen te distribueren. De transporteur zal de goederen,
die zij nog onder zich houdt, niet eerder afgeven dan nadat haar openstaande
vorderingen zijn betaald. Op basis van de juridische positie van de
logistieke dienstverlener enerzijds en de waarde van de goederen die zij
onder zich heeft versus haar vordering anderzijds, zal moeten worden
afgewogen of de goederen vrijgespeeld dienen te worden. Indien de boedel
besluit deze transporteur in te schakelen voor transporten in de boedelpe-
riode, dan zal de curator een verklaring moeten opstellen, waarin de
transporteur verklaart de goederen te zullen transporteren tegen de over-
eengekomen prijs en op deze goederen geen claim zal leggen uit hoofde van
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retentie- en of vuistpandrecht uit hoofde van de oude vordering. Tegelijker-
tijd zal de curator moeten verklaren dat hij/zij de transporteur zal betalen
voor de te leveren diensten.

– Ten aanzien van de opdrachtgever, voor wie het project wordt afgerond,
dient zeker te worden gesteld dat niet alleen het af te ronden werk wordt
gefactureerd en betaald, maar ook alle overige uitstaande vorderingen op
betreffende opdrachtgever. Voordat deze vraag gesteld wordt dient in elk
geval duidelijk te zijn of de opdrachtgever nog wel wil afnemen. Hier geldt
hoe langer het duurt dat een beslissing daarover wordt genomen, hoe groter
de kans dat de opdrachtgever het door een ander laat uitvoeren en/of met
tegenclaims komt wegens niet of te laat presteren.
Als de opdrachtgever heeft aangegeven het project door de boedel te laten
afronden, dan dient de boedel de betaling voor haar prestaties en die uit het
verleden zeker te stellen. Afhankelijk van de casus kan worden gekozen
voor een door de opdrachtgever te ondertekenen verklaring dat zij de
geleverde prestatie direct of op basis van de reguliere betalingstermijn zal
betalen naast alle overige uitstaande facturen zonder enige compensatie of
verrekening, anders dan uit hoofde van bv kwaliteitsissues. De boedel
dient – voordat ze die afspraken maakt – te laten nagaan of de betreffende
opdrachtgever een goed betalingsverleden en/of gegoedheid heeft, anders
zal er boter bij de vis moeten komen.

– De boedel zal een prognose moeten maken voor de te verwachten kas-
stromen voor een bepaalde periode – meestal de periode waarin zij nog
gebruik kan maken van het personeel – om een goed beeld te krijgen van de
(netto) te verwachten opbrengsten. Daarvoor is het o.a. noodzakelijk een
‘foto’ te maken van de activa per faillissementsdatum. Wat is de stand van
de voorraden (bij voorkeur geadministreerd per leverancier), debiteuren,
crediteuren, onderhanden werk? Deze foto is ook van belang om – gedurende
de periode dat er doorgeproduceerd wordt – het verbruik van goederen,
waarop mogelijk rechten van derden rusten, bij te houden, zodat daarover naar
leveranciers verantwoording kan worden afgelegd.

– Van belang is verder om inzichtelijk te hebben of er bepaalde intellectuele
eigendomsrechten in de boedel vallen. Stel u verkoopt als boedel voorraden
textiel met een bepaald woord- en/of beeldmerk en dit woord- en/of
beeldmerk bevindt zich in een niet-failliete vennootschap, dan kunnen de
voorraden niet worden verkocht zonder instemming van de eigenaar van het
woord- en/of beeldmerk. Dus met de eigenaar zal vooraf overeenstemming
bereikt moeten worden over de verkoop en – voor zover die toestemming er
komt – zal die doorgaans niet zonder enige financiële vergoeding worden
verleend.
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– Ook kunnen er beperkende rechten zitten op de voorraden uit hoofde van
licenties. Onderzocht dient te worden of de voorraad met toestemming van
de licentiegever verkocht dient te worden en zo ja, of die licentiegever nog
vorderingen heeft op de onderneming (dwangcrediteur).

– Vaak wordt de onderneming voortgezet voor een periode, die langer duurt
dan de periode dat het personeel nog voor de boedel kan werken. Voor de
periode daarna zou kunnen worden gekozen voor de inhuur van personeel
via uitzendbureau’s. De ‘ondernemende’ curator probeert een team van
personeel (zowel intern als extern) samen te stellen dat de voortzetting van
de productie begeleidt en de verkoop ter hand neemt. De ervaring leert dat
personeel van failliete ondernemingen snel op zoek gaat naar een baan
elders of aanbiedingen krijgt, hetgeen kan leiden tot een snel vertrek. Veelal
gebeurt dit met de medewerkers, die je hard nodig hebt bij de voortzetting
van de onderneming. Alsdan kan worden gekozen voor een extra beloning
in de vorm van een prestatiegerichte vergoeding, die afhankelijk wordt
gesteld van bv de verkochte voorraden tijdens de boedelperiode. Daarmee
wordt de medewerker behouden voor de boedel en zal hij zich ook nog extra
inspannen om de voorraden te verkopen, een en ander uiteraard binnen de
wettelijke normen.

– Vaak zijn ook (bank-)garanties gesteld (bv betalings- of uitvoeringsgaran-
ties), die door de voortzetting van de onderneming en het afproduceren van
een project kunnen worden vrijgespeeld.

Voordelen van voortzetting onderneming en integrale aanpak door ‘onderne-
mende’ curator:
1. Optimaal resultaat voor de boedel, indien de beoordeling van de kas-

stroomprognose en de risico-analyse positief uitvalt.
2. Grotere kans op behoud van klanten, in elk geval voor de korte termijn en

een beter incassoresultaat op de debiteuren.
3. Daardoor ook grotere kans op een doorstart, want de onderneming kan in

een nog zekere mate van operationele staat worden verkocht, kortom de
onderneming ziet er nog zoveel mogelijk ‘going concern’ uit.

Randvoorwaarden voor een succesvolle integrale aanpak:
1. Snel inzicht verkrijgen in de status van de te verwachten kasstromen bij

afronding onderhanden werk.
2. Risico’s vooraf inschatten en zoveel mogelijk afdekken/beperken.
3. Goede ‘foto’ maken van de onderneming per faillissementsdatum, dus

correcte voorraad-, debiteuren- en crediteurenpositie.
4. Goed monitoren van het verbruik van voorraden o.a. in verband met

rechten van leveranciers die onder eigendomsvoorbehoud hebben geleverd.
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4.2 De curator verkoopt de onderneming via een doorstart

Afhankelijk van de markt, de aard van de onderneming, de producten, het
klantenbestand etc zullen zich kandidaten melden voor een doorstart. In dat
kader zullen deze kandidaten snel willen weten ‘wat er te koop is’. De curator
zal derhalve informatie moeten verstrekken over de te verkopen activa van de
onderneming als ook over het personeel. Teneinde de onderneming zo goed
mogelijk te kunnen ‘verkopen’(dus hier ook marketing-instrument) en om zo
min mogelijk discussie te krijgen met (kandidaat-)kopers is het raadzaam een
verkoopmemorandum te produceren, waarin is opgenomen o.a. de biedings-
procedure en een zo gedetailleerd mogelijk overzicht van de activa van de
onderneming. Hier bestaat wel weer het probleem van de afhankelijkheid van
de (betrouwbaarheid van de) administratie van de onderneming. Zeker daar
waar het gaat om activa, die op activastaten van de onderneming staan vermeld
en waarvan de onderneming ook aangeeft dat deze eigendom zijn van de
onderneming, maar waarvan achteraf pas blijkt dat er rechten van derden (bv
leasemaatschappijen) op rusten. Bij voorkeur zou een dergelijk verkoopmemo-
randum via een digitale dataroom kunnen worden aangeboden, waarin het
onroerend goed, de bedrijfsinventaris, de voorraden, de debiteuren, de intel-
lectuele eigendomsrechten etc kunnen worden opgenomen, maar waarin ook
informatie over de omzet en exploitatie kan worden opgenomen alsook
informatie over het personeelsbestand (geanonimiseerd, maar wel gegevens
over leeftijdsopbouw, functie, salariëring etc). Bij een grotere onderneming kan
daarbij gekozen worden voor biedingsmogelijkheden op onderdelen, waarbij
betreffende kandidaat-koper voor dat afzonderlijk deel een inlogcode krijgt. Via
een digitale dataroom kan het verkoopproces efficiënter en sneller verlopen.
Biedingen kunnen ook weer via de dataroom lopen, zodat de curator snel en
duidelijk inzichtelijk heeft hoe de biedingen verlopen en partijen – al of niet –
kan gaan uitnodigen.

Vanzelfsprekend zal de curator ervoor kiezen – meestal samen met de betrokken
zekerheidsgerechtigde financier(s) – op die biedingen in te gaan die een zo groot
mogelijk deel van de onderneming omvatten voor een reële prijs, die ver boven de
liquidatiewaarde ligt, en waarbij ook zoveel mogelijk personeel kan worden
overgenomen. De praktijk leert dat er nog wel eens biedingen komen op
onderdelen van de onderneming of dat de biedingen tegenvallen. Hier komt de
rol van de ‘ondernemende’ curator weer om de hoek kijken. Hoe ver weet hij – als
onderhandelaar – de biedingen op te krikken naar een acceptabel niveau.

In dit onderhandelingsproces verdient het aanbeveling om advies in te winnen
bij de betrokken adviseurs omtrent de omschrijving en de prijsbepaling van de
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te verkopen activa. De vraag is of een onderhandelingsresultaat praktisch
uitvoerbaar is en verder dienen er zo min mogelijk open einden en vage
omschrijvingen van de activa in de overeenkomst te staan. Dit voorkomt
discussie achteraf. Over de bij de overeenkomst te voegen bijlagen moet
duidelijk overeenstemming zijn, want vaak wordt een bijlage bijgevoegd van
bv voorraden of debiteuren, die gedateerd is en niet de situatie per overname-
datum weergeeft.

4.3 De curator verkoopt afzonderlijke activa van de onderneming

Mocht het niet lukken om een doorstart te realiseren, dan zal de curator zijn
aangewezen op liquidatie van de activa. In het verleden werden er opkopers
benaderd, die biedingen konden uitbrengen op de activa of er werd op ouderwetse
wijze een veiling georganiseerd, dus een verkoop door een man met een hamer
in een dorpszaal. De lokale gemeenschap kwam hier op af en door o.a. het
ontstaan van kongsi’s werden geen optimale opbrengsten gerealiseerd. Thans
vinden (openbare) verkopen bijna allemaal plaats via internetveilingen, waarbij
sprake is van grotere transparantie en een veel groter bereik, hetgeen de
opbrengsten sterk heeft doen stijgen.

Toch is in de huidige tijd de curator vaak geneigd in te gaan op onderhandse
biedingen op (slechts enkele onderdelen van) de boedel. Deze biedingen lijken
op het eerste gezicht aantrekkelijk, want de curator kan op een snelle wijze van
de activa af komen. Ofschoon de curator dan ondernemingszin en handelsgeest
toont, levert dit vaak niet het beste resultaat op voor de boedel. Het nadeel van
verkoop van (onderdelen van) de boedel aan opkopers/handelaren is dat hun
biedingen veelal (ver) onder de liquidatiewaarde liggen. Dat is op zich
begrijpelijk uit het oogpunt van deze opkopers, omdat zij er zelf ook aan
willen verdienen. Verder bieden zij vaak ook op de ‘krenten uit de pap’, met als
gevolg dat de resterende activa veel minder gaan opbrengen. Immers, het totaal
aan actief in een boedel is meer waard als het in zijn geheel kan worden verkocht/
geveild, dan wanneer het in losse onderdelen aan verschillende (op-)kopers moet
worden verkocht.

Het is dus raadzaam voor de curator om bij een liquidatie van de activa, dus als
er geen doorstart is te realiseren, de activa per internetveiling aan te bieden. De
hiermee gepaard gaande kosten wegen normaliter niet op tegen het voordeel
van een veel hogere opbrengst voor de boedel bij een internetveiling.
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5. Aanbevelingen en conclusie

Bij de voortzetting van de onderneming door de curator verdient het aanbeve-
ling om, bij de analyse van de activa en de daarmee te realiseren en te
verwachten kasstromen, zowel in- als uitgaande, deze integraal en in samen-
hang te beoordelen, gebaseerd op een grondige feitelijke inventarisatie en
analyse van de goederen-, factuur- en geldstromen en alle hiermee samen-
hangende rechten binnen een bedrijf of complex van bedrijven. Daarbij spelen
ondermeer een belangrijke rol de intellectuele eigendomsrechten, doorlooptijd
productie, dwangcrediteuren en de beschikbaarheid van key-staff.

Ook bij de verkoop van de onderneming via een doorstart of via liquidatie van de
activa is het raadzaam om – vanwege de interactie tussen de activabestanddelen –
een integrale aanpak te hanteren.

Zoals wij in onze inleiding aangaven, is de curator vaak huiverig om al te grote
risico’s te nemen, zeker nu een aansprakelijkheidsstelling ‘bon ton’ is geworden.
De curator vermijdt liever het spitsroeden lopen (ook in de letterlijke zin).
Desalniettemin denken wij dat bij een zorgvuldige analyse en afweging vooraf –
die weliswaar in een kort tijdsbestek dient plaats te vinden en een positieve
uitkomst moet hebben – de curator de onderneming zo goed als mogelijk dient
voort te zetten. Hiermee kan de curator betere resultaten behalen voor de boedel
en de onderneming, in afwachting van een mogelijke verkoop, in de lucht houden.
De curator wacht dan geen haag meer met militairen, die hem lijfstraffen uitdelen
(het spitsroeden lopen), maar een erehaag met schuldeisers en andere belang-
hebbenden, die hem of haar – ondanks de geleden verliezen in het faillissement –
schouderklopjes zullen uitdelen.
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Waardemaximalisatie van de boedel

MR. DR. B.P.A. SANTEN1

TH. BUCHMANN MSC LL.M

Inleiding

Waardemaximalisatie door een goede verkoop van boedelactiva in zakelijke
faillissementen houdt iedere curator bezig. Dit vloeit voort uit diens plicht tot
beheer en vereffening van de failliete boedel (artikel 68 Fw).2 Het taxatierapport
van de taxateur dat vaak in opdracht van de bank kort voor het faillissement is
opgemaakt biedt een leidraad voor de opbrengstwaarde, maar ook niet meer dan
dat. Er is geen enkele zekerheid dat de gegeven waarden worden gerealiseerd
en evenmin dat het de best mogelijke waarden zijn. In deze bijdrage benaderen
wij de waarde van de boedel op een financieel economische manier namelijk op
basis van in het verleden gerealiseerde en voor de toekomst geprognosticeerde
resultaten. Met behulp van deze benadering ontwikkelen wij voor de curator een
nieuw instrument om te komen tot een hogere waarde van de boedel. Het
instrument is met name toepasbaar in de situatie waarin de curator een bedrijf
of een onderdeel daarvan going concern wil verkopen, maar hij daarvoor weinig
of geen belangstelling aantreft. Zeker als de curator dan maar één belangstellende
heeft weet hij bijna zeker dat, als er zoals in een perfecte markt meer gegadigden
waren geweest, een hogere opbrengst waarschijnlijk was geweest. Nu er maar één
gegadigde is kan hij vaak geen kant meer op. Hij zal zich met het geboden bedrag,
met als minimum een 10% opslag bovenop de liquidatiewaarde vermeerderd met

1. De eerste auteur is werkzaam aan de Erasmus School of Law (EUR) sectie Bedrijfseconomie
als docent in de master Financieel recht. De tweede auteur is afgestudeerd als bedrijfs-
kundige en als master Financieel recht. De auteurs danken een onbekende reviewer voor
diens grondig commentaar op een eerdere versie van deze bijdrage.

2. Daarbij behoort de curator zich te richten naar de door HR 19 april 1996, NJ 1996, 727
(Saint Maclou) geformuleerde zorgvuldigheidsnorm, namelijk dat een curator behoort te
handelen zoals in redelijkheid mag worden verlangd van een over voldoende inzicht en
ervaring beschikkende curator die zijn taak met nauwgezetheid en inzet verricht. In dit arrest
is tevens bepaald dat bij de wijze van beheren en vereffenen van de boedel betrokken
belangen van maatschappelijke aard onder omstandigheden voorrang kan toekomen boven
die van de individuele schuldeisers. Dat laatste betekent dat het absolute criterium
waardemaximalisatie onder bijzondere omstandigheden kan worden verzacht. Maar ook
dan zal waardemaximalisatie gegeven die bijzondere omstandigheden de norm zijn waarnaar
de curator zich heeft te richten.
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een bedrag voor als goodwill op te vatten elementen zoals handelsnaam, netwerk
en computerbestanden, tevreden moeten stellen – hoe hoog hij op goede gronden
het economisch potentieel van het verkochte ook mocht inschatten. De vraag rijst,
en dat is de probleemstelling van deze bijdrage, of de curator door gebruik te
maken van financieel-economische technieken die zijn gebaseerd op gereali-
seerde en verwachte resultaten in staat zou kunnen zijn om in die gevallen méér te
ontvangen dan via de huidige wijze van werken, waarbij de liquidatiewaarde van
de activa voorop staat. Daartoe komen achtereenvolgens drie aspecten aan de
orde: (1) het creëren van meer belangstelling in de markt, (2) het verstrekken van
betere financiële documentatie en (3) het verminderen van het transactierisico
voor de koper en zijn financiers door middel van het schrijven van een optie door
de curator.

Creëren méér belangstelling

De eerste vraag die de curator zich zal stellen als er boedelactiva te verkopen zijn
is: hoe bereik ik zoveel mogelijk potentiële kopers om de beste prijs uit de markt
te halen? Vaak kijkt de curator eerst naar zijn eigen netwerk, om vervolgens de
bekende faillissementsopkopers te benaderen. Via internet lijkt de markttrans-
parantie wel groter en eenvoudiger te realiseren. Maar nog steeds geldt dat de
curatoren hun boedelinformatie niet op één vaste site kwijt kunnen. Zij moeten
maar hopen dat potentiële belangstellenden op een of andere manier op informatie
over een boedel die hen zou kunnen interesseren opmerkzaam worden gemaakt.
Door het instellen van een website, waarop alle boedelinformatie tegen betaling
van een gering bedrag zou kunnen worden geplaatst en die potentiële kopers
gratis zouden kunnen raadplegen, zou meer transparantie kunnen worden bereikt.
Meer dan eens hebben curatoren maar één of twee potentiële gegadigden voor de
boedelactiva. Dat moeten er meer kunnen worden als de markt transparanter
wordt gemaakt. Voor wat betreft de aanbodzijde zouden INSOLAD of RECOFA
hier wellicht een stimulerende rol kunnen spelen. Nu al eist artikel 94 Fw dat de
curator zo spoedig mogelijk overgaat tot een beschrijving van de boedel. Deze
boedelbeschrijving ligt kosteloos ter inzage van een ieder (artikel 97 lid 1 Fw)
en ieder kan tegen vergoeding een afschrift krijgen (artikel 107 lid 2 Fw). De
RECOFA richtlijnen eisen dat curatoren de rechter-commissaris bij onderhandse
verkoop in detail informeren via het formulier ‘verzoek toestemming onderhandse
verkoop’ over onder meer de verkoopinspanningen, het aantal biedingen en het
aantal gegadigden, waarom verder pogen om te komen tot betere biedingen of
meer gegadigden geen zin heeft en zo voort. Door van curatoren in het kader van
een zorgvuldig beheer van de boedel zoals bedoeld door de Hoge Raad in HR
19 april 1996, NJ 1996, 727 (Saint Maclou) in de respectievelijke Praktijkregels
of Richtlijnen in redelijkheid te verlangen boedels in zakelijke faillissementen met
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een getaxeerde3 omvang van bijvoorbeeld meer dan € 10.000,00 met beschrijving
en foto’s op die website te zetten, zou de transparantie aan de aanbodzijde van de
markt belangrijk worden vergroot. Het zou als een moderne invulling van de
artikelen 94, 97 en 107 Fw kunnen worden gezien. Kopers (opkopers, concur-
renten, ex-personeelsleden, markttoetreders) kunnen op die centrale website zien
of er iets van hun gading is en daarop met het kantoor van de curator in verbinding
treden. Door goed beheer van de gegevens van de bezoekers van de website
kunnen wellicht later specifieke kopersgroepen voor bepaalde soorten bedrijven
of activa direct worden benaderd. Ook de vraagzijde wordt zo transparanter.

Verstrekken betere financiële documentatie

Onderdeel van die transparantie van de curator is het geven van goede
informatie. Meer dan eens wordt de curator geconfronteerd in een faillissement
met een branche of een activiteit waar hij weinig of geen verstand van heeft.
Zijn enige betrekkelijke zekerheid is de getaxeerde liquidatiewaarde. De
kopende partij daarentegen weet veelal heel goed wat hij met de boedelactiva
waarin hij geïnteresseerd is wil en wat hij daarmee hoopt te verdienen. De
curator heeft kortom al direct een enorme kennisachterstand op de markt.

Om tot een goede waarde in onderhandelingen te komen moet de curator
weten wat het financieel potentieel van de activa van de gefailleerde is. Hij zal
zich kortom moeten verdiepen in de kwaliteit en de verdiencapaciteit van de
activa. De getaxeerde liquidatiewaarde kan worden beschouwd als de absolute
bodemprijs van het actief, al is het nooit helemaal zeker dat die waarde zal
worden gerealiseerd. Maar activa werken nooit alleen. Zij vormden vóór het
faillissement een samenhangend geheel van investeringen en menselijke
activiteit gericht op het bereiken van een bepaald doel, namelijk het winst-
gevend althans kostendekkend verlenen van een bepaalde dienst of het
produceren van een bepaald product. De curator doet er goed aan zich op dat
geheel, of op relevante onderdelen van dat geheel, te concentreren.

De waarde van een groep van samenwerkende activa en mensen wordt
bepaald door de positieve cash flow die uit die activiteit voortvloeit. Die kan
worden berekend door het opstellen van een liquiditeitsbegroting waarin zo
goed mogelijk qua getal en timing (dag, week of maand) de inkomende en
uitgaande cash flows onder elkaar worden gezet. Is er, ook na een reorganisatie,
geen positieve cash flow met een bepaalde activiteit haalbaar, dan is liquidatie

3. Waar geen taxatie is zou de uit de boekhouding blijkende boekwaarde kunnen worden
gebruikt. Het voorgestelde drempelbedrag zou als de ervaringen met de voorgestelde, te
implementeren website goed zijn, kunnen worden verlaagd.
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de enige optie. Biemans4 (2004) heeft laten zien dat een goede prognose van de
cash flow kan leiden tot de bepaling van een potentiële waarde van boedelactiva
die flink hoger kan zijn dan de liquidatiewaarde. Door alle voor de toekomst
geprognosticeerde netto cash flows en de restwaarde van de investering terug te
rekenen naar de huidige waarde (dit noemen economen disconteren) komen we
tot de bedrijfswaarde van de boedelactiva. Dit is wat de activa voor een bedrijf
waard zijn. Als deze bedrijfswaarde hoger is dan de initiële investering, dan is
er sprake van (berekende) winst. Door met deze discounted cash flow (DCF)
methode verschillende scenario’s door te rekenen, kan de curator weten welke
bedragen door een koper met de boedelactiva kunnen worden verdiend. Door
deze bedragen te delen door de initiële investering, weet de curator het potentiële
rendement, en kan hij zien of er sprake is van een voor een investeerder rendabele
investering.5 Deze analyse bepaalt zijn speelruimte in de onderhandelingen met
kandidaat kopers: de overeen te komen prijs moet liggen tussen liquidatiewaarde
en bedrijfswaarde. Het bepaalt ook zijn onderhandelingspositie. Niet meer, zoals
nu vaak, vanuit een positie van onbekendheid voorzichtig manoeuvreren om tot
een (hoger) bod te komen, maar zakelijk onderhandelen op basis van de
verdiencapaciteit van het samenstel van boedelactiva.

Het feit dat de verdiencapaciteit van die boedelactiva mogelijk onder druk
heeft gestaan in de fase voor het faillissement of in de opstartfase kan lijden
onder het weglopen van personeel, wantrouwen bij leveranciers of de opstelling
van dwangcrediteuren moet daarbij door de curator worden meegewogen.
Steeds zal de potentiële koper een risicopremie moeten worden gegund: er
zijn na een doorstart immers vaak onzekerheden. Veel van die onzekerheden
zijn echter al inzichtelijk gemaakt en meegewogen bij het opstellen van de
liquiditeitsbegroting en moeten dus niet dubbel worden meegenomen.

Door het samenstellen en aan serieuze bieders ter beschikking stellen van
een informatief bid-book inclusief financiële informatie met name omtrent de
werkelijke en geprognosticeerde cash flows wordt het investeerders enerzijds
gemakkelijker gemaakt inzicht te krijgen in de verdiencapaciteit van de
investering.6 Anderzijds wordt het onderhandelingsproces op een meer realis-
tische leest geschoeid.

4. R.H.C. Biemans, 2004, Bedrijfseconomische optimalisatie van faillissementsopbrengsten,
TvI 2004/6, 63, p. 318-325.

5. De investeerder zal minimaal een rendement ter grootte van zijn eigen vermogenskostenvoet
plus winstopslag willen hebben.

6. De curator en de ingeschakelde accountant zullen normaal gesproken niet voor de juistheid
van de geleverde financiële informatie en prognoses in kunnen staan omdat deze vaak mede
zullen zijn gebaseerd op door de failliet aangeleverde en voor hen niet op heel korte termijn
controleerbare gegevens. Wenselijk is daarom dat het bid-book de bepaling zal bevatten dat
serieuze gegadigden op verzoek inzage kunnen krijgen in de gegevens waarop de cijfers zijn
gebaseerd (due-diligence).
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Stel nu dat een aantrekkelijk rendement mogelijk is maar dat de minimaal
door de curator gewenste opbrengst in het biedingsproces niet wordt bereikt.
Bieders trachten van de faillissementssituatie gebruik te maken door weinig te
bieden, of zij krijgen de financiering niet rond. Hieronder laten wij zien dat er
ook dan voor de curator nog mogelijkheden kunnen zijn om tot een hogere
opbrengst te komen.

Verminderen van het transactierisico

Wij komen aan het derde aspect. De curator kan meer belangstelling trachten te
creëren door het transactierisico te verminderen. Het transactierisico bestaat uit
twee onderdelen namelijk het ondernemersrisico en het financieringsrisico. Het
ondernemersrisico is de kans dat de aangekochte activiteit niet aanslaat in de
markt en geen winst oplevert. In het slechtste geval kan dat de overnemer de
kop kosten. Is de overname van de boedelactiva niet door het bedrijf ge-
financierd maar door derden, zoals investeerders of de bank, dan lijden deze
nog een financieringsrisico: zij hebben de aankoop van de boedelactiva
gefinancierd en moeten als het mis gaat maar hopen dat zij bijvoorbeeld op
grond van verkregen zekerheden nog iets van hun investering terugzien. Als de
afgelopen kredietcrisis één ding heeft geleerd dan is het wel dat banken als het
niet goed gaat met de economie juist dat financieringsrisico in tijden van
onzekerheid relatief hoog inschatten. De financiering gaat dan niet door; de
bieder haakt af; en de curator blijft met de ‘cherry-pickers’ aan de onderkant
van de markt over. Een hoge prijs is dan niet meer aan de orde. Wij denken een
methode te hebben gevonden om deze risico’s te verkleinen.

Ondernemersrisico en financieringsrisico

De opstartperiode in een doorstart na faillissement is risicovol. Als de overnemer
er al in slaagt om de productie weer op gang te krijgen en het personeel opnieuw
te motiveren na een vaak demotiverende periode van neergang en afwachten, dan
is het onzeker of leveranciers nog willen leveren en consumenten nog willen
afnemen. Mogelijk hebben zij elders al een alternatief gevonden.

De onzekerheid die hiermee samenhangt, kan worden verkleind door het
instellen van een proefperiode van bijvoorbeeld 3 tot 12 maanden, waarin de
potentiële overnemer de kans krijgt van de overname een succes te maken.
Doordat in die periode een aantal bedrijfsmatige onzekerheden worden geël-
imineerd en er een track-record ontstaat van het verloop van de bedrijfs-
activiteit, wordt het ondernemersrisico kleiner.

Door de proefperiode wordt ook het financieringsrisico kleiner. Immers: de
investeerder kan in zo’n periode zien dat de boedelactiva met de ‘overgenomen’
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werknemers een succesvolle activiteit vormen en zal daarom sneller bereid zijn
om te financieren, tegen aantrekkelijker voorwaarden dan bij de opstart.

Proefperiode

Het geven van een proefperiode aan een potentiële overnemer zoals door ons
bepleit, brengt voor de boedel onvermijdelijk een nieuw, zij het overzienbaar
risico met zich mee omdat de opbrengst van de transactie niet direct op de
boedelrekening wordt bijgeschreven. De vraag is of het nemen van risico’s wel
past in de beheerstaak zoals bedoeld in de artikelen 64 en 68 Fw. Beheer is
volgens Van Dale7 primair ‘bestuur en toezicht’ hetgeen het nemen van risico’s
impliceert en kent pas als tweede betekenis het risicoloze ‘administratie
van geld en goed’. Ook in de huidige praktijk spelen naar de ervaring van
een van ons risico’s bij het beheer van een boedel al een belangrijke rol.
Voorbeelden zijn: (1) de getaxeerde liquidatiewaarde van een zaak uit de boedel
in een veiling wordt niet gehaald; (2) een door de curator overgenomen of
ingestelde vordering gaat verloren; (3) de vordering is toegewezen maar kan
niet (meer) worden verhaald; (4) de overnemende partij gaat zelf failliet en kan
daardoor bepaalde verplichtingen uit het overname contract niet meer nakomen,
waarna de boedel wordt aangesproken;8 (5) de overname onderhandelingen
duren te lang en het personeel neemt intussen ontslag of begint een eigen
bedrijf. Maar ook risicomijdend gedrag zoals (6) het uitspreken van de voorkeur
voor ‘solide marktpartijen’ (waardoor de vraagkant wordt ‘uitgedund’); of (7)
het doorschuiven van onzekerheden in het overnamecontract naar de over-
nemer, heeft een effect, namelijk dat de prijs zakt. Zo gezien is het omgaan met
risico’s bij ‘het beheer en de vereffening van de failliete boedel’ niet wezens-
vreemd aan de beheerstaak van de curator binnen de Nederlandse Faillisse-
mentswet, mits binnen de grenzen door de Hoge Raad gesteld. Het openen van
de mogelijkheid van een proefperiode is principieel niet anders dan het nemen
van een van de vele risico’s bij boedelbeheer. Op de vraag wat een proefperiode
aan voordelen voor de boedel zou kunnen opleveren, en welke risico’s daar
tegenover staan gaan wij nu in.

Het overwegen van een proefperiode heeft alleen zin in specifieke omstan-
digheden, namelijk dat er een boedel of een deel ervan is dat (a) een positieve
operationele cash flow heeft of op korte termijn kan genereren; (b) een groot
verschil laat zien tussen de aan de boedelactiva gerelateerde investeringen en
kosten enerzijds en de liquidatiewaarde van die activa anderzijds, en waarvan
(c) de liquidatiewaarde van de activa in 3 – 12 maanden niet dan wel
voorspelbaar achteruit gaat. In de literatuur worden die omstandigheden wel

7. Van Dale groot woordenboek der Nederlandse taal, 13de herziene uitgave, 1999.
8. Dit was de casus in HR 19 april 1996, NJ 1996, 727 (Saint Maclou).
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aangeduid met ‘sunk costs’9 hetgeen kortweg met ‘weggegooid geld’ kan
worden vertaald in het geval de activa aan hun oorspronkelijk bestemming
worden onttrokken. Het aloude voorbeeld is dat van een spoorwegmaatschap-
pij, waarvan de rails niets opbrengen in verhouding tot de investering in de
spoorlijn. Meer van nu zijn investeringen in fysieke infrastructuur (van kabel-
maatschappijen tot specifieke voorzieningen voor restaurants, pretparken,
sportvoorzieningen en industriële installaties), een productielijn (Fokker), plan-
nen (Econcern) en human capital (Taleninstituut Jeroen Bosch) die bij een korte
termijn stuksgewijze liquidatie van de activa in faillissement weinig opleveren,
maar tot een aanzienlijk hogere waarde kunnen leiden in het geval van een
doorstart. Het kan dus gaan om op de balans aanwezige activa (‘verbouwing
restaurant’) maar ook om niet geactiveerde uitgaven als de ontwikkeling van
een specifiek productieproces mogelijk met eigen octrooien. Door het ontwik-
kelen van de mogelijkheid van een proefperiode worden échte ondernemers in
staat gesteld mee te bieden met de ‘lijkenpikkers’ die de onderneming alleen
voor een minimaal bedrag willen kopen. In die periode kunnen die ondernemers
aan hun potentiële financiers laten zien dat de investering goed is.

Juridische vormgeving proefperiode

Een proefperiode brengt risico’s met zich mee. Een goede juridische behandeling
daarvan is nodig. Daarop gaan we nu in. Uiteraard moet er ook een economische
reden voor zijn om tot het verlenen van een proefperiode te besluiten. Dat is de te
ontvangen optiepremie en de kans op een hogere opbrengst. Die zijn het
onderwerp van de volgende paragraaf.

In ons idee zou de potentiële overnemer een rechtspersoon, meestal een BV,
moeten oprichten of bestemmen speciaal voor deze proefperiode met de nieuwe
activiteit. De BV moet zorgen voor een business plan met een onvoorwaardelijk
beschikbaar eigen werkkapitaal voor de proefperiode via een rekening courant
met de bank of de moedermaatschappij in overeenstemming met de eisen uit het
plan. De curator wordt commissaris. Betalingen boven een bepaald bedrag
kunnen alleen worden gedaan na goedkeuring door de commissaris.10 Binnen
het kader van de te verlenen optie verhuurt de curator de benodigde activa uit de
boedel aan de nieuwe rechtspersoon (de huursom is een onderdeel van de
optiepremie) voor een periode van maximaal de duur van de optie, stel 12

9. Zie: D.G. Baird en R.K. Rasmussen, 2001, Control rights, priority rights, and the conceptual
foundations of corporate reorganizations, Virginia Law Review, 87, 5, p. 921-959; D.G.
Baird en R.K. Rasmussen, 2002, The end of bankruptcy, Stanford Law Review, 55, 3, p. 751-
789; M. Brouwer, 2006, Reorganization in the US and European Bankruptcy law, European
Journal of Law and Economics, 22, p. 5-20; B.P.A. Santen, 2011, On the role of monitoring
near financial distress – an economic and legal analysis, diss EUR, p. 76.

10. Hier zouden standaardstatuten voor kunnen worden ontwikkeld.
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maanden. In die periode dient de curator zich als verhuurder te gedragen, door
regelmatig bijvoorbeeld 1x per week fysiek controle uit te laten oefenen op de
staat en aanwezigheid van de verhuurde activa.11 Er wordt, behalve aan de
fiscus en aan de financiers van de boedel en de potentiële overnemer,12 geen
ruchtbaarheid gegeven dat de potentiële overnemer huurder is en geen eigenaar.

