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Voorwoord

De primaire taak van de curator is in theorie simpel: verkoop van de activa en
verdeling van de opbrengst onder de schuldeisers. Niets meer en niets minder.
Omdat dat zo basaal is, zou je verwachten dat over de wijze waarop
faillissementen behoren te worden afgewikkeld weinig discussie bestaat. De
praktijk is echter anders. Sinds 1994 wordt de Insolad Grotius opleiding
Insolventierecht verzorgd, met als laatste onderdeel Einde van het faillissement.
In 2009 bemerkte toenmalig penningmeester van Insolad en tevens docent van
het betreffende onderdeel van de opleiding Mart Franken dat bij de beantwoor-
ding van casusposities waarbij een uitkeringspercentage voor de crediteuren
moet worden berekend, het al jaren eerder regel dan uitzondering is dat het
berekende uitkeringspercentage van de diverse cursisten verschilt. Daarbij kon
niet worden vastgesteld dat de verschillen altijd waren terug te voeren in de
kwaliteit van de antwoorden. In de praktijk blijken, bij gebreke van een
duidelijke wettelijke grondslag, meerdere antwoorden te kunnen worden ver-
dedigd. Het bestuur van Insolad heeft in het vorenstaande in 2009 aanleiding
gezien om een werkgroep in te stellen, de Werkgroep Afwikkeling Faillisse-
menten, onder voorzitterschap van Mart Franken voornoemd. De overige leden
van de werkgroep zijn: Hans Dethmers, Maarten van Ingen, Patrick de Jong,
Jop Rosenberg Polak en Hans Wind. De werkgroep is voortvarend te werk
gegaan, heeft in eerste instantie een concept-rapport uitgebracht dat in de zeer
goed bezochte workshop van Insolad in september 2010 is besproken en heeft
het definitieve rapport in mei 2011 aan het bestuur van Insolad aangeboden.

Het rapport zet op heldere wijze de knelpunten bij de afwikkeling van
faillissementen uiteen, analyseert deze grondig en geeft aan welke oplossingen
zij wenselijk acht. Dit boek is verplichte kost voor ieder Insolad lid en wordt
door het bestuur van harte ter lezing aanbevolen.

Bij het rapport van de werkgroep hoort tevens een Standaard Financieel Verslag
(SFV): een spreadsheet in Microsoft Excel met een uitgebreide handleiding,
opgesteld door Hans Wind en Maarten van Ingen (laatste versie van oktober
2011, versie 2.07). In het SFV worden de uitkomsten van de werkgroep in een
financieel model vertaald. Dit SFV treft u niet aan als bijlage bij het rapport,
maar is vanwege haar aard, omvang en de aanpassingen die van tijd tot tijd aan
het programma worden gedaan, op het besloten deel van de website van Insolad
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www.insolad.nl geplaatst. Recofa heeft inmiddels aangegeven dat in 2012 een
pilot zal worden gestart waarbij in een aantal arrondissementen met het SFV
proef gedraaid zal worden. Als de proef slaagt, bestaat het voornemen bij
Recofa om het SFV per 1.1.2013 landelijk in te voeren voor alle faillissementen
in Nederland. Van de ontwikkelingen worden de leden uiteraard op de hoogte
gehouden.

Namens het bestuur wil ik Mart Franken als hoofdredacteur voorop en de
overige leden van de werkgroep Hans Dethmers, Maarten van Ingen, Patrick de
Jong, Jop Rosenberg Polak en Hans Wind van harte bedanken voor de vele uren
die zij aan dit project hebben besteed en het degelijke rapport dat zij hebben
uitgebracht.

Rocco Mulder,
Voorzitter December 2011

Voorwoord
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1. Inleiding

1.1 In theorie is de afwikkeling van een faillissement niet zo moeilijk. Het is de
taak van de curator het actief tegen de hoogst mogelijke opbrengst te verzilveren
om vervolgens de aldus vergaarde “baten des boedels” te verdelen over het door
hem geïnventariseerde en geverifieerde passief. Men zou verwachten dat, als
eenmaal het actief te gelde is gemaakt en de daarmee gepaard gaande problemen
zijn opgelost, het verdelen van het verzilverde actief een simpele aangelegenheid
is. Immers, het systeem van de Faillissementswet (Fw) en het BW, en met name
titel 10 van boek 3, geven een betrekkelijk handzaam stelsel, inhoudende dat eerst
de boedelschulden betaald dienen te worden en vervolgens de faillissements-
schulden. Van deze laatste worden eerst de preferente schulden betaald, dan de
concurrente en ten slotte, voor zover aan de orde, de postconcurrente crediteuren.
Men is geneigd te zeggen dat de curator op basis van het door de wetgever
ingerichte ordeningssysteem zou kunnen volstaan met het plakken van de juiste
etiketten op de juiste plaats en dat de afwikkeling en uitdeling vervolgens
probleemloos en uniform kunnen plaatsvinden.

1.2 De praktijk blijkt aanmerkelijk weerbarstiger. De in theorie ogenschijnlijk zo
begaanbare weg blijkt vele oneffenheden en zelfs valkuilen te bevatten, richting-
aanwijzers te hebben, die niet altijd de goede kant op staan en andersoortige
problemen en vragen op te werpen. Het gevolg hiervan is dat het mogelijk blijkt om
op basis van exact hetzelfde gerealiseerde actief en exact hetzelfde crediteurenbe-
stand tot verschillende uitdelingsmodaliteiten te komen. Sterker nog, in de sedert
1994 bestaande Insolad/Grotius Specialisatieopleiding “Insolventierecht” wordt bij
het allerlaatste dagdeel “Afwikkelingsaspecten” een casus als huiswerk opgegeven
waarbij berekend moet worden welk percentage concurrente crediteuren op hun
vorderingen betaald krijgen. In de voorbije 16 jaren, met twee cursussen per jaar
met telkens circa 25 deelnemers, bleek het meer regel te zijn dan uitzondering dat er
evenveel verschillende percentages uitkeringen berekend werden als er deelnemers
waren. Men kon er bijna van uitgaan, dat indien cursisten hetzelfde percentage
hadden, zij het huiswerk “samen” hadden gemaakt.

1.3 Van de kant van de deelnemers van deze Insolad/Grotius Specialisatieopleiding
en ook breder vanuit de praktijk kwam de gedachte dat het een taak voor Insolad
zou kunnen en wellicht ook moeten zijn om op enigerlei wijze te komen tot
nadere structurering en uniformering van al hetgeen betrekking heeft op financiële
verslaglegging, afwikkeling en uitdeling in faillissementen. Insolad werd verzocht
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een en ander uit te werken. Het bestuur van Insolad heeft aan dit verzoek gehoor
willen geven. Of beter gezegd: wederom gehoor willen geven. Want in 1995 was er
al een Insolad werkgroep “Faillissementskosten”, waarvan de bevindingen in 1997
leidden tot de dissertatie van Boekraad “Afwikkeling van de faillissementsboedel”,
die bij het onderhavig rapport een belangrijk referentiepunt is geweest.

1.4 Medio 2009 is door Insolad dan ook besloten tot het instellen van een
werkgroep, bestaande uit:
• Mr. M.J.M. (Mart) Franken, advocaat bij Van Iersel Luchtman Advocaten te

Breda, voorzitter van de werkgroep, tot medio 2009 bestuurslid van Insolad
en sinds een aantal jaren docent aan de Insolad/Grotius Specialisatieop-
leiding Insolventierecht voor wat betreft het onderdeel “Enige aspecten van
het einde van het faillissement/surseance”;

• Mr. H.H. (Hans) Dethmers, rechter-commissaris in faillissementen bij de
rechtbank te Roermond, voormalig bestuurslid van Recofa, en medeontwerper
van de Recofa-richtlijnen voor faillissementen en surseances van betaling;

• Mr. M.J.W. (Maarten) van Ingen, advocaat bij Holla Advocaten te
’s-Hertogenbosch, ontwerper van het Standaard Financieel Verslag (SFV,
het zogenaamde “Holla-model”);

• P. (Patrick) de Jong, van Bureau de Jong & Osborne te ’s-Gravenhage, die
zich bezighoudt met de financiële administratie en afwikkeling van faillis-
sementen ten behoeve van verschillende advocaten-/curatorenkantoren;

• Mr. J. C. (Jop) Rosenberg Polak, advocaat bij Salomons van der Valk Advocaten
te ’s-Gravenhage;

• Mr. J. (Hans) Wind, advocaat bij Windsir te Middelburg, ontwerper van
het “Wind-model” op basis van de zogeheten Faber-formules en sinds jaren
cursusleider-docent van de cursus CPO-VSO-Insolventierecht Voortgezet.

1.5 De werkgroep heeft vele malen vergaderd. Daarnaast heeft de werkgroep, al
dan niet in informele zin, vele contacten gehad met derden. Bovendien zijn de
bronnen geraadpleegd die in hoofdstuk 10 zijn genoemd.

1.6 De werkgroep heeft in juli 2010 een eerste concept van het rapport aan het
bestuur van Insolad aangeboden. Dit heeft het vervolgens toegezonden aan
zijn leden en fellows1 met het verzoek daarop commentaar te leveren, hetgeen
ook is gebeurd.

1. Dit zijn niet-leden, die vanwege hun bijzondere belangstelling voor of bijdrage aan het
insolventierecht door het Insolad-bestuur zijn uitgenodigd als “fellow” te participeren in de
activiteiten van Insolad.

Inleiding

2



1.7 Bovendien heeft Insolad op 28 september 2010 een speciale workshop over
het rapport gehouden, bij gelegenheid waarvan de circa 380 aanwezige leden
en fellows het concept ook van hun kritische kanttekeningen konden voorzien.
Bij die workshop is ook een aantal stellingen aan de deelnemers voorgelegd, die
toen ook in stemming zijn gebracht.

1.8 Naar aanleiding van het concept zijn er ook nog enige opmerkingen van de
belastingdienst en Recofa verwerkt.

1.9 Mede op basis van de input van de hiervoor bedoelden heeft de werkgroep de
nodige aanpassingen in het concept aangebracht, die leiden tot dit eindrapport.

Inleiding
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2. Opzet

2.1 Uitgangspunt voor de werkgroep is hetgeen in de 7e afdeling van de Faillisse-
mentswet (“van de vereffening des boedels”) is bepaald, meer in het bijzonder de
artikelen 179-182.

De basis van een en ander is art. 180 Fw lid 1:

De curator maakt telkens de uitdelingslijst op en onderwerpt die aan de
goedkeuring van de rechter-commissaris. De lijst houdt in een staat der
ontvangsten en uitgaven (daaronder begrepen het salaris van de curator),
de namen der schuldeisers, het geverifieerde bedrag van ieders vordering,
benevens de daarop te ontvangen uitkering.

2.2 Het spreekt voor zich dat een behoorlijke uitdeling en afwikkeling niet kan
plaats vinden als die niet is gebaseerd op een deugdelijke boedeladministratie
en de daaraan gekoppelde financiële verslaggeving. Niet voor niets is de basis van
de uitdelingslijst het financieel verslag dat de curator volgens de Recofa-richt-
lijnen 20091 wordt geacht bij ieder openbaar verslag ex art. 73a Fw te voegen,
alsmede het (voorlopig) financieel eindverslag, dat uiteindelijk dient ten behoeve
van de uitdeling.

2.3 In de opzet van de Recofa-richtlijnen is het telkens bij te voegen tussentijds
financieel verslag beperkt van aard.2 Volgens deze richtlijnen dienen in het
tussentijds financieel verslag slechts de aan het einde van de betreffende verslag-
periode bekende inkomsten en uitgaven te worden opgenomen, terwijl de BTW in
dat verslag niet behoeft te worden vermeld.3 Dit tussentijds financieel verslag dient
tevens het saldo van de boedelrekening aan te geven, terwijl een afschrift van de
boedelrekening bij dit verslag dient te worden gevoegd. Aldus is dit tussentijds
financieel verslag mede bedoeld ter controle van het saldo op de boedelrekening.

Een dergelijk tussentijds financieel verslag is op kasbasis, dat wil zeggen: het geeft
een overzicht van daadwerkelijke ontvangsten en gepleegde uitgaven. Het zegt niets

1. Zie aldaar sub 2.4.
2. Zie de Recofa-richtlijnen sub 2.4.b en het daarbij behorende model van bijlage B.
3. Dat staat in de Recofa-richtlijnen sub 2.4.b., doch in het Recofa-model is wel een aparte

kolom voor de BTW opgenomen.
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over het nog te verzilveren actief noch over (al dan niet) aangemelde boedelschul-
den, laat staan over reeds ingediende (of te verwachten) faillissementsschulden.

2.4 De vraag is wat de functie is van een tussentijds financieel verslag. Of anders
gezegd: welk inzicht dient dit aan wie te verstrekken.

2.5 Idealiter zou iedere bij een faillissement betrokkene (curator, gefailleerde,
rechter-commissaris, crediteur) in één oogopslag in het tussentijds financieel
verslag moeten kunnen zien wat de status van de boedel is, hoever de afwikkeling
is gevorderd en wat er te zijner tijd al dan niet aan de diverse soorten crediteuren
kan worden uitgekeerd. Dat ideaalbeeld lijkt illusoir. Immers, aan de ene kant is
het vaak heel moeilijk om een inschatting te maken van de nog te verwachten
inkomsten uit te verzilveren actief4 en anderzijds kunnen er nog vele onzeker-
heden schuilen in het totaal der schulden.5 Iedere poging tot inschatting van nog
niet gerealiseerd actief en nog niet ingediende of bekende schulden leidt tot een
verwrongen inzicht en dus tot schijntransparantie.

2.6 Per saldo komt de werkgroep tot de conclusie dat het tussentijds financieel
verslag een zo gedetailleerd en transparant mogelijk beeld moet geven van het
gerealiseerd actief,6 waarbij het nog te realiseren en nog te verzilveren actief
geen plaats dient te krijgen in het financieel verslag, doch in het woordelijk deel
van het openbare verslag.7 Bovendien dient het tussentijds financieel verslag zo
transparant en gedetailleerd mogelijk inzicht te geven ten aanzien van de reeds
betaalde boedelschulden.

Voor wat betreft de bij de curator aangemelde doch onbetaalde boedelschulden
resp. de faillissementsschulden zou in beginsel volstaan kunnen worden met het
vermelden van de betreffende onderscheidene totaalschulden, zodat er in ieder
geval enig inzicht bestaat in de omvang van die schulden. Voor de specificaties van
die totalen van boedelschulden, preferente c.q. concurrente c.q. postconcurrente
schulden zou dan zo nodig verwezen kunnen worden naar gespecificeerde (al dan
niet bij te voegen) crediteurenlijsten. Echter, de werkgroep heeft er voor gekozen
de aangemelde maar nog niet betaalde boedelschulden wel gespecificeerd in het
tussentijds financieel verslag op te nemen, zodat daardoor op een wat transparanter

4. Schattingen van nog te incasseren debiteuren zijn arbitrair en het prijsgeven van getaxeerde
waardes van materieel vast actief is niet in het belang van eventuele onderhandelingen daarover.

5. Boedelschulden (toekomstig salaris van de curator en eventuele boedelschulden aan het UWV)
zijn nog niet bekend en het kan zijn dat vele faillissementscrediteuren hun vorderingen nog niet
hebben ingediend.

6. Zie hierna in hoofdstuk 3.
7. Indien gewenst en aan de orde kan bij het financieel verslag dan een apart overzicht van nog

te realiseren actief worden gevoegd.

Opzet
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wijze kan worden duidelijk gemaakt of en zo ja, welke opbrengst (voorlopig en
naar verwachting) resteert voor de faillissementscrediteuren.

2.7 Met een dergelijk (tussentijds) financieel verslag en uitdelingslijst als kapstok
tracht de werkgroep de afwikkelingsproblematiek te structureren en oplossing
(srichting)en voor de gesignaleerde problemen aan te dragen

2.8 In hoofdstuk 3 zal aandacht worden besteed aan de “baten des boedels”, het
door de curator gerealiseerde actief. Daarbij spelen de volgende elementen:
a. het onderscheid tussen vrij actief, gebonden actief en het actief ten aanzien

waarvan de curator de rechten ex art. 57 lid 3 Fw dient uit te oefenen;
b. de vraag welk gerealiseerd actief in het financieel verslag dient te worden

verantwoord (separatisten!?);
c. het begrip netto-opbrengst;
d. de bijzondere faillissementskosten;
e. aspecten van omzetbelasting;
f. de verwerking van deze elementen in de financiële verslaglegging.

2.9 In hoofdstuk 4 zullen de “uitgaven des boedels” en de verwerking ervan
worden besproken, onder andere:
a. het onderscheid tussen boedelschulden en niet-verifieerbare schulden;
b. het onderscheid tussen soorten boedelschulden;
c. de rangorde van boedelschulden;
d. omzetbelastingaspecten;
e. de verwerking van een en ander in de financiële verslaglegging.

2.10 In hoofdstuk 5 wordt stilgestaan bij de faillissementsschulden, meer in het
bijzonder:
a. het onderscheid tussen de verschillende soorten faillissementscrediteuren;
b. het onderscheid tussen preferente crediteuren met een voorrecht op bepaalde

goederen (de bijzondere preferente) en de algemeen preferente crediteuren;
c. de rangorde van de verschillende preferenties;
d. omzetbelastingaspecten;
e. verificatie van vorderingen;
f. de verwerking van deze elementen in de financiële verslaglegging.

2.11 Hoofdstuk 6 zal gaan over de uitdeling, waarbij aan de orde komen:
a. de verschillende soorten uitdelingen;
b. de zogeheten “pandinbreng” in combinatie met het bodemrecht van de

fiscus en andere gevallen als bedoeld in art. 57 lid 3 Fw;
c. de problematiek van omslag algemene faillissementskosten;

Opzet
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d. de negatieve boedel;
e. de vereenvoudigde afwikkeling;
f. de uitdeling.