De potentiële overnemer en diens (potentiële) financiers kunnen gedurende de
periode dat de optie loopt zien of de bedrijfsactiviteit een succes is. De potentiële
overnemer kan iedermoment de huur beëindigen en de activa terugbrengen in het
bezit van de curator als de nieuwe activiteit niet goed verloopt. Hij verplicht zich
tegenover de curator om in dat geval ervoor te zorgen dat alle schulden door de
nieuwe BV aangegaan in de optieperiode worden betaald;13 dat de gehuurde
boedelactiva in dezelfde staat als ontvangen worden teruggegeven, normale
slijtage daargelaten (die zit verwerkt in het huurgedeelte van de optiepremie);
dat klantbestanden of ontwikkelingsprojecten niet zijn gekopieerd en niet worden
doorgezet door de potentiële overnemer of gelieerde ondernemingen; dat klant-
contacten via het boedel-gerelateerde netwerk exclusief toebehoren aan de boedel
en evenmin worden voortgezet; dat binnen een bepaalde afkoelingsperiode geen
personeel wordt overgenomen; alles versterkt door een boete, waarvoor niet
alleen de speciale BV maar ook de moedermaatschappij aansprakelijk is. Het
verbruik van voorraad (wordt de voorraad gekocht door de nieuwe BV; of wordt
alleen het verbruik berekend) zal per geval moeten worden geregeld. Nu de
juridische constructie verhuur is binnen het optiecontract lijkt verzekering tegen
brand en diefstal door de curator (onder verrekening van de verzekeringspremie
binnen de optiepremie) aangewezen.

Het voordeel van de proefperiode is dus niet dat het een lot-zonder-nieten is.
De curator moet ervoor waken met serieuze partijen zaken te doen. De
potentiële overnemer moet wel degelijk investeren: in werkkapitaal en in de
optiepremie. Maar hij hoeft op dat moment nog niet de investering in de activa
te doen waardoor het risico beperkt blijft.

11. Het zou juridisch de voorkeur verdienen om onderhoud aan de activa zijdens de boedel te
laten plaatsvinden (gedrag als eigenaar), maar omdat het economisch de verkeerde prikkel
aan de potentiële overnemer geeft kan de verplichting tot onderhoud en het in goede staat
houden van de activa beter worden gelegd bij de gebruiker.

12. Aan de fiscus als preferente boedelcrediteur en om alvast zeker te stellen dat het bodemrecht
bij de nieuwe BV niet van toepassing is. Aan de financier van de failliet omdat die zal
moeten meewerken aan de constructie. En aan de financier van de potentiële overnemer,
zodat die het eigendomsrecht ten volle erkent.

13. Deze betalingen kunnen worden gedaan uit het werkkapitaal. Als het slecht gaat stopt de
ondernemer tijdig, althans dat valt aan te nemen, en kunnen de schulden worden voldaan uit
het beschikbare werkkapitaal. Als er toch een tekort is in de BV, zal er misschien een
faillissement van deze BV worden uitgesproken. Dat risico kan niet geheel worden
uitgesloten, al dient de curator in de overeenkomst die hij sluit dat risico zoveel mogelijk
uit te sluiten zodat wordt vermeden dat van het ene faillissement het andere komt.
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Economische vormgeving proefperiode: de optie

De proefperiode zoumoeten worden gegoten in de vorm van een optie. De curator
schrijft een optie, waarmee hij de potentiële overnemer het recht geeft om de in de
overeenkomst omschreven activa gedurende een zekere periode te gebruiken en
indien hij de optie inroept voor het einde van de optieperiode deze activa te kopen,
voor een zekere prijs. Die prijs kan weer zijn uitgedrukt in aandelenbeurs-
afhankelijke temen, bijvoorbeeld de koers van aandeel A, of index B, om
zodoende de algemene economische vooruitzichten, die in een periode van
bijvoorbeeld 12 maanden flink kunnen veranderen, in het contract op te nemen.
Voor de optie betaalt de potentiële overnemer een premie, waarin onder meer een
huurvergoeding van de activa over maximaal de optieperiode tot uiting komt. Die
premie moet in termen van de liquidatiewaarde zo hoog zijn, dat deze een
eventueel verlies aan liquidatiewaarde, en de werkzaamheden van de curator, met
een aanzienlijke risico opslag dekt. In het slechtste geval houdt de curator aan de
optie-exercitie dan de pure premie (= optiepremie – huur – verzekeringspremie –
risicocompensatie) over, en in het beste geval een betere verkoopprijs.

De manier waarop de techniek in elkaar zit laat zich goed uitleggen aan
de hand van een voorbeeld. Stel: BOOT BV, actief in de luxe botenbouw, had in
de ‘bull market’ van 2006-2007 een jaarlijkse cash flow van 75. Alternatieve
projecten rendeerden op zijn minst 7,5% op jaarbasis. Dan is de waarde van de
onderneming volgens de discounted cash flow (DCF) methode en uitgaande
van een oneindige stroom van cash flows 75 / 7,5% = 1,000 . In de ‘bear
market’ van 2008-2009 genereerde BOOT BV nog maar 15 per jaar. De
alternatieve projecten renderen op zijn minst nog 5,5%. Op basis van de DCF
methode en uitgaande van een oneindige stroom van cash flows is de waarde
van de onderneming in deze marktsituatie ongeveer 270 (15 / 5,5% = 270).

enkelvoudige waarde verwachtingswaarde

Verkoop (going concern waarde) 270

5%kans

95%kans

Faillissement 32,5

Verkoop (‘oud ijzerprijs’) 20

Figuur 1: Klassieke methode van waardebepaling

Figuur 1 beschrijft de klassieke methode van berekening van de waarde van de
boedel. Wanneer het de curator lukt om de onderneming going concern te
verkopen ontvangt hij tegen huidige marktprijzen 270. Als de curator dit echter
niet lukt en hij de onderneming moet verkopen in delen (tegen de ‘oud
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ijzerprijs’) verkrijgt hij hiervoor 20. Wanneer de waarschijnlijkheden van de
alternatieve afwikkelingen van het faillissement op respectievelijk 5% en 95%
worden gesteld, is de verwachtingswaarde van de boedel voor de curator in
totaal: (5% x 270) + (95% x 20) = 32,5. Zoals vermeld raakt de curator in het
slechtste geval de boedel in onderdelen kwijt voor 20.

Voor deze klassieke benadering is de situatie in de bull market zonder
betekenis. De benadering inclusief optiedenken neemt echter tevens het potentieel
van een onderneming in een bull market in ogenschouw. De alternatieve aanpak
van de curator in kader van dit optiedenken zou moeten zijn om ook het
economisch potentieel van de onderneming in voorspoedige economische tijden
te betrekken bij een mogelijke transactie. Dit kan hij doen door ondernemers die
interesse hebben in het kopen van de onderneming een optie aan te bieden. Deze
optie houdt in dat de geïnteresseerde ondernemer voor een relatief lage prijs het
recht koopt om tot bijvoorbeeld één jaar na de transactie de activa te kopen van de
curator voor 400. Zo kan de potentiële overnemer erop vooruit gaan als de markt
aantrekt en de vraag en daarmee de cash flows weer toenemen (de waarde was
immers ooit 1,000). Ook kan de ondernemer, die gedurende dat jaar de controle
verkrijgt over de onderneming, door eigen toedoen de waarde van de onderne-
ming vergroten. Als de waarde van de onderneming dan boven de 430 uit komt
gaat de potentiële overnemer erop vooruit.

Figuur 2 beschrijft de methode van waardeberekening inclusief de optie.

enkelvoudige waarde

Verkoop (going concern waarde) 270

5%kans

Verkoop optie (going concern waarde) 30 (premie)

5%

50% 50%

kans

90%kans

kanskans

= 43,81

Faillissement Verkoop (‘oud ijzerprijs’)

Optie uitgeoefend 400

5%kans
Verkoop going concern 270

95%kans
‘Oud ijzer’ 20

Optie niet uitgeoefend 

20

verwachte waarde = (0,05*270) + (0,90*20) + 0,05(30 + (0,50*400) + (0,50*(0,05*270) + (0,95*2)))

Figuur 2: Klassieke methode van waardebepaling inclusief optietransactie
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Wanneer het de curator lukt om de onderneming te verkopen als going concern
ontvangt hij tegen huidige marktprijzen 270. De curator kan in plaats daarvan
ook proberen een optie zoals boven beschreven op het ‘proefgebruik’ en de
mogelijkheid tot aankoop van de onderneming te verkopen. Deze optie houdt
in: een recht om de activa binnen de optieperiode voor een bepaald of
eenvoudig bepaalbaar bedrag te kopen; een recht om gedurende de optieperiode
de omschreven activa te gebruiken via een huurconstructie; een recht om die
huurovereenkomst op ieder moment te staken; en een aantal verplichtingen
zoals hierboven omschreven om de integriteit van de boedelactiva te veilig te
stellen. Voor deze optie betaalt de koper aan de curator 30. In deze premie zit
een huurrecht; mogelijk de verzekeringspremie; een risicocompensatie; de
premie om het recht van aankoop uit te mogen oefenen gedurende de
optieperiode; en een compensatie voor de optiegerelateerde werkzaamheden
van de curator. We nemen aan dat de koper hiervoor dan het recht krijgt de
onderneming binnen één jaar te kopen voor in dit voorbeeld 400. Als het de
curator ook niet lukt om de optie te verkopen en hij de onderneming moet
verkopen in delen (tegen de ‘oud ijzerprijs’) ontvangt hij hiervoor 20. Wanneer
de waarschijnlijkheden van de mogelijke afwikkelingen van het faillissement
op 90% voor de liquidatie, en op ieder 5% voor directe doorstart en optiever-
koop worden geschat, dan bedraagt de verwachte waarde van deze mogelijk-
heden voor de curator 43,81. Dit is 119% meer dan als alleen de liquidatie was
bekeken, en 34,8% meer dan zonder de optie mogelijkheid.

Door het creëren van de optie met proefperiode kan een groot stuk onzekerheid
worden geëlimineerd en kan een hogere prijs worden gerealiseerd. Uiteraard moet
daarvoor een premie worden betaald. De potentiële overnemer krijgt het recht om
een bepaalde periode te bekijken of de investering rendabel is en ‘weer gaat
draaien’. Hij loopt in die periode het ondernemingsrisico en het premie-risico,
maar niet het financieringsrisico. De curator blijft ‘eigenaar’ van de boedelactiva,
maar stelt deze aan de overnemer die de optie koopt via een huurovereenkomst
binnen het optiecontract ter beschikking. De overnemer hoeft pas te betalen als
hij binnen de afgesproken periode laat weten dat hij het recht van aankoop
uitoefent. Binnen die periode kan hij op elk moment van de voorgenomen
overname afzien. De premie is hij dan kwijt; hij is als enige aansprakelijk voor de
gemaakte kosten; de gebruikte boedelactiva moet hij direct teruggeven.

Conclusie

In deze bijdrage hebben wij drie manieren aangegeven om boedelopbrengsten
te verhogen. Allereerst is dat het creëren van een centrale plek op internet
waarop een precieze beschrijving van Nederlandse zakelijke faillissements-
boedels zou moeten of kunnen worden geplaatst en waarvan de gegevens vrij
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kunnen worden ingezien, zodat een virtuele markt ontstaat. INSOLAD zou hier
het voortouw kunnen nemen nu er kennelijk geen ondernemers zijn die dit
oppakken. Ten tweede is daar een verbetering van de financiële informatie
omtrent de boedel in geval de boedel of delen ervan een positieve operationele
kasstroom zou(den) kunnen genereren. Tenslotte hebben wij laten zien dat het
schrijven van een optie door de curator in zowel een aanzienlijke toename van
de potentiële belangstellenden kan resulteren, als in een verhoging van de
boedelopbrengst. Daar tegenover staat een zekere, maar door zorgvuldige
juridische vormgeving beperkte, verhoging van het risico voor de boedel.
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AANPAK IN GROTE

FAILLISSEMENTEN





Volgorde van uitwinning van zekerheden:
invloed of frustratie van de curator?

MR. J.E. STADIG1

I. Inleiding

Ezra Pound schreef rond 1920 over ‘usura’, waarmee hij bedoelde ‘woeker’.
Pound was tot de overtuiging gekomen, en velen met hem zijn dat nog steeds,
dat het internationale bankwezen een bron van groot kwaad was. Hij gebruikte
het Italiaanse woord ‘usura’ omdat het rentedragend financieren in Italië was
begonnen. In de loop van de 13e en 14e eeuw was er een web van krediet over
Europa gesponnen, van Londen in het noorden tot Constantinopel in het oosten,
van Barcelona in het westen tot Napels en Cyprus in het zuiden. In het hart van
dit donkere web van Usura lag Florence.

Met deze verwijzing opent Tim Parks zijn voor Insolad-leden eigenlijk ver-
plicht te stellen boek ‘Het Medici geld’, een duik in de geschiedenis van het
bankwezen en de pioniersrol van de familie De Medici daarin.

Ook curatoren worden vrijwel altijd met banken geconfronteerd. Doorgaans is
de bank niet alleen een belangrijke crediteur in een faillissement, maar ook
zekerheidsgerechtigde op tenminste een deel van de activa. Dat betekent dat de
curator niet zelfstandig kan bepalen aan wie en in welke volgorde hij activa
verkoopt, maar hij of zij daarover eerst met de zekerheidsgerechtigde overleg
heeft te plegen. Soms komt de curator er zelfs helemaal niet aan te pas: de bank
besluit dan gebruik te maken van de mogelijkheid als separatist op te treden en
als zodanig zelfstandig te verkopen / uit te winnen.

De keuzes die de bank daarbij maakt zijn niet altijd de voor de boedel meest
gunstige. Zo kan de bank er bijvoorbeeld voor kiezen niet eerst een draag-
plichtige zustervennootschap aan te spreken, maar eerst de activa van de
gefailleerde vennootschap uit te winnen. De curator moet dan vervolgens –

in de vaak lege boedel – maar zien hoe hij zijn regresvordering incasseert, en
ziet daarmee soms vanaf dag 1 bovendien de kans op doorstart beschadigd,
zeker als de bank voor veiling kiest.

1. Mr. J.E. Stadig is advocaat bij Banning te ’s-Hertogenbosch.
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In deze bijdrage zal ik ingaan op de mogelijkheden op beïnvloeding die de
curator in situaties als deze al dan niet heeft.

II. Goederenrechtelijke zekerheidsrechten en de invloed van
niet-goederenrechtelijke verplichtingen

De goederenrechtelijke zekerheidsrechten zijn geregeld in titel 9 van Boek 3
BW, waarin de wettelijke regeling voor pand en hypotheek is neergelegd.
Daarin zijn ook een aantal regels ten aanzien van de uitwinning ervan
neergelegd. De uitwinning zelf is weer nader geregeld in het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering.

In beginsel kan de bank, net als andere schuldeisers, haar vordering op het
vermogen van de kredietnemer verhalen (artikel 3:276 BW). Bij niet-nakoming
kan zij, met inachtneming van de wettelijke voorschriften, de goederen van de
kredietnemer executeren en haar vordering uit de opbrengst voldoen. Zij
kan die executie vorm geven door individueel verhaalsbeslag op uit te winnen
goederen, zij kan er ook voor kiezen om verhaal te nemen op het vermogen van
de kredietnemer door diens faillissement uit te lokken. Aldus ontstaat een
collectief verhaalsbeslag in de vorm van het faillissement. Binnen dat collec-
tieve verhaalsbeslag verkeert de bank dan veelal in een uitzonderingspositie en
kan zij haar vordering verhalen op goederen van de kredietnemer middels de
verhaalsrechten die zij heeft uit hoofde van pand- en overige hypotheekrechten
op diens goederen. Bij het nemen van verhaal kan de bank vermogensrechte-
lijke rechten van de mede-schuldeisers frustreren.

Ook de curator kan onder omstandigheden met een voorgenomen wijze van
uitwinning minder gelukkig zijn. In dit verband is het van belang in te gaan op
de invloed van het faillissement op de inhoud van de overeenkomst en de
daaruit voor partijen voortvloeiende rechten. Verstijlen2 heeft in een in 2006
uitgebracht preadvies de vraag gesteld of het faillissement van invloed kan zijn
op de inhoud van een overeenkomst (en de daaruit voor partijen voortvloeiende
rechten en verplichtingen): ‘Is denkbaar dat de bij het faillissement betrokken
belangen zodanig in het gedrang komen dat hetgeen de schuldenaar met de
wederpartij is overeengekomen moet wijken?’ Hij voegt daaraan toe: ‘Twee
belangen springen daarbij in het oog: het belang van de gezamenlijke
schuldeisers en maatschappelijke belangen als continuïteit van de onderneming

2. W.J.M. van Andel, F.M.J. Verstijlen, ‘Materieel faillissementsrecht: de Peeters/Gatzen-
vordering en de overeenkomst binnen faillissement’, pre-adviezen 2006, uitgebracht door de
Vereniging voor Burgerlijk Recht, p. 129-132.
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en behoud van werkgelegenheid.’ Hij plaatst de beantwoording van de vraag in
een breder kader:

‘In het overeenkomstenrecht zijn partijen autonoom. Dat geldt ook voor
schuldenaren. De omstandigheid dat iemand schulden heeft, belemmert hem
niet in zijn contractsvrijheid. De schuldeisers zijn niet bij de totstandkoming
van een overeenkomst betrokken en dat is volkomen terecht. De partijen
binden slechts elkaar. De schuldeisers zijn buitenstaanders. Maar ingeval
van insolventie komen alle schuldeisers in een rechtsverhouding tot elkaar
te staan en geldt de tussen hen in acht te nemen redelijkheid en billijkheid.’

Vervolgens beantwoordt Verstijlen de vraag of een overeenkomst – anders dan
in het licht van de pauliana – te toetsen is aan de belangen van de gezamenlijke
schuldeisers bevestigend, zij het voorzichtig: ‘enige ruimte is er wel.’ Uit een
aantal arresten is gebleken dat de Hoge Raad bereid is buiten het kader van de
faillissementspauliana te toetsen of de uitoefening van contractuele bevoegd-
heden jegens de boedel en/of de andere schuldeisers naar maatstaven van
redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Ik verwijs voor de vindplaatsen
naar het betreffende pre-advies van prof. mr. F.M.J. Verstijlen. Inmiddels zijn
wij bovendien ‘verrijkt’ met een drietal arresten van de Hoge Raad3 die
mr. Hamm en mr. Verdonk ons hebben bezorgd en die aangeven dat de
redelijkheid en billijkheid niet alleen het overeenkomstenrecht maar zelfs het
goederenrecht en het algemene faillissementsrecht in hoge mate kunnen
beïnvloeden, en contractuele en wettelijke aanspraken kunnen beperken.

In vorenstaand perspectief is de vraag hoe een bank zich dient op te stellen bij
de uitwinning van haar positie als pand- of hypotheekhouder. Uitgangspunt in
dat verband dient naar mijn oordeel te zijn een zeker evenwicht tussen enerzijds
het bereiken van de maximale executieopbrengst, anderzijds het beheersen van
executierisico’s. Een dergelijke afweging is bij uitwinningsvraagstukken steeds
casuïstisch-zorgvuldig te maken. Dat geldt dus ook voor de bank, wanneer de
positie van de bank op zichzelf – ook bij niet maximale opbrengst uit zeker-
heden – voldoende is gedekt. De beste uitwinning van zekerheidsrechten kan er
immers toe leiden dat er een surplus resteert ten behoeve van de overige
crediteuren. Als de bank het uitgangspunt van gewenste opbrengstmaximalisa-
tie bij beheersbare uitwinningsriso’s zou negeren kan dat onder omstandighe-
den tot de conclusie leiden dat zij aansprakelijkheid oproept jegens de
betreffende overige crediteuren of de boedel.

3. HR 5 september 1997, NJ 1998, 437 (Ontvanger/Hamm q.q.); HR 22 juni 2007, NJ 2007,
520 (ING/Verdonk); HR 20 oktober 2009, JOR 2009/341 (Hamm q.q./ABN AMRO).
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Een treffend voorbeeld hiervan is te vinden in het arrest van het Gerechtshof
Arnhem d.d. 17 juli 2007 over de verkoop van het Avonturenpark Hellendoorn.
Het betreft hier een casus waarin de Rabobank niet actief kopers voor het
Avonturenpark Hellendoorn had aangetrokken of gezocht, maar zij integendeel
potentiële kopers had afgeschrikt door akkoord te gaan met een huur-
overeenkomst onder zodanige condities dat zakelijke lasten niet uit de huurprijs
konden worden voldaan en door vervolgens bij de in gang gezette executoriale
verkoop de mogelijkheid van een beroep op het huurbeding niet in de veiling-
voorwaarden te vermelden. Het Gerechtshof verbindt daaraan de conclusie dat
de bank een onzorgvuldige wijze van executoriale verkoop verweten kan
worden. Het Gerechtshof oordeelt de Rabobank aansprakelijk voor gederfde
opbrengst uit de verkoop van het Avonturenpark, in vergelijking met de te
verwachten hogere opbrengst in de situatie dat de Rabobank zich wel de
gerechtvaardigde belangen van Leisureplan bij maximalisatie van de opbrengst
van het Avonturenpark had aangetrokken. Het Gerechtshof4 formuleert dat als
volgt:

‘In zowel het principaal als incidenteel beroep staat de vraag centraal of de
bank jegens Leisureplan onzorgvuldig heeft gehandeld en aldus toereken-
baar tekort is geschoten in de nakoming van de op de bank rustende
bancaire zorgplicht en/of onrechtmatig heeft gehandeld.

De rechtsverhouding tussen de bank als hoofdelijk schuldeiser en Leisure-
plan als hoofdelijk schuldenaar wordt beheerst door de eisen van redelijk-
heid en billijkheid. Anders dan de bank betoogt, reikt de zowel uit de eisen
van redelijkheid en billijkheid als uit art. 2 ABV voortvloeiende zorgplicht
van de bank verder dan alleen de zorgvuldige nakoming van uit de
financieringsovereenkomsten voortvloeiende verplichtingen tot het ter be-
schikking stellen van gelden. Zoals de bank ook heeft erkend, strekt haar
zorgplicht jegens Leisureplan er tevens toe dat zij een zo hoog mogelijke
opbrengst van haar zekerheden realiseert, zodat de restschuld van haar
debiteur zo laag mogelijk wordt. Aldus moet de bank sedert de opzegging
van de financiering, met inbegrip van de uitwinning van de zekerheden, zich
in voldoende mate de belangen van Leisureplan hebben aangetrokken.

De bank heeft ten onrechte zich de gerechtvaardigde belangen van Leisure-
plan als hoofdelijk aansprakelijke jegens Rabobank voor de schulden van
APH bij de afwikkeling van de schuldpositie van F&B en APH en bij
maximalisatie van de opbrengsten van de zekerheden niet aangetrokken.

4. Gerechtshof Arnhem 17 juli 2007, JOR 2007/241, NJF 2007/506, LJN BB0254.
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Daarmee is de bank tekortgeschoten in de nakoming van de jegens
Leisureplan uit hoofde van de rechtsverhouding tussen partijen in acht te
nemen zorgvuldigheid, waar nakoming van die zorgplicht reeds blijvend
onmogelijk was als bedoeld in art. 6:81BW nu immers dat tekortschieten
onomkeerbaar heeft geresulteerd in de verkoop van Avonturenpark Hellen-
doorn aan Grévin Avonturenpark zodat het bepaalde in art. 6:82 e.v. BW
niet aan de orde komt.

Gezien de tekortkoming van de bank en in aanmerking genomen dat niet is
gesteld dat partijen een van art. 6:265 BW afwijkende regeling hebben
getroffen, komt het beroep van Leisureplan op ontbinding van de financie-
ringsovereenkomsten gegrond voor.’

Het Gerechtshof baseert zich dus enerzijds op de zorgplicht van de bank als
voortvloeiend uit artikel 2 van de Algemene Bankvoorwaarden, anderzijds op
de eisen van redelijkheid en billijkheid zoals die in het algemeen de rechts-
verhouding tussen bank en schuldenaar beheersen. Deze juridische grondslagen
en de daaraan door het Gerechtshof gekoppelde feitelijke motivering over-
tuigen. Tegen het arrest van het Gerechtshof heeft de Rabobank dan ook geen
beroep in cassatie ingesteld. Voor zover mij bekend is bedoeld arrest de enige
uitspraak die zich in duidelijke bewoordingen uitspreekt over de verplichting
aan de zijde van de bank tot opbrengstmaximalisatie bij uitwinning van haar
zekerheden.

III. Casuïstiek

Het vorenstaande gezegd zijnde brengt mij weer bij de casus.

Een curator ziet mogelijkheden om een doorstart tot stand te brengen en daarbij
een relatief hoge opbrengst voor de activa te realiseren. De financierende bank
heeft overdekking, onder meer in de vorm van een hoofdelijkheid van
concernvennootschappen. De bank deelt mee dat zij ervoor kiest als separatist
op te treden en tot veiling over te gaan. Kan de curator de bank dwingen een
andere volgorde van uitwinning te kiezen?

In zijn noot onder de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam van 5 juni 2008
(JOR 2009/51) stelt annotator mr. A. Steneker:

‘Wanneer de schuldeiser ervoor kiest eerst goederenrechtelijke zekerheden
uit te winnen alvorens een persoonlijke zekerheidsverschaffer aan te
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spreken, of wanneer de persoonlijke zekerheidsverschaffer wel wordt aan-
gesproken maar niet betaalt, dan heeft de schuldeiser bij de uitwinning van
de goederenrechtelijke zekerheden een zorgplicht tegenover de persoonlijke
zekerheidsverschaffer, die inhoudt dat hij de opbrengst van de goederen-
rechtelijke zekerheden moet kunnen verantwoorden aan de persoonlijke
zekerheidsverschaffer. Voldoet de schuldeiser niet aan die zorgplicht en
heeft de gesubrogeerde persoonlijke zekerheidsverschaffer daardoor schade
geleden, dan heeft de laatste een vordering op de schuldeiser tot vergoeding
van die schade op grond van artikel 6:154 BW. Anders dan Rechtbank
Arnhem 31 oktober 2002, JOR 2003/70 (ABN AMRO/Sterk), r.o. 3.13, ben
ik van mening dat op de schuldeiser niet de verplichting rust om een zo
hoog mogelijke opbrengst te realiseren van zekerheden die hij uitwint
voordat hij de persoonlijke zekerheidsverschaffer aanspreekt, maar dat op
de schuldeiser slechts de inspanningsverplichting rust om een reële op-
brengst te behalen, aan welke verplichting normaal gesproken zal zijn
voldaan bij een normale executie van zekerheden volgens de regels die
daarvoor gelden (artikel 3:246, 3:250, 3:251 en 3:268 BW). De schuldeiser
moet dan vooral op zijn hoede zijn met bijvoorbeeld het doen van afstand
van zekerheden, het treffen van schikkingen, het uitbesteden van de executie
aan de curator tegen een boedelbijdrage, enzovoorts. In die gevallen is
cruciaal of vooraf overleg heeft plaatsgevonden tussen de schuldeiser en de
persoonlijke zekerheidsverschaffer over de voorgenomen handelingen. Vindt
dat overleg niet plaats, dan zal de schuldeiser moeten kunnen verant-
woorden dat, voor zover zijn handelingen niet hebben geleid tot het
tenietgaan van zekerheden, daar een reële opbrengst tegenover staat.’

Vorenstaande opvatting van Steneker nuanceert dus in enige mate de opvatting
als neergelegd in evenbedoeld arrest van het Gerechtshof in Arnhem. Steneker
spreekt over en ‘reële opbrengst’ en laat het belang van goede communicatie
met de overige belanghebbenden bij de opbrengst prevaleren. De beide
opvattingen liggen overigens niet zover uiteen: een maximale opbrengst bij
beheersbare risico’s lijkt maar een kleine nuance anders dan een reële opbrengst
bij goede communicatie.

In lijn met het belang dat Steneker aan goede communicatie hecht, overweegt
het Gerechtshof in Amsterdam in r.o. 4.11 dat de zorgvuldigheid in het
algemeen meebrengt dat de schuldeiser de persoonlijke zekerheidsverschaffer
bij afspraken over het te gelde maken van zekerheden moet betrekken, zulks
omdat de persoonlijke zekerheidsverschaffer uiteindelijk aansprakelijk is voor
de restantvordering. In het aan de orde zijnde geval was dit volgens het Hof
echter anders, omdat de persoonlijke zekerheidsverschaffers vooraf in de
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gelegenheid zijn gesteld om te betalen, maar zich inmiddels op het standpunt
hadden gesteld dat zij daartoe niet gehouden waren. Naar het oordeel van
Steneker neemt het Gerechtshof hier iets te gemakkelijk aan dat de schuldeiser
aan zijn zorgplicht heeft voldaan. De bank had in casu een boedelbijdrage voor
inning van debiteuren afgesproken van maar liefst 50%. Naar het oordeel van
Steneker zou de bank, nu zij handelde zonder toestemming en zelfs zonder
medeweten van de persoonlijke zekerheidsverschaffer, wel moeten verant-
woorden dat een boedelbijdrage van 50% onder de gegeven omstandigheden
reëel was. De uitkomst zou kunnen zijn dat 50% boedelbijdrage te hoog is.
Steneker ziet onrechtmatigheid dan niet in het niet nakomen van de eis van
opbrengstmaximalisatie, maar in het niet nakomen van een overlegverplichting.
De vraag rijst echter wat het richtsnoer voor dergelijk overleg zou moeten zijn
anders dan de norm van opbrengstmaximalisatie. Overleg om het overleg lijkt
mij onvoldoende: de schuldeiser c.q. de bank zal naar de persoonlijke zeker-
heidsverschaffer maar ook naar de boedel hebben uit te leggen dat een bepaalde
wijze van uitwinning verantwoord is.

Wel kan aan Steneker worden toegegeven dat onder omstandigheden grenzen
aan opbrengstmaximalisatie denkbaar zijn: hoog rendement gaat doorgaans
gepaard met hoog risico. Indien de keuze voor een bepaalde wijze van
uitwinning enerzijds mogelijkheden op een hogere opbrengst maar anderzijds
een groot risico op mislukking en daarmee samenhangende schade met zich
meebrengt zal een schuldeiser onder omstandigheden gerechtvaardigd voor een
veilige route kunnen kiezen. In zoverre zou gezegd kunnen worden dat niet
onder alle omstandigheden opbrengstmaximalisatie de – enige – norm is, deze
norm behoort desalniettemin wel leidend te zijn. Indien daarvan wordt afge-
weken zal de schuldeiser moeten kunnen uitleggen waarom zij daarvoor in
redelijkheid heeft kunnen kiezen.5

De onderhavige problematiek komt nogal eens aan orde in uitspraken omtrent
uitwinnen van zekerheden in relatie tot door de bank aangesproken borgen. Een
uitspraak op dit terrein en over de mogelijke rol van de curator daarbij is die van
de Rechtbank Rotterdam d.d. 6 januari 2010, JOR 2010/249. In r.o. 5.4
overweegt de Rechtbank:

‘Vooropgesteld wordt dat de schuldeiser die zowel beschikt over borgtoch-
ten als over andere zekerheden, zoals pandrechten, in beginsel de vrijheid
heeft om te bepalen op welke wijze, en in welke volgorde hij zijn zekerheden
zal uitwinnen. Als de schuldeiser ervoor kiest eerst het pandrecht uit te

5. Zie in gelijke zin R. van den Bosch en F.E.J. Beekhoven van den Boezem, ‘Uitoefening van
goederenrechtelijke zekerheidsrechten in de (bank) praktijk’, MvV 2009, nr. 4, p. 85-94.
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winnen, dan heeft hij tevens de vrijheid om ervoor te kiezen de verpande
zaak / zaken te (laten) verkopen door de curator van de inmiddels failliete
hoofdschuldenaar. Voorwaarde is uiteraard wel dat de schuldeiser in
redelijkheid rekening houdt met de belangen van de borg en dat de verkoop,
beoordeeld naar het tijdstip van de totstandkoming, op zakelijke gronden tot
stand komt. Indien daaraan niet is voldaan handelt de schuldeiser ten koste
van de borg. Bij deze beoordeling past een zekere terughoudendheid:
voorkomen moet worden dat met wijsheid achteraf wordt geoordeeld dat
een betere uitkomst wellicht mogelijk was geweest.’

De uitspraak geeft aan dat de bank in ieder geval vrijheid heeft om de curator
tot verkoop van aan haar verbonden zekerheden over te laten gaan indien dat
zakelijk verantwoord gebeurt. De schuldeiser / bank lijkt ook vrij om over de
verdeling van die opbrengst vervolgens met de curator een schikking te
treffen.6 De Rechtbank is van oordeel dat de getroffen schikking in de gegeven
omstandigheden niet onredelijk was en dat de bank ervoor mocht kiezen om de
schikking aan te gaan. De Rechtbank ziet wel een inspanningsverplichting aan
de zijde van de bank tot opbrengstmaximalisatie, mede voortvloeiend uit de
verplichting ingevolge artikel 6:154 BW zich te onthouden van gedragingen die
ten koste van borgen afbreuk doen aan de rechten waarin deze mogen
verwachten krachtens subrogatie te zullen treden. De getroffen schikking
werd echter beoordeeld als een zakelijke schikking over de opbrengst van
zekerheden waarvan de geldigheid door de curator was betwist, en als zodanig
geen handeling die in strijd was met artikel 6:154 BW. De Rechtbank
overweegt niet dat de bank daarover voorafgaand overleg had behoren te
plegen, terwijl in een situatie als in deze uitspraak aan de orde een overleg-
verplichting als door Steneker is bepleit toch wel voor de hand ligt.

In bredere zin blijkt uit de rechtspraak7 dat de lijn is dat een bank vrij is zelf de
volgorde van uitwinning te bepalen, zij het dat de rechtsverhouding tussen
schuldeiser en borg tevens wordt beheerst door eisen van redelijkheid en
billijkheid. Het ligt op de weg van de borg feiten en omstandigheden te stellen
die in dat kader zouden dwingen tot een andere volgorde van uitwinning, maar
het komt mij voor dat het op de weg van de bank ligt tijdig overleg over haar
keuzes met alle belanghebbenden te plegen.

6. Rb. Rotterdam 6 juni 2007, Journaal IF&Z 2007, nr. 268.
7. Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 11 januari 2011, LJN BP1015; Gerechtshof ’s-Gravenhage

10 juli 2008, JOR 2009/82; Rb. Rotterdam 6 juli 2007, JOR 2007/255; Rb. Utrecht
17 augustus 2005, JOR 2005/258; Rb. Amsterdam 5 januari 2005, JOR 2005/157; HR
24 april 1992, NJ 1992, 463.
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In deze zin kan ik mij aansluiten bij Vriesendorp:8

‘Bij een overmaat aan uitgewonnen goederen en een verkeerde afwikkeling
van de executie komt aansprakelijkheid van de bank… in beeld. Meer in het
algemeen kan worden gesteld dat de bank verwijtbaar onrechtmatig
executeert en deswege aansprakelijk is, als zij heeft afgezien van een
alternatieve wijze van uitwinning die – met gelijkblijvende voordelen voor
de bank – aan derden (met inbegrip van de zekerheidsverlener) minder
schade berokkent, terwijl de bank redelijkerwijze met dat alternatief bekend
had kunnen zijn.’