2.12 In hoofdstuk 7 worden nog enige andere aangelegenheden besproken, die
van algemene aard zijn of in de hiervoor bedoelde hoofdstukken geen plaats
hebben kunnen vinden, zoals bijvoorbeeld:
a. hoofdelijkheids- en regresaspecten;
b. de afwikkeling van geconsolideerde faillissementen;
c. BTW-overzicht;
d. enige “post”-afwikkelingsaspecten.

2.13 Onderdeel van dit rapport zijn bovendien een nieuwe preferentielijst en
overzichten van geraadpleegde literatuur en rechtspraak.

2.14 Dit rapport kent ook een aantal beperkingen.
a. De meest belangrijke is dat de werkgroep wetgever noch rechter is. Zoals zal

blijken kunnen bepaalde gesignaleerde knelpunten en problemen slechts een
oplossing vinden doordat hetzij de wetgever daarover knopen doorhakt,
hetzij de rechter (en uiteindelijk dus de Hoge Raad) tot een oordeel wordt
geroepen. Dat betekent dat, als de werkgroep al oplossingen aandraagt of
aanbevelingen doet, deze moeten worden bestempeld als door de werkgroep
“als wenselijk beschouwd”, al dan niet op praktische gronden en al dan niet
op basis van de in de praktijk of literatuur geldende heersende gedachten. De
werkgroep kan en wil geen absolute waarheden verkondigen.

b. Een tweede beperking is gelegen in het feit dat dit rapport slechts ziet op
afwikkeling van faillissementen. Afwikkeling van WSNP-zaken heeft de
werkgroep niet tot haar taak gerekend, voornamelijk vanwege het feit dat
deze over het algemeen niet of slechts zeer beperkt geschiedt door Insolad-
leden, doch door een speciale groep bewindvoerders. Het derde insolventie-
regime, de surseance, is niet aan de orde omdat daarvoor geen afwikkeling
geldt in de zin van dit rapport, behoudens uiteraard in geval een surseance
eindigt in een faillissement, in welk geval de faillissementsafwikkeling
waartoe dit rapport zich beperkt, aan de orde is.

c. Een derde beperking wordt gevormd door de grote verscheidenheid aan
faillissementen, van hele kleine van natuurlijke personen tot die van banken
of (andere) omvangrijke al dan niet beursgenoteerde ondernemingen. De
focus is vooral gericht op de afwikkeling van de faillissementen van kleine
tot grotere ondernemingen. De opzet van een en ander is niet primair
bedoeld voor de failliete (niet-ondernemer) particulier noch voor de
administratief vaak zeer ingewikkelde faillissementen.

Opzet
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d. Verschillende rechtbanken kennen, naast de algemene Recofa-richtlijnen,
ook (helaas nog steeds) hun eigen lokale en dus afwijkende regelingen. De
werkgroep heeft al deze afwijkingen niet in kaart gebracht en abstraheert
daar dan ook van.

e. De werkgroep beoogt zeker niet een pasklare oplossing te bieden voor alle
afwikkelingsverwikkelingen van alle soorten faillissementen. Nog afgezien
van het feit dat de werkgroep waarschijnlijk niet alle problemen “boven
water” heeft, zijn deze ook niet altijd (zonder eventuele nadere discussie)
oplosbaar.

2.15 Voor de financiële verslaglegging en wat daarbij aan de orde is heeft de
werkgroep als uitgangspunt genomen het zogenaamde “Holla”-model, verder te
noemen: het SFV (Standaard Financieel Verslag). Immers, dit is verder
ontwikkeld en beter doordacht dan het Recofa-model, behorende bij de Recofa-
richtlijnen, laatstelijk die van 1 april 2009. De werkgroep heeft het oorspronke-
lijke SFV-model als basis genomen en vervolgens daarop op basis van de
bevindingen in dit rapport de gewenste wijzigingen en aanvullingen aangebracht.

Het SFV-model met handleiding wordt door de werkgroep tegelijk met dit
rapport aangeboden.

2.16 Voor wat betreft de Faber-formules8 is als basis het “Wind”-programma
genomen, omdat dit verder was ontwikkeld dan het door de belastingdienst
opgestelde berekeningsmodel. Ook dit is gewijzigd en aangevuld op basis van
de bevindingen van de werkgroep. Dit “Wind”-berekeningsmodel is inmiddels
opgenomen als onderdeel (aparte tab) in het SFV model.

2.17 Voor wat betreft de omzetbelastingaspecten wordt uitgegaan van een
failliet, die én ondernemer is én het factuurstelsel hanteert. De BTW-aspecten
van de failliete niet-ondernemer en de ondernemer, die ter zake het kasstelsel
mag hanteren, blijven dus buiten beschouwing. De werkgroep zal bij ieder
hoofdstuk enige opmerkingen maken over de daarbij relevante omzetbelasting
problemen. In hoofdstuk 7 zullen de verschillende BTW-aspecten nog eens in
een overzicht worden gegroepeerd

8. Onder de Faber-formules worden verstaan de door deze (NbBW 1999, p. 119-123) en Van
Andel (TvI 2000/3) in eerste instantie ontwikkelde algebraïsche formules om de zogeheten
pandinbreng met betrekking tot het bodemvoorrecht van de fiscus te berekenen.

Opzet
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2.18 De werkgroep heeft getracht zo veel mogelijk vanuit de boedel te denken
en te formuleren. Dus de “boedelvordering” is de vordering van de boedel en
“boedelschuld” is de vordering op de boedel. Dat geldt ook ten aanzien van de
faillissementsschulden en -vorderingen. Hoewel de werkgroep zich realiseert
dat de “preferentie” aan de vordering “hangt”, zal toch zo veel mogelijk het
begrip preferente schuld worden gehanteerd.

Opzet
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3. Boedelbaten

3.1 Algemeen

3.1.1 Art. 180 lid 1 Fw spreekt over “ontvangsten”. Dit geeft aan dat het bij de
uitdeling gaat om het daadwerkelijk verzilverd actief. In overeenstemming
hiermee worden de boedelbaten in de praktijk dan ook in de boedeladministratie
en financiële verslaglegging slechts geregistreerd, voor zover die daadwerkelijk
gerealiseerd zijn en de (verkoop)prijs daarvoor is ontvangen. Administratie vindt
dus op kasbasis plaats. Nog niet verzilverd actief wordt vermeld in het woordelijk
verslag, niet in het financiële.1

3.1.2 In dit hoofdstuk wordt eerst bezien welke soorten ontvangsten (verder
voornamelijk aangeduid als: “opbrengsten”) er zijn. Daarna wordt het begrip
“netto-opbrengst” nader geanalyseerd. Tevens wordt daarbij aangegeven waarom
het onderscheid tussen de verschillende soorten actief en de juiste definiëring van
het netto-opbrengst begrip van belang is voor de wijze waarop de uitdeling moet
of kan plaats vinden.

3.2 Soorten opbrengsten

3.2.1 Drie soorten opbrengsten moeten worden onderscheiden:
a. de opbrengsten behorende tot het vrij actief;
b. de opbrengsten van het zogenoemde gebonden actief;
c. de opbrengsten van het zogeheten “57-3”-actief.

Ad a: Vrij actief

3.2.2 Het vrij actief wordt gevormd door die opbrengsten, die verzilverd zijn ten
behoeve van alle crediteuren gezamenlijk. Op deze opbrengsten heeft geen enkele
(individuele) crediteur een bijzonder voorrecht. De opbrengsten worden verdeeld
over alle crediteuren. Dit geschiedt naar evenredigheid van hun vorderingen (paritas
creditorum!), behoudens aan crediteuren toekomende algemene voorrechten.

1. Indien gewenst en aan de orde kan bij het financieel verslag dan een apart overzicht van nog
te realiseren actief worden gevoegd.

11



De indeling van deze activa in de diverse modellen was tot op heden vrij
willekeurig. De werkgroep acht het handig om de indeling aan te houden die
gebruikelijk is ten aanzien van de activa in een balans in jaarrekeningen
(art. 2:365-372 BW), in welk geval het onderscheid er, indien toepasselijk,
als volgt kan uitzien:

1. Immateriële vaste activa;
2. Materiële vaste activa;

2.1 Onroerende zaken
2.2 Inventaris
2.3. Overige

3. Financiële vaste activa;
3.1 Aandelen/deelnemingen
3.2 Intercompany vorderingen

4. Voorraden/onderhanden werk
4.1. Voorraden
4.2 Onderhanden werk

5. Vorderingen
5.1 Faillissementsdebiteuren
5.2 Boedeldebiteuren

6. Liquide middelen
7. Overige baten

7.1 Restituties
7.2 Rente boedelrekening
7.3 Vordering ex 29 lid 1 OB
7.4 Onverschuldigde betaling2

7.5 Volstorting aandelen
7.6 Opbrengsten uit bestuurdersaansprakelijkheid, pauliana,

onrechtmatige daad

Ad b: Gebonden actief

3.2.3 Het gaat hierbij om die (individuele) opbrengsten, waarop de voorrang
van hypotheek- of pandrecht rust of die onderworpen zijn aan bijzondere
voorrechten. In geval van de voorrang van hypotheek- en pandrechten gaat het
dan om die situaties, waarin de betreffende gerechtigden niet als separatist
zelf het actief verzilverd hebben (bijv. omdat men de termijn van artikel 58 Fw

2. Niet zijnde de onverschuldigde betaling als bedoeld in Ontvanger/Hamm, die wordt geacht
onmiddellijk te zijn terugbetaald.

Boedelbaten
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heeft doen verlopen), maar men wel voorrang houdt op de opbrengst van het
betreffende goed.

Het gaat in alle gevallen dus om een voorrang/voorrecht van een of meer
bepaalde crediteuren op de (netto-)opbrengst van een of meer bepaalde goederen.
Daarin onderscheidt dit gebonden actief zich dus van het vrij actief.

Afhankelijk van die voorrechten zou (bij wijze van voorbeeld, en niet limitatief)
onderscheid kunnen worden gemaakt in:

1. Onroerende zaak met hypotheek3

2. Inventaris belast met voorrecht ex art. 3:284 BW
3. Goederen, met pand belast4

4. Zaken, belast met het voorrecht van art. 3:285 BW
5. Zaken, belast met het voorrecht van art. 3:286 BW
6. Ontvangen schadevergoeding belast met het voorrecht ex art. 3:287

BW
7. Zaken belast met voorrang uit retentierecht ex art. 3:292 BW
8. Onroerende zaak, met voorrecht ex art. 138 lid 3 Waterschapswet
9. Onroerende zaak, met voorrecht ex art. 25 lid 3 Wegenwet

Ad c: “57-3”-actief

3.2.4 Hiermee worden die opbrengsten bedoeld, ten aanzien waarvan de curator de
belangen van bevoorrechte schuldeisers, die in rang gaan boven pand- en hypotheek-
houders en beperkt gerechtigden, opgrondvan artikel 57 lid 3Fwdient te behartigen.

3.2.5. Het gaat hier om opbrengsten die, strikt genomen, niet tot de “baten des
boedels” behoren. Als uitgangspunt komt de opbrengst aan de separatist toe, die
evenwel de hoger bevoorrechte schuldeiser voorrang moet geven.5 Daarmee wordt
deze hoger bevoorrechte schuldeiser geen separatist, want die kan zijn hoger
bevoorrechte vordering slechts door indiening ter verificatie in het faillissement
geldend maken.6 Zijn vordering dient dus (al dan niet ten dele) via de boedel (met
de omslag algemene faillissementskosten) te worden afgewikkeld. Want anders dan

3. Bijvoorbeeld in geval de hypotheekhouder de termijn van art. 58 Fw heeft laten verlopen.
4. In geval bijvoorbeeld de curator, na de “14-dagen-termijn” als bedoeld in Verdonk/ING

(JOR 2007/222) en Hamm/ABN (JOR 2009/341), verpande debiteuren gaat incasseren.
5. Zie HR 10 april 1941, NJ 1942/22 (Wijnaccijnsarrest), “ingehaald” door met name HR

7 maart 1975, NJ 1976/91 (Van Gend en Loos-arrest).
6. Zie HR 5 november 1993, NJ 1994/258 (Dutch Air/De Bary).

Boedelbaten
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over de opbrengst ten behoeve van de separatist of de beperkt gerechtigden
dient over door de boedel “in te nemen” opbrengst ten behoeve van deze hoger
bevoorrechte schuldeiser wel de omslag van de algemene faillissementskosten
plaats te vinden.7

Die hogere rang als bedoeld in dit artikel hebben onder meer de volgende
vorderingen:8

1. Met bijzonder voorrecht ex art. 3:284 BW: kosten tot behoud
2. Met bijzonder voorrecht als bedoeld in art. 3:285 BW: bearbeiding van

een zaak9

3. Met bijzonder voorrecht ex art. 3:287 BW: vordering tot schade-
vergoeding

4. Met de (bijzondere) voorrang van de retentor ex art. 3:292 BW10

5. Met bijzonder voorrecht als bedoeld in art. 138 lid 3 van de Water-
schapswet (voorrecht voor waterschapsbelasting op onroerende zaak)

6. Met bijzonder voorrecht als bedoeld in art. 25 lid 3 van de Wegenwet
(voorrecht voor onderhoudskosten op onroerende zaak)

7. Met het algemene voorrecht van de fiscus ex art. 21 lid 2 Invorde-
ringswet 1990 (bodemvoorrecht) voor rijksbelastingen en douane-
rechten

8. Met het algemene voorrecht van de douane-expediteur uit hoofde van
artikel 1:12 lid 2 van de Algemene Douanewet11

7. Zie artikel 182 Fw;… maar met inbegrip van hetgeen krachtens een zodanige executie aan de
curator is uitgekeerd ten behoeve van een schuldeiser die boven een of meer van voormelde
personen bevoorrecht was.

8. De opsomming is niet limitatief. Zo hebben ook de vorderingen van de beide vergunning-
houders en die ter zake van de verontreinigingsheffing als bedoeld in de “Preferentielijst
WAF” (zie hoofdstuk 9), aldaar genoemd sub III, 10-11-12, een gelijke rang als de fiscus ex
21 Invorderingswet 1990. Zie hiervoor ook noot 11.

9. Dit voorrecht heeft voorrang boven een bezitloos pandrecht, tenzij het pandrecht na het
ontstaan van de bevoorrechte vordering is gevestigd en de zaak in de macht van de pandhouder
of een derde is gebracht.

10. Zie Faber, NbBW 1998 p. 75-76.
11. Dit voorrecht heeft volgens art. 1:12 lid 1 van de Algemene Douanewet een voorrecht op

alle vermogensbestanddelen van de opdrachtgever en volgens lid 2 een gelijke rangorde als
het in artikel 21 van de Invorderingswet 1990 toegekende voorrecht van de fiscus, met dien
verstande dat de fiscus voorgaat. Door de verwijzing naar (de integrale bepaling van) art. 21
Inv. is af te leiden dat het bodemrecht ook voor de douane-expediteur geldt en gezien het feit
dat het gaat om een algemeen voorrecht gaat de werkgroep er van uit dat ook hier geldt dat
eerst moet worden bezien in hoeverre deze douane-expediteur uit het vrije actief kan worden
voldaan.

Boedelbaten
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3.2.6 Er is verschil tussen het 57-3-actief met een bijzonder voorrecht en dat
met een algemeen voorrecht.12

Want is er sprake van een bijzonder voorrecht dan dient door de separatist/
beperkt gerechtigde ten behoeve van deze bijzonder bevoorrechte crediteur
gewoon het bedrag van diens bevoorrechte vordering te worden ingebracht. Dit
aldus ingebrachte bedrag komt dan, na omslag van de algemene faillissements-
kosten, aan deze crediteur toe.

Bij een algemeen voorrecht echter dient volgens de Hoge Raad13 eerst te
worden bezien of de betreffende crediteur uit het vrij actief kan worden
voldaan. Van inbreng door de separatist of beperkt gerechtigde is slechts sprake
indien die bevoorrechte crediteur niet uit het vrij actief kan worden voldaan.

3.2.7 Bij de opbrengsten van het 57-3-actief dienen we tevens onderscheid te
maken tussen die opbrengsten, die door de boedel worden ontvangen en dus in
de boedeladministratie worden geregistreerd en verantwoord, en die opbreng-
sten, die (in eerste instantie) door de betreffende separatist zijn ontvangen.

In het eerste geval dient bedacht te worden dat, indien en zodra dat deel van de
opbrengst, dat via de boedel aan de zogeheten 57-3-gerechtigde toekomt, is
vastgesteld het eventueel surplus aan opbrengst aan de betreffende separatist
moet worden afgedragen. Indien de curator de opbrengst niet daadwerkelijk in
de boedel heeft ontvangen, doch de separatist die zelf heeft verzilverd, dient de
curator op andere wijze de rechten van de betreffende derde te behartigen, t.w.
door te gelegener tijd het de boedel toekomende 57-3-actief bij de separatist op
te vorderen.

In de financiële verslaglegging kan dit verschil tot uitdrukking worden gebracht
door het daadwerkelijk ontvangen bedrag wel gewoon als ontvangsten (compta-
bel dus) te boeken en de door de separatist verkregen opbrengst als “extra-
comptabel”.14

3.2.8 Er is reden om onderscheid te maken tussen de categorie van het
gebonden actief enerzijds en het 57-3-actief anderzijds. Immers, het eerste

12. Dus het onderscheid tussen de hiervoor sub 1-6 en sub 7-8 bedoelde voorrechten.
13. Overeenkomstig het bepaalde in Verdonk/Ontvanger, HR 22 juli 2002, NJ 2002/437.
14. Het zogenaamde extracomptabele actief is de verantwoording van een activum dat, in

afwijking van de registratie op “kasbasis”, niet via de boedelrekening loopt, maar als
uitdrukkelijk “aandachtspunt” wordt vermeld. In het financieel verslag wordt dat afzonderlijk
verantwoord. Bijvoorbeeld: de opbrengst van de (verpande) bodemzaak, waarvan de pand-
houder de opbrengst onder zich heeft.
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actief behoort uitdrukkelijk wel tot de boedelbaten en dat van de laatste
categorie in beginsel niet. Want als bij het gebonden actief uiteindelijk de
bijzonder bevoorrechte crediteur uit de (netto)opbrengst geheel kan worden
voldaan en er resteert dan nog het nodige, dan komt dit surplus aan (het vrij
actief van) de boedel toe.

Bij het 57-3-actief is er dus geen surplus ten behoeve van de boedel. Voor zover
de betreffende hoger gerechtigde zijn deel krijgt uit hetgeen moet worden
ingebracht, komt, zoals gezegd, het “restant” toe aan de pand- of hypotheek-
houder of beperkt gerechtigde. Het 57-3-actief behoort dus niet tot het echte
boedelactief, doch het wordt vanwege de transparantie in feite “pro memorie”
opgenomen.

Stel dat er een netto-opbrengst van een inventaris is van 100 en er een
crediteur is, die bevoorrecht is ter zake van kosten van behoud (art. 3:284
BW) met een vordering van 20.
1. Als er geen separatisten zijn of andere bijzonder bevoorrechten die

aanspraak kunnen maken op de opbrengst van de inventaris, dan komt
het overschot, na betaling van de crediteur ex 3:284, bij het vrij actief.

2. Indien er evenwel een pandhouder is die ook gerechtigd is tot de
opbrengst van de inventaris, dan is er sprake van 57-3-actief. Na
afzondering van de 20 (als 57-3-actief) ten behoeve van de crediteur
met het bijzonder voorrecht gaat de resterende 80 naar de pandhouder
(ervan uitgaande dat hij een vordering heeft die hoger is dan 80).

3. Indien naast de pandhouder ook de fiscus een vordering heeft (groter
dan 80), die niet uit het vrij actief kan worden voldaan is er ook sprake
van 57-3-actief. In dat geval wordt 20 afgezonderd ten behoeve van de
bijzonder bevoorrechte crediteur en 80 ten behoeve van de fiscus met
het algemene voorrecht. De pandhouder brengt in dat geval de
volledige 100 in. Voor hem resteert niets.

3.2.9 Bedacht dient dus te worden dat (zoals in het derde voorbeeld is
aangeduid) er sprake kan zijn van twee of meer schuldeisers die hoger
bevoorrecht zijn dan een pand- of hypotheekhouder of beperkt gerechtigde.
Dat is (bijvoorbeeld) het geval als ten aanzien van een (bezitloos) verpande
inventaris zowel de fiscus als de crediteur met een voorrecht ex artikel 3:284
BW boven de pandhouder gaan. Dat betekent dat in zo’n geval de curator dus
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voor meer schuldeisers tegelijk op basis van artikel 57 lid 3 Fw (een gedeelte
van) de opbrengst kan of moet claimen.15

3.2.10 Voorts moet bedacht worden dat het actief gedurende het faillissement
“van kleur kan verschieten”:
• 57-3-actief kan vrij actief worden. Dit is het geval wanneer de 57-3-

gerechtigde crediteur een algemeen voorrecht heeft en de betreffende
separatist (de schuldeiser met de lagere rang) wordt voldaan, bijvoorbeeld
uit andere zekerheden. Een voorbeeld: de fiscus met zijn algemeen voor-
recht ex artikel 21 Inv. prevaleert boven het (bezitloos) pandrecht van de
bank. Als de bank anderszins volledig wordt voldaan wordt het oorspronke-
lijke 57-3-actief vrij actief.

• 57-3-actief kan gebonden actief worden. Dit is het geval wanneer de 57-3-
gerechtigde crediteur een bijzonder voorrecht heeft en de betreffende
separatist (de schuldeiser met de lagere rang) wordt voldaan, bijvoorbeeld
uit andere zekerheden. Een voorbeeld: de crediteur met zijn bijzonder
voorrecht ex artikel 3:284 BW prevaleert boven het (bezitloos) pandrecht
van de bank. Als de bank anderszins volledig wordt voldaan wordt het
oorspronkelijke 57-3-actief gebonden actief, waarop die crediteur bevoor-
recht is.

• 57-3-actief kan zowel gebonden actief als vrij actief worden. Dit is het geval
wanneer een 57-3-gerechtigde crediteur een algemeen voorrecht en een andere
een bijzonder voorrecht heeft en de betreffende separatist (de schuldeiser met
de lagere rang) wordt voldaan, bijvoorbeeld uit andere zekerheden. Een
voorbeeld: de fiscus met zijn algemeen voorrecht ex artikel 21 Inv. en de
crediteur met een vordering tot behoud (ex 3:284 BW) prevaleren boven het
(bezitloos) pandrecht van de bank. Als de bank anderszins volledig wordt
voldaan wordt het oorspronkelijke 57-3-actief gebonden actief, voor zo ver het
de vordering van de bijzonder bevoorrechte crediteur betreft, en wordt het vrij
actief voor het meerdere.

• Gebonden actief kan vrij actief worden. Dit is bijvoorbeeld het geval als een
bank, die de termijn van artikel 58 Fw heeft laten verlopen, maar wel een
bijzonder voorrecht heeft op de opbrengst van het goed, op andere wijze
geheel is afgelost.

3.3 Separatisten

3.3.1 De vraag rijst of er reden is datgene, wat door of ten behoeve van de
separatisten daadwerkelijk is verzilverd en door hen is ontvangen c.q. aan hen is

15. Zie voor uitwerking hiervan i.v.m. de omslag algemene faillissementskosten hierna sub
6.3.10.

Boedelbaten

17



betaald,16 in het financieel verslag te verantwoorden. Vele curatoren plegen dat
wel te doen en ook in het Recofa-model is daar (met als omschrijving “af: rechten
van derden”) in voorzien. De werkgroep meent dat het zinvol is dergelijke
separatistenopbrengsten wel te verantwoorden, om meerdere redenen:
a. Natuurlijk op de eerste plaats omdat de verplichting daartoe besloten ligt in

een al oud arrest van de Hoge Raad uit 1939.17

b. Het geeft tevens een duidelijker beeld van de omvang van het vermogen
van de failliet en verschaft daardoor meer transparantie;

c. Voor de berekening van de eventuele restantvorderingen van de separatis-
ten18 is het inzichtelijker19 om aldus de afloop daarvan te kunnen volgen;

d. Ook ten aanzien van de aan de boedel toekomende claim ex artikel 29 lid 1
Wet Omzetbelasting is het nuttig inzicht te hebben en te geven in de wel (en
dus ook niet) door de separatist geïncasseerde debiteuren;

e. Voor de berekening van het salaris, meer in het bijzonder de boedelfactor,
kan het totaal gerealiseerd actief van belang zijn, hoewel het beleid van de
rechtbanken op dit punt verschilt. Sommige rechtbanken gaan daarbij uit
van het totaal gerealiseerd actief, andere rechtbanken slechts van het ten
behoeve van de boedel gerealiseerd actief.

Voor zover de opbrengst voor de separatisten via de boedelrekening heeft
gelopen levert verwerking ervan administratief geen problemen op. Immers, er
kan dan vanuit het “bankboek boedelrekening”20 worden “doorgeboekt” naar
het opbrengstdeel van het financieel verslag.

3.3.2 Anders wordt dit wanneer er rechtstreeks betaald is aan de separatist. In
dat geval zijn er twee mogelijkheden:
a. In geval de separatist de (huis)bank is plegen de ontvangsten door de

separatist te worden geboekt op de rekening die de failliet bij de betreffende
bank aanhield. Omdat het gebruikelijk (en ook gewenst) is dat vanaf datum
faillissement door de curator ook de ontvangsten en uitgaven op deze
rekening worden bijgehouden21 kunnen deze mutaties op de bankrekening
van de failliet in de boedeladministratie22 worden genoteerd en kan in een

16. Bijvoorbeeld overeenkomstig een tussen de separatisten en de curator gemaakte afspraak.
17. HR 2 januari 1939, NJ 1939/458, m.nt. Meijers.
18. Ten aanzien waarvan zij hetzij een separatistenpositie hebben hetzij bevoorrecht zijn op

bepaalde opbrengsten hetzij een pro resto concurrente vordering hebben.
19. Zowel voor de curator als voor de gefailleerde (denk aan de natuurlijk persoon, die met een

restschuld blijft zitten) als ook voor belanghebbende derden.
20. Zie ook hierna sub 3.7.
21. Bijvoorbeeld om te bezien of er na faillissement crediteringen plaatsvinden, die niet aan de

bank, doch aan de boedel (moeten) toekomen.
22. In het SFV-model via een apart tabblad (“rekening gefailleerde”).

Boedelbaten

18



aparte kolom worden aangegeven welke ontvangsten als separatistenop-
brengst in het financieel verslag zouden moeten worden overgenomen.

b. In geval de separatist geen bank is of de betreffende bank op een andere
rekening dan die van de failliet laat storten, is het eenvoudig om een aparte
rekening “memoriaal” in het boedeladministratie te creëren, waarbij dat
soort posten administratief worden geboekt en van daaruit worden over-
genomen in het financieel verslag.

3.4 Netto-opbrengst

3.4.1 Dit begrip vindt zijn grondslag in artikel 3:277 lid 1 BW. Daar wordt
bepaald dat schuldeisers, behoudens de door de wet erkende redenen van
voorrang, een gelijk recht hebben om, na voldoening van de kosten van executie,
uit de netto-opbrengst van de goederen van hun schuldenaar te worden voldaan.

Het begrip komt ook terug, zij het impliciet, in artikel 182 Fw, waar in het eerste
lid is bepaald dat de algemene faillissementskosten over ieder deel van de
boedel worden omgeslagen. Met ieder deel van de boedel wordt dan bedoeld:
de netto-opbrengst van ieder deel van de boedel.23

3.4.2 Bedacht dient te worden dat het begrip netto-opbrengst van artikel 3:277
BW anders gedefinieerd moet worden dan de in artikel 182 Fw bedoelde netto-
opbrengst.

Immers, in artikel 182 Fw gaat het om de netto-opbrengst vóór de omslag van
de algemene faillissementskosten, terwijl het in artikel 3:277 BW gaat om de
opbrengst na de omslag van de algemene faillissementskosten. Zoals Boek-
raad24 aangeeft kunnen de boedelschulden onderverdeeld worden in twee
soorten kosten van executie als bedoeld in artikel 3:277 BW:
a. Enerzijds zijn er de kosten, gemaakt bij de executie van een bepaald goed, de

eigenlijke executiekosten ofwel bijzondere faillissementskosten.25 Die moe-
ten vooraf worden voldaan uit de bruto-opbrengst van het goed teneinde de
primaire netto-opbrengst te verkrijgen;

b. Daarnaast zijn er de vereffeningskosten, gemaakt ten behoeve van de geza-
menlijke faillissementsschuldeisers, ook wel algemene faillissementskosten
genoemd.26 Ook deze kosten moeten op grond van artikel 3:277 BW vóór de
faillissementschulden worden voldaan uit de (primaire) netto-opbrengst van

23. Vide o.a. Polak/Polak 1972 p. 351; Wessels VII nr. 7146 ; Couwenberg/Peters sub 2.5.3.
24. Boekraad, diss. p. 34 en p. 92 e.v.
25. Zoals ook bedoeld in het oud BW in artikel 1185 sub 1.
26. Dit zijn de kosten als bedoeld in het oud BW in art. 1195 sub 1.
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ieder onderdeel van de boedel. Door de omslagregel van artikel 182 Fw
drukken zij aldus gelijkmatig en pondspondsgewijs op iedere bate. Na omslag
van de algemene faillissementskosten levert dit derhalve de secundaire netto-
opbrengst op.27

voorbeeld onroerende
zaak

debiteuren,
waarop
voorrang

bruto-ontvangst € 210.000 € 45.000

bijzondere faillissementskosten - € 10.000 - € 5.000

primaire netto-opbrengst € 200.000 € 40.000

algemene faillissementskosten € 60.000 = 25% - € 50.000 - € 10.000

secundaire netto-opbrengst € 150.000 € 30.000

3.4.3 In dit hoofdstuk is het derhalve van belang onderscheid te maken tussen de
bruto-opbrengsten voor de boedel en datgene wat als primaire netto-opbrengst
dient te worden gekwalificeerd (de secundaire netto-opbrengst komt met de
omslag van de algemene faillissementskosten in hoofdstuk 6 aan de orde). Daarbij
zijn twee elementen van belang, te weten:
• de bijzondere faillissementskosten;
• de omzetbelasting.

3.5 Bijzondere faillissementskosten

3.5.1 De bijzondere faillissementskosten (verder ook wel: bfk) dienen, voor
zover betaald,28 in mindering te strekken op de opbrengsten, waarop die
bijzondere faillissementskosten betrekking hebben. Dat geldt voor alle soorten
actief, dus zowel ten aanzien van het vrij actief, als het gebonden actief alsook
met betrekking tot het 57-3-actief. Dat is tevens van toepassing bij hetgeen door
of ten behoeve van de separatisten is verzilverd. Aldus wordt telkens de
primaire netto-opbrengst verkregen.

3.5.2 Voor zover de bijzondere faillissementskosten nog niet zijn betaald,
kwalificeren zij als “nog te betalen boedelschuld” en dienen zij (voorlopig) te
worden opgenomen in de categorie boedelschulden van het volgende hoofd-
stuk. Zodra betaling daarna plaatsvindt, zullen ze vervolgens daadwerkelijk in
mindering kunnen strekken op de betreffende opbrengst en ook aldaar geboekt
worden. Het zou te verwarrend zijn als in mindering op de opbrengst zowel al

27. Door Boekraad ook genoemd: beschikbare opbrengst. Vide diss. p. 93.
28. Er wordt immers, als uitgangspunt, op “kasbasis” geadministreerd.
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betaalde als nog niet betaalde bijzondere faillissementskosten zouden worden
opgenomen. De duidelijkheid is gediend met een onderscheid tussen beide.
Zoals uit het volgende hoofdstuk zal blijken is het gewenst bij die (nog te
betalen) boedelschulden dan een onderscheid te maken tussen bijzondere
faillissementskosten enerzijds en algemene faillissementskosten anderzijds.

3.5.3 Voor zo ver het gaat om (waarschijnlijke) bijzondere faillissementskosten,
waar tegenover nog geen opbrengst staat,29 geldt dat die nog niet in mindering
kunnen strekken op een ontvangen opbrengst. Die wordt dan in eerste instantie
geadministreerd als (voorlopig) betaalde algemene faillissementskosten om,
zodra de daarmee gepaard gaande opbrengst daadwerkelijk is gerealiseerd,
“omgekat” te worden in bijzondere faillissementskosten.

3.5.4 Een zeer moeilijk te beantwoorden en omstreden vraag is wat tot de
bijzondere faillissementskosten dient te worden gerekend. Of anders gezegd:
welke kosten strekken direct in mindering op een bruto opbrengst om tot de
primaire netto opbrengst te komen? En vervolgens rijst de vraag of, ook in
geval van een negatieve boedel, de bijzondere faillissementskosten eerder
betaald zouden moeten worden dan de algemene faillissementskosten. Deze
laatste vraag wordt in dit hoofdstuk niet behandeld. Ter zake wordt verwezen
naar hoofdstukken 4 en 6 met betrekking tot boedelschulden resp. de uitdeling.

3.5.5 De werkgroep zal niet uitgebreid ingaan op de verschillende opvattingen
die er bestaan met betrekking tot de definitie en de omvang van de bijzondere
faillissementskosten, met aan de ene kant van het spectrum de zogeheten enge
of Nijmeegse leer van Boekraad c.s. en aan de andere kant de ruime leer, zoals
indertijd verdedigd door De Liagre Böhl. Daarvoor verwijst de werkgroep naar
de hierover bestaande omvangrijke literatuur.30 De werkgroep beseft ten volle
dat hetzij de wetgever hetzij de rechter uiteindelijk zal hebben uit te maken
welke boedelschulden wel of niet tot de bijzondere faillissementskosten dienen
te worden gerekend.

3.5.6 De werkgroep geeft, literatuur en jurisprudentie tot op dit moment
overziende, haar voorkeur voor het definiëren van de bijzondere faillissements-
kosten als:

29. Er zijn bijv. al taxatiekosten gemaakt, maar de verwachte daarbij horende verkoopopbrengst
moet nog ontvangen worden.

30. Boekraad in: De Curator een Octopus, p. 101-122; De Liagre Böhl, TvI 1997/3, p. 77 e.v.;
Boekraad, diss., hoofdstuk 2; Polak/Polak, 1972, p. 341; Van Buchem-Spapens, p. 61; Wessels
VII nr. 7123 e.v. alsmede nr. 7140; Couwenberg/Peters, p. 73 e.v.; SDU, Commentaar
Insolventierecht (Van Gangelen/Gispen) art. 182 sub c.1.3; Van Galen, Kluwer Groene Serie
Faillissementswet art. 180 aant. 5.
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De kosten, die er toe strekken een bepaalde bate voor de boedel te verkrijgen of
een bepaald actief te behouden of te gelde te maken, onder de voorwaarden
dat:
• de uiteindelijke opbrengst ervan niet kan worden verkregen zonder het

maken van die kosten, en
• deze kosten eenduidig zonder toerekeningproblemen kunnen worden ge-

koppeld aan die specifieke actiefpost, en
• deze kosten niet hoger zijn dan de opbrengst, en
• deze kosten niet, ook zonder de opbrengst, toch ten laste van de boedel

zouden komen.