Ook uit deze opvatting (m.n. de slotregel) lijkt een verplichting van de
betrokken zekerheidsgerechtigde tot tijdig en zorgvuldig overleg te destilleren.

IV. Wettelijk systeem

De bank handelt uiteraard in beginsel rechtmatig wanneer zij haar kredietvorde-
ring op het zekerheidsobject verhaalt en ter voldoening van lager gerangschikte
vorderingsrechten niets meer overlaat. Er doen zich echter in de wet geregelde
situaties voor waarin de bank lager gerangschikte vorderingen van de mede-
schuldeisers moet ontzien.

In de eerste plaats volgt uit artikel 3:234 lid 2 BW dat wanneer voor dezelfde
vordering twee of meer goederen ten gunste van de bank zijn verpand of
verhypothekeerd en op één daarvan een pand- of hypotheekrecht rust dat de
bank bij executie niet hoeft te eerbiedigen, de mede-schuldeisers met dit lager
gerangschikte zekerheidsrecht kan verlangen dat, als de bank tot executie
overgaat, de andere goederen onder het zekerheidsverband mede in de verkoop
worden begrepen en het eerst worden verkocht.9 Er geldt aldus een op de wet
gebaseerde subsidiariteit. Bakkerus10 schrijft hierover dat artikel 3:234 BW in
het verlengde lijkt te liggen van artikel 3.13 BW (misbruik van bevoegdheid).
De bank die executeert moet het lagere zekerheidsrecht ontzien omdat een
onevenredigheid bestaat tussen haar belang bij de uitoefening van de verhaals-
bevoegdheid, en het belang van de zekerheidsgerechtigde dat erdoor wordt

8. R.B. Vriesendorp, ‘Bancaire aansprakelijkheid’, Deventer: Kluwer 1996, bancaire aanspra-
kelijkheid bij uitwinning van pand en hypotheek, p. 177-193.

9. Zie in dit verband ook J.J.A. de Groot, ‘Samenloop van hypotheek- en pandrecht, bijdragen
met medewerking van de Stichting tot Bevordering van de Notariële Wetenschap’, WPNR
1990, p. 187 e.v. Anders: R. Zwitser, ‘Misbruik van executiebevoegdheid ten aanzien van
derden’, MTBR 1994, p. 212 e.v.

10. S.O.H. Bakkerus, ‘Bancaire aansprakelijkheid’, diss., W.E.J. Tjeenk Willink 2000, para-
graaf 7.4.1.
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geschaad. Bakkerus voegt hier wel aan toe dat dit wetsartikel niet analoog kan
worden toegepast, maar het slechts beoogt de verhouding tussen beperkte
zekerheidsrechten te regelen. Voor een dergelijke bescherming van andere
verhaalsgerechtigden zou een uitdrukkelijke wetsbepaling nodig zijn. In de optiek
van Bakkerus mag de bank in haar verhouding tot de medeschuldeisers haar
verhaalsbevoegdheid slechts niet uitoefenen als zij daarvan in het gegeven geval
misbruik maakt. Dit is met name het geval als de bank naar redelijkheid niet tot
een verhaalsactie kan komen omdat er onevenredigheid bestaat tussen het belang
van de bank bij deze verhaalsactie en het belang van de medeschuldeisers dat
erdoor wordt geschaad. Volgens Bakkerus is misbruik in deze zin pas aan de orde
indien het bank om het even is welke van haar zekerheidsobjecten zij uitwint. De
positie van de bank als beperkt-zekerheidsgerechtigde mag niet worden ver-
zwaard doordat zij is aangewezen op zekerheden die moeilijk te executeren zijn.
Hij noemt in dat verband objecten in het buitenland of objecten waarop rechten
van derden rusten, die de bank moet respecteren. Maar als de bank zich net zo
goed op andere zekerheden kan verhalen, maakt zij misbruik van haar bevoegd-
heid door het gerechtvaardigde belang van de medeschuldeisers met een lager
gerangschikt verhaalsrecht niet te ontzien.

Derhalve geeft ook deze op wetsystematiek gebaseerde redenering in de situatie
waarin een curator voor de hierboven geformuleerde casusvraag staat onder
omstandigheden voldoende grondslag voor de stelling dat de bank – om
redenen van redelijkheid en billijkheid die ingeval van insolventie tussen
crediteuren in acht is te nemen – een minder schadelijke uitwinningsroute
heeft te kiezen dan de bank aanvankelijk voor ogen had. Artikel 3:13 BW,
6:159 BW en het besproken artikel 3:234 lid 2 BW kunnen daaraan onder
omstandigheden eveneens steun geven.

V. Conclusie

In het klassieke Romeinse recht bestaat geen juridische regel die gebiedt om de
borg niet als eerste aan te spreken, maar bestond wel een fatsoensnorm die deze
strekking had. Deze laatste norm strekte ter bescherming van de hoofdschulde-
naar en niet van de borg, en dit omdat eer en aanzien van de hoofdschuldenaar
die bereid is te betalen werden geschonden indien de crediteur de borg
aansprak. De hoofdschuldenaar had dan zelfs de mogelijkheid tot het instellen
van een actio iniuriaum (ongeveer: ‘belediging’) tegen de crediteur wanneer hij
kon aantonen dat hij solvent was.11

11. Zie P.C. Kop, MvV 2011, 1, p. 13 tot en met 15: Vormen van subsidiariteit: een historische
comparatistische studie naar het subsidiariteitsbeginsel bij pand, hypotheek en borgtocht
(bespreking proefschrift van E. Koops).
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Dit brengt ons terug bij het begin van deze bijdrage: het fatsoen van banken op
grond van de contractuele rechtsverhouding met een failliet, op grond van de
algemene bankvoorwaarden en in relatie tot het bepaalde in artikel 6:154 BW,
3.13 BWen ‘Verstijlen’s’ redelijkheid en billijkheid. Met het verdwijnen van de
Romeinse beschaving lijkt ook het fatsoen door zekerheidsgerechtigden niet
altijd meer even scherp in het oog te worden gehouden. De opvatting lijkt
alleszins gerechtvaardigd dat de bank tenminste gehouden is tot gedegen
overleg met de curator over de wijze en volgorde van uitwinning. Indien de
curator meent dat een bepaalde volgorde van uitwinning aangewezen is, is het
aan de curator in dat overleg aannemelijk te maken welke omstandigheden die
volgorde rechtvaardigen. Indien die omstandigheden voldoende dwingend zijn
lijken er in het perspectief van de in dit artikel besproken rechtspraak en
literatuur alleszins mogelijkheden om de bank te dwingen tot een bepaalde
volgorde van uitwinning, en in het bijzonder indien het belang van opbrengst-
maximalisatie daarbij op verantwoorde wijze en met beheersbare risico’s wordt
gediend.
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Interview met Rutger Schimmelpenninck over
voortzetting van een onderneming in faillissement

“Je moet als een meeuw hoog kunnen vliegen maar ook in een zaak kunnen
duiken.”1

MR. J.G. PRINCEN EN MR. A. VAN DER SCHEE

In de congresbundels van Insolad plegen de onderwerpen vanuit de literatuur en
jurisprudentie te worden beschreven. Ook in deze Lustrumbundel is dat het
geval, maar de redactie wilde ook graag een paar ‘eenvoudige’ vragen over de
gang van zaken bij de voortzetting van een onderneming in faillissement
voorleggen aan een zeer ervaren curator. Juist datgene wat niet in de boekjes
staat bepaalt zo vaak of een aanpak in een faillissement succesvol is of niet.
Weinigen in Nederland kunnen bogen op zoveel ervaring in grote faillisse-
menten als Rutger Schimmelpenninck, werkzaam op het Amsterdamse kantoor
van Houthoff Buruma.

Rutger was direct enthousiast en bereid om mee te werken aan dit interview.
Gezeten in een mooie spreekkamer van zijn kantoor, waar uit het bedrijfs-
restaurant net een heerlijke maaltijd is gebracht, laat hij de vragen rustig op zich
inwerken.

Alvorens wij over de voortzetting van een onderneming in faillissement
beginnen, kun je kort je eigen ontwikkeling als curator en het curatorschap
in Nederland in algemene zin beschrijven?
“Vijfendertig jaar geleden was de faillissementspraktijk heel anders dan nu. Je
had een paar Rotterdamse supercuratoren, als Frima, Nagtegaal en Meeter. Zij
werden in faillissementen over heel Nederland benoemd, vaak tezamen met een
lokale curator die zich dan met name bezig moest houden met het personeel en
de lokale crediteuren. De oprichting van INSOLAD en de daarbij ontwikkelde
opleidingen hebben ertoe geleid dat er nu in heel Nederland goed functione-
rende curatoren zijn. Ook de invoering van de Praktijkregels van Insolad in

1. Gelieve dit artikel als volgt aan te halen: Jeroen Princen en Alice van der Schee, Interview
met Rutger Schimmelpenninck over voortzetting van een onderneming in faillissement: “Je
moet als een meeuw hoog kunnen vliegen maar ook in een zaak kunnen duiken.”
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2005 is een hele belangrijke stap geweest. Dat heeft ertoe geleid dat belangrijke
principes zijn vastgelegd.

In 1976 ben ik als stagiaire tijdens mijn eerste faillissement met een paar
andere stagiaires begonnen aan het opstellen van de Faillissementsgids. Er
bestond eigenlijk alleen de “Dikke Polak”, waarin de Faillissementswet
artikelsgewijs werd behandeld. Heel veel praktische zaken kwamen daarin
niet aan bod. Ik vind het leuk om te zien dat de Faillissementsgids ruim 30 jaar
later en met inmiddels verschillende andere auteurs nog steeds in opzet gelijk is
gebleven en in een behoefte voorziet.

Ik heb inmiddels 35 jaar curatoren-ervaring en ben vanaf 1990 min of meer
fulltime curator. Dat begon met zaken als Medicopharma, HCS, Nusse Brink en
Barings. In 1996 werd ik één van de curatoren van Fokker. Ik heb veel
internationale holdings afgewikkeld. Ik heb trouwens in de economisch voor-
spoedige tijden 1999-2002 geen benoemingen in faillissementen gehad, maar
voor de overheid onderzoeken gedaan, zoals naar fraude met Europese sub-
sidies en het beleggingsbeleid van de provincie Zuid-Holland. In 2003 werd ik
curator in het faillissement van Jomed met circa 30 dochtervennootschappen in
15 landen. In 2005 werd ik benoemd in het faillissement van Van der Hoop
Effectenbank, in 2008 van Lehman Brothers Treasury en in 2009 volgde het
faillissement van DSB. Wellicht wordt dat mijn laatste faillissement gezien mijn
leeftijd, maar als er nog een mooi faillissement aan ons zou worden voorgelegd,
doe ik wellicht toch nog een keer mee. Meestal ben ik overigens benoemd
samen met andere curatoren, de laatste jaren waren dat een accountant en twee
ex-bankiers, een echte bankier in de persoon van Joost Kuiper plus Ben
Knüppe, die al bij de tweede druk van de Faillissementsgids als auteur meedeed
en eigenlijk in hart en nieren curator is gebleven.”

Met welk plan of met welke doelstellingen begin je aan een faillissement?
“Eigenlijk is mijn plan van aanpak nog grotendeels hetzelfde als ik heb
opgenomen in de eerste versie van de Faillissementsgids 1978. In een
faillissement onderscheid je verschillende fases. De eerste fase duurt maximaal
14 dagen en daarin moet je een noodverband leggen en je plan trekken.
Eigenlijk kun je in alle faillissementen wel een paar dagen nemen als er
geen ‘red flags’ als bijvoorbeeld een grootschalige fraude is. Gegadigden
melden zich gelijk na het uitspreken van het faillissement, je praat met de
accountant en met de banken. Het is exceptioneel als je niet binnen 14 dagen
een behoorlijk plan hebt.

In het plan van aanpak bepaal je of de onderneming moet worden gesloten, dan
wel deels het werk kan afmaken, bezie je met wie je doorgaat van de
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werknemers en leveranciers en bereid je een activatransactie voor. Uiterlijk na
14 dagen bespreek je je plan met de rechter-commissaris en bij voorkeur ook
met de belangrijkste crediteuren. Het gaat immers om de crediteuren in een
faillissement. Het uitgangspunt van de wet (artikel 110 Fw.) was om snel een
crediteurenvergadering bijeen te roepen, nu gebeurt dat eigenlijk niet meer. Nu
moet je vooral snel overleg voeren met de fiscus en de banken en vindt er
minder snel overleg met concurrente crediteuren plaats.

Het doorrekenen van de effecten voor de boedel in het scenario sluiten of in het
scenario van een tijdje doorgaan, is overigens niet eenvoudig. In het plan van
aanpak kom je met een beredeneerde beoordeling van de mogelijke opties.
Daarbij mag je op kasbasis per dag verlies maken indien door de voortzetting
van de onderneming wel een hogere opbrengst bij verkoop van de activa valt te
verwachten. Dat leidt immers tot een positieve uitkomst voor de schuldeisers.”

Naar welke informatie ga je in eerste instantie op zoek?
“De kennis van het personeel binnen een bedrijf is essentieel om het bedrijf
goed te kunnen voortzetten en te verkopen. Je werkt dus in eerste instantie met
de werknemers van de gefailleerde onderneming. Als zoon van een rechter ga ik
daarbij uit van het goede van de mens. Natuurlijk heb ik daar wel inschat-
tingsfouten mee gemaakt, maar als ik iedereen had ontslagen bij wie ik in eerste
instantie dacht dat hij mij geen betrouwbare informatie gaf, was ik niet goed
bezig geweest voor de crediteuren. Soms heb je natuurlijk ook een twijfelmo-
ment, zoals wanneer je constateert dat personeel in de aanloop naar het
faillissement in opdracht van de directie zaken heeft gedaan die eigenlijk
over de rand zijn. Die zaken moet je dan met de betreffende werknemer
bespreken en vaststellen hoe hij of zij daar achteraf op terugkijkt. Veel
werknemers willen dan de fout, die vaak in opdracht is gemaakt, goedmaken
en werken daarna juist zeer loyaal mee tijdens het faillissement.”

Hoe ga je de ontvangen informatie verifiëren?
“Financiële informatie en prognoses moeten natuurlijk worden geverifieerd.
Daarvoor schakel je als curator deskundigen in. Ik werk niet met een vaste
financiële man die ik van faillissement naar faillissement meeneem. Wel zijn er
circa vijf personen die ik veelvuldig heb ingeschakeld, maar vooral bij DSB
zijn er veel externen die ik niet eerder kende. Vaak werken ze zelfstandig als
ZZP’er. In het faillissement van Lehman Brothers Treasury werken curatoren
bijvoorbeeld met een junior accountant die ik al jaren geleden in een andere
zaak heb leren kennen. Zijn werkzaamheden worden weer gecontroleerd door
PwC als externe accountant. Ik heb geen vaste IT-ondersteuning. Wat je nodig
hebt op dat gebied is elke keer weer anders.
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Ik probeer bij de aanvang van een faillissement wel een complete ‘save’ te
laten maken waarbij alle digitale informatie wordt vastgelegd. Ook worden zo
snel mogelijk alle ordners in kamers genummerd en geïnventariseerd. Ik
overweeg om in een volgende zaak foto’s te maken van kasten met ordners
bij de aanvang van een faillissement. Ik vind dat je als curator moet kunnen
aantonen dat je planmatig inspanningen hebt verricht om informatie veilig te
stellen. In sommige zaken heb ik complete lijsten van administratieve stukken
laten maken, deze documenten ook kort laten beschrijven en de bestuurder laten
verklaren dat hij alle relevante informatie heeft verstrekt. Je wilt niet in de
situatie komen dat een bestuurder achteraf kan zeggen dat bepaalde stukken er
wel waren toen jij als curator binnenkwam, maar na enige tijd zijn verdwenen,
zeker niet als het om relevante documenten gaat. Het is trouwens onmogelijk
om dit perfect te doen.”

Wat doe je in het kader van voortzetting van de onderneming met de zittende
bestuurders?
“In veel gevallen bleken de bestuurders totaal niet bereid om na het faillisse-
ment door te werken. Zo waren de bestuurders bij Van der Hoop Effectenbank
en DSB enorm gedesillusioneerd en hadden zij er geen zin meer in. In de
praktijk moet je het als curator vooral hebben van werknemers uit de tweede en
derde echelon. Of iemand capabel is, hoor je vaak heel snel van de aanvragende
advocaat, vanuit de ondernemingsraad of vanuit de banken. In de praktijk heb
ik gemerkt dat er eigenlijk altijd hele goede mensen uit de tweede echelon
tijdens zo’n faillissement opstaan. Zij krijgen dan ook meer ruimte dan
voorheen en dat stimuleert hen.”

Hoe motiveer je personeel om aan de voortzetting mee te werken?
“Eerst is er natuurlijk sprake van een dip. Je moet het personeel de gelegenheid
geven om te praten over hun teleurstelling. Daarna moet je het personeel snel
motiveren en wijzen op het bijzondere karakter van een doorstart. Een
faillissement is niet het einde van alles, maar juist het begin van iets nieuws.
Door te blijven werken tijdens de voortzetting van de activiteiten in het
faillissement, kun je ook als werknemer je kansen op een toekomstige baan
verbeteren.

Bij DSB hebben we gelijk een 30%-blijfbonus ingevoerd als de werknemers
tot het einde van het kwartaal zouden blijven. Die regeling hebben we nadien
gehandhaafd. De werknemers kunnen echter ook cursussen volgen en certifi-
caten halen, zodat ze zich beter kwalificeren voor een baan na DSB. We
organiseren ook gezelligheid, dat is heel belangrijk. Een kegelavond voor het
personeel kost echt niet veel, maar wordt zeer gewaardeerd. Werknemers van
alle afdelingen lopen dan door elkaar heen. Op zo’n bijeenkomst hoor je ook

J.G. Princen /A. van der Schee

280



van alles als curator. Daarnaast organiseren we ieder kwartaal een personeels-
borrel en eenmaal per jaar een personeelsmiddag.

Het doorwerken tijdens een faillissement biedt ook voordelen. Het werk-
terrein van de overgebleven werknemers wordt breder. Een organisatie wordt
tijdens een faillissement platter. Vaak zeggen werknemers mij dat ze heel veel
geleerd hebben tijdens het faillissement en dat ze die periode als een enorme
verrijking hebben ervaren.

Wat natuurlijk ook heel belangrijk is, is dat je met de ondernemingsraad
blijft doorgaan alsof er geen faillissement is. Je moet ze echt zoveel mogelijk bij
de zaak blijven betrekken.”

Hoe overleef je als boedel financieel de eerste twee weken?
“Mijn standpunt is, dat het niet de schuld is van de curator dat een bedrijf failliet
is gegaan. Crediteuren hebben zelf een risico genomen door op krediet te
leveren. Als crediteuren tijdens het faillissement niet meer op krediet willen
leveren, houdt het voor mij snel op. Je hebt idealisten-curatoren die er onder die
omstandigheden toch iets moois van willen maken, maar het hoort nu eenmaal
bij de economie dat bedrijven failliet gaan en dan moet je als curator niet gaan
pionieren. Als de crediteuren die het meeste belang hebben bij het voortzetten
van de onderneming niet bereid blijken te zijn om bijvoorbeeld de lopende
salariskosten en dwangcrediteuren te financieren, houdt het op. Als je als
curator doorwerkt tijdens het faillissement, moet ook duidelijk zijn in wiens
belang je dat doet. Als de bank of de overige crediteuren je geen krediet geven,
dan is blijkbaar niet duidelijk voor wie je het doet en dan moet je als curator
stoppen. Je gaat niet als curator persoonlijk een risico nemen. De bank heeft
heel vaak ook al een analyse van het bedrijf gemaakt en als de bank het niet wil
financieren moet dat voor jou als curator ook een teken zijn.

Wanneer je curator bent van een groep van vennootschappen en de ene
vennootschap beschikt over financiële middelen en een andere groepsvennoot-
schap heeft juist financiering nodig, dan kun je die middelen naar mijn mening
gebruiken als je goed beredeneerd kunt geloven dat het een goede investering
is. Dat binnen de groep geleende geld moet natuurlijk wel terugkomen. Dat is
niet anders als bij een boedelkrediet dat je moet terugbetalen.”

Hoe lang wacht je op een boedelkrediet?
“Dat is afhankelijk van de omstandigheden. Eigenlijk moet binnen twee dagen
duidelijk zijn of je een benodigd boedelkrediet krijgt. Binnen veertien dagen
moet uit je plan van aanpak blijken of je een boedelkrediet nodig hebt en voor
welke omvang. Je kunt zeker geen maand wachten op een boedelkrediet en
tegelijkertijd de onderneming toch maar voortzetten.”
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Hoe vaak is een boedelkrediet toegewezen en hoe vaak is een boedelkrediet
afgewezen?
“Ik behandel de laatste jaren vooral faillissementen van financiële instellingen.
In die situatie is een door mij gevraagd boedelkrediet eigenlijk altijd toege-
wezen. Ik heb daarbij geen verschil van inzicht met de betrokken bank. In het
geval van DSB hebben we een boedelkrediet van EUR 1 miljard gekregen.
Daarvoor hebben we geen zekerheden gegeven. De boedel is alleen met de
betrokken bank overeengekomen om geen krediet van andere partijen te zullen
aantrekken. De bank moet weten dat zij vooraan staat als boedelcrediteur en uit
dien hoofde zal worden terugbetaald. Als de bank je vertrouwt, hoef je die hele
heisa met verpanding van debiteuren en andere activa niet te doen.”

Wat doe je met verzekeringen, wordt de onderneming voortgezet zonder
verzekeringen?
“Het is voor mij vanzelfsprekend dat de reguliere verzekeringen bij een bedrijf
moeten worden voortgezet. Als verzekeringen door de verzekeraars worden
opgezegd, moet je proberen ze te verlengen. Als er geen geld is om verzeke-
ringspremies te voldoen, dan moet je de ondernemingsactiviteiten doorgaans
staken. Als je de boedel niet voor dit soort bedrijfsmatige risico’s kunt
verzekeren, kun je immers geen boedelschuld uit toekomstige claims ingeval
van ongelukken of schades accepteren.”

Wat zijn je ervaringen met de wettelijke afkoelingsperiode?
“Daar heb ik geen recente ervaringen mee. Het is in beginsel natuurlijk wel een
nuttig instrument voor de curator.”

Hoe informeer je betrokken partijen over het faillissement en de voortzetting
van de onderneming?
“Vanzelfsprekend moet je regelmatig met de werknemers bijpraten. Je moet
eerlijk zijn over de situatie van het bedrijf en de gevolgen daarvan voor hen.
Ook de website van het bedrijf is een goed communicatiemiddel. Zo hebben wij
op de website van DSB allerlei vragen van klanten geplaatst met de bijbe-
horende antwoorden.”

Praat je met de pers over het plan van aanpak?
“Een faillissement is één groot communicatief proces. Dat geldt vanuit de
curator niet alleen tegenover werknemers en crediteuren, maar ook tegenover de
pers. Als de pers contact met je opneemt bestaat er kennelijk behoefte aan
informatie en dan moet je daar als curator op ingaan. Ik heb de pers altijd heel
serieus genomen. Niet praten met de pers kan schade berokkenen aan de
belangen van partijen die bij het faillissement betrokken zijn.
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Ik ga ook wel vaak pro-actief met de pers praten. Als ik een verslag uitbreng,
informeer ik vier goede journalisten op voorhand hierover en maak ik een
afspraak van 15 minuten om telefonisch het faillissementsverslag toe te lichten.
De pers wil eigenlijk een samenvatting van het verslag. Wij moeten een verslag
maken conform het model van de rechtbank, maar de pers wil natuurlijk snel de
essentie weten. Zij letten soms ook op andere dingen dan je verwacht had. Zo
had ik in het faillissementsverslag in het faillissement van Van der Hoop bij het
onderwerp ‘paulianeuze transacties’ geschreven: ‘Wordt onderzocht’. Dat werd
gelijk een grote kop in de krant, terwijl ik er inhoudelijk op dat moment niets
bijzonders mee bedoelde. Tegenwoordig vatten wij bij grote faillissementen de
belangrijkste ontwikkelingen samen op de eerste bladzijde van het verslag, dat
bespaart iedereen onnodig gezoek.”

Hoe verdeel je de tijd tussen het aandacht besteden aan het voortzetting van de
onderneming en het gaan verkopen van de onderneming?
“Dat vind ik een vrij theoretische vraag. Het voortzetten van de onderneming
betekent het gereedmaken van de onderneming voor verkoop. Voortzetten en
verkopen loopt dus door elkaar heen. Bij het voortzetten van de activiteiten bij
DSB zorgen wij ervoor dat alles zodanig verbeterd wordt dat we slagen voor
een eventueel uit te voeren due diligence onderzoek. Dat kan bijvoorbeeld ook
betekenen dat je dossiers bijwerkt en uniformeert. Bij DSB hebben we 100.000
klanten met circa 140.000 leningendossiers. Doordat de DSB is voortgekomen
uit verschillende overgenomen financiële instellingen, verschilden de dossiers.
Wij hebben nu afgesproken om binnen een periode van vier maanden alle
dossiers te uniformeren zodat deze beter verkoopklaar zullen zijn. Dat hele
proces besteden we natuurlijk uit, dat gebeurt op de beste en meest goedkope
wijze en dus in dit geval niet met het inschakelen van advocaten.”

Wat is jouw rol als curator, wat doe je zelf en in hoeverre delegeer je bepaalde
werkzaamheden?
“Als curator heb je de totale verantwoordelijkheid voor de hele zaak. Je kunt je
heel goed in een kwestie verdiepen en tegelijkertijd kunnen er dan honderd
dingen misgaan. Je moet dus voorkomen dat je je teveel verliest in één kwestie.
Dat is niet een houding die een advocaat traditioneel heeft meegekregen. Je
moet een instinct ontwikkelen waarbij je als een soort radar continu blijft kijken
welke scheepjes er op zee varen en wat je daaraan zou moeten doen. In het
faillissement van DSB heb ik een spin in een heel groot web getekend, waarbij
alle mogelijk relevante partijen als overheid, klanten, klagende klanten, pers
etc. zijn ingetekend. Regelmatig moet je als curator dan een ‘tour d’horizon’
maken langs al deze mogelijk relevante partijen om na te gaan of er wat moet
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gebeuren. Als curator moet je daarbij een instelling hebben die gelijk is aan
iedere andere manager”.

Wat voor soort medewerkers schakel je gelijk in?
“Bij Fokker hadden we vier curatoren en iedere curator nam zijn eigen
medewerker mee. Tegenwoordig gaat dat weer wat anders. Er is nu een vaste
medewerker bij het curatorenoverleg, maar verder worden er verschillende
mensen van verschillende niveaus vanuit verschillende kantoren ingeschakeld.
Natuurlijk worden de normale dingen door het bedrijf zelf gedaan. In Engeland
is het gebruikelijk dat de financiële mensen gelijk worden ontslagen en worden
vervangen door personeel van het accountantskantoor dat als curator optreedt.
Dit gebeurt vanwege wantrouwen tegenover het zittend personeel, maar is
natuurlijk ook een bron van extra inkomsten voor het accountantskantoor. Soms
worden de ontslagen werknemers door het accountantskantoor weer ingehuurd
en zelfs doorgefactureerd tegen het hoge curatorentarief. Zoiets is in Nederland
natuurlijk uitgesloten”.

Hoe zorg je ervoor dat je de juiste informatie als curator ontvangt, je besluit-
vorming helder is en mensen weten wat ze moeten doen?
“Mijn medecuratoren en ik werken met een zeer regelmatig curatorenberaad,
waarbij de de meest betrokken advocaten en adviseurs aanwezig zijn plus de
directeur van de boedel. Op die manier brengen we structuur aan in de
afwikkeling van de problemen. Alle onderwerpen worden geagendeerd. Er
moet goed worden opgeschreven wat de verschillende beslissingen zijn. Actie-
punten moeten worden benoemd. Bij een volgende vergadering moeten de
notulen worden vastgesteld en moeten de actiepunten weer worden langs-
gelopen. Ik heb als advocaat nooit enige managementopleiding gedaan, maar
dit soort bestuurlijke vaardigheden moet je in de praktijk ontwikkelen.

Je moet ook dingen niet willen weten. Soms zeg ik wel eens tegen mijn
medewerkers wanneer ze mij iets willen vertellen: ‘Dat vind ik nu niet
interessant’. Dat vinden ze natuurlijk niet altijd even leuk, maar ik moet steeds
de keuze maken of ik iets op dat moment echt moet willen weten of dat ik iets
anders moet doen op dat moment. Je houdt steeds het onderscheid ‘need to
know’ en ‘nice to know’ voor ogen.

Natuurlijk delegeer ik ook tot op een bepaalde hoogte bevoegdheden aan
medewerkers en werknemers van de gefailleerde onderneming. De mensen
krijgen regels waarbinnen ze bijvoorbeeld schikkingen mogen treffen. En als er
binnen de grenzen wordt gedelegeerd, moeten de mensen ook terugrapporteren
wat zij hebben gedaan.
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Sommige problemen moet je ook zelf blijven aanpakken. Bij DSB zijn er
inmiddels zo’n 9.000 klachten binnengekomen. Die kan ik natuurlijk niet
allemaal zelf afwikkelen. Maar als iemand zich tot mij als curator of tot de
rechter-commissaris wendt met een klacht, kijk ik daar altijd zelf naar.

Bij grote faillissementen is het natuurlijk zo dat je lang op macroniveau kunt
kijken naar de zaak, maar om je werk goed te kunnen doen moet je je
regelmatig in detail verdiepen in individuele zaken om voeling te krijgen met
de bedrijfsprocessen. Je moet als een meeuw hoog kunnen vliegen maar ook in
een zaak kunnen duiken. Je kunt je als curator niet permitteren om alleen maar
hoog te vliegen.”

Wat acht je de kerntaken voor een goede curator?
“Een goede curator acht het zijn taak om voor de schuldeisers het beste te
bereiken en de rechtbank werk te besparen. Je kunt veel onnodige procedures
voorkomen door je als curator op een gegeven moment echt goed in de
problematiek te verdiepen. Je moet je er niet in verliezen, maar je moet je er
wel in verdiepen. Dan kun je zaken goed schikken. Een enorm groot faillissement
als dat van Fokker hebben we toch in acht jaar tijd helemaal afgewikkeld.

Een efficiënte afwikkeling van een faillissement kan overigens ook inhou-
den dat je van tijd tot tijd afwijkt van de Faillissementswet. Je moet daarbij het
crediteurenbelang altijd voor ogen houden. Zo hebben we bij DSB iedereen die
minder dan EUR 100,– te vorderen heeft al volledig terugbetaald. Dat is voor de
boedel en daarmee voor alle crediteuren goedkoper dan om al deze rekeningen
te handhaven. Het kost immers ongeveer EUR 30,– per jaar om een rekening in
de boeken te houden en jaarlijks op uit te keren. Zo’n maatregel moet je wel
eerst tijdig in je verslag melden. Door zo’n voornemen in je verslag kenbaar te
maken, stel je alle betrokken partijen in staat om via de procedure van artikel 69
Fw zo nodig beklag te doen bij de rechter-commissaris. Natuurlijk hadden wij
zo’n voornemen al eerst besproken met de rechter-commissaris en de credi-
teurencommissie en ook hun toestemming verkregen. Je moet als curator
denken in termen van maximale rugdekking. De rechter-commissaris, de
crediteuren, iedereen moet in de gelegenheid worden gesteld om tijdig voor
zijn belangen op te komen en zo nodig gebruik te maken van de procedure van
artikel 69 Fw. Door zo een en ander tijdig aan te kondigen, voorkom je veel
klachten achteraf, die juist dan erg tijdrovend kunnen zijn. Dat past niet bij je
uitgangspunt om de rechtbank zoveel mogelijk werk uit handen te nemen en het
crediteurenbelang voorop te stellen.

Een ander voorbeeld in dit verband zijn de intercompany-vorderingen
tussen verschillende Fokker-vennootschappen. Hierover hebben wij schikkingen
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getroffen, waarbij een gedeelte van die vorderingen achtergesteld is bij vorde-
ringen van de overige crediteuren. In het verslag hebben we deze schikking
aangekondigd en daar ook weer gewezen op artikel 69 Fw voor partijen die
daartegen bezwaar hadden. Er waren in dat faillissement al veel opkopers van
vorderingen die de faillissementsverslagen goed volgen en dus actieve crediteuren
in het faillissement zijn. Leg het de crediteuren voor, dan is het nadien ook
gemakkelijker voor de rechter-commissaris.

Ik ben daarbij ook beïnvloed door de Angelsaksische cultuur. In Engeland
kan een curator helemaal niet naar de rechter-commissaris om toestemming te
vragen om allerlei acties te ondernemen. De rechter-commissaris bemoeit zich
daar pas met een zaak wanneer er een klacht is ontvangen. In de Verenigde
Staten gaat het weer grondig anders. Als de curator daar de activa wil verkopen
of een belangrijke transactie aangaat, hoort de rechter niet alleen de curator
maar ook andere betrokken partijen. De Angelsaksische cultuur leert je als
curator om tijdig te communiceren met betrokken partijen en crediteuren om
klachten te voorkomen en discussies bij een rechter te voorkomen. Het leidt ook
tot een snellere afwikkeling van faillissementen.

De afwikkeling van een faillissement moet je ook managen. In de praktijk gaan
sommige curatoren in het begin van een faillissement met heel veel enthousi-
asme er tegenaan. Dat zakt na een paar weken in. Dan komt er een volgend
faillissement. Daar gaan ze weer vol enthousiasme tegenaan en na een paar
weken zakt ook dat weer in. En zo blijven er steeds faillissementen liggen. Een
faillissement wordt zo meer een afwerklijstje en er zit geen plan van afwikke-
ling meer achter. Je moet een faillissement blijven zien als een uitdaging, zoals
een project of onderneming op zichzelf om zo’n faillissement op de kortste
termijn voor crediteuren af te wikkelen.

Daarbij krijg je natuurlijk nooit complimenten van crediteuren. Het is
eigenlijk al een compliment als alle crediteuren stil blijven. Als het fout gaat,
krijg je het juist heel goed te horen. Bij Van der Hoop Effectenbank hebben we
binnen twee jaar 99% van de vorderingen uitgekeerd en toen hebben we
overigens wel een cadeautje, een klein beeldje, van de leden van de schuldei-
serscommissie gekregen. Dat was ook een uitkeringspercentage dat de meeste
mensen in het begin niet voor mogelijk hadden gehouden. Het faillissement van
Van der Hoop werd 14 dagen voor kerst uitgesproken. Het was het eerste
faillissement van een meer algemene bank in Nederland sinds vele tientallen
jaren. Veel mensen dachten dat ze hun geld kwijt waren. We werden ge-
waarschuwd voor zelfmoordplannen, dat schijnt vooral rond kersttijd te ge-
beuren. Daarom brachten we de vrijdag voor kerst naar buiten dat er een zeer
aanzienlijke uitkering zou kunnen volgen aan de crediteuren op een termijn van
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4 maanden en voor meer dan 50% van de vorderingen. Ook daar gold dat we
eigenlijk in 14 dagen het plan van aanpak klaar hadden. Helaas heeft toch nog
een klant van Van der Hoop op kerstavond zelfmoord gepleegd omdat hij het
niet aan zijn familie durfde te vertellen dat hij de gehele opbrengst van de
verkoop van zijn bedrijf op een bankrekening bij Van der Hoop had geplaatst.”