In deze definitie zijn de bijzondere faillissementskosten ruimer dan die in de
zogeheten enge leer, waar het uitsluitend gaat om kosten van executie, doch
wellicht beperkter dan in de door De Liagre Böhl gehanteerde leer.31

3.5.7 Als voorbeelden van dergelijke bijzondere faillissementskosten zouden
dan kunnen worden beschouwd:32

a. Kosten in verband met het verkrijgen van een bepaalde bate:
a.1 Kosten van inlossing om een goed te bevrijden van een daarop rustend

pand- of hypotheekrecht (art. 58 lid 2 Fw) of retentierecht (art. 60 lid
2 Fw);

a.2 Kosten in verband met de nakoming door de curator van een overeen-
komst uit hoofde van art. 37 Fw;

a.3 Kosten, voortvloeiende uit een door de schuldenaar na faillissement
aangegane overeenkomst, waardoor de boedel is gebaat (art. 24 Fw);

a.4 Kosten in verband met de voortzetting van het bedrijf van gefailleerde
(art. 98 en 173a Fw);

a.5 Kosten, gemaakt “ter reconstructie van de boedel”, bijvoorbeeld in
procedures ter zake pauliana, bestuurdersaansprakelijkheid en onrecht-
matige daad, een en ander voor zover het gaat om zeer specifieke uitgaven
aan derden (deurwaarders, griffierechten, kosten van deskundigen en
getuigen en extern ingeschakelde advocaten).

b. Kosten om een bepaald actief voor de boedel te behouden, zoals:
b.1 Kosten van onderhoud;
b.2 Verzekeringskosten.

c. Kosten om een bepaald actief te gelde te maken, zoals:
c.1 Taxatiekosten;
c.2 Veilingkosten.

31. Tijdens de workshop van 28 september 2010 bleek een overgrote meerderheid van de
aanwezigen zich in de hiervoor bedoelde definitie te kunnen vinden.

32. Zie naast de literatuur genoemd in de vorige voetnoot: Boekraad, diss. sub 2.2.2, p. 85-86.
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3.5.8 Onder algemene faillissementskosten moeten worden verstaan al die
boedelschulden, die niet als bijzondere faillissementskosten worden gekwalifi-
ceerd. Of anders gezegd: alle boedelschulden bestaan uit hetzij bijzondere
faillissementskosten hetzij algemene faillissementskosten. Andere smaken zijn
er niet.33

3.5.9 Als algemene faillissementskosten zouden bijvoorbeeld kunnen worden
beschouwd:
a. salaris c.a. van de curator;
b. griffierechten i.v.m. deponeren uitdelingslijst;
c. kosten van faillissementsaankondigingen in advertenties;
d. kosten van externe faillissementsmedewerkers;
e. kosten van ingeschakelde derden voor uitlevering van eigendommen van

derden;
f. vordering UWV betreffende de lonen over de opzegtermijn;
g. vordering verhuurder ter zake huurpenningen over opzegtermijn.

3.5.10 Voor wat betreft de omzetbelasting als potentiële bijzondere faillisse-
mentskosten wordt verwezen naar hetgeen hieronder volgt.

3.5.11 Hoewel het theoretisch mogelijk zou zijn de kosten (lees: uren) van de
curator (hiervoor sub 3.5.9.a) deels toe te rekenen aan het verkrijgen, behouden of
te gelde maken van een bepaald actief en dus deze kosten van de curator deels als
bijzondere faillissementskosten beschouwd zouden kunnen worden, acht de
werkgroep dat niet wenselijk. Niet alleen zou dat afwijken van wat in de huidige
faillissementspraktijk gebruikelijk is, doch vooral zou het rekenkundig tamelijk
bewerkelijk worden, onpraktisch zijn en tot allerlei potentiële schattingen en
mogelijke willekeur leiden. Dat betekent dat de werkgroep voorstaat dat de kosten
van de curator (en kantoorgenoten) in alle gevallen als algemene faillissements-
kosten zouden moeten worden beschouwd. In feite is dus de hiervoor sub 3.5.6
bedoelde tweede (negatieve) voorwaarde dan niet vervuld. Slechts indien de
curator externe advocaten inhuurt om bepaalde baten te verwezenlijken zouden de
kosten van hen wel als bijzondere faillissementskosten kunnen worden betiteld.
De werkgroep onderkent dat dit onderscheid flinterdun en discutabel is, doch om
praktische redenen wordt hieraan de voorkeur gegeven.

3.5.12 Het UWV pleegt de laatste tijd en in toenemende mate zijn loonvorde-
ring over de opzegtermijn (hiervoor sub 3.5.9.f) gesplitst in te dienen. Voor

33. Het onderscheid tussen (algemene en bijzondere) faillissementskosten enerzijds en (on-
eigenlijke) boedelschulden anderzijds is door de HR in MeesPierson/Mentink (NJ 1996/554)
verworpen, althans in geval van een positieve boedel.
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zover werknemers van de failliet na datum faillissement op verzoek van de
curator tijdens de opzegtermijn hebben doorgewerkt, worden de daarmee
gepaard gaande lonen e.d. bij de curator als bijzondere faillissementskosten
ingediend.

De werkgroep meent op de eerste plaats dat niet valt in te zien waarom het
enkele feit dat de curator gebruik maakt van de arbeidsverplichting die de
betreffende werknemers gedurende de opzegtermijn nu eenmaal hebben er
toe zou moeten leiden dat deze kosten, die reeds voortvloeien uit art. 40 Fw
en art. 66 e.v. Werkloosheidswet, zouden moeten worden gekwalificeerd als
bijzondere faillissementskosten. In de optiek van de werkgroep vallen deze
kosten onder de vierde (negatieve) voorwaarde van de hiervoor bedoelde
definitie van de bijzondere faillissementskosten. Immers, deze loonkosten
komen altijd ten laste van de boedel, los van de vraag of de werknemers
daadwerkelijk hebben gewerkt en los van de vraag of zij met hun arbeid tot
enige opbrengst hebben bijgedragen. Dat is slechts anders indien de opzeg-
ging van arbeidsovereenkomsten door de curator bewust achterwege blijft
teneinde gebruik te maken van die arbeidsverplichting om zo een bepaalde
bate te realiseren. Het ligt voor de hand in dat geval die kosten als bijzondere
faillissementskosten te kwalificeren zijn, als uiteraard ook overigens aan de
definitie ervan is voldaan.34

3.5.13 Wat voor het UWV is gezegd geldt ook voor de huurvordering van de
verhuurder over de opzegtermijn (hiervoor sub 3.5.9.g). ook hier is de vierde
(negatieve) voorwaarde als bedoeld sub 3.5.6 van toepassing. Ook deze kosten
zouden, zonder enige opbrengst, in principe ten laste van de boedel komen.

3.5.14 De vraag is wel aan de orde geweest wat het praktisch belang is van het
hiervoor vermelde. Immers, zo zou de redenering kunnen zijn, bij een positieve
boedel worden de boedelvorderingen van het UWV integraal betaald en dan
maakt het niet uit of die vorderingen al dan niet onderscheiden worden in
algemene en/of bijzondere faillissementskosten. En bij een negatieve boedel
zou het ook niet relevant zijn, omdat in dat geval het onderscheid tussen algemene
en bijzondere faillissementskosten niet aan de orde is (zie hierna in hoofdstuk 4).
Echter, het gaat niet om de positie van het UWV (die in dit voorbeeld inderdaad
integraal wordt betaald), maar om de positie van de crediteur met een bijzonder

34. Bovendien geldt dat natuurlijk onderscheid gemaakt zou moeten worden tussen de kosten
van die werknemers, die zijn blijven doorwerken om uiteindelijk een bepaalde opbrengst
voor de boedel te genereren en die werknemers, die algemene werkzaamheden ten behoeve
van de curator verrichten, niet gericht op het verkrijgen van een bepaalde opbrengst, zoals
bijv. het bijwerken van de boekhouding.
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voorrecht. Voor hem is het wel van belang of bepaalde boedelschulden wel of niet
als algemene dan wel bijzondere faillissementskosten worden gekwalificeerd.

Een voorbeeld ter verduidelijking:

Stel er zijn 2 opbrengsten, te weten € 200.000 ter zake van afgemaakt werk in
het kader van de voortzetting van het bedrijf en € 300.000 als opbrengst van
een onroerend goed dat de curator heeft verkocht, nadat de hypotheekhouder
de hem gestelde termijn van art. 58 lid 1 Fw heeft laten verlopen. Stel tevens
dat er slechts 2 boedelschulden zijn: het salaris van de curator ad € 50.000 en
de loonvordering over de opzegtermijn van het UWV ad € 150.000. Stel
voorts dat in het ene geval (sub a) alle boedelschulden algemene faillisse-
mentskosten zijn en in het andere geval (sub b) van de vordering van het
UWV € 100.000 zou kwalificeren als bijzondere faillissementskosten, die zijn
gemaakt in het kader van de voortzetting van de activiteiten. Zoals blijkt uit de
hiernavolgende berekeningen maakt het voor de hypotheekhouder met het
voorrecht op de opbrengst van het onroerend goed aanzienlijk uit of alle
boedelschulden als algemene faillissementskosten dienen te worden gekwa-
lificeerd (in dat geval kan hij aanspraak maken op € 180.000) dan wel er
sprake is van een situatie dat bijzondere faillissementskosten zouden worden
toegerekend aan de voortzetting van het bedrijf (in welk geval voor de
hypotheekhouder een opbrengst van € 225.000 resteert).

a voortzetting onroerend goed totaal

primaire opbrengst 200 300 500

afk. 40% -/- 80 -/- 120 -/- 200

secundaire opbrengst 120 180 300

b voortzetting onroerend goed totaal

bruto opbrengst 200 300 500

bfk. -/- 100 -/- 100

primaire opbrengst 100 300 400

afk 25% -/- 25 -/- 75 -/- 100

secundaire opbrengst 75 225 300
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3.6 Omzetbelasting

3.6.1 Zoals in hoofdstuk 2 al aangegeven zal de werkgroep bij ieder hoofdstuk
enige opmerkingen maken over de daarbij relevante omzetbelasting problemen.
In hoofdstuk 7 zullen de verschillende BTW-aspecten nog eens in een overzicht
worden gegroepeerd.

3.6.2 Omtrent de BTW-perikelen ten aanzien van de baten des boedels en de
bijzondere faillissementskosten is er enige jurisprudentie en is er ook het nodige
over geschreven.35

3.6.3 In de bedoelde rechtspraak en literatuur spelen met betrekking tot de
BTW diverse problemen door elkaar:
a. Enerzijds de klassieke vraag of de tot de opbrengst behorende BTW aan de

separatist toekomt, dan wel op de bruto-opbrengst in mindering zou moeten
worden gebracht en vervolgens door de curator als bijzondere faillissements-
kosten zou moeten worden bestempeld en aan de fiscus zou moeten worden
afgedragen. Deze kwestie is deels beslecht in het Rentekas-arrest,36 waarin de
HR bepaalde dat deze BTW tot de opbrengst hoort en daarom aan de separatist
dient toe te komen. De vraag van de bijzondere faillissementskosten als
boedelschuld speelt dan niet omdat de boedel geen opbrengst genereert.
Deze kwestie heeft overigens inmiddels, door de sedert 1 januari 2008
geldende ruimere verleggingsregeling,37 goeddeels aan actualiteit verloren.

b. Daarnaast speelt de vraag of de omzetbelasting, als het actief niet ten behoeve
van een separatist wordt verzilverd maar aan de boedel toekomt, dan wel als
bijzondere faillissementskosten moet worden beschouwd en in mindering
strekt op de opbrengst. Uit het arrest van het Hof Leeuwarden van 2002 lijkt
te volgen dat het Hof deze vraag positief beantwoordt.38 De rechtbank
Zwolle was eerder in 2000 in een daartoe opgezette proefprocedure niet
toegekomen aan de vraag of de BTWals bijzondere faillissementskosten zou
moeten worden beschouwd. Want in de door deze rechtbank berechte casus
was er sprake van een negatieve boedel en de rechtbank oordeelde dat in een

35. HR 6 mei 1983, NJ 1984/228, m.nt. W.M. Kleijn (Rentekas-arrest); HR 15 juli 1985,
NJ 1986/193 (Stuyt q.q./Ontvanger); HR 13 maart 1987, NJ 1988/556 (Ontvanger/Spruijt
q.q.); Hof Leeuwarden 29 mei 2002, JOR 2002/181, m.nt. Faber; Rb. Zwolle 12 januari
2000, JOR 2000/62, m.nt. Boekraad; Van Oers, TvI 2000, p. 49 e.v.; Van Oers, TvI 2000,
p. 114 e.v.

36. HR 6 mei 1983, NJ 1984/228, m.nt. W.M. Kleijn.
37. Artikel 24ba Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968. zie ook: Bos, TvI 2008, 21, p. 142

alsmede Tekstra, TvI 2008, 49, p. 303.
38. Hof Leeuwarden 29 mei 2002, JOR 2002/181, r.o. 9, met kritische andersluidende noot van

Faber.
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negatieve boedel er geen onderscheid kan en mag worden gemaakt tussen
algemene en bijzondere faillissementskosten.39

3.6.4 De werkgroep vraagt zich af of het wel zuiver is om ten aanzien van de
BTW te spreken van hetzij “opbrengsten” hetzij “kosten”. Immers, voor een
ondernemer is er in bedrijfseconomische zin geen sprake van opbrengsten of
kosten. De BTW is voor hem, behoudens bijzondere omstandigheden, “kosten- en
opbrengst”-neutraal. Voor een ondernemer gaat het hooguit om een afdracht aan
de fiscus van door hem ontvangen, doch hem niet “toekomende” gelden, resp. om
een restitutie van door hem betaalde, doch niet door hem “te dragen” BTW. Na
faillissement wordt dat niet anders. Ook na faillissement is (op een factuur) te
ontvangen BTW in bedrijfseconomisch opzicht geen opbrengst en evenmin aan
de boedel in rekening gebrachte BTW een last. Als er in faillissement gesproken
wordt over de netto-opbrengst van verkocht actief, zou dat ook dan de opbrengst
zonder de BTW moeten zijn. En als er in faillissement boedelkosten betaald
worden, dan dient het te gaan om de netto last, derhalve zonder de BTW.40

In concreto zou dit moeten betekenen dat voor de berekening van de netto-
opbrengst van het verzilverd actief de ontvangen, doch af te dragen, BTW
buiten beschouwing zou moeten worden gelaten. Is een actief verkocht voor
€ 10.000 plus € 1.900 BTW, dan is de (netto-)opbrengst € 10.000. Dat betekent
tevens dat bij de (primaire) netto-opbrengsten ook de te verrekenen/terug te
ontvangen omzetbelasting ten aanzien van de gemaakte bijzondere faillisse-
mentskosten buiten beschouwing zou moeten worden gelaten. Als dus de
taxatiekosten, die als bijzondere faillissementskosten in mindering strekken op
de bruto-opbrengst, € 1.190 inclusief BTW belopen, dan dient de daarin begrepen
BTW van € 190 om dezelfde reden ook niet als (bijzondere) faillissementskosten
in mindering op de opbrengsten te worden gebracht. Immers, dit zijn geen kosten,
want er bestaat een recht op teruggave van de fiscus. Ergo, slechts het nettobedrag
van € 1.000 kwalificeert als bijzondere faillissementskosten. Per saldo is de
primaire netto-opbrengst dus € 9.000. Bijvoorbeeld:

bruto btw netto

opbrengst € 11.900 € 1.900 € 10.000

bfk – € 1.190 –€ 190 –€ 1.000

primaire netto-opbrengst € 10.710 € 1.710 € 9.000

39. Rb. Zwolle 12 januari 2000, JOR 2000/62, r.o. 4.3, welke redenering Boekraad in zijn noot
(sub 7) te kort door de bocht vindt.

40. Tijdens de workshop van 28 september 2010 bleek een overgrote meerderheid van de
aanwezigen het standpunt van de werkgroep te ondersteunen.
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3.6.5 Hoewel dus de door de curator ontvangen BTW (in het voorbeeld van
hiervoor: het bedrag van € 1.900) buiten beschouwing dient te worden gelaten om
te komen tot de netto opbrengst van het actief, betekent dit in de optiek van de
werkgroep niet dat BTW als bijzondere faillissementskosten dient te worden
beschouwd, die (bij voorrang) aan de fiscus dient te worden afgedragen. Er is ook
geen enkele reden tot separate afdracht van de ontvangen boedel BTW. Immers,
ook na faillissement betreft een aangifte-(boedel)BTWeen saldo van tussen door
de boedel te ontvangen (en dus af te dragen) BTW, te verminderen met de door de
boedel betaalde (en dus te ontvangen) BTW. Slechts het saldo aan BTW is
de boedel verschuldigd respectievelijk heeft de boedel te vorderen. Voor zover de
boedel heeft te vorderen kan er dus überhaupt al geen sprake zijn van (bijzondere
of algemene) faillissementskosten. Voor zover de boedel per saldo over de
boedelperiode aan de fiscus BTW verschuldigd is, is vaak niet meer traceerbaar
c.q. vast te stellen aan welk van de individuele actiefbestanddelen het saldo is toe
te rekenen. Derhalve is er geen enkele reden om de te betalen boedel BTW als
bijzondere faillissementskosten te betitelen.

3.6.6 Het saldo van eventueel te betalen boedel BTW wordt door sommigen wel
als algemene faillissementskosten beschouwd.41 De werkgroep meent evenwel
dat bij een positieve boedel dit saldo niet als algemene faillissementskosten
dient te worden betrokken bij de berekening van de omslag en in die zin als
“extra-comptabel” dient te worden beschouwd. Dat is het (logische) gevolg van
het hiervoor sub 3.6.4 door de werkgroep ingenomen standpunt. De werkgroep
realiseert zich dat dit tot consequentie heeft dat de facto de crediteuren, die uit
het vrije actief worden betaald, de door de boedel af te dragen BTW dan zullen
dragen. Of anders gezegd: de crediteuren met een bijzonder voorrecht en/of de
57-3-gerechtigden worden dan niet met deze boedel BTW “belast”. Een
voorbeeld ter verduidelijking:

Het verzilverd actief beloopt 500, waarvan 400 vrij actief en 100 gebonden
actief. De boedelschulden belopen 100, waarvan salaris curator 50 en af te
dragen boedel BTW per saldo evenzeer 50 (voor de goede orde: deze 50 zit
niet ook in de opbrengsten, bijv. omdat de bank voorraad aan particulieren
heeft verkocht en op basis van het Rentekas-arrest de gehele opbrengst heeft
verkregen).

In de visie van de werkgroep behoort de af te dragen BTW niet tot de
algemene faillissementskosten. Dat is slechts het salaris van de curator

41. Zie Faber in zijn noot onder Hof Leeuwarden 29 mei 2002, JOR 2002/181, sub 5. Zo ook
Boekraad in zijn noot onder Rb. Zwolle 12 januari 2000, JOR 2000/62. Anders: Van Oers in
TvI 2000, p. 116, voorlaatste kolom.
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ad 50. Dat betekent dat de omslag AFK 10% is (50 op 500). Het gebonden
actief, na deze omslag, beloopt dus 90 (100 minus 10), hetgeen de bijzonder
preferente crediteur ontvangt. Op het vrij actief wordt evenzeer 10% in
minder gebracht (= 40). Vervolgens wordt op deze secundaire opbrengst de
boedel BTWad 50 in mindering gebracht, waardoor voor de crediteuren, die
aanspraak kunnen maken op het vrij actief, 310 (400 minus 40 afk en minus
50 BTW) resteert.

Als de boedel BTW wel tot de algemene faillissementskosten gerekend zou
worden, dan zouden die in totaal 100 belopen (20% van het totaal actief).
Dat zou tot consequentie hebben dat de bijzonder preferente crediteur 80%
ontvangt (100 minus 20) en voor de vrij-actief-crediteuren 320 (400 minus
80) resteert.

Bij een negatieve boedel dient de aan de fiscus af te dragen boedel BTW te
worden afgewikkeld op de wijze als hierna in hoofdstuk 4 beschreven.42

3.6.7 Ook hier laat zich overigens in het algemeen, en los van hetgeen hiervoor
sub 3.6.6 is gezegd, de vraag stellen of het in de praktijk wat zou uitmaken of
de BTW wel of niet tot de netto-opbrengst wordt gerekend en wel of niet tot de
faillissementskosten behoort. Een simpel voorbeeld moge duidelijk maken dat
dit wel het geval is.

Stel: de opbrengst van door de boedel verkochte inventaris is € 20.000,
vermeerderd met € 3.800 aan BTW, derhalve in totaal € 23.800. Daarnaast
is er een schade-uitkering van een verzekeraar ad € 80.000 (zonder BTW),
waarop een gelaedeerde werknemer ex artikel 3:287 BW bijzonder bevoor-
recht is. Stel daarnaast het salaris van de curator op € 20.000, te vermeer-
deren met € 3.800 BTW, derhalve in totaal € 23.800.43

Dit leidt dan tot een situatie zoals hieronder aangegeven. Als de kosten en de
opbrengst zijn “ontdaan” van omzetbelasting resteert er aan gebonden actief ten
behoeve van de gelaedeerde werknemer een bedrag van € 64.000 en is er een vrij
boedelactief van € 16.000. Indien een en ander niet wordt geschoond van de BTW
leidt dat tot een gebonden actief van € 61.657 en een vrij actief van € 18.343. Het

42. Zie met name 4.7.11: het saldo wordt dan betaald als preferente boedelschuld sub d.
43. Dat betekent dat de af te dragen BTW over de verkoop van de inventaris tezamen met de

terug te ontvangen BTW ter zake van het salaris van de curator saldeert op nihil.
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maakt dus voor de bijzonder bevoorrechte werknemer wel degelijk uit of BTW-
”schoning” wel of niet plaatsvindt.

opbrengst:

schade-uitkering 80.000 (3:287 BW)

verkoop inventaris 20.000 + 3.800 BTW

boedelschuld (afk)

salaris curator 20.000 + 3.800 BTW

excl. btw 80.000 20.000 100.000

afk. 20% -/- 16.000 -/- 4.000 -/- 20.000

64.000 16.000 80.000

incl. btw 80.000 23.800 103.800

afk. 22,9% -/- 18.343 -/- 5.457 -/- 23.800

61.657 18.343 80.000

3.6.8 Een andere vraag is wat de status is van de BTW die in rekening wordt
gebracht aan die debiteuren, die zijn ontstaan vóór het faillissement, doch
worden gefactureerd na de datum van faillietverklaring. Is de vordering tot
afdracht een faillissementsvordering van de fiscus of een boedelschuld, die bij
de opbrengsten separaat dient te worden geregistreerd als af te dragen BTW?

De belasting wordt verschuldigd op het moment dat de ondernemer een factuur
uitreikt, welke uitreiking moet plaats vinden vóór de 15e dag na de maand
waarin de levering of dienst is verricht.44 Wordt die niet tijdig uitgereikt dan
geldt het moment waarop die uitgereikt had moeten worden. Doch de
verschuldigdheid dient men te onderscheiden van het ontstaan van de be-
lastingschuld. Die ontstaat niet ná het tijdvak of bij uitreiking van de factuur,
maar op het tijdstip waarop de levering of dienst wordt verricht. Er zou dus
sprake kunnen zijn van een faillissementsschuld. Dat is evenwel niet helemaal
duidelijk. Het lijkt erop dat de belastingdienst het moment van het uitreiken van
de factuur bepalend vindt en van mening is dat, indien dat moment ligt na
faillietverklaring, er sprake is van een boedelschuld. Eenduidigheid daarover
lijkt er (nog) niet te zijn.

44. Zie art. 13 lid 1 sub a juncto art. 35 lid 5 Wet OB.
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3.6.9 Omtrent de status van de claim van de fiscus uit hoofde van artikel 29
lid 2 OB bestaat weinig discussie. Deze dient te worden beschouwd als een
preferente faillissementsschuld.45

3.6.10 Ten aanzien van de “tegenhanger”, te weten de vordering die de curator
zou kunnen hebben uit hoofde van artikel 29 lid 1 OB is de status niet geheel
eenduidig. Deze 29 lid 1 OB-claim betreft de vordering van de gefailleerde ter
zake van niet geïncasseerde debiteuren. Immers, voor zover de failliet de BTWop
de aan debiteuren verzonden facturen heeft afgedragen en de debiteuren ver-
volgens hun vorderingen niet betalen, bestaat er recht op restitutie van de aldus
(ten onrechte) afgedragen BTW. Is deze vordering, gelijk de 29 lid 2-claim, een
vordering van vóór het faillissement (en dus verrekenbaar met de claim ex art. 29
lid 2 OB) dan wel een boedelvordering?

De belastingdienst in een aantal districten46 neemt het standpunt in, dat voor
zover de betreffende debiteuren na het faillissement van hun crediteur (de
failliet) oninbaar zijn geworden, de vordering kwalificeert als een boedelvorde-
ring. Dit heeft dan tot consequentie, althans zou tot consequentie dienen te
hebben, dat deze vordering op de fiscus niet verrekenbaar is met de faillisse-
mentsschulden aan de fiscus. Dit betekent dat de fiscus deze vordering separaat
aan de boedel dient te betalen en deze vordering ook geregistreerd dient te
worden bij het vrij boedelactief.

3.6.11 Soms worden geschillen met faillissementsdebiteuren beslecht doordat
deze een korting wordt gegeven op de openstaande vordering. Het verdient
aanbeveling deze korting te formaliseren in een door de curator te verzenden
creditnota, voorzien van BTW. Deze BTW is als boedelvordering te verrekenen
c.q. terug te ontvangen van de fiscus.

3.7 Financiële verslaglegging

3.7.1 Financiële registratie van het actief vindt in beginsel op kasbasis plaats.
Dat betekent dat de boedelbaten in de financiële verslaglegging slechts
geregistreerd worden voor zover het actief daadwerkelijk is verzilverd. Nog
niet verzilverd actief wordt niet vermeld in het financiële verslag, maar in het
woordelijk verslag.

45. Zie Tekstra. Fiscale aspecten van insolventies, p. 260; Boekraad, diss. p. 244-245; Van Oers,
diss. p. 60, hoewel die zelf denkt dat het wel eens een niet-verifieerbare vordering zou
kunnen zijn.

46. Waaronder in ieder geval de belastingdiensten te ’s-Hertogenbosch en Zuidwest (Brabant en
Zeeland).
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De boedelbaten worden primair geregistreerd in een “bankboek boedelreke-
ning”, een overzicht van alle mutaties op de door de curator aangehouden
boedelrekening. Vanuit deze boedelrekening kunnen de gerealiseerde baten dan
vervolgens worden overgebracht naar het eerste deel van het financieel verslag,
waar de boedelopbrengsten worden verantwoord. Het “bankboek boedelreke-
ning” kan beschouwd worden als een hulprekening (“dagboek”). In het SFV-
model is de boedelrekening te vinden onder het tabblad “rekening”.

3.7.2 De spil van de financiële verslaglegging wordt gevormd door het
Financieel Verslag. Dit verslag dient te worden gevoegd bij ieder openbaar
verslag ex artikel 73a Fw.47 Dit financieel verslag is uiteindelijk ook de basis
voor de uitdeling(slijst). Het financieel verslag dient ervoor om in ieder stadium
van het faillissement betrokkenen een zo transparant mogelijk beeld te geven
van het gerealiseerd actief, van de reeds betaalde boedelschulden en van die
boedelschulden, die bij de curator aangemeld zijn, maar nog onbetaald zijn
gebleven. Als dan tevens in dat financieel verslag wordt vermeld voor welke
bedragen faillissementscrediteuren (gesplitst naar soort) zich hebben aange-
meld, dan geeft het financieel verslag telkens een (voorlopige) indicatie van de
status van het faillissement.

3.7.3 Voor wat betreft de boedelbaten dient het financieel verslag een onder-
scheid te maken tussen de diverse soorten actief, dus een onderscheid naar: vrij
actief, gebonden actief en 57-3-actief. Immers, uit het voorgaande blijkt dat een
dergelijk onderscheid voor een behoorlijke afwikkeling van het faillissement
noodzakelijk is. In het SFV-model (tabblad “financieel”) is dit onderscheid ook
aangebracht.

3.7.4 Het 57-3-actief wordt in het financieel verslag natuurlijk slechts geregis-
treerd voor zover de opbrengst van dit actief daadwerkelijk door de boedel is
ontvangen. Want registratie vindt plaats op kasbasis. Wat de separatist zelf heeft
verzilverd en wellicht te zijner tijd door de curator bij deze moet worden
opgevorderd en door deze moet worden ingebracht ten behoeve van een hoger
bevoorrechte schuldeiser wordt dus in beginsel niet in het financieel verslag
opgenomen, omdat het (nog) niet tot de boedel behoort. In het SFV-model is –
als een “aide memoire” – de mogelijkheid gecreëerd om een dergelijke door de
separatist tot zich genomen opbrengst als “extra comptabel” te registreren.

3.7.5 In het financieel verslag worden, als basis, de bruto ontvangsten geregis-
treerd, dat wil zeggen de bedragen inclusief BTW. In een separate kolom wordt
dan het BTW-bedrag vermeld. Het gaat dan altijd om de zogeheten boedel-BTW.

47. Zie de Recofa-richtlijnen 2009 sub 2.4b.
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Dus om de BTW, door de boedel in rekening gebracht bij de verzilvering van het
actief of de aan de boedel in rekening gebrachte BTW betreffende boedelschul-
den. Die aparte vermelding heeft twee functies:
• Door separate vermelding van de boedel-BTW is er altijd een overzicht van

door de boedel aan de fiscus af te dragen of van deze te ontvangen boedel-
BTW;

• Als het tot uitdeling komt dient, met name bij de berekening van de omslag
van de algemene faillissementskosten, gerekend te worden met de netto-
opbrengsten, die zijn geschoond van BTW (zie hiervoor sub 3.6).48

3.7.6 In het financieel verslag worden de bijzondere faillissementskosten direct
in mindering gebracht op de gerealiseerde opbrengst. Maar dat geldt alleen
indien én de opbrengst is gerealiseerd én de bfk’s zijn betaald. Want:
• Als de bfk nog niet is betaald wordt die in het financieel verslag nog

geregistreerd onder “te betalen boedelschulden” (vanwege de registratie
op kasbasis); pas als die is betaald strekt die in mindering op de op-
brengst.

• Als er nog geen opbrengst is gerealiseerd kan de betaalde bfk hierop ook
nog niet in mindering worden gebracht. De al betaalde bfk wordt dan
geregistreerd bij “reeds betaalde algemene faillissementskosten”; eerst nadat
de opbrengst is gerealiseerd verandert het karakter van deze boedelschuld en
wordt die van afk gewijzigd in bfk en wordt die dan pas direct in mindering
gebracht op de opbrengst.

3.7.7 Ook hetgeen door of ten behoeve van separatisten is verzilverd wordt bij
de opbrengsten in het financieel verslag geregistreerd (zie hiervoor sub 3.3).
Hetgeen de separatist heeft ontvangen, strekt dan als “rechten van derden” in
mindering op de opbrengst. Het kan en zal dus voorkomen dat, indien de
gehele opbrengst ten gunste van de separatist strekt, de boedelopbrengst per
saldo nihil is.

3.7.8 De werkgroep geeft er de voorkeur aan om de van separatist bedongen
boedelbijdrage zoveel als mogelijk is te registreren bij de verantwoording van de
opbrengst van het betreffende actief. Dus als de curator tegen een boedelbijdrage

48. Weliswaar worden in het financieel verslag die diverse individuele netto-opbrengsten niet in
een separate kolom weergegeven, maar in het SFV-model worden bij de uitdeling wel de
diverse berekeningen op basis van die netto-opbrengsten gemaakt.
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van 10% de debiteuren incasseert ten behoeve van de pandhouder dan zou in het
financieel verslag moeten worden opgenomen:

Opbrengst debiteuren 100

Af: rechten van derden -/- 90

Boedelbijdrage 10

Door aldus te registreren wordt ook aanstonds duidelijk dat in mindering op de
vordering van de separatist een bedrag van 90 komt in plaats van 100.

3.7.9 De zogeheten “Ontvanger/Hamm”-bate wordt niet geregistreerd in het fin-
ancieel verslag.49 Immers, de aard van deze bate brengt met zich een verplichting
tot onmiddellijke ongedaanmaking, zodat deze de facto nimmer tot de boedel zal
behoren.50

3.7.10 De vraag rijst of het gewenst is dat in de tussentijds financiële verslagen
een aparte kolom met de mutaties in de voorafgaande verslagperiode zou
moeten worden opgenomen, zoals thans in het model behorende bij de Recofa-
richtlijnen wordt aangegeven. Aan de ene kant zou dat wel handig zijn, om in
één oogopslag te zien welke wijzigingen er in de verslagperiode hebben
plaatsgevonden. Maar ter voorkoming van “overvoering” van informatie, en
vanwege het feit dat een dergelijke aparte kolom handmatig in het SFV zou
moeten worden ingevoerd (en daardoor bewerkelijker is) acht de werkgroep
beter dat niet te adviseren. Indien er behoefte zou bestaan de wijzigingen in
vergelijking met het voorafgaande verslag aan te geven kan dat hetzij in het
woordelijk deel van het verslag hetzij door bijvoeging van de mutaties van de
boedelrekening over de verslagperiode.

3.7.11 In het “bankboek (boedel)rekening”, waarin uiteraard niet alleen de
ontvangsten maar ook de uitgaven worden opgenomen, kan (ter controle van de
boedel-BTW) een splitsing worden aangebracht tussen de bruto-opbrengst en
de daarin begrepen BTW.

3.7.12 Zoals ook blijkt uit de handleiding bij het SFV-model is de opzet daarvan
flexibel. Dit betekent bijvoorbeeld dat omschrijving en indelingen kunnen worden
aangepast aan de behoeften en omstandigheden van het concrete faillissement. Voor
wat betreft het opbrengstgedeelte in het financieel verslag betekent dit o.a. dat

49. Registratie vindt natuurlijk wel plaats, zowel als “ontvangst” alsook als “uitgave” op de
boedelrekening.

50. HR 5 september 1997, NJ 1998/437.
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indien er in bepaalde categorieën geen opbrengsten zijn (of zijn te verwachten) deze
eenvoudig kunnen worden “verborgen”.

3.7.13 Zoals evenzeer blijkt uit de handleiding is het SFV-model erop ingericht
dat, indien op de boedelrekening (tab “rekening”) in de kolommen “grootboek”
en “toerekening” zijn ingevuld – hetgeen facultatief is – de betreffende post
automatisch in het financieel verslag wordt opgenomen/doorgeboekt.

Boedelbaten

35





4. Boedelschulden

4.1 Algemeen

4.1.1 Artikel 180 lid 1 FW spreekt over “uitgaven (daaronder begrepen het
salaris van de curator)”.

Zoals uit de literatuur blijkt1 valt dit begrip niet samen met de term “betaalde
boedelschulden”. En wel om meerdere redenen:
a. Bijzondere faillissementskosten worden niet bij de uitgaven geregistreerd,

doch strekken in mindering op de opbrengsten.
b. Tevens doet het niet ter zake of boedelschulden al dan niet daadwerkelijk

betaald zijn. Zowel de betaalde als de nog te betalen boedelschulden
vormen de uitgaven van de boedel als bedoeld in dit artikel.

c. In de literatuur2 wordt aangenomen dat er ook uitgaven van de boedel zijn,
die we niet als boedelschuld kwalificeren. Aangenomen wordt dat de
inlossing van een met pand- of hypotheek bezwaard goed of een inlossing
van een retentierecht er niet toe leidt dat de curator een boedelschuld
betaalt.3

4.1.2 Hoewel het begrip uitgaven in de zin van artikel 180 lid 1 Fw derhalve
niet geheel gelijk is te stellen met het begrip (betaalde) boedelschulden, acht de
werkgroep het van belang in dit hoofdstuk ruimer aandacht te besteden aan dit
laatste begrip, juist omdat daarover in de litteratuur veel discussie is en in de
praktijk van de uitdeling daaromtrent de nodige misverstanden bestaan en
problemen rijzen.