In de Faillissementswet staan niet echt normen en waarden voor de curator.
Wat zijn jouw uitgangspunten?
“Je doet dit werk vanuit principes. Ik zie het nu ook anders dan 30 jaar geleden.
Ik heb veel van de Angelsaksische praktijk gezien en dat heeft mij gevormd. Ik
werk dus in een voortdurende samenspraak met de crediteuren. Dat heb ik
overigens in het verleden ook gedaan. Ik ging vroeger in kleinere faillisse-
menten echt geen bestuurder aansprakelijk stellen als de fiscus als grootste
crediteur in dat faillissement dat niet wilde of geen verhaalsmogelijkheden zag.
In dat verband heb ik de mening van de fiscus belangrijker gevonden dan de
mening van de rechter-commissaris. Je doet dit werk voor de crediteuren.

De door mij aangehangen principes verkondig ik overigens niet naar buiten toe.
Ik wil ze wel uitstralen in mijn gedrag als curator. Ik wil geen belerende lessen
voorschrijven.

Het is heel bijzonder dat je door de rechtbank als curator wordt gevraagd en
ik vind het ook eervol, maar het geeft je geen bijzondere positie. Een curator is
eigenlijk een rentmeester, een manager, niet meer dan dat. Het is altijd het geld
van een ander waar je mee bezig bent. Het draait om het belang van de
crediteuren en ook al word je door de rechtbank benoemd, dat mag niet tot
andere beslissingen leiden dan zo te handelen als de crediteuren dat willen. Dat
is mijn houding in een faillissement. Ik houd niet zo van curatoren die steeds
zeggen ‘Ik heb de zegen van de rechter-commissaris’. Dat is voor mij niet
doorslaggevend.”

Als alle vragen zijn gesteld en beantwoord, geeft Rutger Schimmelpenninck
aan dat hij ter voorbereiding op dit gesprek op een kattebelletje nog even zijn
gedachten over de taken en houding van een curator op schrift heeft gezet.

“Een kapstok voor ons gesprek, niet beoogd om volledig te zijn, maar ik
noem het maar even de 4 P’s van Rutger Schimmelpenninck”.

Bijna verlegen schuift hij het velletje naar ons toe. Het is een uiterst
kernachtige samenvatting van ons gesprek en de uitgangspunten die voor een
moderne curator zouden moeten gelden.

Interview met Rutger Schimmelpenninck over voortzetting
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De vier P’s van Rutger Schimmelpenninck

Project-/planmatig
• Uitdaging
• Lange termijn
• Korte termijn

Principaal
• Crediteuren
• Rugdekking
• Rapportages

Principes
• Vertrouwen, geen prejudice
• Transparant
• Waarheidsvinding

Professioneel
• Voortdurend kwaliteit verbeteren
• Kwaliteit besluitvorming, voorbereiding, notulering
• Goede mensen van juiste niveau inzetten

Verdere woorden zijn ons inziens eigenlijk overbodig. Of om maar eens op niet-
Angelsaksische wijze af te sluiten:‘In der Beschränkung zeigt sich der Meister’.

J.G. Princen /A. van der Schee
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TOEZICHT





Toezicht op de ondernemende curator

MR. W.A.H. MELISSEN1

Inleiding

Winst voor de boedel; het belangrijkste doel van de ondernemende curator. Aan
de andere kant wordt wel gezegd: de curator blijft curator en wordt nooit
ondernemer.2

Deze bijdrage benadert de ondernemende curator (of bewindvoerder) vanuit
de rechter-commissaris en de rechtbank. In de eerste plaats in de meest
voorkomende situatie: de voortzetting van de onderneming in faillissement of
in surseance, met een uitstapje naar het beheer van de opbrengst op de
boedelrekening. Verder ga ik in op een tweetal meer exotische varianten van
de ondernemende curator: de curator als bestuurder van een dochteronder-
neming van failliet en de stille curator, die betrokken wordt bij de voorbereiding
van een doorstart.

Voortzetting van de onderneming in faillissement

Vanuit de positie van de rechter-commissaris en de rechtbank gezien, zijn met
name de volgende aspecten van belang:
– de machtiging ex art. 98 Fw om de onderneming in faillissement voort te

zetten en de informatie die de rechter-commissaris nodig heeft om op het
verzoek te kunnen beslissen;

– het beheer van de opbrengst;
– de informatie aan crediteuren en andere belanghebbenden;
– de rekening en verantwoording achteraf; en
– de aansprakelijkheid van de curator.

De machtiging
De curator behoeft als hij de onderneming van de gefailleerde wenst voort te
zetten, en er geen (voorlopige) commissie van schuldeisers is benoemd, de
machtiging van de rechter-commissaris (art. 98 Fw).

Allereerst is van belang vast te stellen wanneer precies sprake is van
voortzetting van de onderneming. Moet de curator daartoe een actief besluit

1. Mr. W.A.H. Melissen is werkzaam bij rechtbank Amsterdam.
2. Aldus P. van Schilfgaarde in zijn annotatie onder HR 27 november 1998, NJ 1999, 685.
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nemen of kan onder omstandigheden ook indien de zaak door de curator nog
even op ‘z’n beloop wordt gelaten’ gesproken worden van voorzetting? De
Ranitz3 meent dat het niet duidelijk staken van de onderneming door de curator
(of bewindvoerder) voortzetting impliceert. Dus ook als de curator niet actief de
onderneming geheel of gedeeltelijk voortzet, en daarvoor machtiging vraagt,
maar stilzwijgend de onderneming nog even haar gang laat gaan, is in zijn ogen
sprake van voortzetting van de onderneming. Het niet staken van de onderne-
ming is een toedoen van de curator en alle uit de normale bedrijfsvoering
voortvloeiende of daarmee samenhangende schulden zijn boedelschulden, aldus
De Ranitz. Deze opvatting gaat mij te ver. Wederpartijen moeten zelf ook alert
zijn. Meestal zal voortzetting overigens gepaard gaan met een actieve opstelling
van de curator, waarbij overeenkomsten gestand worden gedaan of nieuwe
overeenkomsten worden aangegaan, dat kan – net als in het gewone contracten-
recht – ook stilzwijgend.

HR 22 oktober 2010, NJ 2011, 113 (Mulder/Tennet), handelt over een
surseance van betaling, maar is ook van belang voor de faillissementssituatie.
Ook in een faillissement kan het zo zijn dat de curator (stilzwijgend) (nieuwe)
verplichtingen en schulden laat ontstaan die van betekenis zijn voor (mogelijke)
gehele of gedeeltelijke voortzetting of overname van bedrijfsactiviteiten. De
opvatting van de Hoge Raad is strikter dan die van De Ranitz nu de Hoge Raad
spreekt van verplichtingen en schulden die van wezenlijke betekenis zijn voor
het openhouden van de mogelijkheid van voortzetting of overname van
bedrijfsactiviteiten én het gaat om welbewust toelaten dat nieuwe verplichtingen
worden aangegaan of uit een bestaande rechtsverhouding voortvloeiende
schulden blijven ontstaan.

Nu is de ene activiteit de andere niet. In Tennet/Mulder gebeurde in feite
niets anders dan dat de lopende afname van energie een paar dagen werd
gecontinueerd. De schuld zag echter op een kernactiviteit van sursiet.4

Het stilzwijgend laten ontstaan van schulden kan lijken op wat door Verstijlen5

wel is genoemd het recht op wanprestatie van de curator, hetgeen weer niet tot
boedelschulden leidt. Enige voorzichtigheid bij het stilzwijgend op zijn beloop
laten van de onderneming met het oog op de voortzetting is dus geboden.

Ook het afmaken van onderhanden werk kwalificeert als voortzetting van de
onderneming.6

3. S.H. de Ranitz, ‘De voortzetting van de onderneming tijdens insolventie, nu en straks’, in:
De bewindvoerder een octopus.

4. En daar kwam bij dat de kosten van één etmaal afname door de beoogd koper werden
gegarandeerd, hetgeen de bewindvoerder had goedvonden.

5. F.M.J. Verstijlen, ‘De betrekkelijke continuïteit van het contract binnen faillissement’, in:
W.J.M. van Andel en F.M.J. Verstijlen, Materieel faillissementsrecht, preadvies voor de
Vereniging voor Burgerlijk Recht, Kluwer 2006.

6. E.W.J.H. de Liagre Böhl, ‘Sanering en faillissement. Naar huidig en nieuw recht’, p. 237.
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Machtiging om de onderneming geheel of gedeeltelijk voort te zetten of om
onderhanden werk af te maken dient tijdig aan de rechter-commissaris te
worden gevraagd. De rechter-commissaris wil met name weten of de kosten
van de voortzetting opwegen tegen de te verwachten baten voor de boedel.
Verder is van belang of de voortzetting risico’s van aansprakelijkheid van de
boedel met zich brengt (bieden de relevante verzekeringen nog dekking?).

Wat betreft de kosten heeft De Ranitz voorgerekend dat het al snel gunstig is
om de onderneming voort te zetten. Dit komt met name omdat een belangrijke
kostenpost, te weten: het loon van de werknemers die gedurende de opzegter-
mijn worden ingezet in de regel7 niet als bijzondere faillissementskosten in
mindering op de opbrengst van de voortzetting wordt gebracht. Niet altijd is
duidelijk welke boedelkosten door de curator wel of niet in de begroting van de
voortzetting worden meegenomen. De curator kan de keuzes die hij op dit punt
maakt soms nog beter inzichtelijk maken.

Nu speelt de vraag of de onderneming geheel of gedeeltelijk dient te worden
voortgezet altijd onmiddellijk na de uitspraak. Het is dan hectisch en begrijpe-
lijk is dat de curator niet direct een exacte kosten-baten analyse paraat heeft. Als
de voorzetting een paar dagen duurt, is dit minder erg. Bepleit is wel dat de
curator in de eerste paar dagen een kortstondige ‘quasi-immuniteit’ geniet.8 Het
verdient in ieder geval aanbeveling in een zo vroeg mogelijk stadium (tele-
fonisch) contact te zoeken met de rechter-commissaris. De rechter-commissaris
weet dan wat er speelt en de relevante belangen waarmee rekening moet
worden gehouden kunnen besproken worden. Het inzicht in de kosten en de
baten zal zo snel mogelijk verkregen moeten worden. De curator moet
de beslissing tot voortzetting voldoende gefundeerd nemen. Afhankelijk van
de aard en de omvang van de onderneming zal de berekening meer of minder
gecompliceerd zijn. De curator kan derden inschakelen als bijvoorbeeld meer
ingewikkelde bedrijfseconomische afwegingen moeten worden gemaakt. De
voortzetting zal in ieder geval kostenneutraal moeten zijn.

De Liagre Böhl9 stelt dat de curator bij de beslissing tot voortzetting twee
ijzeren regels in acht heeft te nemen: (i) de boedel mag per saldo niet in waarde
achteruit gaan en (ii) er mogen geen verplichtingen worden aangegaan die niet
uit de boedel zullen kunnen worden voldaan.

7. Aldus De Ranitz t.a.p., p. 183. In het rapport van de Insolad werkgroep Afwikkeling
Faillissementen (juli 2010) worden de loonkosten gedurende de opzegtermijn evenmin als
bijzondere faillissementskosten gedefinieerd, zie punt 3.5.5. en punt 3.5.10, omdat deze
kosten toch al ten laste van de boedel zouden komen. Anders: Wessels, Deel IV, nr. 4376.

8. Zie J.H. Lemstra en J.H. van der Weide, ‘Kloeke Curatoren’, in: Doorstart, Insolad jaarboek
2008.

9. E.W.J.H. de Liagre Böhl, Sanering en faillissement. Naar huidig en nieuw recht, Kluwer
1991, p. 237.
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Hoe langer de voortzetting duurt hoe hoger de eisen die aan de berekening
kunnen worden gesteld. Een langdurige voortzetting zonder voldoende boek-
houding of deugdelijke exploitatiebegroting kan tot persoonlijke aansprakelijk-
heid van de curator leiden.10

Wat de baten betreft, dient de curator, door goede afspraken met weder-
partijen te maken, zoveel mogelijk zeker te stellen dat de opbrengst ook
daadwerkelijk in de boedel terechtkomt en zonodig zekerheden te bedingen.
De curator moet er voorts voor waken dat tijdens de voortzetting niet op
ongeoorloofde wijze met de bedrijfsmiddelen wordt omgegaan. Vrees voor
ongeoorloofd handelen kan reden zijn de voortzetting te staken. Als de aard van
de onderneming met zich brengt dat contant wordt betaald, dient voldoende
zeker te zijn dat de opbrengst werkelijk in de kas van de boedel terechtkomt.

De rechter-commissaris zal aan de toestemming tot voortzetting veelal een
termijn verbinden. Als de curator na afloop van die termijn de voortzetting wil
continueren, zal opnieuw contact met de rechter-commissaris moeten worden
gezocht teneinde de machtiging te verlengen. In dat geval zal de rechter-
commissaris inzichtelijk gemaakt willen zien wat het resultaat tot dan toe is
geweest en wat het te verwachten resultaat van de verlengde voortzetting is.

De curator houdt een deugdelijke administratie bij over de periode van de
voortzetting en zorgt dat belastingaangifte wordt gedaan.11

Doorslaggevend bij de afweging de onderneming voort te zetten is het
belang van de boedel, in het bijzonder het belang van de schuldeisers. Hoewel
bij de vraag of een voortzetting van de onderneming is gerechtvaardigd
regelmatig het meer maatschappelijke belang van de kans op behoud van
(meer) werkgelegenheid een rol speelt, weegt het primaat van het crediteuren-
belang uiteindelijk het zwaarst.12 De Insolad Praktijkregels bepalen in art. 1.2.1
dat de curator de onderneming alleen dan voortzet als aannemelijk is dat het
belang van de boedel of een ander zwaarwegend belang dat een prudent
handelend curator zich mede behoort aan te trekken dat vergt. Een ander
zwaarwegend belang zal zich niet snel voordoen als de voortzetting per saldo
niet gunstig is voor de boedel.13

Het beheer van de opbrengst
Ook in het beheer van de opbrengst toont de curator zich soms een ondernemer.
Curatoren plaatsen (een deel van) de opbrengst vaak op een depositorekening

10. Rb. Utrecht 17 maart 1999, JOR 1999/107.
11. Zie ook toelichting bij art. 1.2.2. van de Insolad Praktijkregels.
12. De Ranitz, t.a.p.
13. Zie ook: J.R.L.A. Huydecoper, ‘Andere zwaarwegende belangen’, in: De Integere Curator,

Insolad jaarboek 2007.
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met een gunstige rentevergoeding. Toen de rente heel laag was, is het
voorgekomen dat door een curator obligaties werden gekocht.

De curator zal ook hier een zekere zorgvuldigheid moeten betrachten, maar
de vraag is hoever zijn verantwoordelijkheid reikt.14 De curator is immers geen
vermogensbeheerder.

De kist van twee ongelijke sloten voorzien zal wel door niemand meer
verdedigd worden, aldus de MvT bij art. 102 Fw.
Uit de artt. 102 en 103 Fw volgt dat de curator de aangetroffen gelden (en
andere waardepapieren) onder zijn bewaring houdt en dat gelden die voor het
beheer niet nodig zijn door de curator worden belegd ten name van de boedel
op een door de rechter-commissaris goed te keuren wijze. Als de rechter-
commissaris bewaring bij een derde bepaalt, kan de curator over die gelden
alleen beschikken als de rechter-commissaris contrasigneert (art. 103 Fw).

Uit deze laatste bepaling vloeit waarschijnlijk het beleid van sommige
rechtbanken voort dat boedelrekeningen bij een bepaalde bank moeten worden
aangehouden en dat betalingen door de rechter-commissaris moeten meege-
tekend.

Inventarisatie door Recofa heeft geleerd dat rechtbanken een divers beleid
hanteren ten aanzien van (betalingen van) boedelrekeningen. Bij sommige
rechtbanken is de curator vrij in de keuze van de bank waar de boedelrekening
wordt gehouden. Andere rechtbanken wijzen (in overleg met een curatorencom-
missie) een bank aan. Omdat dit vaak van oudsher daterend lokaal beleid betreft,
is het niet eenvoudig daarin meer eenvormigheid aan te brengen, hoewel dit wel
een streven blijft, waarin ook Insolad een rol zou kunnen vervullen.

Nu de (Europese) autoriteiten de stresstest hebben geïntroduceerd als hulp-
middel bij het toezicht, lijkt mij in ieder geval voldoende als de gekozen bank
zich verplicht of vrijwillig aan de stresstest heeft onderworpen (en daar goed is
uitgekomen). Als grotere bedragen langere tijd niet hoeven te worden gebruikt,
kan, indien een bank voor het aanhouden van de boedelrekening is voorge-
schreven, worden gekeken naar een qua rente gunstiger arrangement bij een
andere bank.

Als de rechtbank (in overleg met de curatorencommissie) een bank aanwijst
waar de boedelrekening moet worden aangehouden, maakt dit de verantwoor-
delijkheid in mijn optiek in ieder geval een gedeelde.

Als toezichthouder zou ik willen bepleiten dat zoveel mogelijk tussentijds
wordt uitgedeeld. De schuldeiser kan dan immers zelf bepalen wat hij met de

14. De Maclou-norm zal ook hier van toepassing zijn.
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opbrengst doet. Te vaak wordt gewacht met de uitdeling tot alle werkzaam-
heden zijn afgerond. Het komt met enige regelmaat voor dat curatoren moeten
worden aangespoord om te gaan verifiëren teneinde tussentijds te kunnen
uitdelen. Rechters-commissarissen kunnen daarop ook nog actiever toezien (het
bevel ex art. 179 Fw komt van de rechter-commissaris). Tussentijdse uitdeling
kan, als er betwistingen zijn, waarvoor (bij voorwaardelijke toelating15 of
anders soms veiligheidshalve) moet worden gereserveerd, niet altijd, maar als
een veilige marge wordt gehanteerd kan bij een aanzienlijk saldo in veel
gevallen in ieder geval enige uitdeling aan crediteuren worden gedaan. In het
faillissement van DSB Bank N.V. hebben curatoren bijvoorbeeld gekozen voor
verificatie in fasen, waardoor een snelle tussentijdse uitdeling kon worden
gedaan aan schuldeisers over wier vordering geen discussie bestaat.

Informatie aan crediteuren
Een professioneel handelende curator dient transparant te zijn over de voortzet-
ting en het resultaat daarvan. Crediteuren dienen daarover deugdelijk te worden
geïnformeerd. In de eerste plaats in het periodiek verslag (art. 73a Fw). Aan de
informatie die in het openbaar verslag wordt verstrekt, worden echter geen erg
hoge eisen gesteld; meestal wordt in het openbaar verslag een globaal inzicht
gegeven in het beheer van de boedel.16 Van een curator die de onderneming
voortzet, mag worden verwacht dat in het openbaar verslag rekenschap wordt
gegeven van de kosten en de opbrengst van de voortzetting.17 Een crediteur die
in het belang van het beheer van de boedel verdergaande informatie over de
voortzetting van de onderneming en bijvoorbeeld inzage in de door de curator
gevoerde boekhouding wenst, is aangewezen op (de reikwijdte van) art. 69 Fw,
naast de in art. 76 Fw aan de commissie uit schuldeisers gegeven bevoegdheid
te allen tijde raadpleging van de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers
op het faillissement betrekking hebbende te vorderen.18 De mogelijkheden om
via art. 69 Fw informatie te verzoeken zijn beperkt tot de informatie die
schuldeisers nodig hebben om zich een behoorlijk beeld van het beheer van de
curator te vormen.19 In feite zou de curator het zover niet moeten laten komen.
Zeker als de voortzetting enige tijd heeft geduurd mag van de curator een
deugdelijke verantwoording worden verlangd. Crediteuren die in het belang
van het beheer vragen hebben over de periode van de voortzetting moeten door
de curator op transparante wijze van informatie worden voorzien. Vanuit de

15. Art. 181 Fw.
16. Dit volstaat ook aldus HR 21 januari 2005, JOR 2005/104 (Jomed I).
17. Volgens J.W. Winter, ‘Curator, jaarrekening en voortzetting van het bedrijf’, in: De curator,

een octopus, mogen aan de verslaglegging bij voorzetting zwaardere eisen worden gesteld.
18. HR 21 januari 2005, JOR 2005/105 (Jomed II).
19. Zie ook: F.M.J. Verstijlen, ‘Wat niet weet, deert. Informatierechten van schuldeisers’,

TvI 2010, 33, p. 208.
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rechter-commissaris bezien is transparante informatie aan crediteuren ook van
belang omdat dit klachten (die soms alleen het gevolg zijn van een gebrek aan
communicatie) vermindert.

Ook op deze plaats zou ik nog eens willen pleiten voor de (voorlopige)
commissie uit schuldeisers. We zien in de praktijk helaas weinig faillissementen
waarin een (voorlopige) commissie uit schuldeisers wordt benoemd, dit is
jammer omdat uit de gevallen waarin wel zo’n commissie is ingesteld, blijkt
hoe vruchtbaar haar bijdrage kan zijn.

Dat het oordeel van de (voorlopige) commissie uit schuldeisers over de
beslissing de onderneming voort te zetten belangrijk wordt gevonden blijkt ook
uit het Regeringsantwoord bij art. 98 Fw: ‘Machtiging van den rechter-
commissaris mag onnoodig heeten, indien de commissie uit de schuldeischers,
die dit punt het best kan beoordelen, advies geeft tot voortzetting van het
bedrijf. Van de commissie is geene beslissing in strijd met de belangen van de
schuldeisers te verwachten. In elk geval kan dan nog de beslissing van den
rechter-commissaris worden ingeroepen, volgens art. 69 of 79.’20

Curatoren kunnen crediteuren stimuleren deel te nemen aan een (voorlopige)
commissie uit schuldeisers. Curatoren kunnen daartoe bijvoorbeeld een oproep
doen in het openbaar verslag.

Rekening en verantwoording
Meestal zal achteraf pas goed kunnen worden berekend wat het resultaat van de
voortzetting is geweest.

Als de voortzetting uiteindelijk verliesgevend blijkt te zijn geweest, vereist
een professionele aanpak dat aan de rechter-commissaris uitleg wordt gegeven
over de oorzaken daarvan. Een wellicht weinig verrassende opmerking, maar
we zien niet altijd dat dit gebeurt.

In grote faillissementen, waarin een deel van de onderneming van failliet
soms langdurig wordt voortgezet plegen curatoren periodiek rekening en
verantwoording aan de rechter-commissaris af te leggen over de baten en de
lasten van de voortzetting, hetgeen een prettige werkwijze is omdat op die
manier tussentijds een balans wordt opgemaakt en kan worden bezien of het
voorzetten van de onderneming nog immer de meest aangewezen keuze is.

De aansprakelijkheid van de curator
Volgens Verstijlen is de curator gehouden de voortzetting te staken wanneer
hem duidelijk is of moet zijn dat de kosten van de verdere voortzetting niet
kunnen worden voldaan uit de door die voortzetting gerealiseerde baten.21 Een

20. Regeringsantwoord, Van der Felz II, p. 58.
21. F.M.J. Verstijlen, De faillissementscurator (diss. 1998), p. 249 e.v.
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uiteindelijk negatieve exploitatie behoeft niet per definitie tot aansprakelijkheid
van de curator te leiden. Van belang is of de curator de beslissing tot voortzet-
ting voldoende gefundeerd heeft genomen en zich zonodig door deskundigen
heeft laten adviseren. De curator is in beginsel niet gehouden de belangen van
de (potentiële) wederpartij te behartigen.22 De (potentiële) wederpartij heeft een
eigen verantwoordelijkheid en kan contante betaling eisen, zekerheden bedin-
gen of afzien van het aangaan van een overeenkomst.

De rechtbank benoemt de curator en in het kader van het algemene toezicht
wordt natuurlijk van belang bevonden dat een curator de voor hem geldende
zorgvuldigheidsnorm niet overtreedt en geen onnodige boedelschulden of
boedelschulden die niet kunnen worden voldaan aangaat; dit geldt ook als de
curator niet aansprakelijk wordt gesteld. In zogenaamde evaluatie- of kantoor-
gesprekken kunnen de beslissing tot voortzetting en het resultaat daarvan nader
worden geëvalueerd. De rechter-commissaris zal overigens ook zelf moeten
zorgen dat hij de voor de machtiging tot voortzetting relevante informatie van
de curator krijgt.

Voortzetting in de surseance

Voortduring van de surseance zonder voortzetting van de onderneming doet
zich nagenoeg niet voor. In de surseance is de rol van de rechter-commissaris en
van de bewindvoerder een andere. De rechter-commissaris heeft een advise-
rende rol. De bewindvoerder treedt samen met de schuldenaar op. Hoewel het
merendeel van de surseances binnen enkele dagen wordt omgezet in een
faillissement, is de premisse dat in de surseance de onderneming wordt
voortgezet in de regel voor rechtbanken reden een meer ervaren curator tot
bewindvoerder te benoemen.

In de surseance heeft de bewindvoerder geen toestemming of machtiging
van de rechter-commissaris nodig om de onderneming voort te zetten. Op-
vallend is dat dit ook te merken is aan de intensiteit van het contact met de
rechter-commissaris. Bij een voortzetting in faillissement wordt (logisch, er is
een machtiging vereist) meestal snel contact met de rechter-commissaris
gezocht. In de surseance kan het dagen duren voordat de bewindvoerder
contact met de rechter-commissaris opneemt om deze bij te praten. Rechters-
commissarissen stellen het ook in de surseance op prijs (kort) telefonisch door
de bewindvoerder op de hoogte te worden gesteld.

Ook bij een voortzetting in de surseance gaat de rechter-commissaris er vanuit
dat geen onnodige schulden, of schulden die niet voldaan kunnen worden, worden

22. Zie Verstijlen p. 292 en Rb. Middelburg 22 oktober 1997, JOR 1998/11 m.nt. Van Hees.
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aangegaan. Voor de bewindvoerder in de surseance geldt dezelfde zorgvuldig-
heidsnorm als voor de curator in faillissement.23

De meeste surseances eindigen door intrekking op verzoek van de bewind-
voerder ex art. 242 lid 1 onder 5 Fw. Ook in de surseance geldt dat door de
hectiek niet altijd een precieze exploitatiebegroting door de schuldenaar en de
bewindvoerder kan worden gemaakt. Soms moeten bovendien risico’s worden
genomen. Het komt ook voor dat de bewindvoerder geen vooruitzichten meer
ziet, maar de schuldenaar wel en dat er vervolgens discussie ontstaat over het al
dan niet indienen van het verzoek tot intrekking van de surseance. Dat is
typisch een moment waarop door de bewindvoerder contact met de rechter-
commissaris kan worden gezocht teneinde te bespreken hoe verder te handelen.

Vanuit het toezicht is van belang dat het verzoek tot omzetting tijdig wordt
gedaan en dat als omzetting volgt, net als in faillissement, op transparante wijze
inzage wordt gegeven in de resultaten van de surseance. De tijdens de surseance
gemaakte schulden zijn immers boedelschulden in het opvolgende faillisse-
ment.

De curator als bestuurder van een dochter van failliet

De curator is op grond van zijn algemene beheer- en beschikkingsbevoegdheid
(art. 68 Fw) gerechtigd om de rechten uit te oefenen die zijn verbonden aan de
onder zijn beheer vallende aandelen in een dochtermaatschappij.24

Dit betekent bijvoorbeeld dat de curator het aandeelhoudersbesluit kan
nemen, waarin het bestuur van de dochter wordt opgedragen eigen aangifte
tot faillietverklaring te doen.25 De curator kan echter niet de eigen aangifte van
het faillissement van de dochter indienen. Dit is een taak van het vertegen-
woordigingsbevoegde bestuur van de dochter. Het bestuur van de dochter zal de
eigen aangifte derhalve in ieder geval mede moeten ondertekenen; als de
failliete moeder tevens de bestuurder van de dochter is, zal de oorspronkelijke
bestuurder van de failliete moeder deze rol moeten vervullen.

Indien de dochter een Nederlandse entiteit is en verkoop van de aandelen
niet aan de orde is omdat de dochter feitelijk ook insolvent is, wordt door de
curator meestal aangestuurd op het faillissement van de dochter. Als er geen
conflicterende belangen zijn, kan de curator tevens in het faillissement van de
dochter worden benoemd en kan het actief te gelde worden gemaakt.

Bij buitenlandse dochters zien we de curator minder vaak aansturen op
insolventie van dochterondernemingen. Hier wreekt zich dat de Europese

23. Zie Hof Den Bosch 10 februari 2003, JOR 2003/152 en Rb. Maastricht 22 oktober 2003,
LJN: AN8833.

24. HR 19 december 2008, LJN: BG 1117.
25. Art. 2:246 BW, aangenomen dat de statuten niet anders bepalen.
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Insolventieverordening (nog) geen regeling kent voor insolvente groepen van
vennootschappen. Samenwerking met de buitenlandse curator (liquidator,
administrator) wordt door de Nederlandse curator niet altijd met vertrouwen
tegemoet gezien.

Het komt incidenteel voor dat de curator (door stemrechten uit te oefenen)
zichzelf benoemt tot bestuurder van een dochter. Meestal gaat het dan inderdaad
om een buitenlandse dochter. De curator wil liever zelf de liquidatie verzorgen
teneinde te verzekeren dat hetgeen na winding-up eventueel resteert in de
boedel terechtkomt. Het behoeft geen betoog dat deze vorm van ondernemer-
schap risico’s met zich brengt, zeker als de curator als bestuurder opereert in
een ander rechtsstelsel. Hoewel strikt genomen geen toestemming van de
rechter-commissaris is vereist, zal in het kader van het algemene toezicht een
dergelijke aanpak mede gezien de risico’s altijd met de rechter-commissaris
besproken moeten worden. De curator zal in ieder geval moeten zorgen dat hij
opererend als bestuurder voldoende verzekerd is. Soms stelt de curator een
derde aan om de vereffening van een dochter te verzorgen. De curator is
verantwoordelijk voor de prestaties van deze derde; reden waarom ook deze
beslissing met de rechter-commissaris moet worden besproken. Een lokale
vereffenaar met wie goede afspraken worden gemaakt, verdient over het
algemeen de voorkeur. Goede communicatie en samenwerking tussen curatoren
zal als er een regeling komt voor insolvente groepen van vennootschappen hoe
dan ook een belangrijk uitgangspunt vormen.

De stille curator

Een bijzondere vorm van de ondernemende curator.
Er wordt wel gezegd dat de huidige faillissementswet onvoldoende moge-

lijkheden tot reorganisatie biedt. De wetgever zit stil en de verwachting is niet
dat dit op korte termijn anders wordt.26 In landen om ons heen zijn reeds
nieuwe akkoordprocedures ingevoerd of wordt daaraan gewerkt. Nederland
prijst zich met name wat betreft de zogenaamde pre-pack (vooraf voorbereide
herstructurering in de vorm van een activatransactie) uit de markt.27 Of dit
werkelijk zo is, is voor zover ik weet nog niet onderzocht.

Tollenaar pleit er, in zijn lezenswaardige bijdrage, voor dat, zolang de
wetgever stil blijft zitten, de praktijk het heft in eigen handen neemt. Hij stelt
voor dat faillissementsrechters zich bereid tonen op schriftelijk verzoek van de
onderneming vooraf de personen aan te wijzen die de rechtbank in geval van
een eventueel faillissement tot curator en rechter-commissaris zou benoemen.

26. F.M.J. Verstijlen, ‘Alles (te) rustig aan het wetgevingsfront’, TvI 2011/12.
27. Aldus N.W.A. Tollenaar, ‘Faillissementsrechters van Nederland: geef ons de pre-pack!’, TvI

2011, 23.
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De activatransactie kan dan in stilte worden voorbereid en direct na failliet-
verklaring worden uitgevoerd.

In Amsterdam hebben we op verzoek van de schuldenaar een aantal keer
ingestemd met het vrijgeven van de naam van de te benoemen curator voordat
een verzoek tot surseance of faillissement was ingediend. Belangrijkste reden
was een grotere kans op een succesvolle doorstart met een maximale waarde.
Deze niet op de wet gebaseerde optie is overigens echt een uitzondering en
brengt tal van vragen en obstakels met zich.

Wat zijn de taken en bevoegdheden van de stille curator? Hoelang mag de
periode tot de formele aanvraag duren? Wie stelt het salaris van de stille curator
vast als het formele verzoek alsnog uitblijft? Wat als de stille curator na de stille
periode vindt dat hij niet langer vrijstaat om benoemd te worden in de formele
insolventie? Moet de stille curator verslagleggen en aan wie? Wie houdt
toezicht op de stille curator en kan de stille curator worden ontslagen?

Evaluatie met de betrokken curatoren achteraf heeft nog het volgende geleerd.
De stille curator heeft beperkte mogelijkheden om de voorbereide transactie te
beoordelen. Tijd om de boekhouding te bestuderen is er vaak niet. De stille
curator voelt soms enige (tijds)druk om medewerking te verlenen. De onderne-
ming wordt in de stille periode voortgezet. Moet de stille curator er op toezien
dat verplichtingen die worden aangegaan ook daadwerkelijk worden nageko-
men en dat er geen paulianeuze transacties plaatsvinden? De stille periode is
immers, zo vlak voor de beoogde insolventie, ook de verdachte periode. Welke
keuzes worden door het bestuur gemaakt wat betreft de nakoming van
verplichtingen? Worden de salarissen, vaak de grootste kostenpost en bottle-
neck van de onderneming in moeilijkheden, betaald of wordt dit overgeheveld
naar de formele insolventie en onder de loongarantieregeling gebracht?

Tal van vragen en in feite reden er niet aan te beginnen.
Tollenaar heeft een aantal van deze vragen ook onder ogen gezien en draagt

ook oplossingen aan.
De rechtspraak wil, praktisch en klantvriendelijk (een term die binnen de

rechtspraak steeds vaker opduikt) zijn en binnen de wettelijke kaders maatwerk
leveren, maar de vraag is of de risico’s en nadelen opwegen tegen de voordelen.

Grapperhaus28 wees er in navolging van Ophof29 op dat niet zoveel waarde
moet worden gehecht aan de doorstart. Ophof concludeerde dat een doorstart
alleen mag plaatsvinden als het falen van de onderneming is te wijten aan
tekortschietend management in een overigens normaal florerende bedrijfstak.

28. F.B.J. Grapperhaus, ‘Zin en onzin van de doorstart’, Insolad jaarboek 2008.
29. H.P.J. Ophof, ‘Enige algemene beschouwingen over “doorstart”’, TVVS 1997 nr. 97/7,

p. 199 e.v.
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Dat een doorstart ook concurrentievervalsend kan werken, schetste De Ranitz
met de steenfabrieken van Piet, Klaas en Jan.30

Ter illustratie: in één geval waarin in Amsterdam medewerking aan een stille
curator werd verleend, is vijf jaar na de doorstart de doorstarter in staat van
faillissement verklaard.

Laten we aannemen dat zich gevallen voordoen waarin een pre-pack
werkelijk voor alle betrokkenen (crediteuren, werknemers) gunstiger is. We
moeten dan nog eens verder praten over de voorwaarden waaronder mede-
werking aan het “vrijgeven” van de persoon van de stille curator kan worden
verleend. Belangrijke punten zijn in ieder geval dat de stille curator de beoogde
transactie voldoende kan beoordelen, dat de curator op het moment van
benoeming nog vrijstaat en als dit niet het geval is de benoeming ook kan of
zelfs moet weigeren. De curator zal zich wegens betrokkenheid in de stille
periode bijvoorbeeld niet belemmerd moeten voelen na het sluiten van de pre-
pack onderzoek naar onregelmatigheden te doen en zonodig bestuurders aan te
spreken.

Een aantal andere aspecten zijn in dit kader nog van belang.
De waardemaximalisatie die met de pre-pack wordt beoogd, zal (behoudens

hogere goodwill) met name ten goede komen aan de gesecureerde crediteuren.
Dat een akkoord in surceance niet werkt, komt niet alleen omdat het akkoord

gesecureerde crediteuren niet bindt (instemming van deze crediteuren is
overigens ook nodig voor het slagen van een pre-pack), maar met name omdat
arbeidsovereenkomsten niet eenvoudig kunnen worden opgezegd. Succesvolle
akkoorden in surseance doen zich niet voor niets met name voor bij onder-
nemingen die geen of weinig werknemers hebben.

Tollenaar wijst er op dat de regels van overgang van onderneming niet op de
pre-pack van toepassing (zouden moeten) zijn.

Met de pre-pack kan wellicht meer werkgelegenheid worden behouden,
maar de werknemers die in de pre-pack in het kader van de herstructurering
door de curator worden ontslagen profiteren in ieder geval niet van de hogere
waarde.

Als we dan toch het heft in handen nemen, zou ook nog wat meer ondernemer-
schap in de surseance kunnen worden geprobeerd.31 Ik denk bijvoorbeeld aan
een (versnelde) bijzondere kantonrechtersformule, waarvoor Grapperhaus heeft
gepleit.32 Als in de surseance met behulp van deze bijzondere kantonrechters-
formule door directie en bewindvoerder een versneld reorganisatieproces kan

30. De Ranitz, t.a.p., p. 192.
31. In 2002 zagen we een opleving in creativiteit in surseances, zie ook C.M. Harmsen, ‘De

comeback van de surseance van betaling’, TvI 2003, p. 275-283.
32. Zie noot 27.
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worden doorgevoerd, zou de surseance meer kans van slagen kunnen hebben. Als
het ontwerp-akkoord goed wordt voorbereid en direct bij het verzoek tot verlening
van de surseance wordt gevoegd, kan ook in de surseance snel worden gehandeld.
Dat ook het aangeboden akkoord zelf creatief kan zijn, blijkt onder meer uit de
surseance van Carrier B.V., waarin, onder omstandigheden, een ongelijke be-
handeling van schuldeisers werd goed gevonden.33

Overigens sta ik positief tegenover verder onderzoek naar de mogelijkheden
van Tollenaars idee van een Nederlandse pre-pack. In navolging van de
Insovency Service in Engeland zouden om te beginnen ook hier ‘best-practice’
richtlijnen voor stille curatoren kunnen worden geformuleerd.

Tot slot

Voor toezicht op de ondernemende curator is bij de voortzetting van de
onderneming van belang dat de curator snel contact met de rechter-commissaris
zoekt en zo snel mogelijk (na de eerste hectische dagen) een prognose maakt
van de kosten en de baten van de voortzetting. De curator moet ten opzichte van
crediteuren transparant zijn over het resultaat van de voortzetting. Als de
exploitatie van de voortzetting uiteindelijk negatief is geweest, vereist een
professionele aanpak dat aan de rechter-commissaris uitleg worden gegeven
over de oorzaken daarvan.

Verder heb ik nog een aantal minder voorkomende varianten besproken,
waaronder de wijze waarop (buitenlandse) dochterondernemingen worden
afgewikkeld. Ook hier geldt dat tijdig overleg met de rechter-commissaris op
zijn plaats is.

De stille curator is een nieuwe figuur, die met name opduikt omdat de
wetgever (nog) niet reageert op de roep om de Faillissementswet (partieel) aan
te passen teneinde het reorganiserend vermogen te vergroten. De stille curator is
een creatieve figuur die het verdient nader te worden uitgewerkt. Daarnaast kan
echter worden gekeken of er binnen de bestaande regels nog mogelijkheden tot
creativiteit bestaan en dan denk ik met name aan de surseance. Voor de rechter-
commissaris als toezichthouder is zo’n stille curator immers ook nog een hele
onderneming.

33. Hof Amsterdam 5 november 2005, JOR 2005/51 m.nt. Bartman en eerder Rb. Utrecht
9 augustus 1989, NJ 1990, 399 (Breevast).
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Curator en toezicht op procedures

of: I’ve seen the future, and it will be
I’ve seen the future, and it works1

MR. F.H.E. BOERMA2

Inleiding

De afgelopen jaren zijn er meerdere artikelen verschenen over de procederende
curator en het rechterlijke toezicht daarop. Een deel -de een wat meer dan de
ander- had een polemisch karakter. Kalff, richtte zich vanuit het standpunt van
een buitenstaander op de vraag of en hoe de curator hierin wel onafhankelijk
kan optreden en niet eerder vaak gedreven zou zijn door een persoonlijk
financieel belang.3 Jol beschreef dat de curator bovendien ook geen financieel
risico zou lopen hetgeen onwenselijk zou zijn.4 Tiethoff, beschreef in een
reactie daarop dat een curator een advocaat is en zich heeft te gedragen als een
integere advocaat5 en dat in dat geval voor belangenvermenging geen vrees
hoeft te bestaan. Artikelen al met al die in de kern gericht waren op de negatieve
perceptie die soms bestaat over het optreden van de procederende curator dan
wel redenen waarom die perceptie onjuist zou zijn.

Een ander invalshoek werd gekozen door Melissen,6 rechter-commissaris (rc),
die de rol van de rc en de relatie met de curator bij de afweging om wel of niet
machtiging voor procederen te geven beschreef, en wat daarbij een best practice
zou kunnen zijn. Dit artikel sloot aan bij een eerder artikel van Schimmelpen-
ninck7 waarin aanbevelingen werden gedaan hoe de curator beter te werk zou
kunnen gaan, o.a. door een onderzoeksplan op te stellen en zo nodig extern
advies in te winnen voordat tot machtiging zou worden gevraagd.

1. Prince, The Future, soundtrack Batman, 1989.
2. Vice-president van de rechtbank Breda en bestuurslid van Recofa.
3. M.L.S. Kalff, ‘De procederende (kantoorgenoot van de) curator: een blik vanuit de D&O

verzekeringspraktijk’, Insolad Jaarboek 2007, p. 27 e.v.
4. J.T. Jol, ‘Wie neemt het besluit om (een kantoorgenoot van) de curator te laten optreden als

advocaat voor de boedel?’, Uitwerking van een rede op het Insoladcongres 2010, te vinden
op LegalHoudini.nl.

5. F.H. Tiethoff, ‘De curator, een integre advocaat’, TvI 2011, 1.
6. W.A.H. Melissen, ‘Toestemming verzocht’, Insoladjaarboek 2010, p. 31 e.v.
7. R.J. Schimmelpenninck, ‘Protocol oorzakenonderzoek voor complexe faillissementen’, TvI

2008, 20.
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Het gemeenschappelijke aan al deze artikelen is, dat met kennis van insiders
een systeem wordt beschreven wat grotendeels aan het zicht van crediteuren en
wederpartijen ontrokken is en waardoor de beeldvorming niet altijd positief is
en wellicht ook alleen daarom al met reden. Er zijn namelijk verschillende
oorzaken die maken dat het toezicht grotendeels onzichtbaar is c.q. moeilijk
toetsbaar is. Ik zal proberen te beschrijven hoe dat komt.

Hoewel ik er in deze bijdrage niet aan ontkom enkele van de in die artikelen
belichte aspecten te herhalen, heb ik getracht vanuit een andere invalshoek over
het onderwerp te schrijven. Zo zal nader worden ingaan op de mechanismen die
een rol spelen, op de (beperkte) positie van schuldeisers daarbij en tenslotte de
manieren waarop de informatievoorziening/besluitvorming in de toekomst
verbeterd kunnen worden dan wel beter zichtbaar gemaakt zou kunnen worden.
Dat geldt voor de rc en de curator als voor derden zoals schuldeisers en
belanghebbenden.

De kern van mijn betoog is dat curatoren en rc’s meer zorg moeten dragen voor
transparantie en daarmee verantwoording afleggen voor het door hen gevoerde
beheer over de faillissementsboedels die aan hen zijn toevertrouwd en dat deze
transparantie op korte termijn realiseerbaar is.

Algemeen
In een eerder artikel over toezicht op een doorstart heb ik al beschreven dat de
Faillissementswet een weinig gedetailleerd kader geeft en daarmee veel vrijheid
biedt voor zowel de rc als curator om hun taken te vervullen.8 Ook andere
auteurs beschrijven dit voordeel; een voordeel dat gelijktijdig ook de zwakte is
indien er weinig transparantie is en er, wellicht ogenschijnlijk, onvoldoende
verantwoording wordt afgelegd.

Als het gaat om het onderwerp van dit artikel, het toezicht op procedures, geldt
deze zwakte in wezen ook. De kern van de wettelijke systematiek is namelijk niet
hoe en op welke wijze toestemming gegeven mag of moet worden (de wet
beschrijft dit gewoonweg niet) en in welke gevallen (idem), maar dat er
functionarissen zijn aangesteld die een taak opgedragen hebben gekregen en die
beide vanuit die opdracht (welke dat is, is dan wel weer van belang) verantwoor-
ding hebben af te leggen over de wijze waarop ze die taak vervuld hebben.

De Faillissementswet is niet uitbundig als het gaat om bepalingen die zien op
het procederen, althans sec beschouwd. De kernbepaling in de Faillissements-
wet, artikel 68, is uiterst summier en beperkt tot de bepaling dat de curator is

8. Insolad jaarboek 2008, p. 179.

F.H.E. Boerma

306



belast met beheer en vereffening van de boedel en, in het tweede lid en in
uitzondering op die bevoegdheid, in enkele omschreven gevallen machtiging
nodig heeft van de rc waaronder optreden in rechte. Meer aan regelgeving is er
in de Faillissementswet niet te vinden,9 waarbij ik buiten beschouwing laat de
processuele bepalingen van artikelen 28 en volgende over het al dan niet
voorzetten van procedures die al voor het faillissement aanhangig waren
gemaakt en de uitzondering die wordt gemaakt voor verificatiegeschillen.10

Belangrijk is dan wel of men het met elkaar eens is over wat die taak is; die
bepaalt namelijk in hoge mate de waardering voor het door de curator geleverde
werk. Kort en goed: het insolventierecht is collectief verhaalsrecht op het hele
vermogen van de failliet ten gunste van de schuldeisers en gericht op verdeling
en uitkering van dat vermogen aan elke schuldeiser die daar, al dan niet
gedeeltelijk, aanspraak op kan maken. De curator treedt daarbij in de positie
van de gefailleerde schuldenaar, zowel wat rechten als plichten betreft. Ge-
rechtelijke stappen welke al door de gefailleerde zijn gezet kan hij voortzetten,
hij kan er ook van afzien. De facto treedt de curator daarbij op als ware hij de
gefailleerde, al zijn daar wel wat kanttekeningen bij te plaatsen. Daarnaast kan
de curator, en dat is dan een koerswending ten opzicht van pre-insolventie-
periode, zich namens het collectief van de schuldeisers richten tot de gefail-
leerde zelf of zij die de gefailleerde tot voor kort nog bijstonden (namelijk
bestuurder en financierder indien er aanwijzingen zijn dat schuldeisers bena-
deeld zijn).

Kortom, de curator heeft niet alleen de taak/en mogelijkheid rechten en
verplichtingen over te nemen maar ook om te onderzoeken, te openbaren en
aan te pakken wat rechtgezet moet worden. In de arresten Simacon en Maclou11

heeft de Hoge Raad zoals bekend aangegeven dat de curator bij die taakuit-
oefening ook andere belangen dan louter financiële boedelbelangen een rol mag
laten spelen. Die arresten zijn daarmee niet zozeer een uitleg van een

9. Een artikel elegant in al zijn eenvoud. Zet dit af tegen artikel 288 Fw waar het gaat om
afwijzingscriteria voor toelating tot de schuldsanering en waarin de wetgever een waslijst
aan geboden, imperatieven, uitzonderingen en uitzonderingen op uitzonderingen heeft
geformuleerd. Eenvoudiger was het geweest, en in mijn optiek ook juister als deze bepaling
zou worden vervangen door slechts 2 regels: de schuldeiser wordt gehoord op het verzoek
tot toelating tot de schuldsaneringsregeling en kan zelfstandig in hoger beroep op de
beslissing tot toelating.

10. Ik heb op dit punt echter de wet nooit gevolgd en ben ook daar gewoon met de curator in
overleg getreden of er wel of niet verweer wordt gevoerd. Meestal leiden de argumenten om
af te zien van procederen gemakshalve echter tot erkenning van een vordering, zodat het
weigeren van machtiging ook minder goed denkbaar is. Bovendien kan altijd eerst worden
afgewacht of de schuldeiser zich wel stelt in een renvooi-procedure.

11. HR 24 februari 2005, NJ 1996, 472 en HR 19 april 1996, NJ 1996, 727.
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processuele bepaling, maar verwoorden naar mijn mening in de kern dat de
curator een taak heeft gekregen die beleidsvrijheid impliceert en, aan de andere
kant dat de rc als toezichthouder de rol geeft de wijze waarop aan die taak
invulling wordt gegeven te toetsen en niet zozeer het resultaat daarvan.
Procedures kunnen en mogen dus verloren worden; de uitkomst bepaalt niet
(alleen) de vraag of de curator zijn taak juist heeft uitgevoerd.

Tot de belangen die een curator mag betrekken in zijn taakuitoefening behoren
behalve de bekende (en in die arresten genoemde zoals werkgelegenheid of
continuïteit van een onderneming en die van de schuldeisers) ook die van de
openbaarheid genoemd te worden. Op grond van artikel 73a Fw brengt de
curator verslag uit over de toestand van de boedel. Ik beschouw met de hiervoor
genoemde arresten in het achterhoofd het verslag als een - soms rudimentair -
middel om verantwoording af te leggen aan zowel de rc als aan eenieder op
welke wijze de curator de boedel beheert en invulling geeft aan zijn taak. Het
onderzoeken en openbaar maken van de oorzaken van een faillissement en de
de rol van de betrokken personen, via het verslag, is niet van minder groot
belang dan eventuele vervolgstappen zoals wel of niet procederen.

De fase voorafgaande aan een procedure is in die zin van even groot belang
ongeacht of tot procederen wordt overgegaan, omdat onderzoek en openbaar-
making (soms) ook al een vorm van rechtdoen op kan leveren maar dan in
morele en niet zozeer financiële zin. Bovendien is onderzoek vaak de aanzet tot
een - al dan niet via een procedure - bereikte schikking; ook hier speelt het
vraagstuk of en in welke mate die resultaten (en de grondslag daarvoor) voor
derden altijd zo zichtbaar zijn. Hetzelfde geldt overigens ook voor de verant-
woording achteraf indien een procedure wordt verloren. Daar waar curatoren
(en rc’s) waarderings- of inschattingsfouten kunnen maken bij het beoordelen
van het optreden van bijvoorbeeld een bestuurder, hoort het evenzeer tot hun
taak verantwoording af te leggen over hun optreden, ook bij falen.

Als het gaat om de systematiek van de machtiging door de rc, is de Faillisse-
mentswet even summier. Los van de bepalingen die zien op het ontbreken van
een machtiging -artikel 72 Fw: dat heeft geen invloed op de geldigheid van de
door de curator verrichtte handeling- ontbreken er vormvoorschriften en,
belangrijker, dwingt de wet niet tot openbaar maken en dus transparantie
over de besluitvorming van de rc als het gaat om het geven of onthouden van
een machtiging. Wel biedt artikel 69 Fw schuldeisers een mogelijkheid invloed
aan te wenden op de koers van de curator of rc en met het instellen van een
schuldeiserscommissie ex artikel 74 Fw is de curator verplicht advies in te
winnen voordat hij er toe over gaat aanhangige procedures voor te zetten of
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nieuwe aanhangig te maken. In de verslaglegging kan de curator er voor kiezen
op dit punt erg summier te zijn; de wet verplicht hem tot weinig op dit punt.

Kortom: de wetgever heeft met deze bepalingen het toezicht op de curator en de
rol van de curator verwoord: taak, verantwoording en in het verlengde daarvan
transparantie. Daarnaast is het beheer (deels en facultatief) in handen van de
schuldeisers gegeven. Meer is er ook niet nodig en daarmee is het een elegant
en werkend systeem, tenminste, indien er daadwerkelijk transparantie is en
verantwoording wordt afgelegd.12 En dat is naar mijn mening niet voldoende
het geval, zoals ik hierna uiteen zal zetten.

Problemen in de praktijk
Zo heeft Melissen reeds beschreven dat het voorkeur verdient in grotere
faillissementszaken een oorzakenonderzoek te laten uitvoeren door de curator,
al dan niet aan de hand van de expliciete bevoegdheden die de Faillissements-
wet biedt, zoals het horen van getuigen en bestuurder(s) (artikel 66 en 105-
106Fw). Zij staat de lijn voor die al eerder was beschreven door Schimmel-
penninck, namelijk dat door middel van protocollering derden, zoals bijvoor-
beeld in geval onderzoek wordt gedaan naar de rol van de bestuurders bij een
faillissement, worden gehoord, er volgens een planning wordt gewerkt, schul-
deisers worden geconsulteerd en dat zo nodig een procesadvies wordt inge-
wonnen bij een derde.

Een dergelijke aanpak blijkt in de praktijk toch een uitzondering te zijn, terwijl
de wettelijke bepalingen geen enkele belemmering vormen om een dergelijke
aanpak in elk faillissement uit te voeren. Niets belet ons, ogenschijnlijk, en toch
doen we het niet. Verantwoording afleggen aan anderen dan aan de rc is
eveneens vrij zelden te zien. De vraag die we onder ogen moeten zien is wat
daarvoor nu de redenen zijn. Ik onderscheid de volgende oorzaken:

Kosten
Een van de belangrijkste verstorende factoren die van belang is, is de wijze
waarop de curator wordt beloond. Soms willen externe partijen nog wel eens,
gemakshalve, over het hoofd zien dat de curator gefinancierd wordt door een
boedel die de laatste jaren gemiddeld steeds leger blijkt te zijn. De criticasters
van de, ik noem het maar, gevulde boedel ‘leegzuigende’ curatoren, vergeten
dat er eveneens in een groot aantal gevallen gewerkt en geprocedeerd wordt

12. Ik behoor tot de school van rechters die menen dat de essentie van de rol van rechter
beslisser en uitlegger is, en die van een wetgever/overheid van faciliteerder, d.w.z. be-
voegdheden en budget geven. Regeldrift past daar niet per definitie bij.
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zonder dat er boedeldekking is.13 Hetgeen dan volgens diezelfde criticasters
ook weer niet goed is want dan is er ook geen dekking in geval van een
proceskostenveroordeling van de boedel. Ook willen schuldeisers nog wel eens
klagen of hun frustratie uiten in een brief aan de rc dat er niet wordt
geprocedeerd (omdat de boedel leeg is namelijk), terwijl er volgens de
schuldeisers wel aanleiding is om die procedure aanhangig te maken. Dit is
iets waar de cliënten van diezelfde criticasters natuurlijk weer baat bij hebben.
Er zit derhalve een onbalans in het bekostigingsysteem, althans op dossier-
niveau. Vriesendorp heeft hier al eerder op gewezen en geen rc kan ontkennen
dat het ene dossier, deels en informeel, het andere (lege) financiert. Bij een
toenemend aantal lege uren zou Recofa ook kunnen besluiten het standaard
uurtarief drastisch te verhogen met bijvoorbeeld 30 procent: de facto zou het
Ministerie van Financiën als meest preferente schuldeiser daarmee de kosten
dragen. Wellicht het overwegen waard, vooral omdat dit een rechterlijke
beslissing is waar de overheid geen zeggenschap over heeft.

Weliswaar voorziet de garantieregeling curatoren in enige mate van dekking,
maar dat die dekking niet steeds gegeven wordt, is bekend. Voeg daar nog aan
toe dat, behoudens het onderzoek van Lutikhuis naar de effectiviteit van de
procederende curator, er geen gegevens zijn van de gevallen waarin niet
geprocedeerd is maar waar onderhandelen of interventie van een rc wel heeft
geleidt tot betaling aan de boedel. Het wordt zo wel erg complex om antwoord
te geven op de vraag of curatoren in het algemeen wel of niet procederen om de
juiste reden of daar van afzien en tijdig, te laat dan wel te vroeg aansturen op
een schikking. Een oplossing van de lege boedel problematiek zal in elk geval
helpen de ruis bij dit vraagstuk te verminderen.14

Het door Jol en Kalff gesignaleerde spanningsveld tussen enerzijds de taak van
de curator om onpartijdig een koers te varen en anderzijds zijn persoonlijk
financieel belang om vooral te procederen over alles wat los en vast zit (het is
namelijk zijn broodwinning) kan ik wel begrijpen, maar relativeer ik ook

13. Bij lezingen die ik in 2010 voor accountants hield was de steeds terugkomende opmerking
dat de curatoren de boedels leeg trekken. Op mijn vraag, na uitleg over de bekostigings-
systematiek en lege boedelproblematiek, welke account tot curator zou willen worden
benoemd werd het meestal stil.

14. Die oplossing kan vrij eenvoudig zijn door in te willen zien dat wat faillissementsafwikke-
ling kost, aan de andere kant, en dan vooral voor de overheid vanwege de invloed van de
overheidspreferenties, in veelvoud oplevert. Zoals ook gedaan wordt door bewindvoerders
wsnp expliciet door de overheid te laten subsidiëren; al eerder is dat al aangedragen als soort
van verwijderingsbijdrage. Tot op heden zit er echter weinig schot in aanpak van de lege
boedelproblematiek: kennelijk is schuldenproblematiek van schuldenaren een groter pro-
bleem dan schuldenproblematiek voor schuldeisers. Discutabel, wat mij betreft.
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meteen (maar niet volledig) vanwege de hiervoor genoemde lege boedelpro-
blematiek. En hun verwijt treft alle beroepsbeoefenaars die op factuurbasis
werken, zoals zijzelf.

Met hen ben ik van mening dat een ander de procedure laten voeren de angel er
ogenschijnlijk deels uit haalt. Maar belangrijker echter is, en dat is de charme
van het voorstel van Schimmelpennink en Melissen, om meer gebruik te maken
van een procesadvies, dat het dwingt tot het maken van een gestructureerde
analyse vooraf. Indien deze bovendien door een derde, specialist, wordt
opgesteld dan kan de curator zich er op beroepen dat hij zich deskundig heeft
laten adviseren en is daarmee ook de mogelijkheid van tegenspraak geschapen.
Een rc verwacht van een dergelijke adviseur zelfstandigheid en ben niet uit op
enkel welgevallige boodschappen. Anders dan Tiethoff ben ik van mening dat
een rc zich niet moet bezig houden met het beoordelen van dagvaardingen en
processtukken die een curator opstelt (behoudens evidente nonsens daarin): de
curator heeft de taak op dat punt kwaliteit te leveren dan wel elders in te kopen
en niet de klant, om de rc maar even als zodanig te beschouwen.

In elk geval kunnen de curator en rc zich in een dergelijk geval er op voorstaan
dat zij zorgvuldig geopereerd hebben; dat laatste is immers het toetsingskader
waarlangs zij door de Hoge Raad gelegd worden. Echter ook hierbij geldt dat
voor een dergelijke zorgvuldige aanpak geld nodig is; een van de hoofdredenen
waarom een dergelijke aanpak maar bij uitzondering gevolgd wordt. Zolang er
niet gekozen wordt voor een radicaal andere financieringssystematiek, zal een
deel van dit soort best-practice voorstellen sneuvelen in schoonheid ben ik
bang.15

Efficiënte faillissementsafwikkeling
Een ander probleem is het gebrek aan duidelijkheid over de definitie van een
efficiënte faillissementsafwikkeling. Wanneer is een boedel namelijk in tijd en
verhouding kosten/opbrengst efficiënt en effectief afgewikkeld? Met andere
woorden, wanneer doet de curator het nu eigenlijk goed en hoe is dat zichtbaar
te maken? De faillissementswet bevat daarvoor geen maatstaf. Hoewel die aan
de ene kant de curator en rc alle ruimte geeft om zelf te bepalen wat wanneer en
hoe moet worden aangepakt en wat het mag kosten, zit daarin tegelijkertijd ook
de zwakte. Het is daarmee aan de schuldeisers niet eenvoudig duidelijk te

15. Een van de hoofdredenen waarom de enige juiste richting voor de insolventiepraktijk de
concentratie van steeds meer zaken bij steeds minder curatoren is, is hierin gelegen: de beter
(niet: teveel) betaalde boedels financieren dan de legere dossiers. Het zou goed zijn als de
curatoren zich meer uitspreken wat er minimaal aan omzet nodig is voor een goede balans is
onderhanden werk en (netto) beloning.
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maken dat wijze van aanpak en afwikkeling noodzakelijk was dan wel dat die
misschien niet voortvarend of effectief is geweest. Bij gebrek aan normering
worden de maatstaven niet veel verfijnder dan veel en lang versus weinig en
kort.

Het ontwikkelen van algemene afwikkelingsmaatstaven zou daarbij kunnen
helpen, door bijvoorbeeld te onderscheiden tussen soorten insolventies (bv
natuurlijk persoon, rechtspersoon, schuldenlast, werknemers, doorstart wel/niet,
fraude-indicaties) en daar vervolgens aan te koppelen een indicatie wat de
afwikkeling mag kosten in tijd en geld. Onderzoek naar de huidige gemiddelde
tijdsbesteding van curatoren kan daarbij helpen.

Door Van Dijck cs is hiertoe al de eerste aanzet gegeven, in het artikel ‘De
beloning van curatoren empirisch onderzocht’.16 Een van de bevindingen was
dat het (effectief) gemiddelde uurtarief wat curatoren als beloning ontvangen
laag is, d.w.z. laag in verhouding tot tarieven van advocaten in andere rechts-
gebieden17 en zeker lager dan de perceptie van degene die menen dat curatoren
teveel geld verdienen en te weinig rendement opleveren. Eveneens werd
vastgesteld dat in de grote meerderheid van de gevallen geen uitdeling kon
plaatsvinden omdat dit opging aan kosten van de curator.

Belangrijker echter was dat het de eerste analyse was van het verschil in
tijdsbesteding aan insolventies van natuurlijke personen al dan niet met een
onderneming versus insolventies van rechtspersonen, en daarmee de vraag
hoeveel tijd het afwikkelen van een gemiddelde insolventie nu eenmaal kost en,
daarmee, welk prijskaartje daar aan hangt. Een nader onderzoek en vervolgens
vertaling daarvan naar een aanbeveling door Recofa in een nieuw salarismodel
zou zeker wenselijk zijn, want zou de opmaat kunnen zijn tot een basisvergoe-
ding, namelijk beperkt tot het gemiddeld aantal uren dat gemiddeld nodig is om
een insolventie van een bepaald soort omvang18 af te wikkelen.19

Vervolgens zouden de o.a. door Melissen en Schimmelpenninck en anderen
aangedragen aanbevelingen om bv te komen tot een meer gestructureerde en,
ook wat kosten betreft, inzichtelijke afwikkeling daadwerkelijk vorm kunnen

16. TvI 2010/1.
17. Ik stel me zo voor de tarieven van degene die banken en bestuurders bijstaan.
18. Te differentiëren bv naar onderneming, werknemers, schuldenlast.
19. Oplossing van de lege boedelproblematiek zou dan ook benaderd kunnen worden vanuit de

gedachte: wat moet er in elk geval standaard gedaan worden en wat mag het daarmee het in
elk geval standaard kosten. Dat zou daarmee meer dan nu de beleidsbepaler een handvat
bieden bij de bepaling van die basisvergoeding want enkel de vaststelling DAT er lege uren
zijn is niet voldoende om te bepalen of dat ook erg is.
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krijgen. Het zou namelijk kunnen betekenen dat een curator zodra hij de
basisuren (en daarmee basisvergoeding, ongeacht uit welk budget dan ook) zou
overstijgen, (bijvoorbeeld de eerste 30 uur20), er vervolgens in alle gevallen een
plan van aanpak zou moeten worden opgesteld met daarin een beschrijving van
de benodigde activiteiten die boven het gemiddelde uitstijgen en daarmee dus
ook het kostenplaatje inzichtelijk maken. Daarnaast zou in geval procederen
noodzakelijk zou zijn, behalve een procesadvies deze vergezeld moeten worden
van een tijdsinschatting. Al deze elementen, basistijd/kosten daarvan, plan van
aanpak/kosten daarvan, wel of niet procederen/kosten daarvan plus een andere
financieringssystematiek zouden de gezamenlijk schuldeisers en de rc meer dan
nu inzichtelijk maken wat de gevolgen van de gevolgde keuzes zijn en daarmee
ook transparanter zijn voor de buitenwereld.

Bedrijfsmatig toezicht?
De wijze waarop het toezicht landelijk (on)georganiseerd is maakt het boven-
dien niet gemakkelijker. Want hoe gaan de rc’s nu landelijk met de hiervoor
genoemde problematiek om? Ik denk dat daar geen eenduidige uitspraak over te
doen is behalve dan dat dit precies de kern van het probleem is: de rc heeft ook
maar een globaal idee over de relatie kosten-opbrengst, ontbeert lokaal al het
overzicht en het ontbreekt aan adequate, landelijk ondersteunde, bedrijfsvoering
op dit punt.

Het toezicht beperkt zich namelijk tot op de dag van vandaag vooral tot
beslissingen op dossierniveau, gemengd met een mix van eerdere goede of
slechte ervaringen die de rc’s kunnen opdoen met die een curator en zijn
kantoor. Hoewel er bij de meeste rechtbanken kantoordossiers worden aange-
houden en ook klachten worden geregistreerd, ontbreekt het aan harde en
doordachte sturingsinformatie voor rc’s. Het heeft meer een ad-hoc karakter. Dit
heeft te maken met de schaal van het toezicht. De gemiddelde werklast van een
rc is, landelijk en inclusief wsnp-dossiers, ongeveer 1000 dossiers per persoon.
Dit zijn bovendien papieren dossiers, waarbij de rc niet wordt ondersteund door
een informatiesysteem dat mogelijk maakt gestructureerd het gedrag en de
performance van de curator bij te houden en tegen het licht te houden.

De rc wordt nu primair gevoed door incidentele signalen van buiten, bijvoor-
beeld klachten of door signalen van de curator zelf. Maar hij kan niet
(behoudens vage beelden) aangeven of de ene curator nu wezenlijk meer

20. Aan de basisuren zou dan ook geen controletijd meer besteed hoeven worden; het echte
werk zou beginnen bij het beoordelen van het plan van aanpak en de verantwoording
achteraf of het plan van aanpak is uitgevoerd zoals begroot. Dit zou heel wat zinloos,
marginaal, controlewerk schelen.
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procedeert of minder, daarin succesvoller is of niet, meer of minder schikt,
efficiënter (d.w.z. in minder uren) boedels afwikkelt met (relatief) meer
opbrengst, en dat alles in een situatie dat van het ene dossier ook niets te
maken valt en van het andere juist wel. De buitenwereld wordt evenmin
bevraagd op performance: niet dat we aansprakelijk gestelde bestuurders een
enquête zouden moeten laten invullen na afloop van een procedure, maar de
steeds terugkomende schuldeisers structureel bevragen zou wel degelijk een
optie kunnen zijn.

Toezicht is dan ook vooral op microniveau gericht; op macroniveau ontbreken
de handige tools voor de rc. De curatoren op hun beurt zijn naar mijn mening
op dit vlak ook te terughoudend en te weinig assertief in het verkopen van
zichzelf of het vergelijken met hun collega’s (als ze daar al zicht op hebben). De
samenwerking met de rc is enerzijds nauw en haast persoonlijk en anderzijds is
niet of nauwelijks uitgesproken wat deze voor nu en in de toekomst nu
werkelijk behelst. Curatoren zullen, en Recofa maakt hiervoor dit najaar door
middel van een werkgroep een eerste aanzet, moeten komen tot een nadere
definiëring van de samenwerkingsrelatie. Niet alleen als het gaat om de
benoembaarheid en de juridische duiding van de samenwerking maar evenzeer
ook over de kwaliteit (performance curator) en capaciteit (hoeveel curatoren
zijn nodig voor zoveel insolventies, en hoeveel uren verwacht een curator nu
jaarlijks netto te kunnen uit declareren voor een gezonde bedrijfsvoering).
Daarnaast zou Insolad het dogma moeten durven loslaten dat alle curatoren
even goed zijn in procederen; een netwerk opzetten dat ruimte biedt aan
inschakeling van specialisten zou een verbetering zijn. Eveneens zouden zij
een aanzet kunnen maken voor een systeem dat inzichtelijk maakt hoe effectief
de curator is geweest: het huidige model verslag en financieel verslag laten dit
volledig in het midden behoudens een totaalopgave van het aantal bestede uren.
Op dit punt zou meer openheid te verkiezen zijn.

Dat de curatoren gefinancierd worden uit de boedel ontneemt voor een deel de
prikkel bij rc’s om erg op de kosten te sturen; enerzijds omdat van dezelfde
curatoren goodwill wordt verwacht om ook in lege boedels aan de slag te gaan en
anderzijds omdat de pijn van budgetuitputting maar indirect door de rc wordt
gevoeld. Indien de curatoren vanuit een overheidsbudget betaald zouden worden,
zou daar de volledige cyclus van begroten en verantwoorden op losgelaten
worden. Met als gevolg inschakeling van minder curatoren en dat doormiddel van
aanbesteding, het maken van prijsafspraken en dat dan lumpsum voor zoveel
insolventies plus een incassotarief. Daarnaast zou inschakeling van specialisten in
enkel die gevallen waar het nodig is plaats vinden.
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Een nadeel zou zondermeer zijn dat er voortdurend druk op de beschikbare
budgetten zou worden gelegd, maar de voordelen van een overheidsfinancie-
ring zijn groter: alleen dan zou het de samenleving dwingen vooraf helder te
zijn wat de kosten van afwikkeling mogen zijn en daarnaast zou er ook meer
transparantie en een grotere verplichting om verantwoording af te leggen voor
de rc ontstaan.21 Deze zou ook gelijktijdig ondersteund moeten worden om op
deze manier daadwerkelijk verantwoording te kunnen afleggen: er zou hoe dan
ook meer bedrijfsmatig gewerkt moeten gaan worden conform een landelijk
model. Het toezicht zou daarmee ook uniformer worden; nu onttrekt zich dat
door het gebrek aan wettelijk kader en het ontbreken van een uniform
bedrijfsmodel voor een groot deel aan het zicht.

Positie schuldeisers
De wet maakt het mogelijk vanaf dag één de schuldeisers bij de afwikkeling
van de boedel te betrekken. De rechtbank kan namelijk ambtshalve bij het
uitspreken van de insolventie gelijktijdig een schuldeiserscommissie instellen,
en niet enkel op verzoek van hen.