4.2 Boedelschulden en niet-verifieerbare schulden

4.2.1 Boedelcrediteuren hebben een onmiddellijke en rechtstreekse aanspraak
jegens de boedel. Onmiddellijk wil zeggen dat zij, als uitgangspunt, een
opeisbare vordering hebben. Rechtstreeks betekent dat zij hun vorderingen
niet hoeven te verifiëren.4 Zij kunnen zich direct tot de curator wenden en

1. Polak/Polak 1972, p. 339 e.v.; Wessels VII nr. 7150.
2. Zie de vorige voetnoot.
3. Hoewel men daarover kan twisten: zie hiervoor in hoofdstuk 3 ten aanzien van de bijzondere

faillissementskosten.
4. Zie ook Verstijlen in: Bewindvoerder, een Octopus, p. 562.
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betaling vragen. Dat betekent in beginsel ook dat zij bijvoorbeeld beslag
kunnen leggen voor een boedelvordering,5 maar zij kunnen niet het faillisse-
ment van de boedel aanvragen.6 Echter, als niet duidelijk is of er al dan niet
sprake is van een negatieve boedel dienen zij wel pas op de plaats te maken.7

Omdat zij niet geverifieerd behoeven te worden kunnen zij zich ook niet
verzetten tegen de verificatie van faillissementschuldeisers en evenmin kunnen
zij zich verzetten tegen de uitdelingslijst.8 In deze zin zijn boedelschulden dus
“niet-verifieerbare” schulden.

4.2.2 In de literatuur9 worden evenwel met niet-verifieerbare schulden die
schulden bedoeld, die na de faillietverklaring zijn ontstaan, maar – vanwege het
fixatiebeginsel van art. 23 Fw – niet als boedelschulden kunnen worden
gekwalificeerd en evenmin als faillissementschulden, hoewel wellicht hun
oorsprong ligt in rechtsfeiten van vóór de faillietverklaring. Het zijn schulden
die in het geheel niet “meedoen” in het faillissement.

4.2.3 De Faillissementswet geeft zelf voorbeelden van dergelijke niet-verifie-
erbare schulden:
a. Artikel 24 Fw bepaalt dat voor verbintenissen van de failliet, na faillietverkla-

ring ontstaan, de boedel niet aansprakelijk is (dan voor zover deze gebaat is);
b. Artikel 35b Fw betreffende giften onder opschortende voorwaarde of

tijdsbepaling;
c. Artikel 128 Fw geeft aan dat de rente, na datum faillissement lopende, niet

geverifieerd kan worden.

4.2.4 In de literatuur, de rechtspraak en de insolventiepraktijk, en ook overigens
in de Wet worden de navolgende schulden, ontstaan na faillietverklaring als
niet-verifieerbare schulden geduid:
a. Fiscale boetes, opgelegd na faillissementsdatum;10

b. Fiscale schulden, ontstaan na faillissement waardoor de boedel niet is
gebaat, waaronder vennootschapbelasting door vrijval van crediteuren;11

5. HR 28 november 1930, NJ 1931/253.
6. HR 26 april 1923, NJ 1923/833.
7. Pres. Rb. Amsterdam 24 maart 1988, KG 1988/165; Pres. Rb. Breda 4 maart 1994, KG

1994/119; Vzr. Rb. Breda 21 maart 2008, JOR 2008/178.
8. HR 17 maart 1930, NJ 1930/468.
9. Van Galen, WPNR 1996, p. 393-397 en 413-417; Boekraad diss. par. 1.7; Wessels VII,

par. 7100.
10. Zie ook Leidraad Invordering, artikel 19, par. 2, eerste lid; Van Oers, diss. p. 64.
11. HR 18 oktober 2002, JOR 2003/95, Fokker II-arrest, m.nt. Tekstra; zie ook Van Oers-

Verstijlen p. 281.
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c. Motorrijtuigenbelasting, ontstaan na faillissement (tenzij de motorrijtuigen
gebruikt worden in het kader van de voortzetting van de onderneming);

d. Onroerende zaakbelasting, ontstaan na faillietverklaring;12

e. Waterschapslasten e.d., ontstaan na faillietverklaring;13

f. Kosten van een door de Ondernemingskamer bevolen enquête;14

g. Het mogelijke regresrecht van een bestuurder, die ex art. 2:248 BW een
bedrag aan de boedel betaalt;15

h. Kosten afvloeiingsregeling uit hoofde van sociaal plan;16

i. Vergoeding uit hoofde ontbinding arbeidsovereenkomst na faillissement;17

j. Verzekeringspremies, ontstaan/vervallen na faillissementsdatum;
k. Veroordelingen ex art. 25 lid 2 Fw;
l. Proceskosten ex art. 28 lid 3 Fw;
m. Dwangsommen, na datum faillissement verbeurd (art. 611e lid 1 Rv);18

n. Huurpenningen of gebruiksvergoeding na ommekomst van de door de
curator ex art. 39 Fw beëindigde huurovereenkomst.19

o. Civielrechtelijke boetes, vervallen na faillissementsdatum.20

4.2.5 Met al deze niet-verifieerbare schulden heeft de curator niet van doen. Hij
erkent ze niet als boedelschuld en evenmin als faillissementschuld en neemt ze
niet op enige crediteurenlijst of in enig financieel verslag op.

4.3 Boedelschulden naar hun bron

Boedelschulden kunnen op verschillende wijzen ontstaan.

4.3.1 Uit de Wet

Soms zegt de wet zelf of iets een boedelschuld is. Zo is in de Faillissementswet
met zoveel woorden bepaald dat de huurpenningen vanaf de dag van de

12. Tenzij er bijv. sprake is van onroerend-goed-exploitatie en die ondernemingsactiviteiten
gedurende het faillissement worden voortgezet.

13. Rb. Groningen 12 december 2000, JOR 2001/100, m.nt. Boekraad.
14. HR 24 juni 2005, JOR 2005/174, Decidewise, m.nt. J.J.M. van Mierlo.
15. HR 20 februari 2004, JOR 2004/121, m.nt. A. van Hees.
16. HR 12 januari 1990, NJ 1990/662, m.nt. Van Schilfgaarde inzake Van Gelder Papier.
17. Ktr. Nijmegen 23 augustus 2002, JOR 2002/185, m.nt. Loesberg.
18. Tenzij deze natuurlijk aan de curator zijn opgelegd. Krachtens 611e lid 2 Rv worden

overigens ook dwangsommen verbeurd vóór faillissement (ook) niet in het passief van het
faillissement toegelaten.

19. Zie Hof Amsterdam 11 februari 2010, LJN: BL5105 r.o. 4.9; zie ook Hof Den Bosch
30 november 2010, LJN: BO6499.

20. Rb. Groningen 21 oktober 2009, JOR 2010/280.
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faillietverklaring boedelschulden zijn (art. 39 Fw), terwijl in art. 40 Fw datzelfde
is geregeld ten aanzien van lonen e.d. vanaf de dag van faillietverklaring.

In andere gevallen wordt de term “boedelschulden” weliswaar niet met zoveel
woorden door de wetgever gebruikt, maar is niet in discussie dat het om
boedelschulden gaat. Dat geldt ten aanzien van het salaris van de curator
(art. 70 Fw) en het bepaalde in art. 182 Fw, aangevende dat de algemene
faillissementskosten worden omgeslagen over ieder deel van de boedel.

Soms moet het ook impliciet uit een wetsbepaling worden afgeleid. Zo bepaalt
art. 24 Fw dat de boedel niet aansprakelijk is voor verbintenissen van de failliet,
na de faillietverklaring ontstaan, dan voor zover deze (lees: de boedel) ten
gevolge daarvan is gebaat.

4.3.2 Uit door de curator gesloten overeenkomsten

Krachtens art. 68 Fw is de curator belast met het beheer en de vereffening van
de failliete boedel. In dat kader maakt de curator allerlei kosten, zoals taxatie-
kosten, kosten van veiling, kosten tot het inschakelen van een administratie-
kantoor, accountant of fiscalist, kosten van te voeren procedures, enz. Al deze
kosten, in het kader van het beheer en de vereffening gemaakt, zijn boedel-
schulden.

4.3.3 Door “toedoen van de curator” (lees: HR)

Beter is wellicht te spreken van “door toedoen van de Hoge Raad”. Immers, in
een serie bekende arresten21 heeft de Hoge Raad bepaalde schulden als
boedelschulden gekwalificeerd. Leidend criterium voor de Hoge Raad was
hierbij dat uiteindelijk de curator “iets had gedaan”, – zoals de verkoop van een
actief, de opzegging van een arbeidsovereenkomst of huurovereenkomst – als
gevolg waarvan een schuld ontstond, die dan als boedelschuld zou moeten
worden gekwalificeerd. In al die gevallen oordeelde de Hoge Raad dat het feit
dat de oorzaken van de uiteindelijke verplichtingen reeds vóór de faillietverkla-
ring waren gelegen, er niet aan in de weg stond dat de betreffende schulden als
boedelschulden moeten worden gekwalificeerd.

21. HR 28 september 1990, NJ 1991/305: De Ranitz q.q./Ontvanger; HR 12 november 1993,
NJ 1994/229: Frima q.q./Blankers Van Gennep; HR 3 december 1999, NJ 2000/53:
Wilderink q.q./Ontvanger; HR 18 juni 2004, NJ 2004/617: Van Galen q.q./Circle Vastgoed.
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4.3.4 “Dwang”-crediteuren (prefaillissement)

Hiervan kan sprake zijn als faillissementscrediteuren onder bepaalde omstandig-
heden een zo dominante positie hebben dat zij hun faillissementschulden kunnen
laten promoveren tot boedelschulden. Dit is bijvoorbeeld het geval als de curator
de onderneming van de failliet wenst voort te zetten, doch daarvoor afhankelijk is
van een monopolistische toeleverancier, die slechts wenst te leveren als zijn
vordering van vóór het faillissement wordt betaald. In de literatuur en de
rechtspraak wordt dit ook wel aangeduid met de (ruimere) term “feitelijke
voorrang”.22 Uiteraard is het niet aan een crediteur om te bepalen of hij een
dergelijke feitelijke voorrang heeft. Deze (hoge) uitzonderingspositie ontstaat
uitsluitend en alleen als de curator (in overleg met de RC) daartoe besluit. Deze
zal dan de afweging moeten maken of het in het belang van de boedel is om de
betreffende faillissementschuld tot boedelschuld te doen promoveren.

4.3.5 “Dwang”-crediteuren (na faillissement)

Als de curator in het kader van het beheer en de vereffening van de failliete boedel
derden wenst in te schakelen kan het gebeuren dat de desbetreffende derde hetzij
betaling vooraf wenst hetzij een betalingsgarantie eist. Wil de curator van deze
derde gebruik maken, dan creëert deze boedelcrediteur feitelijk zijn voorrang.

4.4 Boedelschulden naar soort

4.4.1 Het gangbare onderscheid daarbij is dat tussen bijzondere faillissements-
kosten enerzijds en algemene faillissementskosten anderzijds.

Voor wat betreft de bijzondere faillissementskosten wordt verwezen naar
hetgeen hiervoor sub 3.5 is opgemerkt. Als algemene faillissementskosten
worden dan beschouwd al die boedelschulden, die niet als bijzondere faillisse-
mentskosten kunnen worden gekwalificeerd.

De bijzondere faillissementskosten strekken in mindering op de opbrengst van
een bepaalde bate. De algemene faillissementskosten worden overeenkomstig
art. 182 Fw omgeslagen over ieder opbrengstdeel van de boedel.

Dit betekent dat, indien er bijzondere faillissementskosten zijn, eerst die
bijzondere faillissementskosten in mindering worden gebracht op een bepaald
actief, teneinde tot de primaire netto opbrengst te komen. Vervolgens worden de

22. Zie Boekraad, diss. p. 206 e.v., alsmede HR in NJ 1981/640 (Veluwse Nutsbedrijven);
NJ 1989/613 (Reco/Staat) en NJ 1995/368 (INB/Klutzow).
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algemene faillissementskosten omgeslagen over alle primaire netto opbrengsten
om te komen tot de secundaire netto opbrengsten.

4.4.2 Vrij algemeen wordt aangenomen dat het onderscheid tussen bijzondere
en algemene faillissementskosten slechts van belang is indien er schuldeisers
zijn met bijzondere preferenties, dat wil zeggen voorrang op bepaalde goede-
ren. Vrij algemeen wordt aangenomen dat, indien er geen bijzondere preferen-
ties zijn (voorrang op bepaalde goederen) en/of er geen sprake is van 57-3-
actief, het onderscheid geen praktische relevantie heeft.

4.4.3 In een als proefprocedure opgezet geschil tussen de Ontvanger en Meulen-
berg q.q. voor de rechtbank te Zwolle23 oordeelde de rechtbank dat het
onderscheid tussen bijzondere en algemene faillissementskosten uitsluitend ziet
op een situatie van een positieve boedel. Bij een negatieve boedel kan volgens de
rechtbank van een dergelijk onderscheid in het geheel geen sprake zijn.

4.5 Schema boedelschulden

4.5.1 Als we de verschillende boedelschulden in een schema zouden uiteen-
zetten dan leidt dat tot het volgende overzicht met 10 alternatieven, ieder
voorzien van een voorbeeld:

bron ↓ soort → bijzondere
faillissementskosten

algemene
faillissementskosten

1 uit de wet 24 Fw, als boedel
gebaat

art. 39 en 40 Fw

2 door “toedoen HR” desinvesteringswir24 vakantiedagen/affinan-
ciering pensioen/ontrui-
ming pand25

3 door “toedoen curator” taxatie- en veilingkosten accountantskosten

4 “dwang” crediteur
prefaillissement

leverancier/monopolist
bij voortzetting bedrijf

premie bca-verzekering26

bij gewenste voortzetting

5 “dwang”crediteur na
faillissement

leverancier a contant griffierecht uitdelingslijst

23. Rb. Zwolle 12 januari 2000, JOR 2000/62, m.nt. Boekraad.
24. HR 28 september 1990, NJ 1991/305: De Ranitz q.q./Ontvanger.
25. HR 12 november 1993, NJ 1994/229; HR 3 december 1999, NJ 2000/53; HR 18 juni 2004,

NJ 2004/617.
26. Bestuurders- en Commissarissen Aansprakelijkheidsverzekering.
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4.6 Rangorde boedelschulden bij positieve boedel

4.6.1 In geval van een positieve boedel – dat wil zeggen dat het verzilverd
boedelactief groter is dan het totaal der boedelschulden – is enige rangorde van
boedelcrediteuren niet aan de orde. Immers, het systeem van artikel 3:277 BW
in combinatie met de Faillissementswet brengt met zich dat eerst alle boedel-
schulden dienen te zijn voldaan voordat de faillissementscrediteuren uit de
(secundaire) netto-opbrengst iets kunnen krijgen betaald. Het maakt dan dus
niet uit hoe de boedelschulden zich jegens elkaar verhouden. Iedere boedel-
crediteur wordt voldaan. Dat is in ieder geval de heersende leer in de
literatuur.27 Het vloeit ook voort uit het zogeheten cascadesysteem, wat inhoudt
dat zolang de boedelschulden niet zijn betaald, men niet kan toekomen aan
enige betaling aan faillissementscrediteuren.

4.6.2 Ook in het arrest MeesPierson/Mentink28 wordt dit tot uitdrukking
gebracht als de Hoge Raad het tot dan in de literatuur wel gemaakte onder-
scheid tussen (bijzondere en algemene) faillissementskosten aan de ene kant en
oneigenlijke of overige boedelschulden aan de andere kant verwerpt. Immers,
de Hoge Raad beriep zich daarbij op het systeem van de Faillissementswet,
daarbij mede verwijzend naar de wetsgeschiedenis, volgens welke boedelschul-
den dienen te worden voldaan vóór alle schuldvorderingen tegen de gefail-
leerde.29 Zoals ook Kortmann in zijn noot aangeeft zou een andere opvatting
van de Hoge Raad in dit arrest er ten onrechte toe hebben geleid dat sommige
boedelschuldeisers onbetaald zouden blijven.

4.6.3 Voor de boedelcrediteuren zelf maakt het daarbij niet uit of hun
vorderingen als bijzondere dan wel als algemene faillissementskosten dienen
te worden gekwalificeerd. Zij worden integraal betaald. Dat onderscheid is wel
van belang voor de faillissementscrediteuren. Want afhankelijk van deze
kwalificatievraag zullen zij, indien er tenminste sprake is van gebonden actief
en/of 57-3-actief, meer of minder op hun vorderingen ontvangen. Zie hiervoor
o.a. het sub 3.5.14 genoemde voorbeeld.

27. Boekraad, diss. par. 1.5 en par. 2.2.4, Verstijlen, diss. hoofdstuk X par. 3 en 4; Kortmann in
zijn annotatie van het arrest MeesPierson/Mentink, NJ 1996/554; A. van Hees in: De
bewindvoerder, een Octopus, p. 545.

28. HR 30 juni 1995, NJ 1996/554, m.nt. Kortmann.
29. R.o. 3.9 en Van der Feltz I, p. 384-385.
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4.7 Rangorde boedelschulden bij een negatieve boedel

4.7.1 Onder een negatieve boedel30 wordt de situatie verstaan, waarin het totaal
der boedelschulden hoger is dan het boedelactief. Dit heeft tot consequentie dat
aan faillissementscrediteuren in het geheel geen uitkering kan worden gedaan
en dat de boedelcrediteuren dus niet integraal betaald kunnen worden. Hoe dan
te verdelen?