Toch gebeurt dit bij mijn weten zelden en daar zijn - deels - ook wel redenen
voor aan te wijzen. Een belangrijke daarvoor is gewoonweg gebrek aan
ervaring met commissies. Het kan namelijk goed zo zijn dan de grote meer-
derheid van rc’s en curatoren er niet of nauwelijks mee te maken heeft gehad,
zodat het ook niet op het netvlies ligt om tot benoeming ervan over te gaan. Een
weinig valide reden echter.

Een tweede oorzaak is dat schuldeisers vaak niet gekend zijn bij de insolven-
tieverklaring. Ik heb de ervaring dat vooral in de insolventies die voortkomen
uit een eigen aangifte een doorstart plaatsvindt. Voordat de schuldeisers van de
schrik bekomen zijn kan deze echter al gerealiseerd zijn. Ook hier zou het tijdig
informeren en zo nodig horen van de schuldeisers de besluitvorming trans-
paranter kunnen maken en daarmee crediteuren beter de gelegenheid geven te
ageren tegen de koers die de rc of curator voorstaan, door middel van een 69 Fw
verzoek dan wel hen op het punt kunnen brengen om een schuldeiserscom-
missie te verzoeken zodat zij voortaan eerst om advies gevraagd worden. Ook
zou de rechtbank bij het beoordelen van een eigen aangifte meer kunnen
doorvragen of er reden is voor het instellen van een schuldeiserscommissie. Op
dit punt zouden de nu gebruikte landelijke formulieren voor het doen van eigen
aangifte kunnen worden aangepast.

21. Wie heeft zicht op de jaarlijkse landelijke uitgaven aan salarissen voor curatoren? Weinigen.
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Voor het horen van schuldeisers is een commissie overigens niet noodzakelijk;
het is de rc namelijk gewoon toegestaan om een ieder te raadplegen die de rc
geraden voorkomt, bijvoorbeeld voordat machtiging gegeven wordt om in
rechte op te treden. In enkele dossiers heb ik dit gedaan om met name te toetsen
of de gekozen koers gedeeld werd, of er niet beter geschikt kon worden of dat
het onderste uit de kan moest worden gehaald met dito consequenties waar het
de kosten betreft. Ook kan dan vooraf uitleg worden gegeven over een strategie
die mogelijk achteraf vragen zou kunnen oproepen en die niet altijd (onmiddel-
lijk) gecommuniceerd kon worden in een openbaar verslag. Behalve dat dit de
besluitvorming ten goede kwam en het begrip over en weer verbeterde hielpen
dat soort bijeenkomsten ook om mijzelf als rc herhaaldelijk te leren inzien dat
een dossier niet van papier is maar dat er organisaties, mensen en problemen
van vlees en bloed achter zitten en dat het om hun - geldelijk en vaak ook
moreel - belang gaat.22

Het vaker schuldeisers mee laten adviseren over koers, strategie en bijvoorbeeld
procesmachtigingen zou de insolventiepraktijk ten goede komen; het inzichte-
lijker maken dat een dergelijk overleg heeft plaatsgevonden zou het toezicht
ook meer uit de schaduw halen. Het hiervoor beschreven model van basisuren
en opvolgend plan van aanpak, zou een dergelijk overleg ten goede komen: een
eerste contactmoment met schuldeisers zou dan zijn bij het indienen van een
plan van aanpak. Over bijvoorbeeld de eerste 3023 uur zouden we dan ook niet
eens in discussie hoeven te treden en dan zou het gaan waar het werkelijk om
moet gaat: uitzonderlijke inzet in uitzonderlijke gevallen. De schuldeisers
zouden dan ook beter mee kunnen beslissen over de kosten van de verdere
afwikkeling; iets wat bij de huidige werkwijze en bekostigingsystematiek
lastiger is.24

Hiervoor werd al genoemd dat uit het onderzoek van Van Dijck cs bleek dat in
een gering aantal gevallen het daadwerkelijk tot een uitdeling komt en dan
meestal ook nog eerst en alleen aan de preferente schuldeisers (lees fiscus en
UWV). Voor gewone crediteuren is onder de huidige systematiek van bekosti-
ging en preferenties het derhalve weinig zinvol tijd te besteden aan het

22. Ook hier weer het verschil met wsnp-zaken waar de schuldenaar vanaf dag 1 in beeld is
versus de schuldeiser die in een faillissement grotendeels onzichtbaar is.

23. Ik noem dit aantal als voorbeeld gehaald uit het onderzoek van Van Dijck cs: nader
onderzoek naar ‘maatman’ dossiers zou nodig zijn, maar om het even welke maatstaf zou
beter zijn dan de huidige ontbrekende.

24. Ik laat de surseance nu buiten beschouwing, waarin de schuldeiser de rol heeft om mee te
beslissen over voortzetting van de surseance door middel van een stemming. Ook daarvoor
zou het goed zijn als de surseance weer het instrument wordt waar het voor gemaakt is,
namelijk reorganisatie gedurende een pre-insolventieperiode.
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meedenken/meebepalen van wijze van afwikkelen en inzet van tijd en midde-
len;25 een van de grootste manco’s die er voor zorgt dat de regeling van de
schuldeisercommissie de factor een dode letter is geworden. Verandering van de
bekostigingsystematiek zoals gezegd en afschaffing van preferenties zou naar
mijn mening al een enorme verandering in de interactie met schuldeisers
veroorzaken;26 deze zou zeker toenemen en juist dan zou, nog meer dan nu
het noodzakelijk zijn helder te maken waar uren aan worden besteed en wat de
afwikkeling zou moeten kosten.

Nu is mijn verwachting dat de wetgever over zal gaan tot afschaffing van de
preferenties voor de komende jaren niet erg hooggespannen. Een oplossing
voor de lege boedelproblematiek zou Recofa echter nog wel zelf kunnen
forceren zoals ik hiervoor al heb beschreven. Dit zou alleen het wantrouwen
bij derden omtrent de motieven van de curator als hij tot bijvoorbeeld
procederen overgaat echter wel versterken.

Samenvattend: hoe nu verder
In het voorgaande heb ik betoogd dat -behoudens de wijze waarop de curator
wordt gefinancierd - de wettelijke systematiek op zichzelf niet een belemmering
vormt voor goed toezicht op de curator. Wel blijkt dat het toezicht in de praktijk
niet optimaal is georganiseerd, waardoor het weinig transparant is, verantwoor-
ding door curator en rc beperkt wordt afgelegd, schuldeisers weinig betrokken
zijn en - op zich begrijpelijk - daardoor percepties de boventoon blijven voeren.

Los van majeure wijzigingen - zoals wijze van bekostiging en afschaffing van
preferenties -zou ook bij handhaving van de huidige wettelijke systematiek
verbeteringen te realiseren zijn indien het voor de schuldeisers gemakkelijker
zou worden inzicht te krijgen in de besluitvorming van de curator en rc als het
gaat om inzet van tijd en middelen, en wel op een zodanig moment dat ze daarin
nog invloed kunnen uitoefenen. De wet vormt daar ook geen belemmering voor.

De Raad voor de Rechtspraak heeft medio 2008 het beleidstuk digitale
Toegankelijkheid uitgebracht en daarmee de rechtspraak ten doel gesteld om
op een breed terrein de digitale toegankelijkheid voor burgers en ketenpartners
te vergroten. Een van de daar uit voorkomende projecten is het Digitaal
Insolventiedossier dat zorg gaat dragen voor vervanging bij de rechtbanken

25. De belastingdienst is nu de enige schuldeisers die in beeld komt als repeat player, en
daardoor ook de rol kan vervullen van een partij die meedenkt, verder dan het concrete
dossier.

26. De commissie Kortmann deed dit voorstel al eerder.
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van de papieren dossiers in digitale en gelijktijdig volledig digitaal gegevens en
stukken uitwisselen tussen de rechtbank, rc’s en curatoren mogelijk gaat maken.

Hoewel dit project in eerste aanzet alleen gericht is op rechtbank en keten-
partners zoals curatoren, zou het verbeteren van de transparantie van het
optreden van curatoren en verantwoording van het toezicht daarop door de
rc’s, een landelijk vervolgproject kunnen en moeten zijn. Een dergelijk project
zou zich namelijk ten doel kunnen stellen om schuldeisers/belanghebbenden
een loket te bieden over de afwikkeling van de insolventie die verder gaat dan
het aanbieden van een verslag, zoals nu via het Centraal Insolventieregister.

Een dergelijk - per insolventie aan te maken - digitaal loket zou na de opening
van de insolventie geopend moeten worden. Daarin zou, openbaar mededeling
gedaan kunnen worden van handelingen die in een veelvoud van faillisse-
mentsafwikkelingen voorkomt, bijvoorbeeld het bericht dat een curator een
doorstart onderzoekt, personeel ontslag is aangezegd, aangifte is gedaan, dat
schuldeisers zich via dat loket kunnen wenden tot de curator, dat er om nadere
informatie kan worden verzocht, informatie over het indienen van een verzoek
tot het instellen van een schuldeiserscommissie of het doen van een artikel 69
Fw-verzoek, mogelijkheid om een klacht in te dienen. Voorts zouden de
verslagen er per insolventie gepubliceerd kunnen worden.

Recofa en Insolad zou gelijktijdig kunnen overgaan tot het opstellen van een
model digitaal verslag en financieel verslag dat behalve door digitaal indienen bij
de rechtbank gelijktijdig op dat loket zou worden gepubliceerd. Daarbij zou een
nieuw salarismodel ontwikkeld kunnen worden met als uitgangspunten bijvoor-
beeld een richtlijn van Recofa dat afhankelijk van de omvang van de insolventie
een bepaald aantal uren als salaris lumpsumwordt toegekend, maar dat daarboven
een plan van aanpak wordt ingediend met bijbehorende begroting van kosten.
Deze zouden dan - wellicht partieel indien delen ervan noodzakelijkerwijs
vertrouwelijk zouden moeten blijven, bijvoorbeeld bij een strafaangifte of
aansprakelijkstelling die nog in onderzoek is - eveneens op dat loket worden
gepubliceerd, zodat schuldeisers daarmee tijdig inzicht hebben in en invloed
kunnen hebben op de verdere afwikkeling. Het financieel verslag zou daarbij
meer dan nu inzicht moeten bieden op de verhouding kosten/opbrengst.

Naast de externe kant, zouden er gelijktijdig interne sturingsinstrumenten
kunnen worden ontwikkeld voor rc’s. Behalve het digitaal kunnen vergelijken
van doorlooptijden, klachten, handelingen (aantal aangiftes, klachten, proce-
dures) zou eveneens gezorgd kunnen worden voor een vergelijk van curatoren
onderling als het gaat om uren, en bruto/netto opbrengsten. Met een gezonde
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basisurenvergoeding zou de focus daarbij moeten liggen op de dossiers die
verder gaan dan de normale maar in elk geval: vergelijken zou daarmee in elk
geval beter dan nu mogelijk zijn. Rc’s zouden hiermee eveneens beter kunnen
verantwoorden wie zij belasten met afwikkeling van de faillissementen en wat
de resultaten daarvan zijn. Het probleem van gebrek aan landelijke uniforme-
ring - een wezenlijke klacht van curatoren en bewindvoerders - zou hiermee
eveneens ondervangen kunnen worden en naar mijn inschatting eenvoudiger
dan langs de weg van de momenteel op stapel staande herziening van de
gerechtelijke kaart, die - als het om insolventies gaat - naar ik bang ben weinig
substantiële verbeteringen met zich zal brengen.27

Een dergelijke koerswending zou een zekere moed vergen, omdat daarmee
meer naar buiten gebracht zou worden dan nu het geval is. Als we nu al staan
voor de kwaliteit die we bieden, zou dit echter geen belemmering moeten zijn.
Maar naar mijn mening zou dit wel de enige weg zijn om snel en daadwerkelijk
tot verbeteringen te komen. Ik meen in elk geval dat het de enige manier is om
landelijk daadwerkelijk tot verbeteringen te komen.

27. Op moment van dit schrijven wordt door de Minister van Veiligheid aangestuurd op een
nieuwe indeling van de gerechtelijke kaart door oprichting van -bestuurlijk- tien recht-
banken. De verdeling van de zaaksparketten wordt ondergebracht in een nog op te stellen
reglement; het beeld ten aanzien van insolventies is gemengd en lijkt zich te beperken tot
wat kleinere verschuivingen her en der.
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De ondernemende curator en het klacht- en tuchtrecht

MR. H. DULACK1

Klachten over advocaten zijn zo oud als de wereld. Ook het imago dat
advocaten bij het publiek hebben is niet geweldig. Dat is bij mijn weten nooit
anders geweest. Blauw Research heeft in opdracht van de Nederlandse Orde
van Advocaten2 onderzoek gedaan naar het imago van de advocatuur in
Nederland. De uitkomsten zijn veelzeggend. Als gevraagd wordt om een
spontane beschrijving van advocaten dan vallen de woorden duur, kundig
maar ook geldwolven, slim, gehaaid en arrogant. Een derde van de onder-
vraagden kan zelfs geen positief kenmerk van de advocaat noemen. Het kost de
ondervraagden daarentegen weinig moeite om negatieve associaties te vinden
bij de advocaat. In de ogen van het publiek is de advocaat duur, geldbelust en
soms langzaam, maar gelukkig blijft het daar niet bij. Het goede nieuws is dat
het publiek ook vindt dat hoe duurder de advocaat is hoe beter hij is.

Nu zullen veel advocaten denken dat het imago weliswaar slecht is maar dat het
met de kwaliteit wel zal meevallen. De Orde van Advocaten heeft ook
onderzoek laten doen naar de kwaliteit van de advocatuur.3 In dit onderzoek
zijn aan de advocatuur, zakelijke cliënten, de rechterlijke macht en het
Openbaar Ministerie vragen voorgelegd over de kwaliteit van de advocatuur.
Dat is dus een onderzoek onder professionals. Daaruit blijkt onder meer dat
advocaten vinden dat de attitude van hun collegae vaak tekortschiet. Het
optreden richting wederpartij leidt niet zelden tot problemen, er wordt traag
gereageerd op verzoeken van collega’s. De advocaten vinden ook van elkaar dat
er sprake is van een gebrek tot bereidheid tot overleg en dat bijna één op de vijf
advocaten problemen onnodig juridiseert. Rechters vinden dat advocaten zich
regelmatig onvoldoende verdiepen in de zaak, maar ook dat de attitude van de
advocaat richting de wederpartij tekortschiet. Er is sprake van onbehoorlijke
omgangsvormen. Het is dus niet alleen maar imago; er is ook sprake van kritiek
op de meer inhoudelijke kwaliteiten van de advocaat. Het is kennelijk niet voor
niets dat er sprake is van een stroom van klachten richting de advocaat.

1. Mr. H. Dulack is werkzaam als advocaat bij Van Benthum & Keulen advocaten en notariaat
N.V.

2. Onderzoek Blauw Research B.V. d.d. juni 2006 in opdracht van de Nederlandse Orde van
Advocaten.

3. Rapport De kwaliteit van de advocatuur van E.I.M. Stratus d.d. 3 januari 2006.
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De vraag is of het met het imago van curatoren veel beter is gesteld. Curatoren
zijn meestal ook advocaten; en zou het imago van de curator beter zijn dan het
imago van de advocaat? Ik denk dat dit niet het geval is. Ik heb gegoogled op de
woorden ‘curatoren’ en ‘klachten’ en het resultaat maakt mij niet vrolijk. Kreten
als ‘de beerput der curatoren’, ‘the continuing story’ en vragen van het kamerlid
Verdonk aan de Minister van Justitie waarvan de strekking is dat 70% van de
faillissementen onnodig waren geweest indien de curator zich wat meer had
verdiept of deskundiger had getoond geven geen blijk van een positieve
onderstroom. Mij is overigens niet bekend of er ooit onderzoek is gedaan
naar het imago van curatoren. Misschien is het ook maar beter dat dit is
uitgebleven want de resultaten zouden waarschijnlijk niet positief zijn geweest
wat weer had bijgedragen tot een nog negatievere beeldvorming van de curator.
Hoe is het gesteld met de inhoudelijke kwaliteit van curatoren? Deze moet in de
afgelopen decennia behoorlijk zijn gestegen. Curatoren worden immers veel
beter opgeleid dan vroeger. Rechtbanken hebben van hun kant het curatorenbe-
stand gesaneerd. Verder is de controle op het werk van curatoren ook verbeterd.
Dat positieve beeld heeft de buitenwereld evenwel niet bereikt. Hoe dit komt
laat ik in het midden maar het optreden van curatoren wordt lang niet door
iedereen positief gewaardeerd.

In ieder geval is zeker dat er het nodige geklaagd zal worden over curatoren en
daar gaat het mij in deze bijdrage om. Hoeveel klachten er zijn is onbekend. Het
zou misschien aardig zijn dat eens te inventariseren. Ondanks het feit dat er de
nodige klachten zullen zijn ontbreekt een specifiek op curatoren gericht klacht-
en tuchtrecht. Die had opgenomen kunnen zijn in de Faillissementswet. Daar is
in 1896 waarschijnlijk niet over nagedacht.

In deze bijdrage gaat het over klacht- en tuchtrecht. Bij een oppervlakkige
beschouwing lijkt dat zo ongeveer hetzelfde. Dat is evenwel niet het geval.
Klachtrecht dient met name als genoegdoening voor de klager maar kan ook
leiden tot verbetering van de afwikkeling van faillissementen. Tuchtrecht
daarentegen ziet vooral op het waarborgen van het vertrouwen in de beroeps-
groep. Daarbij moet een onderscheid gemaakt worden tussen de repressieve
functie van het tuchtrecht, namelijk het corrigeren van diegenen die niet
volgens de regels handelen en de voorbeeldfunctie, te weten de bevordering
van goed gedrag door de advocaat-curator. Tuchtrecht heeft dan ook per saldo
een opvoedend aspect dat van belang is voor de gehele beroepsgroep.

Hoe is het klacht- en tuchtrecht voor de curator geregeld? Zoals ik al zei, er is
niet één allesomvattende regeling. Dat is ook het meest zwakke deel van het
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klacht- en tuchtrecht voor de curator. Dat wil evenwel niet zeggen dat er geen
klacht- en tuchtrecht voor curatoren zou bestaan. Hieronder volgt een overzicht.

Klachtrecht bij de rechter-commissaris

Artikel 64 Fw bepaalt dat de rechter-commissaris toezicht houdt op het beheer
en de vereffening van de failliete boedel. Er is sprake van een taakverdeling
tussen curator en rechter-commissaris. De curator beheert en vereffent terwijl de
rechter-commissaris daar toezicht op houdt. Aan Tekst en Commentaar In-
solventierecht4 ontleen ik het volgende. ‘De rechter-commissaris gaat na of de
curator zich houdt aan de grenzen van de wet, of hij handelt in het belang van
de boedel en of hij zijn taak behoorlijk vervult (Van der Felz II, p. 2). Het is de
taak van de rechter-commissaris en de rechtbank om het beleid van de curator in
volle omvang te toetsen (Hoge Raad 10 mei 1985, NJ 1985, 793). (…) De
middelen van invloed die de rechter-commissaris ten opzichte van de curator
kan uitoefenen zijn raadgevingen, opmerkingen en berispingen. Ook behoeft de
curator voor een aantal handelingen de machtiging (…) of de toestemming van
de rechter-commissaris (…). Tevens kan de rechter-commissaris in sommige
gevallen aan de curator bevelen geven (zie met name artikel 69). Eventueel is
ook nog mogelijk voordracht tot ontslag (artikel 73)’.

De rechter-commissaris is derhalve toezichthouder maar via machtigingen die
hij kan afgeven bepaalt hij ook op welke wijze de boedel wordt beheerd en
vereffend. In de wet staat nergens met zoveel woorden dat bij de rechter-
commissaris klachten kunnen worden ingediend over de curator maar het
toezicht door de rechter-commissaris impliceert dat er klachten kunnen worden
ingediend tegen de curator. Dat vindt ook de Commissie Insolventierecht die in
een brief aan de Minister van Justitie5 schrijft dat de rechter-commissaris onder
het huidige recht toezichthouder is en behandelaar van klachten, maar daarnaast
ook gesprekspartner/adviseur van de curator. Volgens de Commissie Insolven-
tierecht zou de rechter-commissaris zich moeten concentreren op de meer
rechtelijke taken waaronder het behandelen van klachten. In artikel 69 Fw is
wel een soort klachtenregeling opgenomen die het mogelijk maakt dat credi-
teuren en ook de gefailleerde zich kunnen wenden tot de rechter-commissaris en
hem kunnen vragen een bevel uit te lokken dat de curator een bepaalde
handeling verricht dan wel nalaat. Hiermee kunnen genoemde partijen invloed
uitoefenen op het beheer van de boedel. Dit artikel is overigens niet bedoeld om
persoonlijke rechten tegenover de boedel geldend te maken. Artikel 69 is

4. Insolventierecht etc., aantekening 2.
5. Brief d.d. 13 april 2005 betreffende: Klachten over het functioneren van bewindvoerders,

curatoren en rechters-commissarissen.
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derhalve niet echt te beschouwen als klachtrecht maar wordt vaak wel als
kapstok gebruikt om klachten te formuleren tegen de handelwijze van de
curator. Die kapstok is mijns inziens overbodig. Ik zou menen dat op grond
van artikel 64 Fw iedere betrokkene bij het faillissement het recht heeft om een
klacht in te dienen bij de rechter-commissaris over de curator. Er is geen reden
om de toegang te beperken tot alleen crediteuren of de gefailleerde. Er is
een belang dat al diegenen die betrokken raken bij het faillissement ook
klachten kunnen indienen, dat geldt dus ook voor boedelcrediteuren of partijen
die een bieding hebben uitgebracht. Wat ik hierboven beschrijf bestaat in de
praktijk al lang en functioneert ook zo. Alleen wordt door betrokkenen niet
gevoeld dat er echt sprake is van een klachtenregeling omdat dit door rechters-
commissarissen en curatoren ook niet zo wordt uitgedragen. Als een min of
meer formele klachtenregeling ontbreekt hebben zeker buitenstaanders het
gevoel dat geen klachten kunnen worden ingediend, althans dat niet zeker is
dat daartoe het recht bestaat.

Tuchtrecht voor advocaten

In de Faillissementswet staat niet wie tot curator kunnen worden benoemd maar
in de praktijk worden vrijwel altijd advocaten aangewezen. Advocaten zijn
onderworpen aan een eigen tuchtrecht op basis artikel 46 van de Advocatenwet.
Een advocaat-curator kan zich de vraag stellen wat hij met het tuchtrecht van
advocaten te maken heeft. Als curator valt hij daar niet onder; maar nu hij
tevens advocaat is ligt dat genuanceerder. Ondanks het feit dat curatoren in
beginsel niet onder het tuchtrecht vallen bemoeit de tuchtrechter zich materieel
wel degelijk met het handelen van de curator. De reikwijdte van het advoca-
tentuchtrecht voor advocaten die optreden in een andere hoedanigheid is
recentelijk weer aan de orde geweest in een tweetal uitspraken6 van het Hof
van Discipline. Het Hof overwoog in die uitspraken: ‘Het in de artikelen 46 e.v.
van de Advocatenwet geregelde tuchtrecht heeft betrekking op het handelen en
nalaten van advocaten als zodanig en beoogt een behoorlijke beroepsuitoefe-
ning te waarborgen. Maar ook wanneer een advocaat optreedt in een andere
hoedanigheid dan die van advocaat, blijft voor hem het advocatentuchtrecht
gelden. Indien hij zich bij de vervulling van die andere functie zodanig gedraagt
dat daardoor het vertrouwen in de advocatuur wordt geschaad, zal in het
algemeen sprake zijn van het handelen of nalaten in strijd met hetgeen een
behoorlijk advocaat betaamt waarvan hem een tuchtrechterlijk verwijt kan
worden gemaakt. Dit betekent dat de vraag voorligt of verweerder zich bij de
vervulling van die functie op de punten die in dit geding aan de orde zijn

6. Hof van Discipline 10 januari 2011, nr. 5636 en Hof van Discipline 10 januari 2011, nr. 5637.
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zodanig heeft gedragen dat daardoor het vertrouwen in de advocatuur is
geschaad’. De tuchtrechter moet het handelen of nalaten van de advocaat-
curator dus toetsen aan dit uitgangspunt. Dat roept de vraag op wanneer de
tuchtrechter vindt dat het vertrouwen in de advocatuur wordt geschaad. In een
bijdrage aan het Tijdschrift voor Insolventierecht7 ben ik onder meer ingegaan
op deze vraag. De conclusie in dit artikel was dat de tuchtrechter al vrij snel tot
de conclusie komt dat het vertrouwen in de advocatuur wordt geschaad. De
trend die ik toen waarnam is sindsdien niet gewijzigd. Lezing van een aantal
recente uitspraken van tuchtrechters bevestigt dat. Zo vindt de Raad van
Discipline het overleggen van een brief van een medewerker van de curator
die deze brief had geschreven namens de curator klachtwaardig omdat het hier
ging om confraternele correspondentie.8 De Raad van Discipline maakt dus
geen onderscheid tussen de kantoorgenoot die louter namens de curator een
brief schrijft en de advocaat die optreedt voor de curator als cliënt. In een
andere zaak kwam de vraag aan de orde of een curator een benoeming kon
aanvaarden indien vaststaat dat de failliete vennootschap cliënt is of is geweest
van het kantoor van de curator. De Raad van Discipline vond dat dit niet kon.
De omstandigheid dat dit bij de aanstelling van de curator met de rechtbank was
besproken en de rechtbank geen beletsel zag om de curator aan te stellen maakt
dit naar het oordeel van de Raad van Discipline niet anders.9 Wanneer wel en
niet kan worden opgetreden tegen voormalige cliënten ligt overigens ge-
nuanceerd getuige een uitspraak van het Hof van Discipline van begin
2010.10 In die zaak had het kantoor van de klager in het verleden de directeur
en de medeaandeelhouder van de vennootschap bijgestaan. Desondanks aan-
vaardt de curator de benoeming. Later procedeert de curator tegen klager
waartoe hij een andere advocaat inschakelt. De curator wint de zaak en hij
tracht het vonnis te executeren waartoe hij een kantoorgenoot in Duitsland
inschakelt. Het Hof vindt dat dit mocht. Afgezet tegen de vorige uitspraak lijkt
dit opvallend. In ieder geval geven deze uitspraken aan dat de tuchtrechter zich
indringend bemoeit met de vraag of het een curator vrijstaat om een benoeming
te aanvaarden. De bemoeienis van de tuchtrechter met de inhoudelijke kant van
het curatorschap gaat redelijk ver. Uit een andere zaak van het Hof van
Discipline11 blijkt dat een klacht tegen de curator gegrond werd verklaard

7. ‘Tuchtrecht voor curatoren bestaat wel degelijk’, TvI 2006, 40, p. 183.
8. Raad van Discipline Amsterdam 24 maart 2009, LJN: YA0731, Raad van Discipline

Amsterdam 08-303U.
9. Raad van Discipline ’s-Hertogenbosch 16 november 2009, RI 2010, 22, later bevestigd door

het Hof van Discipline.
10. Hof van Discipline 5 februari 2010, LJN: YA0317, Hof van Discipline ’s-Hertogenbosch,

5480.
11. Hof van Discipline 19 april 2010, LJN: YA0575, Hof van Discipline ’s-Hertogenbosch,

5441.
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omdat de curator in het faillissement van klagers vennootschap had nagelaten
een aan klager op grond van een bijstandsuitkering toekomend bedrag door te
betalen. Gelukkig weet de tuchtrechter zijn rol soms ook te nuanceren. De
voorzitter van de Raad van Discipline te ’s-Gravenhage12 constateerde dat de
klachten betrekking hadden op een civielrechtelijk geschil en overwoog: ‘Waar
het gaat om handelingen die typisch tot de andere hoedanigheid behoren, zoals
bijvoorbeeld die van een curator, gelden de normen die specifiek voor die
andere hoedanigheid hebben te gelden. In het algemeen geldt dat een klager die
wil klagen over de handelwijze van de advocaat in zijn hoedanigheid van
curator zich tot de rechter-commissaris moet wenden’. De plaatsvervangend
voorzitter vond de klacht derhalve kennelijk ongegrond.

Uit het vorenstaande blijkt dat het advocatentuchtrecht tamelijk ver reikt en dat
de tuchtrechter zich indringend bemoeit met het handelen van de curator. De
tuchtrechter geeft aan hoe de curator zich moet gedragen; kan hij een benoe-
ming wel of niet aanvaarden, kunnen brieven die namens hem geschreven
worden wel of niet in een procedure worden overgelegd. De tuchtrechter
bepaalt hier de marges waarbinnen de advocaat-curator behoort te opereren.
Het is dus zeker niet zo dat de tuchtrechter marginaal toetst.

Toetsingscommissie Insolad

De nieuwste loot van het klacht- en tuchtrecht voor advocaten is de Toetsings-
commissie ingesteld door Insolad. Het reglement van de Toetsingscommissie is
per 1 september 2009 in werking getreden. Blijkens de memorie van toelichting
bij het Reglement Toetsingscommissie Insolad vond men het wenselijk om de
gedragingen van de eigen leden in hun hoedanigheid van curator te kunnen
toetsen. Een toetsingsmogelijkheid zal immers 1. een preventieve werking
hebben, 2. de mogelijkheid geven aan het bestuur om in te grijpen bij
gedragingen die schadelijk zijn voor (het aanzien van) de Vereniging en 3.
een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van het normenkader voor de
vervulling van de functie van curator.

De Toetsingscommissie heeft als taak het toetsen van gedragingen van Insolad-
leden.13 Een verzoek tot toetsing kan worden gedaan door een belanghebbende
bij bedoelde gedragingen en door het bestuur van Insolad. Uit de Toetsings-
commissie wordt een zogenaamd panel samengesteld dat het verzoek van de

12. Raad van Discipline ’s-Gravenhage 12 april 2011, LJN: YA1572, Raad van Discipline
’s-Gravenhage, R3660.11.62.

13. Artikel 2 lid 1 luidt: de Commissie heeft als taak het toetsen van gedragingen van Insolad-leden
in hun hoedanigheid van bewindvoerder of curator als bedoeld in de Faillissementswet !
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belanghebbende toetst. Het panel heeft ruime mogelijkheden om een verzoek
niet ontvankelijk te verklaren, onder meer indien de gedraging al is voorgelegd
aan een andere (toezichthoudende of rechtsprekende) instantie. Die mogelijk-
heid heeft het panel ook indien zij van mening is dat die gedraging beter aan
een andere instantie kan worden voorgelegd. De Toetsingscommissie heeft dus
ruime mogelijkheden om zaken niet in behandeling te nemen. Voor de praktijk
heeft dat grote gevolgen. Indien iemand al een verzoek heeft gedaan bij de
rechter-commissaris of over deze zaak een tuchtrechterlijke klacht heeft
ingediend kan het panel het verzoek niet ontvankelijk verklaren. Dat is ook
het geval indien de klacht meer geëigend is om voor te leggen aan de rechter-
commissaris of aan de tuchtrechter. Volgens de memorie van toelichting is deze
bepaling opgenomen om te voorkomen dat bij verschillende instanties ver-
zoeken over dezelfde gedraging worden ingediend. Helemaal te voorkomen is
dit uiteraard niet omdat niemand belet kan worden om, nadat het panel heeft
gesproken, alsnog een klacht in te dienen bij de tuchtrechter. Op grond van
artikel 5 moet het panel een gemotiveerde beslissing geven maar het panel is
niet bevoegd enige sanctie op te leggen. Ook over eventuele aansprakelijkheid
van de curator doet het panel geen uitspraak. Het panel kan uitspraken anoniem
publiceren met als doel bij te dragen aan de ontwikkeling van de kwaliteit van
de praktijkuitoefening door haar leden.

Deze procedure staat nog enigszins in de kinderschoenen. Formeel is het een
verlichte vorm van verenigingstuchtrecht, slechts voor leden van Insolad. De
iets meer ervaren curatoren zijn voor het overgrote deel lid van Insolad en
vallen daarmee onder deze procedure. Daarom is de conclusie gerechtvaardigd
dat deze procedure van algemene betekenis is voor curatoren. Het advocaten-
tuchtrecht bestrijkt niet de echte beroepsuitoefening van de curator. Of dat ook
echt zo is valt te betwijfelen maar de toetsingsprocedure beoogt in ieder geval
deze (formele) leemte op te vullen. Daarmee kunnen alle gedragingen van
curatoren tuchtrechtelijk worden getoetst.

De ondernemende curator

De vraag is wat wij bedoelen met een ondernemende curator. Is dit een actieve
curator die onderscheiden moet worden van een meer passieve curator die
afwacht en wel ziet hoe de bal rolt. Als je als curator weinig doet kun je wellicht
ook weinig fout doen, zij het dat je ook kunt zeggen dat een passieve curator

en in het bijzonder in hoeverre die gedragingen blijk geven van voldoende integriteit,
objectiviteit, onafhankelijkheid, zorgvuldigheid, vakkundigheid, doelmatigheid en respect
jegens betrokkenen, een en ander zoals mede tot uitdrukking komend in de Praktijkregels
voor Curatoren.
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ongeschikt is voor zijn werk, en het dus helemaal fout doet. Hoe dit ook zij, ik
meen dat zowel passieve als actieve curatoren met klacht- en tuchtrecht te
maken kunnen krijgen. Ik denk dat in het bestek van deze bundel met een
ondernemende curator is bedoeld de curator die onderneemt in de zin dat hij de
failliete onderneming tijdelijk voortzet. De titel van deze bijdrage suggereert bij
een eerste lezing dat de curator die een onderneming voortzet meer te maken
heeft met klacht- en tuchtrecht dan een curator die ervoor kiest om dat niet te
doen. Daar zit wel iets in. De curator die besluit de onderneming te staken kan
natuurlijk daarover een klacht krijgen maar ik meen dat zo’n klacht niet
gemakkelijk zal slagen. Er staat immers nergens in de wet dat een curator
een onderneming moet voortzetten. Hij kan dat doen en dan nog alleen als de
rechter-commissaris dat goed vindt. Als hij daarentegen de onderneming wel
voortzet kan dat indruisen tegen de belangen van allerlei betrokkenen. De
leverancier kan vinden dat hij tekortgedaan wordt omdat door hem geleverde
voorraad wordt gebruikt in het kader van exploitatie; een andere leverancier – te-
vens concurrent – is boos omdat hij die concurrent liever ziet verdwijnen. De
banken kunnen vinden dat hun pandrecht op voorraden wordt uitgehold of een
werknemer klaagt dat hij nog moet doorwerken terwijl hij uitzicht heeft op een
veel betere baan elders. Voor dit soort klachten zal een doorgewinterde curator
niet bang worden maar hij kan zich ook vergissen en bijvoorbeeld verplich-
tingen aangaan die achteraf toch niet kunnen worden nagekomen. Dan krijgt hij
klagende leveranciers op zijn dak die hem ook nog aansprakelijk kunnen
stellen. Ondernemen betekent nu eenmaal risico’s nemen. Zolang deze risico’s
gecalculeerd zijn en de curator dus weet wat hij doet zie ik geen bijzondere
problemen. Hij moet bijvoorbeeld zorgen dat hij de toestemming heeft van de
rechter-commissaris en voldoende rugdekking heeft van die kant. Hij moet
zorgen voor de medewerking van de betrokkenen bij de voortzetting van de
activiteiten. Verder is het van groot belang dat hij communiceert met de
verschillende betrokkenen en openstaat voor vragen. Dat hoeft hij niet allemaal
zelf te doen maar hij kan het ook aan anderen overlaten. Ik meen daarom dat
onder die omstandigheden ook de ondernemende curator geen extra groot risico
loopt met het klacht- en tuchtrecht geconfronteerd te worden als het achteraf
toch tegenvalt. Het kan wel een teken van kracht zijn dat de curator een
ontevreden betrokkene kan wijzen op de mogelijkheid dat hij een klacht kan
indienen over zijn handelwijze.