4.7.2 In de insolventiepraktijk leeft vrij algemeen de gedachte dat in een
dergelijk geval die boedelcrediteuren eerst moeten worden betaald, waar de
curator “niet onder uit kan”.31 Vrij algemeen leeft de gedachte dat dit geldt voor
die boedelcrediteuren, die daadwerkelijk door “toedoen van de curator” zijn
ontstaan of als crediteur met “feitelijke voorrang” of als “dwang”-crediteur
moeten worden beschouwd. Vrij algemeen neemt men aan dat indien een
boedelvordering uit de wet is ontstaan (met uitzondering van het salaris c.a. van
de curator) of “door toedoen van de Hoge Raad” deze achtergesteld zouden
moeten worden bij de eerder bedoelde categorieën.

Achterliggende gedachte daarbij is dat de curator de boedelschulden van die
eerstgenoemde categorieën (inclusief zijn eigen kosten) noodzakelijkerwijs
moet maken om tot vereffening van de boedel te komen en, indien hij die
niet zou betalen, men niet meer bereid is ten behoeve van de boedel werk-
zaamheden te verrichten, terwijl de boedelcrediteuren uit de wet en door
“toedoen van de Hoge Raad” de curator slechts “overkomen”. Of anders
gezegd: de praktijk wenst gaarne een onderscheid te maken in de rangorde
van boedelschulden in die zin dat bepaalde boedelschulden betaald moeten
worden vóór bepaalde andere, een onderscheid dat de Hoge Raad in het arrest
MeesPierson/Mentink nu juist lijkt te hebben verworpen, te weten het onder-
scheid tussen (bijzondere en algemene) faillissementskosten enerzijds en on-
eigenlijke boedelschulden anderzijds.

4.7.3 Ook de werkgroep vindt dat, in geval van een negatieve boedel, het de
voorkeur verdient dat de “eigenlijke” boedelschulden, te betitelen als “door
toedoen van de curator” in ruime zin, bij voorrang boven die uit de categorie
“uit de wet” en “door toedoen van de Hoge Raad” zouden moeten worden

30. Door Verstijlen aangeduid met de term “boedelfaillissement”, diss. p. 172 e.v.
31. Zie bijvoorbeeld de Insolad “Praktijkregels voor curatoren 2004” sub 6.4: “In het algemeen

voldoet de curator onmiddellijk de vorderingen van door hem ten behoeve van de boedel
ingeschakelde derden” en in de toelichting daarop:“Dat de curator in het algemeen door
hem ingeschakelde derden zo spoedig mogelijk betaalt voor hun diensten spreekt voor zich”.
Zie ook Wessels VII sub 7181.
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voldaan. Anders gezegd: de in bovenbedoeld (sub 4.5.1.) schema aangeduide
categorieën 3, 4, en 5 zouden in beginsel moeten prevaleren boven die van 1 en 2.
De werkgroep meent dat dit op verschillende wijzen is te onderbouwen.

4.7.4 De werkgroep constateert dat de wetgever per 1 januari 1992 (bij
invoering van het nieuw BW) in artikel 16 lid 2 Fw uitdrukkelijk heeft bepaald
dat bij een negatieve boedel de “door de rechtbank te bepalen faillissements-
kosten” en het salaris van de curator “bij voorrang boven alle andere schulden”
moeten worden voldaan. Deze bepaling is weliswaar ingevoerd per 1992, maar
was al vastgesteld in 1986, toen de arresten de Ranitz/Ontvanger en Mees-
Pierson/Mentink nog niet waren gewezen.32 Niet geheel duidelijk is daarbij wat
de wetgever dan precies onder de faillissementskosten (door de rechtbank te
bepalen!) verstaat.33

4.7.5 De werkgroep realiseert zich tevens dat de Hoge Raad enerzijds in het
arrest De Ranitz/Ontvanger34 heeft aangegeven dat bij een negatieve boedel de
boedelschulden volgens de daarvoor geldende wettelijke rangorde moeten
worden betaald en dat anderzijds in MeesPierson/Mentink is uitgemaakt dat
de Hoge Raad toen de categorie “oneigenlijke boedelschulden” niet heeft willen
honoreren, doch desalniettemin bieden zowel deze arresten als ook andere
uitspraken en de literatuur voldoende aanknopingspunten voor de voorgestane
oplossing.

4.7.6 In de eerste plaats dient daarbij bedacht te worden dat het in MeesPierson/
Mentink ging om een positieve boedel. De te beantwoorden rechtsvraag was in
feite of MeesPierson moest meebetalen (middels de omslag van de algemene
faillissementskosten) aan de hoge boedelvordering van de door de (toenmalige)
bedrijfsvereniging betaalde lonen over de opzegtermijn. In dat licht en tegen die
achtergrond kwam de Hoge Raad tot zijn conclusie, althans in het geval van een
positieve boedel. Dat wil niet zeggen dat de visie van de Hoge Raad ook zou
moeten gelden indien er sprake is van een negatieve boedel. Integendeel!
Expliciet overwoog de Hoge Raad:35

32. Zie Geschiedenis van de Faillissementswet deel 2-III, bij artikel 16, p. 37-46.
33. Verwezen wordt weliswaar (in de Memorie van Antwoord II p. 45-46), naar het toen nog

bestaande artikel 1195 lid 1 BW (oud), maar het aldaar bedoelde begrip “vereffenings-
kosten” is gebleken niet geheel eenduidig te zijn. Het lijkt er op dat hiermee m.n. slechts de
zogeheten “verschotten” van de curator zijn bedoeld. Zie bijv. Boekraad, diss. p. 194, en van
Galen, Kluwer’s losbladige Faillissementswet aant. 2 bij art. 16 Fw.

34. HR 28 september 1990, NJ 1991/305, m.nt. Van Schilfgaarde.
35. Zie rechtsoverweging 3.9.
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“Aan het voorgaande doet niet af dat in het geval dat de baten niet
voldoende zijn om alle boedelschulden c.q. kosten te voldoen met het oog op
hun onderlinge rangorde wél onderscheid moet worden gemaakt overeen-
komstig hetgeen is overwogen in HR 28 september 1990, NJ 1991, 305.”
(onderstreping werkgroep)

De Hoge Raad verwijst dus naar het arrest De Ranitz/Ontvanger, waarin de
Hoge Raad letterlijk zegt:36

“Als het boedelactief niet toereikend is om alle boedelschulden te voldoen,
moeten die schulden in beginsel naar evenredigheid van de omvang van elke
schuld worden voldaan, behoudens de daarvoor geldende wettelijke redenen
van voorrang. Dit laatste bepaalt ook de rang die toekomt aan hetgeen in
geval van faillissement kan gelden als kosten van uitwinning
en boedelredding, bedoeld in art. 1195 onder 1. BW, dan wel – in het tot
een gelijk resultaat leidend stelsel van titel 10 van Boek 3 NBW – als kosten
van executie en vereffening die zijn gemaakt, en vooraf uit de opbrengst
moeten worden voldaan, teneinde de “netto-opbrengst” te verkrijgen, die
onder de daarvoor in aanmerking komende schuldeisers moet worden
verdeeld. Onder die kosten vallen in elk geval het salaris en de verschotten
van curatoren, zoals ook strookt met het bepaalde in art. 250 Fw.”
(onderstreping werkgroep)

4.7.7 In het arrest De Ranitz/Ontvanger zegt de Hoge Raad derhalve dat de
kosten van executie en vereffening gaan vóór andere (boedel)vorderingen en in
MeesPierson/Mentink laat de Hoge Raad open dat, in geval van een negatieve
boedel, het onderscheid tussen (bijzondere of algemene) faillissementskosten
en “overige” boedelschulden wel mag worden gemaakt.

4.7.8 In de hierboven al genoemde proefprocedure tussen de Ontvanger en
Meulenberg q.q. voor de rechtbank te Zwolle37 oordeelde de rechtbank, mede
op basis van De Ranitz/Ontvanger, dat het onderscheid tussen bijzondere en
algemene faillissementskosten uitsluitend ziet op een situatie van een positieve
boedel. Bij een negatieve boedel kan volgens de rechtbank van een dergelijk
onderscheid in het geheel geen sprake zijn.

Voorts overweegt de rechtbank dat volgens dat arrest (De Ranitz/Ontvanger) de
curator met zijn salaris weliswaar een zeer hoge voorrangspositie heeft, maar
dat er sprake kan zijn van een situatie die meebrengt:

36. Rechtsoverweging 3.5.
37. Rb. Zwolle 12 januari 2000, JOR 2000/62, m.nt. Boekraad.
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“dat de zeer hoge voorrangspositie van de curator moet wijken voor de
belangen van andere boedelschuldeisers, bij voorbeeld bij boedelcrediteuren
die handelingen hebben verricht van wie de curator bij de verdere afwikkeling
van het faillissement afhankelijk is en zonder wie afwikkeling van de negatieve
boedel onmogelijk zou zijn.”38 (onderstreping werkgroep)

4.7.9 Boekraad39 maakt voor het geval van een negatieve boedel onderscheid in:
a. kosten van executie (bijzondere faillissementskosten in enge zin);
b. kosten van vereffening (algemene faillissementkosten);
c. overige boedelschulden.

Ook in het Voorontwerp Insolventiewet lijkt de Staatscommissie Kortmann
deze driedeling voor de negatieve boedel in gedachten te hebben. Immers, in
artikel 5.1.2. van het Voorontwerp en de bijbehorende toelichting40 wordt
dezelfde drieslag gemaakt:
a. Kosten om een bepaald goed te executeren (bijzondere faillissementskosten

in enge zin?);
b. Het salaris en de verschotten van de bewindvoerder, die in de toelichting

worden aangeduid als vereffeningskosten (algemene faillissementskosten?);
c. De overige boedelvorderingen, naar hun rangorde.

In al het bovenstaande zou al een eerste rechtvaardiging kunnen worden
gevonden van hetgeen men in de insolventiepraktijk als juist ervaart. Of simpel
gezegd: de curator moet de vrijheid hebben mensen in te huren en te betalen to
get things done.

4.7.10 Zowel Boekraad als Verstijlen41 wijzen bovendien op een aantal andere
arresten van de Hoge Raad, waarbij deze de doorbreking van de rangorde door
de curator heeft toegestaan en een feitelijke voorrang van boedelcrediteuren
heeft gehonoreerd.42 Dat betekent dat het de curator kan zijn toegestaan, indien
dat in het belang van de boedel is, in afwijking van de wettelijke rangorde
bepaalde boedelcrediteuren (bij voorrang) te voldoen. Ook hierin kan een

38. R.o. 4.5.
39. Boekraad, diss. hoofdstuk 5, meer in het bijzonder p. 229 e.v.
40. Kortmann-Faber, 2-IV, p. 62 en p. 136 e.v.
41. Boekraad, diss. par. 5.3.4., p. 206, e.v., en p. 229; Verstijlen, diss., hoofdstuk VII, par. 4,

p. 110, e.v.
42. Het gaat dan om de arresten van 12 maart 1981, NJ 1981/640 (Veluwse Nutsbedrijven), 12 mei

1989, NJ 1989/613 (Reco/Staat), alsmede 24 juni 1994, NJ 1995/368 (INB/Klützow).
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rechtvaardiging worden gevonden voor het in de praktijk gehanteerde onder-
scheid en levende rechtsgevoel.43

4.7.11 De werkgroep, indachtig de in de insolventiepraktijk levende wensen en
gezien de stand van de literatuur en hetgeen de jurisprudentie thans mogelijk
maakt, beveelt dan ook de afwikkeling van boedelcrediteuren bij een negatieve
boedel aan, in de hierna te geven volgorde, maar maakt daarbij de volgende
kanttekeningen:
a. De werkgroep negeert het voor positieve boedels geldende onderscheid

tussen bijzondere en algemene faillissementskosten, overeenkomstig het-
geen de rechtbank Zwolle heeft geoordeeld.44

b. De aanbevolen volgorde laat onverlet dat met (potentiële) boedelcrediteu-
ren andere separate afspraken kunnen worden gemaakt.45

c. Als de aanbevolen volgorde tot onaanvaardbare of onwenselijke gevolgen
zou leiden moet onder omstandigheden daarvan afgeweken kunnen worden.

4.7.12 De werkgroep beveelt dan in beginsel de volgende afwikkelingsvolgorde
aan:46

a. [Door curator reeds betaalde crediteuren met feitelijke voorrang];
b. Door curator aangegane verplichtingen jegens door hem ingeschakelde

derden;
c. Salaris en verschotten curator;
d. Preferente boedelcrediteuren overeenkomstig hun rangorde;
e. Overige (concurrente) boedelschulden.

43. Overigens bepleit Verstijlen (diss. p. 180) een systeem, zoals men dat ook Duitsland kent,
waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen oude en nieuwe boedelschuldeisers, vanaf
het moment dat duidelijk is dat er sprake is van een “boedelfaillissement”, en waarbij de
nieuwe boedelschuldeisers (veelal de schuldeisers die ontstaan door “toedoen van de
curator”) eerder worden betaald dan de oude boedelcrediteuren (die dan vaak uit de wet
zijn ontstaan dan wel “door toedoen van de Hoge Raad”). Zo ook Jongsma, Ars Aequi 2010,
december, p. 851-861.

44. Zie hiervoor sub 4.7.7. Op de workshop van 28 september 2010 was de overgrote
meerderheid van de aanwezigen dezelfde mening toegedaan.

45. Bijvoorbeeld dat de boedelvordering van een bepaalde crediteur (zoals de kosten van een
taxateur) pas betaald wordt na het salaris van de curator of uitsluitend wanneer een bepaalde
opbrengst is gerealiseerd.

46. Tijdens de workshop van 28 september 2010 kon de overgrote meerderheid zich hierin
vinden, al waren er ook enkelen die van een wat kritischer houding blijk gaven en vonden
dat de curator voor wat betreft zijn salaris altijd zou moeten voorgaan c.q. de curator de
vrijheid zou moeten hebben zelf te allen tijde de afwikkelingsvolgorde te bepalen.
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Voorbeeld: stel ↓ dan is de uitdeling als volgt ↓

opbrengst uitdeling

machine € 119.000 vordering uitkering

boedelcred.

uwv-1 loon
opzegtermijn

€ 60.000 verzekeraar € 5.000 € 5.000 a

uwv-2 pensioenpremie € 6.000 taxateur € 2.380 € 2.380 b

fiscus boedelbtw € 11.020 veilinghuis € 11.900 € 11.900 b

curator salaris € 35.700 curator € 35.700 € 35.700 c

taxateur taxatie
machine

€ 2.380 fiscus € 11.020 € 11.020 d

veilinghuis veilingkosten € 11.900 uwv-1 € 60.000 € 53.000 d

verhuurder-1 huur
opzegtermijn

€ 45.000 uwv-2 € 6.000 – e

verhuurder-2 ontruimingskos-
ten

€ 20.000 verhuurder-1 € 45.000 – e

verzekeraar premie
bca-vzk

€ 5.000 verhuurder-2 € 20.000 – e

totaal € 197.000 totaal € 119.000

4.8 Omzetbelasting

4.8.1 Zoals hiervoor in hoofdstuk 3 reeds is opgemerkt, behoort in een
faillissement van een ondernemer de aan de boedel in rekening gebrachte
omzetbelasting niet tot de “kosten”. Immers, dit bedrag kan de curator van de
belastingdienst terugvorderen.

Dat betekent dat zowel de bijzondere als algemene faillissementskosten van
deze omzetbelastingbedragen geschoond dienen te worden teneinde te komen
tot de juiste definitie en berekening van de faillissementskosten.

4.8.2 Slechts indien er over de boedelperiode sprake is van een negatief
omzetbelastingsaldo dient hiermee rekening te worden gehouden. Er is sprake
van een negatief omzetbelastingsaldo, indien de boedel per saldo boedel BTWaan
de fiscus heeft af te dragen. In dat geval dient dit aan de fiscus af te dragen bedrag
bij een positieve boedel evenwel niet onder de algemene faillissementskosten
gerangschikt te worden en niet bij de omslag te worden betrokken, doch ter zake
“extra comptabel” te worden gehouden (zie hiervoor uitgebreider sub 3.6.6),
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terwijl die in geval van een negatieve boedel onder de hiervoor sub 4.7.11.d
bedoelde preferente boedelschulden valt.

4.9 Financiële verslaglegging

4.9.1 De financiële registratie van de boedelschulden vindt plaats middels een
tweetal hulprekeningen (“dagboeken”).
• De eerste is de boedelrekening (tabblad “rekening” in het SFV-model),

waarin telkens, naast de opbrengsten, de betaalde boedelschulden worden
geregistreerd;

• De andere betreft een aparte lijst boedelcrediteuren (in het SFV-model het
tabblad “boedel”), waarop de aangemelde onbetaalde boedelschulden hun
neerslag vinden.

4.9.2 Zowel de betaalde als de onbetaalde boedelschulden worden opgenomen
in het financieel verslag.

4.9.3 Met betrekking tot de betaalde boedelschulden geldt:
a. Voor zover het betaalde bijzondere faillissementskosten betreft, waartegen-

over een reeds ontvangen opbrengst staat, worden die in mindering op die
opbrengst genomen in het deel “baten” van het financieel verslag.

b. Er kan sprake zijn van betaalde boedelschulden, die in potentie kunnen
(gaan) kwalificeren als bijzondere faillissementskosten, maar die kwalifi-
catie nog niet kunnen krijgen omdat er nog geen opbrengst tegenover staat.
Te denken valt dan bijvoorbeeld aan taxatiekosten betreffende een te
verkopen zaak of betaald griffierecht voor de incassoprocedure van een
debiteur. Omdat er nog geen opbrengst tegenover staat kunnen deze nog
niet als “bfk” worden gekwalificeerd en dus ook nog niet in mindering
strekken op een gerealiseerde opbrengst. In dat geval verdient het aanbeve-
ling om die betaalde boedelschulden dan te oormerken als potentiële
bijzondere faillissementskosten. Dat oormerken zou kunnen door die
boedelschulden op te nemen in het financieel verslag bij de “reeds betaalde
algemene faillissementskosten” en deze bijvoorbeeld van een * te voorzien.
Zodra er dan een opbrengst tegenover staat kunnen die dan in het financieel
verslag worden “overgebracht” naar “baten” en daar in mindering op de
opbrengst strekken.

c. Reeds betaalde algemene faillissementskosten worden geregistreerd in de
daarvoor bestemde categorie “reeds betaalde algemene faillissementskosten”.