Klacht- en tuchtrecht curatoren

Het vorenstaande illustreert dat het klacht- en tuchtrecht voor curatoren een
lappendeken is. De structuren zijn onduidelijk, zelfs voor de redelijk ingewij-
den. Het is immers bijna een semantische discussie of het advocatentuchtrecht
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van toepassing is op curatoren. Het is zelfs onduidelijk of je formeel het recht
hebt om over je curator te klagen bij de rechter-commissaris. Naar mijn gevoel
is er sprake van een merkwaardige paradox. In werkelijkheid is er wel degelijk
sprake van een klacht- en tuchtrecht maar in de perceptie van in ieder geval de
buitenwereld is dat niet het geval; op zijn best is dit een tuchtrecht dat niet goed
is geregeld.

Hoe lossen wij dit op? Een oplossing is natuurlijk de invoering van een eigen
tuchtrecht voor curatoren zoals ook de Commissie Insolventierecht dat heeft
gedaan (zie voetnoot 4). Het voorontwerp van de Commissie ligt voorlopig in
de la. Wij mogen niet verwachten dat er op korte termijn een wettelijk
tuchtrecht zal worden ingevoerd. Kennelijk is dat een brug te ver.

Wat kunnen wij dan wel doen? De mogelijkheden zijn waarschijnlijk beperkt
maar misschien is dat helemaal niet erg en kunnen wij heel goed uit de voeten
met de huidige middelen. Nodig is dat wij duidelijkheid scheppen over de
huidige structuur en aan ons zelf, aan de politiek en aan het publiek laten weten
hoe het zit. Dat moeten wij opschrijven, op de website zetten en bij ieder
faillissement naar buiten brengen en wel zodanig dat een ieder er van door-
drongen raakt dat er sprake is van een klacht- en tuchtrecht.

Hoe zou deze klachteninstructie er uitzien? Ik doe daartoe de volgende ruwe
aanzet. Iemand met een klacht over een curator kan deze voorleggen aan
1. de rechter-commissaris.

Alle betrokkenen bij een faillissement kunnen klachten over het handelen
of nalaten van de curator indienen bij de rechter-commissaris die in het
betreffende faillissement is benoemd. Die klachten kunnen betrekking
hebben op alle aspecten van dit handelen en nalaten. Klachten dienen
schriftelijk te worden ingediend. De rechter-commissaris zal de curator
vragen om commentaar en kan een zitting beleggen dan wel de zaak
schriftelijk afdoen. Hij kan de klacht geheel of gedeeltelijk afwijzen dan
wel geheel of gedeeltelijk honoreren. Hij kan ook bemiddelen. De rechter-
commissaris kan aan de curator instructies of opdrachten geven. Hij kan
echter geen sanctie opleggen.
Dit middel is geschikt om invloed uit te oefenen op het lopende beleid van
de curator.

2. de tuchtrechter.
Betrokkenen kunnen een klacht indienen bij de tuchtrechter die het gedrag
van de advocaat-curator achteraf toetst. De tuchtrechter kan achteraf een
sanctie opleggen. Deze procedure duurt relatief lang en is niet geschikt om
invloed uit te oefenen op het beleid van de curator.
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3. de Toetsingscommissie Insolad.
Van deze mogelijkheid kan geen gebruik worden gemaakt als de moge-
lijkheden sub 1 en 2 al zijn benut. De toetsingsprocedure is met name
geschikt om de meer technische aspecten van het curatorschap te laten
beoordelen. Via deze procedure kan geen invloed worden uitgeoefend op
het beleid van de curator. Verder kan er geen sanctie worden opgelegd aan
de curator.

Het zou op de weg liggen van Recofa en Insolad om gezamenlijk een goede
klachteninstructie te schrijven. Daar is een gezamenlijk belang mee gemoeid.
Het mooiste zou zijn als Recofa zou voorschrijven dat de klachteninstructie in
ieder faillissement bij het vonnis wordt gevoegd en deze wordt gepubliceerd in
Tekst en Commentaar Insolventierecht als bijlage. Er is dan een klachten-
regeling voor verschillende soorten klachten.

Ik denk overigens dat de meeste klachten zullen worden ingediend bij de
rechter-commissaris. Veel klagers willen immers snel antwoord of willen
invloed uitoefenen op het beleid van de curator. Voor de rechter-commissaris
betekent dit waarschijnlijk een verzwaring van zijn werklast. Dat is vervelend
maar anderzijds zou de rechter-commissaris dat juist moeten toejuichen. Hij
hoort meer over de curator en krijgt dus meer grip op hem. Hij kan wellicht ook
veel problemen oplossen. Hij kent het dossier al, maar zal dit nog beter leren
kennen. Hij kent ook de curator. De rechter-commissaris heeft ook de machts-
middelen en hij straalt gezag uit naar de buitenwereld. Bovendien – en dat is
niet onbelangrijk – kan het indienen van een klacht ook in de praktijk wat
uithalen. Voorwaarde is wel dat klachten niet lang blijven liggen en snel worden
afgehandeld.

Conclusie

Ik meen dat de ondernemende curator zeer is gediend met een goed functio-
nerend klacht- en tuchtrecht. Alhoewel dat misschien niet zo zichtbaar is meen
ik dat wij daarover al in redelijke mate beschikken. Alleen wordt dit door velen
van ons en zeker door de buitenwereld anders gepercipieerd. Het zou daarom
goed zijn om het thans bestaande klacht- en tuchtrecht op passende wijze te
presenteren en dat ook te benoemen als klacht- en tuchtrecht voor de curator.
Dat zal betekenen dat de werklast voor de rechter-commissaris toeneemt.
Anderzijds heb ik begrepen dat rechtbanken meer greep willen krijgen op het
handelen van curatoren. Langs deze weg zullen zij dat krijgen. Op deze manier
slaan wij dus twee vliegen in één klap.
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SOORTGELIJKE PROBLEMEN EN

OPLOSSINGEN OVER DE GRENS





De ondernemende curator in België: het lot van de
lopende overeenkomsten en de voortzetting van de
handelsactiviteit

PROF. DR. M. VANMEENEN1

1. In deze bijdrage wordt een beknopt overzicht gegeven van de regels waarmee
een curator in België rekening moet houden bij de beslissing om de handels-
activiteit2 voort te zetten. De artikelen 46 en 47 uit de Faillissementswet van
8 augustus 1997 staan hierbij centraal. Artikel 46 Faill.W. regelt het lot van de
lopende overeenkomsten, terwijl artikel 47 Faill.W. in de specifieke mogelijk-
heid voorziet om de handelsactiviteit voort te zetten.

In de praktijk blijkt dat curatoren in België er meestal niet voor kiezen om de
handelsactiviteit voort te zetten, omwille van de risico’s die hieraan verbonden
zijn voor de boedel. Voortzetting van de handelsactiviteit zal een curator enkel
overwegen wanneer er een realistische kans is om de handelsactiviteit going
concern te kunnen overdragen op grond van artikel 75 § 4 Faill.W.3 In het
Belgische recht werd sinds 2009 een alternatief gecreëerd om een onderneming
going concern snel en efficiënt te kunnen overdragen, m.n. via de overdracht
onder gerechtelijk gezag binnen de Wet Continuïteit Ondernemingen.4 Het was
de bedoeling van de wetgever om een ondernemingsactiviteit via deze proce-
dure zo snel mogelijk te redden en dit buiten de ‘negatieve’ context van een
faillissement. Na ruim twee jaar toepassing, rijzen echter veel praktische
problemen met deze vorm van overdracht onder gerechtelijk gezag. Een

1. Prof. dr. M. Vanmeenen is verbonden aan de Rechtsfaculteit van de Universiteit Antwerpen.
2. Het toepassingsgebied van de Faillissementswet is beperkt tot handelaars (art. 2 Faill.W.),

wat volgt is dus steeds beperkt tot handelsactiviteiten in de zin van het Wetboek van
Koophandel (zie art. 2 en 3 W.Kh).

3. Zie hierover o.a. I. Verougstraete, ‘Overdracht van ondernemingen in insolventieprocedures’,
in H. Braeckmans, H. Cousy, E. Dirix, B Tilleman en M. Vanmeenen, Curatoren en
vereffenaars: actuele ontwikkelingen, Antwerpen: Intersentia 2006, 153-157. Over de over-
wegingen bij de beslissing tot voortzetting zie F. DE MEY, ‘Verderzetten van een activiteit
onder curatele’, in H. Braeckmans, H. Cousy, E. Dirix, B Tilleman en M. Vanmeenen,
Curatoren en vereffenaars: actuele ontwikkelingen, Antwerpen: Intersentia 2006, 633-647.

4. Art. 59-70 Wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van ondernemingen, BS
9 februari 2009. Zie over deze mogelijkheid o.a. K. Byttebier en M. Gesquière, ‘Overdracht
onder gerechtelijke gezag’, in K. Byttebier, E. Dirix, M. Tison en M. Vanmeenen,
Gerechtelijke reorganisatie, getest, gewikt en gewogen, Antwerpen: Intersentia 2010, 207-
269 en I. Verougstraete e.a., Manuel de la continuité des entreprises et de la faillite,
Waterloo: Kluwer 2011, 218-288.
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bespreking van deze specifieke procedure valt evenwel buiten het bestek van
deze bijdrage.

Vereffenen van de boedel betekent evenwel niet noodzakelijk het onmiddellijke
einde van de activiteit en de bestaande overeenkomsten. Hieronder zal blijken
dat artikel 46 Faill.W. en de rechtspraak van het Hof van Cassatie de
medecontractanten van de gefailleerde beschermen en een evenwicht proberen
te zoeken tussen de verschillende belangen.

I. De lopende overeenkomsten

1. Artikel 46 Faill.W. regelt het lot van de lopende overeenkomsten in geval van
faillissement van één van de contractspartijen.5 Artikel 46 Faill.W. bepaalt:

§ 1. Na hun ambtsaanvaarding beslissen de curators onverwijld of zij de
overeenkomsten die gesloten zijn voor de datum van het vonnis van
faillietverklaring en waaraan door dat vonnis geen einde wordt gemaakt,
al dan niet verder uitvoeren.

De partij die de overeenkomst met de gefailleerde heeft gesloten, kan de
curators aanmanen om die beslissing binnen vijftien dagen te nemen. Indien
geen verlenging van termijn is overeengekomen of indien de curators geen
beslissing nemen, wordt de overeenkomst geacht door toedoen van de
curators te zijn verbroken vanaf het verstrijken van deze termijn; de schuld-
vordering van de schade die eventueel verschuldigd zou zijn aan de mede-
contractant wegens de niet-uitvoering, wordt opgenomen in de boedel.

Indien de curators beslissen de overeenkomst uit te voeren, heeft de
medecontractant recht, ten laste van de boedel, op de uitvoering van de
verbintenis in zoverre zij betrekking heeft op prestaties geleverd na het
faillissement.

§ 2. Indien bij de stopzetting van de activiteiten, met name naar
aanleiding van het vonnis van faillietverklaring, de curators uitdrukkelijk
of stilzwijgend hun wil te kennen geven de bestaande arbeidsovereen-
komsten te beëindigen, zijn zij niet verplicht de bijzondere formaliteiten
en procedures te vervullen die van toepassing zijn op de beëindiging van die
overeenkomsten.

5. Voor een mooi overzicht over het ontstaan en de interpretatie van art. 46 Faill.W., zie
T. Hurner en N. Ouchinsky, ‘Le regime des contrats en cours dan les procédures collectives
depuis l’arrêt de la Cour de cassation du 10 avril 2008’, Rev. Fac. Ulg. 2009, 214-235. Zie
hierover ook uitgebreid A. De Wilde, Boedelschulden in het insolventierecht, Antwerpen:
Intersentia 2005, 167-278.
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Indien de curators, met het oog op de gehele of gedeeltelijke voortzetting
of de hervatting van de activiteiten, nieuwe arbeidsovereenkomsten sluiten
met de in het vorige lid bedoelde contractanten, genieten die laatsten de
formaliteiten en procedures die van toepassing zijn op de overeenkomsten
die werden beëindigd gedurende de tijd waarin de activiteiten werden
voortgezet.

Na de faillietverklaring en vóór de sluiting van de vereffening van het
faillissement, hebben de curators de mogelijkheid de ontslagen werknemers,
met toestemming van de rechter-commissaris, een voorschot toe te kennen
dat gelijk is aan de verschuldigde bezoldigingen en vergoedingen, en dat
niet hoger mag liggen dan 80 % van het in artikel 19, 3°bis, eerste lid, van
de hypotheekwet van 16 december 1851 bedoelde bedrag.’

In de eerste paragraaf van dit artikel wordt het basisprincipe toegelicht dat geldt
voor alle overeenkomsten, vervolgens lezen we in de tweede paragraaf
specifieke regels die van toepassing zijn bij arbeidsovereenkomsten. Deze
laatste paragraaf werd slechts in 20056 toegevoegd aan de Faillissementswet
om een einde te maken aan de vele discussies en problemen waarmee curatoren
werden geconfronteerd bij het beëindigen van arbeidsovereenkomsten.

A. Basisprincipes die gelden voor elke lopende overeenkomst

§ 1. De continuïteit van lopende overeenkomsten

2. Een lopende overeenkomst werd door E. Dirix gedefinieerd als ‘de contracten
die 1) dateren van voor de faillietverklaring, 2) waarvan de uitvoering op dat
tijdstip (door de debiteur) nog niet was voltooid en 3) waaraan door het
faillissementsvonnis zelf geen einde wordt gemaakt’. 7 De huurovereenkomst is
een voorbeeld bij uitstek van een lopende overeenkomst.

Als uitgangspunt geldt dat het faillissement niet automatisch een einde maakt
aan de lopende overeenkomsten. De contractspartij behoudt al haar rechten

6. Wet van 15 juli 2005.
7. E. Dirix, ‘Faillissement en lopende overeenkomsten’, R.W. 2003-04, 202, nr. 5. Zie in

dezelfde zin, T. Hürner, ‘Le régime des contrats en cours dans les procédures de faillite et de
réorganisation judiciaire’ in M. Grégoire (ed.) Questions spéciales de restructuration
d’entreprises, Brussel: Bruylant 2009, 67; J. Windey, ‘Les effets de la loi du 31 janvier
2009 relative à la continuité des entreprises sur les créanciers et leurs garanties’ in La loi
relative à la continuité des entreprises, Brussel: Larcier 2009, 108.
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tegenover de gefailleerde, vertegenwoordigd door de curator, met die uitzonde-
ring dat de curator nooit verplicht kan worden tot een uitvoering in natura 8 en
de curator steeds de mogelijkheid heeft om de overeenkomst niet uit te voeren.9

De beëindiging van een overeenkomst door de curator is in beginsel enkel
mogelijk in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke regels10 en/of de
conventionele bepalingen uit de overeenkomst.11 Overeenkomsten die gesloten
zijn intuitu personae worden eveneens geacht beëindigd te zijn door het
faillissement van de tegenpartij.12

Het onmogelijk om conventioneel af te wijken van artikel 46 Faill.W. met het
oog op de voortzetting van de overeenkomst. Dit betekent dat partijen niet
vooraf kunnen bedingen dat in geval van faillissement de overeenkomst in alle
gevallen verder wordt uitgevoerd.13

De bepalingen van artikel 46 Faill.W. gelden in beginsel voor alle lopende
overeenkomsten.14 Dit artikel is er in wezen op gericht de contractspartij van de
gefailleerde zekerheid te verschaffen over het lot van de overeenkomst. Hoewel
continuïteit van de overeenkomst het uitgangspunt is, impliceert het faillisse-
ment immers noodzakelijkerwijze dat de lopende overeenkomst op korte of
langere termijn zal moeten worden beëindigd of overgedragen, zo niet kan het
faillissement niet worden afgesloten.

8. S. Brijs, ‘Artikel 46 Faillissementswet: is de curator van de failliete verhuurder een
tovenaar?’ noot onder Arbitragehof 10 december 2003 en Cass. 24 juni 2004, R.W. 2005-
06, 55, nr. 3; T. Hurner en N. Ouchinsky, ‘Le regime des contrats en cours dan les
procédures collectives depuis l’arrêt de la Cour de cassation du 10 avril 2008’, Rev. Fac.
Ulg. 2009, p. 215, nr. 1, met verwijzingen aldaar.

9. Let echter op het belang van de terminologie, het feit dat de overeenkomst niet wordt
uitgevoerd, betekent niet de ze ook beëindigd is, cf. infra in de bijdrage.

10. Bijvoorbeeld het respecteren van een opzegtermijn of het betalen van een opzegvergoeding.
11. Bijvoorbeeld een beding waarbij het faillissement van één van de partijen als uitdrukkelijk

ontbindende voorwaarde geldt of een opzegbeding dat partijen de mogelijkheid biedt om de
overeenkomst tebeëindigen zonder schadevergoeding ingeval van faillissement vanéénvanhen.

12. A. De Wilde, Boedelschulden in het insolventierecht, Antwerpen: Intersentia 2005, p. 169-
170, nr. 171 met voorbeelden aldaar geciteerd en I. Verougstraete e.a., Manuel de la
continuité des entreprises et de la faillite, Waterloo: Kluwer 2011, p. 476, nr. 3.4.2.10.

13. Zie E. Dirix, ‘Lopende overeenkomsten bij faillissement en gerechtelijke reorganisatie’, in
H. Braeckmans, H. Cousy, E. Dirix, B Tilleman en M. Vanmeenen, Curatoren en
vereffenaars: actuele ontwikkelingen II, Antwerpen: Intersentia 2010, p. 154, nr. 12.

14. Tenzij er een afwijkende specifieke wettelijke bepaling bestaat, vb. verzekeringsovereen-
komsten (art. 33 Wet op de Landverzekeringsovereenkomst van 25 juni 1992, BS
20 augustus 1992).

M. Vanmeenen

336



§ 2. De beëindiging van de lopende overeenkomst

3. In België wordt aanvaard dat de curator geen algemene en onbeperkte
bevoegdheid heeft om de door de gefailleerde gesloten overeenkomsten teniet
te doen en de gevolgen ervan ongedaan te maken. 15 Als uitgangspunt geldt dat de
curator steeds gebonden is door de overeenkomsten gesloten door de gefailleerde.
De curator heeft niet meer rechten dan de gefailleerde, er geldt m.a.w. geen
bijzonder contractenrecht bij faillissement.16 De bevoegdheid van de curator op
grond van artikel 46 Faill.W. moet in deze context worden begrepen.

4. Artikel 46 Faill.W. bepaalt dat ‘de curator onverwijld beslist of hij een
lopende overeenkomst al dan niet verder wil uitvoeren’. Hoe moet deze
bevoegdheid worden geïnterpreteerd? Het antwoord op deze vraag, valt uiteen
in twee subvragen die in de praktijk van groot belang zijn.

Ten eerste is er de vraag naar de beslissingsvrijheid van de curator om een
bepaalde overeenkomst niet langer uit te voeren. Kan de curator naar eigen
goeddunken oordelen over het lot van de overeenkomst, of zijn er bepaalde
grenzen aan zijn beslissingsbevoegdheid? Het antwoord op deze vraag vereist
een functionele beoordeling, vanzelfsprekend moet het keuzerecht van de
curator geënt zijn op een goede vereffening van de boedel. Dit laatste vormt
de toetssteen voor de beslissingsbevoegdheid van de curator. Bij de beslissing
zal de curator economische motieven in aanmerking nemen: kan de boedel
voordeel halen uit de voortzetting van de overeenkomst? Zijn keuze zal
beïnvloed worden door de te verwachten kosten (creatie van boedelschulden –

cf. infra) en de netto-opbrengst.17

Ten tweede is er de vraag naar de draagwijdte van de ‘beslissing tot niet-
uitvoering’. Traditioneel werd voorgehouden dat uit artikel 46 Faill.W. niet kan
worden afgeleid dat de overeenkomst wordt ontbonden of tenietgaat door de
loutere beslissing van de curator tot ‘niet-uitvoering’. De ‘verbreking’ waarvan
sprake is in artikel 46 Faill.W.,18 zou enkel betekenen dat de wetgever
aanneemt dat de gefailleerde definitief niet meer zal presteren en dat de schade
die daaruit voortvloeit moet worden opgenomen in de afwikkeling van de

15. E. Dirix, ‘Faillissement en lopende overeenkomsten’, R.W. 2003-04, 201, nr. 1.
16. Zie hierover E. Dirix, ‘Insolventierecht en gemeenrecht’, in Liber amicorum Eddy Wymeersch,

Antwerpen: Intersentia 2008, 41-420.
17. A. De Wilde, Boedelschulden in het insolventierecht, Antwerpen: Intersentia 2005, p. 173,

nr. 174.
18. De term ‘verbreking’ werd opgenomen om tegemoet te komen aan arbeidsrechtelijke regels,

zie hierover A. De Wilde, Boedelschulden in het insolventierecht, Antwerpen: Intersentia
2005, p. 184, nr. 187.
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boedel.19 M.a.w. de overeenkomst blijft wel bestaan, maar kan niet in rechte
worden afgedwongen. De tegenpartij kan op grond van deze wanprestatie
desgewenst zelf de ontbinding van de overeenkomst vorderen. De beslissing tot
niet-uitvoering en de daaropvolgende verbreking heeft enkel tot doel de positie
van de contractant vast te leggen, hierdoor wordt de contractant beschouwd als
chirografaire schuldeiser in de boedel (cf. infra).20

5. De afgelopen jaren werd in de Belgische rechtspraak en rechtsleer een felle
discussie gevoerd over het al dan niet bestaan van een echt ‘beëindigingsrecht’
van de curator op grond van artikel 46 Faill.W.21 Deze discussie had betrekking
op huurovereenkomsten, waarbij de vraag rees of de curator de mogelijkheid
heeft lopende huurovereenkomsten te beëindigen zonder de bestaande regels
inzake beëindiging van huurovereenkomsten te moeten respecteren.22 Indien de
curator beschikt over een autonoom beëindigingsrecht, kan hij immers het goed
verkopen vrij van huurrechten, wat de opbrengst van het onroerend goed vaak
aanzienlijk vermeerdert. Overeenkomstig hoger vermelde principes werd tradi-
tioneel aangenomen dat de curator niet beschikte over de mogelijkheid om de
huurovereenkomst te beëindigen, m.a.w. dat hij de huurder niet kon uitzetten
louter omwille van het faillissement. Uiteraard kan de curator wel beslissen om
op grond van artikel 46 Faill.W. de huurovereenkomst ‘niet langer uit te

19. E. Dirix, Faillissement en lopende overeenkomsten’, R.W. 2003-04, 204, nr. 10.
20. E. Dirix, ‘Lopende overeenkomsten bij faillissement en gerechtelijke reorganisatie’, in

H. Braeckmans, H. Cousy, E. Dirix, B Tilleman en M. Vanmeenen, Curatoren en
vereffenaars: actuele ontwikkelingen II, Antwerpen: Intersentia 2010, p. 154, nr. 11.

21. Zie o.a. S. Brijs, ‘Artikel 46 Faillissementswet: is de curator van de failliete verhuurder een
tovenaar?’ noot onder Arbitragehof 10 december 2003 en Cass. 24 juni 2004, R.W. 2005-06,
54-59; A. De Wilde, Boedelschulden in het insolventierecht, Antwerpen: Intersentia 2005,
168 e.v.; E. Dirix, ‘Faillissement en lopende overeenkomsten’, R.W. 2003-04, 208-209;
C. van Buggenhout en I. van de Mierop, ‘Wat baten kaars en bril, als den uil niet zien wil’,
T.B.H. 2005, 253-257; A. Zenner en C. Alter, ‘Faillites et contrats en cours: la portée de
l’option du curateur’, J.T. 2006, 573-577. A. Meulder, ‘La continuité des contrats en cas de
procédures collectives d’insolvabilité ou de liquidation: régime unique ou multiple?’, T.B.H.
2008, 861-869; T. Hurner en N. Ouchinsky, ‘Le regime des contrats en cours dan les
procédures collectives depuis l’arrêt de la Cour de cassation du 10 avril 2008’, Rev. Fac.
Ulg. 2009, 213-252 ; T. Hürner, ‘Le régime des contrats en cours dans les procédures de
faillite et de réorganisation judiciaire’ in M. Grégoire (ed.) Questions spéciales de
restructuration d’entreprises, Brussel: Bruylant 2009, 49-91; S. Loosveld, ‘Lopende
overeenkomsten en insolventie (faillissement en gerechtelijke reorganisatie): een stand
van zaken’, RABG 2009, 520-528 ; E. DIRIX, ‘Lopende overeenkomsten bij faillissement
en gerechtelijke reorganisatie’, in H. Braeckmans, H. Cousy, E. Dirix, B Tilleman en
M. Vanmeenen, Curatoren en vereffenaars: actuele ontwikkelingen II, Antwerpen: Inter-
sentia 2010, 147-173.

22. Dezelfde discussie bestond ook voor de beëindiging van arbeidsovereenkomsten, om
tegemoet te komen aan dit probleem werd § 2 toegevoegd aan art. 46 Faill.W.
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voeren’, zoals hoger gesteld, zorgt dit echter niet voor de formele beëindiging
van de huurovereenkomst.

6. De rechtspraak van het toenmalige Arbitragehof en het Hof van Cassatie
bracht echter een ommekeer in het traditionele standpunt.

Het toenmalig Arbitragehof, nu Grondwettelijk Hof, oordeelde in een arrest van
10 december 200323 dat er geen sprake is van discriminatie in zoverre artikel 46
Faill.W. het een curator mogelijk maakt af te wijken van Handelshuurwet
zonder naleving van de bij die wet vastgestelde voorwaarden om een einde te
kunnen maken aan de huurovereenkomst die de gefailleerde aan de huurder
bindt. Dit arrest inspireerde een aantal curatoren om de lopende huurovereen-
komsten stop te zetten louter omwille van de noden van de boedel. De discussie
omtrent dit vermeende ‘beëindigingsrecht’ belandde uiteindelijk bij het Hof van
Cassatie.

Het Hof van Cassatie heeft de vraag naar het beëindigingsrecht in twee
belangrijke arresten beantwoord. In een arrest van 24 juni 200424 – beëindiging
van een handelshuurovereenkomst – oordeelde het Hof dat ‘het niet aan de
curator staat een einde te stellen aan een tegenwerpelijke overeenkomst door
de failliet gesloten wanneer de voortzetting van de overeenkomst de normale
vereffening van de boedel niet belet’ maar dat ‘de curator wel een einde kan
stellen aan een overeenkomst die de gefailleerde bindt, indien de beëindiging
van de overeenkomst noodzakelijk is voor het beheer van de boedel als een
goede huisvader, onverminderd de rechten die dan voortvloeien voor de
medecontractant van de failliet wegens de niet-uitvoering van de overeen-
komst’. Dit eerste arrest bevestigde bijgevolg de mogelijkheid voor de curator
om een huurovereenkomst te ‘beëindigen’, mits hij handelde in het belang van
de boedel.

In een cassatiearrest van 10 april 200825 – beëindiging van een pachtovereen-
komst - spreekt het Hof van Cassatie zich opnieuw uit over het beëindigings-
recht van de curator en preciseert wanneer de beëindiging als noodzakelijk moet
worden beschouwd: ‘dit is wanneer de voortzetting van de overeenkomst

23. Arbitragehof 10 december 2003, B.S. 20 februari 2004, RW 2005-06, 52 m.nt. S. Brijs, TBH
2004, 353, m.nt. H.R.

24. Cass. 24 juni 2004, Pas. 2004, 1130, Arr. Cass. 2004, 1201, R.W. 2005-06, 53 m.nt. S. Brijs,
T.B.H. 2005, 241 m.nt. A. Zenner en C. Alter en noot C. van Buggenhout en I. van de
Mierop.

25. Cass. 10 april 2008, Pas. 2008 860, DAOR 2008, 242 m.nt. J. Deryckere, J.T. 2008, 349
m.nt. T. Hurner, J.L.M.B.2008, 1588, m.nt. F. Georges, NjW 2008, 494 m.nt. P. Coussement,
T.B.H. 2008, 454, met noot, T. Not. 2009, 201, m.nt. F. Bouckaert.
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gesloten door de failliet de vereffening van de boedel belet of de vereffening
ervan abnormaal bezwaart’. Bovendien zal de curator zelf moeten bewijzen dat
aan deze voorwaarde is voldaan, alvorens de beëindiging van de lopende
overeenkomst aanvaard kan worden. Het Hof voegt er in dit arrest nog aan toe:
‘Het loutere feit dat de goederen hierdoor een mindere verkoopwaarde hebben,
verhindert op zich beschouwd niet de normale afwikkeling van het faillissement.’

Op grond van deze rechtspraak moet aanvaard worden dat de curator beschikt
over een beëindigingsrecht sui generis voor huurovereenkomsten. Deze beëin-
digingsmogelijkheid wordt echter door het Hof van Cassatie onmiddellijk sterk
beperkt. Enkel in geval van uitzonderlijke omstandigheden26 te bewijzen door
de curator, beschikt deze op grond van artikel 46 Faill.W. over de mogelijkheid
om de huurovereenkomst als verhuurder te beëindigen zonder rekening te
moeten houden met de bestaande (beschermings)regels.

Vanzelfsprekend kwam de vraag of dit beëindigingsrecht ook kon worden
toegepast op andere lopende overeenkomsten.27 Hierover blijft op heden
discussie bestaan in de Belgische rechtsleer.28

De voormelde rechtspraak veroorzaakte tevens politieke commotie en leidde tot
het indienen van verschillende wetsvoorstellen in de Kamer.29 Het is de
bedoeling om bij wet te bepalen dat de curator nooit de bevoegdheid heeft
om een lopende overeenkomst te beëindigen zonder in acht name van de
wettelijke beschermingsregels terzake.

26. Voorbeelden van dergelijke omstandigheden zouden kunnen zijn de onverkoopbaarheid van
de goederen door de gevestigde huurrechten of een huurprijs die veel lager is dan de
geldende marktvoorwaarden.

27. Voor verschillende toepassingen, zie E. Dirix, ‘Lopende overeenkomsten bij faillissement
en gerechtelijke reorganisatie’, in H. Braeckmans, H. Cousy, E. Dirix, B Tilleman en
M. Vanmeenen, Curatoren en vereffenaars: actuele ontwikkelingen II, Antwerpen: Intersentia
2010, 164-172; D. Vercruysse, ‘De bestaande overeenkomsten en het faillissement anno 2010:
enige specifieke toepassingen’, in H. Braeckmans, H. Cousy, E. Dirix, B Tilleman en
M. Vanmeenen, Curatoren en vereffenaars: actuele ontwikkelingen II, Antwerpen: Intersentia
2010, 175-195; I. Verougstraete e.a., Manuel de la continuité des entreprises et de la faillite,
Waterloo: Kluwer 2011, 561-588. Zie ook (vóór het cassatiearrest van 2010), A. De Wilde,
Boedelschulden in het insolventierecht, Antwerpen: Intersentia 2005, p. 211-278.

28. Voor een overzicht van de discussie en alle referenties, zie T. Hurner en N. Ouchinsky, ‘Le
regime des contrats en cours dan les procédures collectives depuis l’arrêt de la Cour de
cassation du 10 avril 2008’, Rev. Fac. Ulg. 2009, p. 214, voetnoot 3 en p. 221, nr. 6. Zie ook
I. Verougstraete e.a., Manuel de la continuité des entreprises et de la faillite, Waterloo:
Kluwer 2011, p. 479, nr. 3.4.2.17.

29. Parl. St. Kamer, zitting 2007-08, nr. 1176/001 en nr. 1219/001, respectievelijk ingediend op
16 mei en 5 juni 2008; hernomen in Parl. St. Kamer, buitengew. zitting 2010, nr. 0172/001,
ingediend op 17 september 2010.
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7. De stopzetting van de lopende overeenkomst kan voortvloeien uit een
uitdrukkelijke beslissing van de curator, maar kan eveneens impliciet gebeuren.
Het is van belang om te benadrukken dat het uit het louter stilzitten van de
curator nooit kan worden afgeleid dat hij de overeenkomst verder wil uit-
voeren.30 Om de rechtszekerheid te garanderen, biedt artikel 46 Faill.W. de
tegenpartij wel de mogelijkheid om de curator te verzoeken de beslissing over
de lopende overeenkomst binnen de 15 dagen na zijn aanmaning te nemen.31

Bij gebrek aan een beslissing binnen deze termijn (tenzij partijen deze termijn
conventioneel verlengen), wordt de lopende overeenkomst geacht te zijn
‘verbroken’ vanaf het ogenblik waarop de termijn verstrijkt. Het past om te
herhalen dat het in deze niet gaat om een ontbinding, maar wel over een
bevestiging dat de overeenkomst niet uitgevoerd zal worden en dat de schade
die daaruit voortvloeit moet worden opgenomen in de afwikkeling van de
boedel.32

§ 3. De gevolgen van de beslissing tot (niet-)uitvoering

8. Hierboven werd reeds toegelicht dat de beslissing van de curator tot niet-
uitvoering niet wordt begrepen als een ontbinding of formele beëindiging van
de lopende overeenkomst. Het gaat erom de schade vast te stellen die uit de
niet-uitvoering van de overeenkomst voortvloeit. Artikel 46, lid 2, laatste zin
Faill.W. stelt uitdrukkelijk dat de schadevergoeding die voortvloeit uit de niet-
uitvoering van de lopende overeenkomst wordt opgenomen in de boedel. Dit
betekent dat deze schadevergoeding een gewone chirografaire schuld is.

9. Wanneer de curator beslist om de overeenkomst (tijdelijk) verder uit te voeren,
zullen alle vergoedingen verschuldigd voor prestaties geleverd na het faillisse-
ment beschouwd worden als boedelschulden die bij voorrang betaald moeten
worden (art. 46, § 1, lid 3 Faill.W.).33 Dit is de belangrijkste reden waarom een
curator een lopende overeenkomst zo snel mogelijk zal willen stopzetten,
wanneer deze overeenkomst niet nuttig is voor de boedel. De beslissing tot
niet-uitvoering is dus in de eerste plaats gericht op het beperken van de
boedelschulden en dus het vrijwaren van de gelijkheid van de schuldeisers.

30. I. Verougstraete e.a., Manuel de la continuité des entreprises et de la faillite, Waterloo:
Kluwer 2011, p. 481, nr. 3.4.2.18.

31. Zie hierover A. De Wilde, Boedelschulden in het insolventierecht, Antwerpen: Intersentia
2005, p. 177-178, nr. 178-180.

32. E. Dirix, Faillissement en lopende overeenkomsten’, R.W. 2003-04, 204, nr. 10.
33. Voor een uitgebreide analyse hierover, zie A. De Wilde, Boedelschulden in het insolventie-

recht, Antwerpen: Intersentia 2005, 182-199.
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De kwalificatie van boedelschuld ontstaan uit een lopende overeenkomst werd
verduidelijkt door het Hof van Cassatie in een arrest van 16 januari 2009.34 In
dit arrest moest het Hof oordelen over de kwalificatie als boedelschuld van een
opzegvergoeding van een werknemer.35 Het Hof bevestigde dat, indien een
overeenkomst na het faillissement wordt beëindigd door de curator, het recht
van de medecontractant op de opzeggingsvergoeding ontstaat op het ogenblik
van deze beëindiging. De aard van de vordering van de medecontractant voor
de betaling van de opzeggingsvergoeding, met name of dit een schuldvordering
is van de boedel dan wel in de boedel, wijzigt daardoor niet. Hieruit volgt dat de
loutere omstandigheid dat de curator na het faillissement een bepaalde arbeids-
overeenkomst niet onmiddellijk beëindigt, niet impliceert dat de opzeggings-
vergoeding die het gevolg is van een latere opzegging integraal een
boedelschuld is. De opzeggingsvergoeding die de gefailleerde verschuldigd is
wegens de beëindiging van een overeenkomst is enkel een boedelschuld in
zoverre zij prestaties betreft die geleverd zijn ná het faillissement en is een schuld
in de boedel in zoverre zij prestaties betreft die geleverd zijn vóór het faillisse-
ment. Met andere woorden de opzeggingsvergoeding wordt pro rata verdeeld,
naargelang ze betrekking heeft op periode vóór en na het faillissement.

Wanneer we deze regel toepassen op het voorbeeld van een huur-
overeenkomst, komen we tot de volgende oplossing. Huurgelden verschuldigd
voor de periode vóór het faillissement zijn geen boedelschulden, huurgelden die
verschuldigd zijn voor de periode na het faillissement zijn wel boedelschulden.
Eventueel verschuldigde vergoedingen (bijv. huurschade) bij de beëindiging van
de huurovereenkomst zullen echter pro ratamoeten worden opgesplitst tussen de
periode voorafgaand aan het faillissement en de periode na het faillissement.

Om discussie over boedelschulden te vermijden, zal de curator vaak de
bestaande overeenkomst minnelijk trachten te beëindigen en een nieuwe
overeenkomst sluiten voor de periode na het faillissement. Op deze manier
tracht men een duidelijk onderscheid te maken tussen beide types van schulden.

10. Tot slot moet kort aandacht besteed worden aan de gevolgen van het
jurisprudentieel gecreëerde beëindigingsrecht sui generis bij huurovereenkom-
sten. Gelet op de belangrijke impact van dit nieuwe beëindigingsrecht van de

34. Cass. 16 januari 2009, RW 2008-09, 1433, NjW 2009, 448, m.nt. R. Crivits en C. Persyn,
RABG 2009, 507, m.nt. S. Loosveld.

35. Noteer dat dit arrest dateerde van voor de wetswijzing van 2005, waarbij § 2 werd
toegevoegd aan artikel 46 Faill.W. De draagwijdte van het arrest blijft echter gelden na
de wetswijziging van 2005.
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curator wordt verdedigd in de rechtsleer36 dat de schadevergoedingen die
hieruit voortvloeien, beschouwd moeten worden als boedelschulden. Volgens
deze auteurs vloeit de beëindiging voort uit een uitdrukkelijke beslissing van de
curator met betrekking tot het beheer van de boedel. Dit zou betekenen dat de
vergoedingen verschuldigd voor het vroegtijdig beëindigen van de huur-
overeenkomst bij voorrang betaald moeten worden uit de opbrengst van de
boedel, in tegenstelling tot wat bepaald is in artikel 46 § 1 lid 2 laatste zin Faill.
W. (schadevergoeding is een schuld in de boedel). De kwalificatie als
boedelschuld zou bijgevolg de prijs zijn die de curator moet betalen om de
overeenkomst te mogen beëindigen zonder acht te slaan op de wettelijke
bepalingen. Deze visie zet alvast een bijkomende rem op de uitoefening van
het beëindigingsrecht door de curator, aangezien de schadevergoeding de
boedel zal bezwaren. Het Hof van Cassatie heeft zich in haar eerdere arresten
niet uitgesproken over de kwalificatie van boedelschuld voor schadevergoe-
dingen voortvloeiend uit het beëindigingsrecht sui generis.

B. Arbeidsovereenkomsten37

11. Artikel 26 Arbeidsovereenkomstenwet38 stelt uitdrukkelijk dat het faillis-
sement van de werkgever geen einde maakt aan de arbeidsovereenkomst. Het
komt aan de curator toe om te beslissen of hij de arbeidsovereenkomst al dan
niet zal voort zetten. Als uitgangspunt geldt alles wat hierboven werd gesteld
met betrekking tot artikel 46 § 1 Faill.W. onverkort voor arbeidsovereen-
komsten.

Om problemen te vermijden, werd het een vaste praktijk van de curatoren om
de arbeidsovereenkomsten steevast niet langer uit te voeren (‘te verbreken’) en
vervolgens een nieuwe tijdelijke arbeidsovereenkomst te sluiten met de werk-
nemers in de mate dat dit noodzakelijk was voor de vereffening van de boedel.

36. O.a. A. De Wilde, Boedelschulden in het insolventierecht, Antwerpen: Intersentia 2005, 216;
A. De Wilde, ‘Beheer van het insolventievermogen’ in cyclus Willy Delva, Insolventierecht,
Mechelen: Kluwer 2006, 160; C. Alter, ‘Faillites et contrats en cours: état de la question
après l’arrêt de la Cour de cassation du 10 avril 2008’, J.T. 2008, 471; E. Dirix, ‘Lopende
overeenkomsten bij faillissement en gerechtelijke reorganisatie’, in H. Braeckmans,
H. Cousy, E. Dirix, B Tilleman en M. Vanmeenen, Curatoren en vereffenaars: actuele
ontwikkelingen II, Antwerpen: Intersentia 2010, p. 160, nr. 20 en p. 163, nr. 22; C. Alter, ‘Le
sort du bail en cas d’insolvabilité d’une des parties’ in F. Glansdorff (ed.) Actualité en droit
du bail, Brussel: Bruylant 2010, 101.

37. Zie uitgebreid over alle aspecten van arbeidsovereenkomsten in het faillissement: H. Van
Hoogenbemt, ‘De werknemers, de gerechtelijke reorganisatie en het faillissement’, J.T.T.
2009, 177-185; I. Verougstraete e.a., Manuel de la continuité des entreprises et de la faillite,
Waterloo: Kluwer 2011, p. 561-570.

38. Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, BS 22 augustus 1978.
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De toevloed aan rechtspraak over de wijze waarop de curator moest omgaan
met arbeidsovereenkomsten en de gevolgen van de beslissing van de curator,
zette de wetgever aan om artikel 46 Faill.W. in 2005 aan te vullen met een
tweede paragraaf die specifiek betrekking heeft op arbeidsovereenkomsten. In
tegenstelling tot artikel 46, § 1 Faill.W. gebruikt de wetgever in § 2 uitdruk-
kelijk de bewoording ‘arbeidsovereenkomst beëindigen’, zodat vaststaat dat de
curator voor arbeidsovereenkomsten over een effectief ‘beëindigingsrecht’
beschikt.39 Bij de beëindiging van lopende arbeidsovereenkomsten moet de
curator bovendien geen rekening houden met bijzondere formaliteiten en
procedures die zouden gelden bij bepaalde werknemers. Deze verduidelijking
was vooral van belang voor de beëindiging van arbeidsovereenkomsten met
zogenaamde beschermde werknemers, die genieten van een bijzonder ontsla-
gregime dankzij een strikte en formele procedure.40 De curator moet geen
rekening houden met de specifieke regels inzake ontslagbescherming, tenzij hij
deze beschermde werknemers opnieuw zou aannemen. In dat geval herleeft de
ontslagbescherming van de werknemers, wat impliceert dat de curator wel
onderworpen wordt aan deze specifieke procedure.

12. Voor wat betreft het boedelkarakter van de diverse vergoedingen die de
curator moet betalen aan de werknemer, wordt verwezen naar wat hierboven
werd gesteld bij de algemene bespreking van artikel 46 Faill.W.

II. De voortzetting van de handelsactiviteit

13. Artikel 47 Faill.W. bepaalt: ‘Indien het belang van de schuldeisers daaraan
niet in de weg staat, kan de rechtbank, op verzoek van de curators of van iedere
belanghebbende, op verslag van de rechter-commissaris en na de curators en
de vertegenwoordigers van het personeel in de ondernemingsraad te hebben
gehoord of, indien er geen is, het comité voor preventie en bescherming op het
werk of, indien er geen is, de vakbondsafvaardiging ingeval er een is opgericht
of, indien er geen is, een werknemersafvaardiging, machtiging verlenen opdat
de handelsverrichtingen van de gefailleerde voorlopig, geheel of gedeeltelijk,
worden voortgezet door de curators of, onder hun toezicht, door de gefailleerde
of door een derde. Op verzoek van de curators of van iedere belanghebbende en

39. Tijdens de parlementaire bespreking van dit ‘beëindigingsrecht’ werd tevens de vraag
gesteld of deze mogelijkheid voor alle lopende overeenkomsten moest worden ingevoerd.
De wetgever koos er echter uitdrukkelijk voor om het beëindigingsrecht enkel toe te kennen
voor arbeidsovereenkomsten. Parl. St. Kamer 2004-05, 1541/005, 23.

40. Zie hierover I. Verougstraete e.a., Manuel de la continuité des entreprises et de la faillite,
Waterloo: Kluwer 2011, p. 563-566, nr. 3.7.2.6-3.7.2.10.
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op verslag van de rechter-commissaris, kan de rechtbank die maatregel te allen
tijde wijzigen of herroepen.

De curators kunnen dadelijk na het faillissementsvonnis en na overleg met
de representatieve vakbonden of, bij gebreke hiervan, met het aanwezige
personeel in het belang van de boedel en in afwachting van de uitspraak van
de rechtbank met toepassing van het eerste lid, toestaan dat de handels-
verrichtingen worden voortgezet.’

14. De voortzetting van de handelsactiviteit kent verschillende toepassingen en
doeleinden. F. De Mey spreekt over een voortzetting ‘light’, ‘medium’ en
‘heavy’.41

De voortzetting ‘light’ is niet gericht op het aankopen en/of produceren, wel op
het optimaal verkopen van bepaalde voorraden. De curator kan bijvoorbeeld
beslissen om een winkel met kerstartikelen open te houden tot na kerstmis.

De voortzetting ‘medium’ is gericht op het afronden van een lopende cyclus
in het ondernemingsproces, desgevallend met de nodige aankopen en produc-
tiehandelingen. Om een bepaalde werf af te werken, kan de curator beslissen
om materiaal te bestellen en bepaalde onderdelen te laten maken.

Bij de voortzetting ‘heavy’ zal de curator gedurende een bepaalde periode de
handelsactiviteit (laten) voeren, met de bedoeling het handelsfonds in zijn
totaliteit te kunnen overdragen.

De voortzetting ‘light’ en ‘medium’ zijn in beginsel slechts een manier om de
vereffening optimaal te laten verlopen, met andere woorden om de opbrengt te
maximaliseren. Van continuïteit van de ondernemingsactiviteit is hoegenaamd
geen sprake, het gaat slechts over een tijdelijke voortzetting van de activiteit.
De voortzetting ‘heavy’ is gericht op het behoud van de ondernemingsactiviteit
en in het bijzonder de werkgelegenheid.

Het spreekt voor zich dat de eerste twee vormen van voortzetting weinig
risicovol zijn, terwijl de laatste vorm veel meer gevaren inhoudt, in het
bijzonder wat betreft de aantasting van de boedel. Op het einde van de rit zal
de curator het resultaat van de voortzetting moeten kunnen verantwoorden en
moeten kunnen aantonen dat de schuldeisers geen aanzienlijke schade lijden
door de voortzetting.

41. F. De Mey, ‘Verderzetten van een activiteit onder curatele’, in H. Braeckmans, H. Cousy,
E. Dirix, B Tilleman en M. Vanmeenen, Curatoren en vereffenaars: actuele ontwikkelingen,
Antwerpen: Intersentia 2006, 648-650.

De ondernemende curator in België: het lot van de lopende overeenkomsten

345



15. Zowel de volledige activiteit als een deel ervan kunnen worden voortgezet,
afhankelijk van de perspectieven voor de activiteit in kwestie. Voortzetting van
de handelsactiviteit zal boedelschulden creëren, vandaar dat artikel 47 Faill.W.
uitdrukkelijk stelt dat de voortzetting niet mag ingaan tegen het belang van de
schuldeisers. Uit de bewoording van artikel 47 Faill.W. blijkt echter niet dat het
belang van de schuldeisers primeert bij de beslissing tot voortzetting.42

Het is steeds de curator die zal nagaan of een voortzetting van de handels-
activiteit opportuun is.43 Hierbij zal natuurlijk eerst moeten worden onderzocht
wat de kosten en de baten zijn van de voortzetting en of er voldoende middelen
zijn om de activiteit voort te zetten. Wanneer de curator de voortzetting
overweegt, dient hij hiertoe een machtiging te vragen aan de rechtbank van
koophandel.

Artikel 47 Faill.W. geeft ook andere belanghebbenden44 het recht om de
voortzetting van de handelsactiviteit te verzoeken. De rechtbank zal echter
alleen op dit verzoek ingaan, indien de curator de voortzetting nuttig acht voor
de boedel, m.a.w. de curator kan niet door de rechtbank gedwongen worden om
de activiteit voort te zetten.45

Het is de taak van de rechtbank om erover te waken dat de belangen van alle
betrokkenen zo goed mogelijk worden gevrijwaard. Dit is tevens de reden
waarom de rechtbank de personeelsleden zal horen, vooraleer een machtiging te
verlenen.

16. In beginsel moet de rechtbank eerst een machtiging tot voortzetting van de
activiteit verlenen, vooraleer de curator zijn voornemen tot voortzetting kan
uitvoeren. Om kort op de bal te kunnen spelen en waardeverlies te verminderen,
kan de curator voorlopig instemmen met een voortzetting van de handels-
activiteit in afwachting van de rechterlijke machtiging (zie artikel 47, laatste lid

42. Zie over de afweging die gemaakt moet worden, I. Verougstraete e.a., Manuel de la
continuité des entreprises et de la faillite, Waterloo: Kluwer 2011, p. 483, nr. 3.4.2.24.

43. Zie hierover zeer uitgebreid F. De Mey, ‘Verderzetten van een activiteit onder curatele’, in
H. Braeckmans, H. Cousy, E. Dirix, B Tilleman en M. Vanmeenen, Curatoren en
vereffenaars: actuele ontwikkelingen, Antwerpen: Intersentia 2006, 633-651.

44. Als belanghebbenden worden o.a. beschouwd de gefailleerde (belang om activiteit te laten
voortbestaan), de werknemers (belang om job te behouden) en het openbaar ministerie
(belang van openbare orde). Concurrente schuldeisers kunnen geen dergelijk verzoek
indienen, aangezien hun belangen worden verdedigd door de curator. Zie I. Verougstraete
e.a., Manuel de la continuité des entreprises et de la faillite, Waterloo: Kluwer 2011, p. 485,
nr. 3.4.2.26.

45. I. Verougstraete e.a., Manuel de la continuité des entreprises et de la faillite, Waterloo:
Kluwer 2011, p. 485, nr. 3.4.2.27.
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Faill.W.). Ook in deze hypothese moet de curator vooraf overleg plegen met het
personeel. Het verplichte overleg met het personeel in alle omstandigheden
illustreert hun rol bij de beslissing tot voortzetting van de activiteit. Hoewel het
personeel geen uitdrukkelijk veto-recht heeft tegen de voortzetting, spreekt het
voor zich dat dergelijke beslissing in de meeste gevallen noodzakelijkerwijze
genomen moet worden met instemming en steun van het personeel. Indien het
personeel niet bereid is verder te werken, is het een illusie om de activiteit voort
te zetten.

17. Het verzoek tot voortzetting moet bij dagvaarding worden ingeleid bij de
rechtbank van koophandel. Het is tevens mogelijk dat de rechtbank een eerder
verleende machtiging tot voortzetting van de handelsactiviteit op verzoek46 van
de curator of een belanghebbende later wijzigt of herroept. Opvallende is het
gebrek aan raadpleging van het personeel bij deze procedure tot wijziging of
herroeping.

Wanneer beslist wordt om de activiteit voor te zetten, moet de curator
vanzelfsprekend alle toepasselijke regels uit het handelsrecht naleven. De
curator wordt beschouwd als verantwoordelijke voor de handelsactiviteit, ook
al laat de curator de bedrijfsvoering de facto over aan de gefailleerde, de
bestuurders van de failliete vennootschap of een derde.

Besluit

18. In de praktijk blijken Belgische curatoren slechts in beperkte mate
‘ondernemend’ te zijn als het aankomt op het voortzetten van een handels-
activiteit, in het bijzonder wat betreft de voortzetting ‘heavy’. Menig curator
redeneert hierbij zoals G. Washington: ‘Nieuwe schulden maken is niet de
manier om de oude te vereffenen’.

Wat betreft lopende overeenkomsten zouden vele curatoren wellicht wel de
voorkeur geven aan een ruime beslissingsbevoegdheid. Hoewel het Hof van
Cassatie duidelijk een opening heeft willen maken, blijft de bewegingsvrijheid
van de curatoren op heden toch sterk beperkt.

46. De procedure tot wijziging of herroeping gebeurt bij wijze van verzoekschrift, zie
I. Verougstraete e.a., Manuel de la continuité des entreprises et de la faillite, Waterloo:
Kluwer 2011, p. 485, nr. 3.4.2.27.
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De ondernemende curator en de doorstart in Duitsland

DR. Y. STROTHMANN1

1. Inleiding

De Duitse insolventieprocedure wijkt aanzienlijk af van de Nederlandse
insolventieprocedure. Daarom wordt in paragraaf II eerst een kort overzicht
gegeven van de Duitse insolventieprocedure. Vervolgens wordt de onderne-
mende curator in de voorlopige insolventieprocedure besproken en tenslotte zal
de eigenlijke procedure worden behandeld.

2. Overzicht Duitse insolventieprocedure

2.1 Begrip insolventie

Op 1 januari 1999 is in Duitsland de nieuwe insolventiewet – de Insolvenzord-
nung (afgekort InsO) – in werking getreden. Het begrip insolventie omvat in
het nieuwe recht zowel de faillissementsprocedure (Konkursverfahren) als de
surséance van betaling (Vergleichsverfahren). De begrippen Konkurs en Vergleich
worden in de wet niet meer gebruikt.

2.2 De curator

2.2.1 Algemeen

De Duitse insolventieprocedure bestaat uit twee delen:
• De voorlopige insolventieprocedure (vorläufiges Insolvenzverfahren, Eröff-

nungsverfahren, §§ 11 e.v. InsO) en
• De (definitieve, eigenlijke) insolventieprocedure (Insolvenzverfahren, eröff-

netes Insolvenzverfahren, §§ 27 e.v. InsO).

Het Duitse recht kent daarom ook twee types curatoren (Insolvenzverwalter):
• De voorlopige curator (vorläufiger Insolvenzverwalter) en
• De (definitieve, eigenlijke) curator (Insolvenzverwalter, endgültiger Insolvenz-

verwalter).

1. Dr. York Strothmann is werkzaam bij CMS Hasche Sigle in Keulen.
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Meestal is dezelfde persoon eerst voorlopige en dan definitieve curator. Het
onderscheid in de positie als voorlopige curator of definitieve curator is voor de
plichten en bevoegdheden van de curator wel essentieel. Het onderscheid is
vooral relevant indien men afspraken met de curator wil maken.

2.2.2 De voorlopige curator

De voorlopige curator wordt veelal onmiddellijk benoemd nadat de aanvraag /
aangifte van insolventie is ingediend bij het Kantongerecht (Amtsgericht). In
beginsel heeft de voorlopige curator slechts een beperkt aantal taken:
• Hij dient te onderzoeken of de boedel (Insolvenzmasse) voldoende baten

bevat om de kosten van een insolventieprocedure te kunnen voldoen
(§ 22 (1) InsO).

• Daarnaast is hij in het bijzonder verplicht de boedel te beveiligen
(§ 22 (1) InsO).

• Een bedrijf dat tot de boedel behoort, dient in beginsel door de curator te
worden voortgezet. Indien de curator de activiteiten wil beëindigen heeft hij
daarvoor toestemming van de rechter nodig (§ 22 (1) InsO).

Welke bevoegdheden een voorlopige curator heeft, wordt ondermeer bepaald
door zijn positie. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen sterke en zwakke
voorlopige curatoren (starker oder schwacher vorläufiger Insolvenzverwalter,
§ 22 InsO). De precieze bevoegdheden van de curator worden vastgelegd in het
rechterlijk besluit tot benoeming van de voorlopige curator (Anordnungs- und
Bestellungsbeschluss). Bij het aangaan van overeenkomsten met een voorlopige
curator is het daarom raadzaam om van de inhoud van dit besluit kennis te
nemen. Een sterke voorlopige curator beschikt in beginsel namelijk over
verdergaande bevoegdheden dan een zwakke voorlopige curator. Zo kan een
zwakke voorlopige curator in beginsel bijvoorbeeld geen overeenkomsten
aangaan die ook de definitieve curator kunnen binden. In geval van twijfel
moet toestemming aan de rechter worden gevraagd.

De voorlopige insolventieprocedure neemt meestal enkele weken in beslag.
Aan het einde van dit stadium dient de voorlopige curator zijn verslag in bij de
bevoegde rechter van het Amtsgericht. Het verslag bevat ondermeer een
beoordeling van de voorlopige curator over de vraag of de boedel voldoende
baten bevat om de kosten van een insolventieprocedure te kunnen voldoen. Het
verslag zal veelal ook de vraag behandelen of de boedel vorderingen op derden
heeft – hierbij kan in het bijzonder worden gedacht aan een actie op grond van
de faillissementspauliana (Insolvenzanfechtung). Vaak bevatten de verslagen
ook voorstellen voor een eventuele doorstart. Op basis van het verslag van de
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voorlopige curator neemt de rechter vervolgens een beslissing. Indien de boedel
voldoende baten bevat om de kosten van een insolventieprocedure te voldoen
zal de rechter veelal beslissen de eigenlijke insolventieprocedure te openen
(Eröffnungsbeschluss).

2.2.3 De definitieve curator

De definitieve curator (endgültiger Insolvenzverwalter) wordt door het Amtsge-
richt benoemd bij aanvang van de definitieve eigenlijke insolventieprocedure
(Eröffnungsbeschluss) (§ 27 (1) InsO). Tot zijn centrale taken behoren in
beginsel:
• Het te gelde maken van het vermogen van de gefailleerde (Verwertung

des Vermögens des Schuldners, § 159 InsO) en
• Het verdelen van de opbrengst onder de crediteuren (Verteilung des Erlöses

unter den Gläubigern, §§ 174 e.v. InsO).

De bevoegdheden van de definitieve curator worden vooral beperkt door de
rechten van de crediteuren, in het bijzonder door de rechten van de credi-
teurencommissie (Gläubigerausschuss).

2.3 Crediteuren/Crediteurenvergadering/Crediteurencommissie

Anders dan in veel andere landen vindt in Duitsland, in de eigenlijke
insolventieprocedure, het toezicht op de curator plaats door de crediteuren en
niet door de rechter.

Vooral bij grotere insolventieprocedures wordt door de crediteurenvergadering
(Gläubigerversammlung) een crediteurencommissie (Gläubigerausschuss,
§ 68 InsO) ingesteld, de crediteurencommissie zal dan in grote mate de rechten
van de crediteurenvergadering overnemen (§ 160 (1) InsO).

De crediteurencommissie (en dus niet de rechter) is in beginsel verantwoorde-
lijk voor de volgende maatregelen en handelingen:
• Toezicht (Überwachung) op de curator (§ 69 InsO);
• Verlenen van toestemming voor het verrichten van belangrijke rechtshan-

delingen / transacties door de curator (§ 160 (1) InsO), en
• goedkeuren van uitbetalingen uit de opbrengst aan de crediteuren (Zustim-

mung zur Verteilung, § 187 (3) InsO).

De crediteuren kunnen ook de door de rechter benoemde curator door een
andere vervangen (§ 57 InsO). De rechter is hiertoe slechts in uitzonderlijke
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gevallen bevoegd. Zo kan hij op grond van belangrijke redenen (wichtiger
Grund) de curator vervangen – bijvoorbeeld in geval van strafrechtelijk
handelen door de curator (§ 59 (1) InsO).

3. De ondernemende curator

3.1 De ondernemende voorlopige curator

De voorlopige curator dient vooral te onderzoeken of de boedel voldoende
baten bevat om de kosten van een insolventieprocedure te voldoen (zie 2.2.2).
Gedurende deze fase van de insolventieprocedure is hij in beginsel verplicht de
boedel te beveiligen. Hieruit volgt de verplichting voor de voorlopige curator
om een tot de boedel behorend bedrijf voort te zetten (§ 22 (1) InsO). Deze
verplichting heeft in overeenstemming met het Duitse insolventierecht als doel
om, indien mogelijk, het bedrijf van de gefailleerde te behouden (Erhaltung des
Betriebes des Schuldners).

Indien de voorlopige curator de activiteiten van het bedrijf wil beëindigen heeft
hij hiervoor de toestemming van de bevoegde rechter van het Amtsgericht nodig
(§ 22 (1) InsO). De belangen van de crediteuren spelen hierbij een belangrijke
rol. Ondermeer zal door de rechter worden beoordeeld of door voortzetting
van het bedrijf de boedel wordt vermeerderd of verminderd. Het gegeven dat
het bedrijf verliezen lijdt is niet alleen bepalend. Het bedrijf dient voortgezet te
worden indien de voorlopige curator op grond van een analyse tot de conclusie
komt dat sanering van het bedrijf mogelijk is en daardoor voortzetting van
het bedrijf voor de crediteuren uiteindelijk voordeliger zal zijn. In de praktijk
komt het vaak voor dat de voorlopige curator aan de rechter voorstelt om
een of meerdere delen van het bedrijf van de gefailleerde te sluiten om zo het
resterende deel te kunnen saneren. Ook in dit geval is de toestemming van de
rechter vereist. Of de rechter met het voorstel van de voorlopige curator zal
instemmen is afhankelijk van de vraag of het de voorlopige curator lukt om de
rechter te overtuigen dat de boedel hierbij gebaat zal zijn.

Om de voorlopige curator in de gelegenheid te stellen gedurende de voorlopige
insolventieprocedure van het bedrijf – of delen hiervan – voort te kunnen zetten,
geeft het Duitse recht de curator en de bevoegde rechter van het Amtsgericht een
aantal bevoegdheden en mogelijkheden:
• Allereerst betaalt in beginsel, zolang de eigenlijke insolventieprocedure nog

niet is aangevangen, de overheid (Bundesagentur für Arbeit) gedurende drie
maanden de door de gefailleerde verschuldigde salarissen (§ 183 (1) Sozial-
gesetzbuch III).
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• Ten tweede wordt in het rechterlijk besluit tot benoeming van de voorlopige
curator (zie 2.1) door de rechter veelal ook vastgelegd dat separatisten
(Aus-und Absonderungsberechtigte) gedurende de voorlopige insolventie-
procedure hun zekerheidsrecht (Sicherungsrecht) niet kunnen uitwinnen
(§ 21 (2) InsO). Dit heeft in het bijzonder consequenties voor banken.

• Daarnaast volgt uit de wet (§ 240 Zivilprozeßordnung) dat procedures
(Prozesse), waarin de gefailleerde partij is, worden geschorst (unterbro-
chen). Op verzoek van de voorlopige curator zal de rechter vastleggen dat
executiemaatregelen door derden niet langer toegestaan zijn (§ 21 (2) InsO).

• Tenslotte kunnen huur- en pachtovereenkomsten gedurende de voorlopige
insolventieprocedure in beginsel niet door de verhuurder of verpachter
worden opgezegd (§ 112 InsO).

3.2 De definitieve curator

3.2.1 Algemeen

De voornaamste plicht van de definitieve curator in de eigenlijke insolventie-
procedure is het te gelde maken van het vermogen van de gefailleerde
(zie 2.2.3). Volgens de wet dient dit in beginsel onmiddellijk (unverzüglich)
na opening van de eigenlijke insolventieprocedure te gebeuren (§ 159 InsO). De
curator dient ook in dit stadium van de procedure het belang van de crediteuren
voorop te stellen. Indien de curator besluit de activiteiten van de gefailleerde
niet te beëindigen (zie 3.1), zal hij meestal een doorstart proberen te realiseren
(in Duitsland übertragende Sanierung genoemd). Daarbij heeft hij verschil-
lende mogelijkheden: veelal zal hij op grond van een activa / passiva transactie
(Einzelrechtsübertragung; asset deal) de tot het bedrijf behorende vermogens-
bestanddelen (Wirtschaftsgüter) verkopen. In enkele gevallen komt het ook voor
dat de curator de vermogensbestanddelen aan een door hem opgerichte vennoot-
schap overdraagt waarna hij de aandelen aan een derde verkoopt (Beteiligungs-
erwerb; share deal). Ook hierbij wordt het belang van de crediteuren voorop
gesteld.

3.2.2 De doorstart (die übertragende Sanierung)

Zoals vermeld vindt de doorstart in Duitsland veelal plaats doordat de curator
op grond van een activa/passiva transactie de vermogensbestanddelen van het
bedrijf van de gefailleerde aan een derde verkoopt. Daar de curator hierbij
zelf optreedt als verkopende partij zal hij in beginsel dan ook zelf de onder-
handelingen voeren. Hierbij wordt hij, indien nodig, ondersteund door zijn
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adviseurs. Bijzonderheden doen zich voor indien de vermogensbestanddelen
met rechten van derden zijn bezwaard. De curator zal vooral rekening moeten
houden met de belangen van de derden die zekerheden hebben verstrekt. Het
Duitse recht maakt een onderscheid tussen zekerheidsrechten op roerende en op
onroerende zaken. In beginsel kan de zekerheidsnemer van roerende zaken
(bijvoorbeeld inventaris en voorraden), in geval van insolventie van de
zekerheidsgever, zijn zekerheidsrecht (bijvoorbeeld een pandrecht of een
eigendomsoverdracht tot zekerheid; Sicherungsübereignung) niet zelf uitwin-
nen. In de eigenlijke insolventieprocedure (wat betreft de voorlopige insolven-
tieprocedure, zie 2.2.2) is uitsluitend de curator tot uitwinning bevoegd (wel
dient hij de opbrengst aan de zekerheidsnemer uit te betalen onder aftrek van de
boedelbijdrage van 9% en de BTW, (§§ 170, 171 InsO).

In de praktijk zal de curator de verkoop van de roerende zaken waarop het
zekerheidsrecht rust in beginsel met de zekerheidsnemer moeten afstemmen. De
wet bepaalt namelijk dat de curator, die van plan is om roerende zaken waarop
het zekerheidsrecht rust uit te winnen, hiervan voorafgaande mededeling aan de
zekerheidsnemer dient te doen. Deze bepaling noopt ertoe de zekerheidsnemer de
gelegenheid te bieden om een voorstel te doen voor een voordeligere uitwinning
(§ 168 (1) InsO). Een nog sterkere positie heeft de zekerheidsnemer wanneer zijn
zekerheidsrecht op onroerende zaken rust. Anders dan bij roerende zaken blijft het
zekerheidsrecht van een hypotheek-/Grundschuldhouder gedurende de insolven-
tieprocedure in beginsel onaangetast. Hij kan zelf zijn zekerheid uitwinnen
(§ 49 InsO). Investeerders zullen in de praktijk vaak ook het onroerend goed
van het bedrijf willen kopen. In dat geval zal de curator al in een vroeg stadium de
hypotheek-/Grundschuldhouder bij de onderhandelingen betrekken, voorname-
lijk om te weten tegen welk bedrag de hypotheek-/Grundschuldhouder bereid is
zijn hypotheekrecht of Grundschuld af te staan. Is een overeenstemming bereikt
kan de curator ook tot verkoop van het ontroerend goed overgaan. In de koopakte
wordt dan overeengekomen dat het door de investeerder voor het onroerend goed
verschuldigde bedrag direct aan de hypotheek-/Grundschuldhouder wordt betaald
die dan zijnerzijds bij ontvangst van het bedrag de hypotheek-/Grundschuld
doorhaalt.

Zoals vermeld, vindt in Duitsland het toezicht op de curator in de eigenlijke
insolventieprocedure plaats door de crediteuren en niet door de rechter. Voor
een doorstart is daarom dan ook geen toestemming van de rechter, maar van
de crediteurenvergadering vereist (§§ 157, 160 (1) InsO). Bestaat er een
crediteurencommissie, dan is deze bevoegd die toestemming te geven
(§§ 158 (1), 160 (1) InsO).
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Op de koopovereenkomst met een curator zijn in beginsel dezelfde wettelijke
bepalingen van toepassing als voor iedere activa / passiva transactie. Wel
moeten hierbij een aantal bijzonderheden in aanmerking worden genomen:
• In beginsel zal een Duitse curator slechts een vaste koopprijs accepteren

die bij de levering van de vermogensbestanddelen onmiddellijk en volledig
opeisbaar (fällig) is. Een escrow account (hinterlegter Betrag) zal de curator
niet accepteren.

• Duitse curatoren zijn in beginsel niet bereid vergaande garanties (Garantien)
af te geven. Zij zullen hier slechts met betrekking tot een bepaald aantal
kwesties toe bereid zijn. Zo zijn zij bijvoorbeeld meestal bereid te garanderen,
dat zij gerechtigd zijn de verkochte vermogensbestanddelen te vervreemden.
Daarentegen zijn Duitse curatoren in beginsel niet bereid garanties met
betrekking tot de jaarrekeningen van het bedrijf van de gefailleerde af te
geven. Hetzelfde geldt voor garanties met betrekking tot het risico voor de
aansprakelijkheid als gevolg van milieuvervuiling of voor inbreuken op
intellectuele eigendomsrechten. Wel zijn Duitse curatoren veelal bereid een
vergaande due diligence door de (potentiële) koper te accepteren, zodat de
koper een reëel ‘beeld’ van het bedrijf kan krijgen.

• In Duitsland geldt dat bij een asset deal de arbeidsverhoudingen op grond
van de wet overgaan op de koper, ook indien het bedrijf gedurende een
insolventieprocedure door de curator wordt verkocht (§ 613a BGB,
§ 128 (2) InsO). Daarmee is een overname van een curator in Duitsland
minder flexibel dan in Nederland. Wel biedt het Duitse insolventierecht de
curator de mogelijkheid om het aantal personeelsleden te verminderen. Zo
kan de curator eenvoudiger werknemers ontslaan dan een ‘normale’ werk-
gever. Dit geldt vooral als de ondernemingsraad (Betriebsrat) met de curator
samenwerkt. Indien de curator en de ondernemingsraad het eens zijn over
welke werknemers dienen te worden ontslagen dan hebben de betreffende
werknemers in beginsel geen kans om succesvol tegen hun ontslag te
procederen (§ 125 (1) InsO).
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