4.9.4 De ingediende, maar onbetaalde boedelschulden worden op een aparte
lijst van boedelcrediteuren geregistreerd. Hierbij kan een onderscheid gemaakt
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worden tussen algemene faillissementskosten en (potentiële) bijzondere faillis-
sementskosten.

Zodra een van die boedelschulden wordt voldaan verdwijnt die uiteraard van de
lijst van boedelcrediteuren. De betaling wordt middels de boedelrekening
geregistreerd en komt dan terecht in het financieel verslag op een van de
manieren als sub 4.9.3 beschreven.

De reeds aangemelde maar nog niet betaalde boedelschulden worden in het
financieel verslag opgenomen in de categorie “nog te betalen algemene
faillissementskosten”. De potentiële bijzondere faillissementskosten zouden
ook hier kunnen worden voorzien van een *.

In het SFV-model is er in het financieel verslag in voorzien deze nog te betalen
algemene faillissementskosten te onderscheiden in de categorieën: superprefe-
rent, preferent en concurrent.

4.9.5 Ten aanzien van alle boedelschulden geldt dat die bruto worden opge-
nomen, dus inclusief de aan de boedel in rekening gebrachte BTW. In het
financieel verslag wordt vervolgens de tot de kosten behorende omzetbelasting
in een separate kolom weergegeven. Dat heeft dezelfde functie als ten aanzien
van de boedelbaten en hiervoor sub 3.7.5 genoemd, te weten:
• Het vergemakkelijkt het inzicht in en de aangifte van de boedel-BTW;
• Bij de uitdeling, en met name de berekening van de omslag van de

faillissementskosten, dienen zowel netto-opbrengsten van de verschillende
soorten actief (dus ook na aftrek van de bijzondere faillissementskosten) als
ook de algemene faillissementskosten van omzetbelasting “geschoond” te
zijn, teneinde de juiste berekeningen te kunnen maken.47

4.9.6 In het financieel verslag (in het SFV-model sub C) wordt het verschil
tussen de reeds ontvangen opbrengsten en de al betaalde boedelschulden tot
uitdrukking gebracht, resulterend in het dan aanwezige saldo op de boedel-
rekening. Op deze wijze wordt een controlemogelijkheid gecreëerd ten aanzien
van de juistheid van geboekte en naar het financieel verslag doorgeboekte
bedragen.

4.9.7 Zoals aangegeven leidt de aparte BTW-kolom ertoe dat snel inzicht wordt
gekregen in de vraag of de boedel BTW dient af te dragen dan wel van de fiscus

47. Ook hier geldt dat die netto-opbrengsten respectievelijk netto-kosten niet separaat zichtbaar
zijn gemaakt in het SFV-model, maar bij de latere berekeningen wordt van dit “opschonen”
wel gebruik gemaakt.

Boedelschulden

51



kan terugvorderen. In het SFV-model wordt deze berekening in het financieel
verslag sub E automatisch gegenereerd.

4.9.8 Aldus geeft het financieel verslag (in het SFV-model sub A tot en met E)
een totaaloverzicht van de boedelopbrengsten en boedelschulden per het
moment van verslaglegging. Het geeft dus per dat moment aan wat al dan
niet beschikbaar is voor de faillissementscrediteuren. Indien positief gaat het
dan om de secundaire netto-opbrengst als bedoeld in art. 3:277 BW.

4.9.9 In het financiële eindverslag zijn alle baten gerealiseerd. Dat betekent dat
dan dus ook alle bijzondere faillissementskosten zullen/kunnen zijn betaald en
er dus bij de uitgaven als bedoeld in art. 180 Fw (zowel ten aanzien van de
betaalde boedelschulden als met betrekking tot nog te betalen boedelschulden)
uitsluitend sprake is van algemene faillissementskosten.
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5. Faillissementsschulden

5.1 Algemeen

5.1.1 In de Faillissementswet zelf is weinig over de faillissementschulden te
vinden. De grondslag voor deze schulden is titel 10 van Boek 3 BW, betreffende
het verhaalsrecht op goederen. Uitgangspunt daar is art. 3:277 BW, waar in lid 1
de zogeheten paritas creditorum, de gelijkheid van schuldeisers, is geregeld.
Iedereen is volgens dit artikel gelijk, behoudens de door wet erkende redenen van
voorrang.

In lid 2 van ditzelfde artikel is bepaald dat schuldeiser en schuldenaar bij
overeenkomst kunnen bepalen de vordering van de schuldeiser jegens alle of
bepaalde andere schuldeisers een lagere rang neemt dan de wet hem toekomt.

5.1.2 Aldus kennen we in feite drie soorten faillissementschulden:
• Concurrente schulden;
• Preferente schulden;
• Post-concurrente (achtergestelde) schulden.

Alle schulden zijn concurrent tenzij een vordering preferent of post-concurrent
is.1

Ten aanzien van de concurrente schulden valt als groep niet zo veel te zeggen.2

Dat is anders ten aanzien van de preferente en post-concurrente schulden.

5.2 Preferente crediteuren

5.2.1 In art. 3:278 BW is bepaald dat voorrang voortvloeit uit pand, hypotheek
en voorrecht en andere in de wet aangegeven gronden.

Voorrechten ontstaan alleen uit de wet.

1. Uiteraard dienen de faillissementschulden te worden onderscheiden van de boedelschulden
dan wel de niet-verifieerbare schulden, zoals in het vorige hoofdstuk bedoeld.

2. Denk overigens bij faillissementen van een groep vennootschappen aan mogelijke inter-
company vorderingen en schulden en eventuele vorderingen en schulden uit hoofde van
regres.
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Voorrechten kunnen rusten op bepaalde goederen of op alle tot een vermogen
behorende goederen:
a. Het voorrecht op bepaalde goederen is o.a. geregeld in de artikelen 283-287

Boek 3 BW. Deze opsomming is evenwel niet limitatief. In andere boeken
van het BWen in vele andere wetten zijn dergelijke voorrechten op bepaalde
goederen te vinden;

b. Voorrechten op alle goederen worden in Boek 3 van het BW genoemd in
artikelen 288-289. Ook deze opsomming is niet limitatief. Dergelijke
algemene voorrechten zijn ook elders te vinden.

Het retentierecht geeft krachtens artikel 3:292 evenzeer voorrang. Dat geldt ook
voor de schadevordering ex artikel 3: 264 lid 7 en artikel 3:282 BW.3

Verwant aan de voorrechten kunnen genoemd worden: het recht van reclame en
de mogelijkheid van een crediteur om in een faillissement te verrekenen. Zulks
hoewel deze beide niet behoren tot de eigenlijke voorrangsrechten.

5.2.2 Ten aanzien van de voorrang als bedoeld in art. 3:278 BW is in beginsel
ook een rangorde bepaald:
a. Uitgangspunt is dat pand en hypotheek boven voorrecht gaan (art. 3:279

BW). Dat is slechts anders indien de wet dat bepaalt.
b. Voorrechten op bepaalde goederen gaan boven voorrechten op alle

goederen (art. 3:280 BW). Ook hier weer tenzij de wet anders bepaalt.
c. Voorrechten op bepaalde goederen zijn gelijk in rang, tenzij de wet anders

bepaalt (art 3:281 lid 1 BW).
d. Voorrechten op alle goederen worden uitgeoefend in de volgorde, waarin

de wet hen plaatst (art. 3:281 lid 2 BW).

5.2.3 Het onderscheid tussen voorrechten op bepaalde goederen (“bijzondere
preferenties”) en voorrechten op alle goederen (“algemene preferenties”) is niet
alleen van belang voor de onderlinge rangorde van die rechten, doch ook voor
de vraag of er wel of niet omslag van algemene faillissementskosten moet
plaatsvinden. Want als er geen bijzondere preferenties (en/of geen 57-3-actief)
zijn behoeft bij de door de boedel gerealiseerde opbrengsten geen onderscheid
gemaakt te worden tussen datgene wat in hoofdstuk 2 als onderscheid is
aangeduid tussen vrij actief enerzijds en gebonden actief anderzijds. Het effect
is dat de algemene faillissementskosten dan niet behoeven te worden omge-
slagen over deze verschillende soorten (primaire netto-) opbrengsten, doch deze

3. Het begrip voorrang komt ook voor in artikel 16 Fw. Het gaat hier om de faillissements-
kosten en het salaris van de curator, die gewoon boedelschulden zijn en eigenlijk niet thuis
horen in deze ranking van faillissementscrediteuren.
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opbrengsten kunnen dan “op één hoop” worden genomen en de algemene
faillissementskosten kunnen daarop dan in mindering strekken.4 (Voor de
verhouding van deze boedelopbrengsten met het in hoofdstuk 2 bedoelde 57
lid 3-actief wordt verwezen naar het volgende hoofdstuk).

5.2.4 Omdat, als aangegeven, de voorrang niet alleen in titel 10 van Boek 3 BW is
geregeld, doch ook elders in het BW dan wel in andere wetten, is niet aanstonds
duidelijk wie nu voorrang heeft boven wie. Vandaar dat in het verleden en heden
door velen pogingen zijn ondernomen om de verschillende soorten van voorrang
in één preferentielijst samen te vatten.5

De werkgroep heeft een hernieuwde poging gedaan de preferentielijst te actua-
liseren. De werkgroep heeft daarbij geabstraheerd van de talrijke voorrechten op
schepen en luchtvaartuigen, vanwege het feit dat deze zich in de praktijk van het
faillissementsrecht slechts bij hoge uitzondering aandienen en te vinden zijn bij de
in vorige voetnoot genoemde overzichten. De werkgroep heeft zich derhalve
beperkt tot het recht van voorrang op andere goederen dan schepen en lucht-
vaartuigen. De lijst is niet alleen zoveel mogelijk geactualiseerd, doch tevens is
per voorrangsitem aangegeven, indien telkens aan de orde, welke afwijkingen of
hogere of lagere rangen ten aanzien van ieder item gelden. De door de werkgroep
samengestelde lijst is als hoofdstuk 9 separaat opgenomen.

5.2.5 Soms leidt de door wetgever aangegeven verhouding tussen preferenties
tot onoplosbare botsingen. Als preferentie A voorrang heeft boven preferentie B,
die op haar beurt voorrang heeft boven preferentie C, doch deze laatste weer gaat
voor preferentie A ontstaan er “Escherachtige” rangordeproblemen.6

De werkgroep realiseert zich dat ook zij onoplosbare puzzels niet kan oplossen.
Aanbevolen wordt in dergelijke gevallen, zo mogelijk in overleg met de meest
betrokken crediteuren, naar een zo praktisch mogelijke afwikkeling te streven.

4. Boekraad, diss. p. 135; A. van Hees in: De bewindvoerder, een Octopus, p. 547; Wessels VII
nr. 7177; SDU, Commentaar Insolventierecht, art. 182, nummer C.1.4; Couwenberg-Peters,
p. 49.

5. Zie de preferentielijsten van H. Stein in Advocatenblad 1994 (p. 806-813), 1995 (p. 194-197),
1997 (p. 1255-1257); Couwenberg-Peters, p. 99 e.v.; SDU, Commentaar Insolventierecht
art. 180 nummer C.2.2.3, Kluwer, Groene Serie Faillissementswet, bijlage V (bewerking
Fikkers).

6. De beeldspraak is van Vriesendorp in: Het actuele recht, p. 233; zie voorts Van Mierlo, De
curator een Octopus, p. 81 e.v., alsmede Boekraad in: Onzekere Zekerheid, p. 59 e.v.
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5.3 Post-concurrente crediteuren

5.3.1 Zoals het tweede lid van art. 3:277 BW aangeeft is de achterstelling van
een vordering gebaseerd op een contractuele afspraak.7

Bij de achtergestelde vorderingen kan een onderscheid worden gemaakt in:8

• Generieke achterstelling;
• Specifieke achterstelling.

Bij een generieke achterstelling is sprake van een of meer crediteuren, die hun
vordering hebben achtergesteld ten behoeve van alle andere crediteuren.

Bij een specifieke achterstelling heeft men afgesproken dat de vordering van de
crediteur slechts is achtergesteld bij een of meer andere specifiek bepaalde
crediteuren.

5.3.2 Indien sprake is van een generieke (onbeperkte) achterstelling leidt dat in
de praktijk niet tot uiteindelijke uitdelingsproblemen. De achtergestelde credi-
teur zal niets ontvangen zolang niet alle andere crediteuren zijn voldaan.

5.3.3 Anders kan dit liggen bij een specifieke of beperkte achterstelling:
a. Er kan dan op de eerste plaats sprake zijn van een onoplosbare Escher-

achtige puzzel als hiervoor bedoeld bij de preferentierangorde. De vorde-
ring van A is achtergesteld bij die van B, die is achtergesteld van C, wiens
vordering op haar beurt weer is achtergesteld bij die van A. Ook hier wordt
aanbevolen in overleg met de betrokkenen te bezien of een praktische
oplossing mogelijk is;

b. Dan is er de wat meer “gewone” specifieke achterstelling, waarbij de
vordering van A is achtergesteld bij die van B, maar niet bij die van C en D.
Deze situatie is beschreven door Spinath.9 De werkgroep beveelt aan de
door Spinath gekozen oplossing (zie aldaar sub 4) te volgen.

7. Betoogd wordt wel dat een achterstelling ook kan ontstaan op andere gronden. Zie
bijvoorbeeld Wessels, De Achtergestelde Lening sub 1.5 en Schimmelpenninck, TvI 2003,
p. 239 e.v. Vide ook de uitspraak van de Rb. Breda inzake Louwerier/Grote Oude
Bevelsborg (JOR 2010/293), waarin een vordering van een aandeelhouder als informele
kapitaalstorting is betiteld en op gronden van redelijkheid en billijkheid door de rechtbank is
achtergesteld.

8. Spinath (zie aldaar hoofdstuk 2) maakt ook nog het onderscheid tussen eigenlijke en
oneigenlijke achterstelling.

9. Zie aldaar sub 5.4.1. Zie ook Wessels in NIBE-reeks p. 66, alsmede A. van Hees, diss.
p. 112.
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Deze komt er op neer dat de vorderingen van de “senior” en de “junior”10 bij
elkaar worden opgeteld, en vervolgens de achtergestelde junior pas krijgt
betaald als de senior volledig is voldaan.

Ergo: stel dat A (alleen achtergesteld bij B), B, C en D ieder € 5.000 te
vorderen hebben en er is € 12.000 beschikbaar, dan ontvangen C en D ieder
hun “normale” aandeel van € 3.000, B vervolgens € 5.000 en A het restant
van € 1.000.11

opbrengst € 12.000 uitdeling

vordering uitkering

crediteuren

A (<B) € 5.000 A (<B) € 5.000 € 1.000

B (>A) € 5.000 B (>A) € 5.000 € 5.000

C € 5.000 C € 5.000 € 3.000

D € 5.000 D € 5.000 € 3.000

totaal € 20.000 totaal € 12.000

5.4 Omzetbelasting

5.4.1 Krachtens artikel 29 lid 2 van de Wet op de Omzetbelasting heeft de fiscus
een vordering op de gefailleerde, indien deze aan hem in rekening gebrachte
omzetbelasting heeft verrekend met of heeft terugontvangen van de fiscus,
terwijl vervolgens in het kader van de afwikkeling van het faillissement de
betreffende crediteur van de gefailleerde niet (integraal) wordt voldaan. Dit heet
kortweg: de 29-2 vordering. Deze vordering is een preferente faillissements-
vordering.12

5.4.2 In de praktijk is het bepaald niet ongebruikelijk dat de fiscus deze 29-2 claim
berekent aan de hand van een hem door de curator verstrekte crediteurenlijst. De

10. In het gegeven voorbeeld in A de senior en B de junior.
11. Zie voor de bezwaren van de andere mogelijke oplossingen: Spinath, p. 23-24, die dit

cijfervoorbeeld heeft uitgewerkt.
12. Tekstra, Fiscale aspecten van insolventies, p. 260 en Boekraad, diss. p. 254-255. Ook de

fiscus zelf met verwijzing naar HR 1 juli 1997, BNB 1997/368. Anders: Van Oers, diss.
p. 60-61, die van mening is dat het zou gaan om een niet-verifieerbare vordering.
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fiscus kijkt dan hoeveel het totale crediteurenbedrag beloopt en berekent op basis
hiervan zijn claim.13

Deze gang van zaken is onjuist en leidt ertoe dat in veel gevallen de betreffende
vordering (veel) te hoog is. Daarvoor zijn verschillende redenen aan te geven:
a. Het gaat in de eerste plaats om de aan de gefailleerde daadwerkelijk in

rekening gebrachte omzetbelasting. Bij vele soorten schulden is geen
sprake van BTW:
• Er kan sprake zijn van een verleggingsregeling voor de omzetbelas-

ting;
• Een buitenlandse leverancier behoeft over het algemeen geen omzet-

belasting in rekening te brengen;
• Omzetbelasting is ook niet aan de orde bij vorderingen uit hoofde van

schadevergoeding of geldlening;
• Ook sommige andere crediteuren plegen geen “voordruk” te leveren,

zoals met betrekking tot de vorderingen van Kamers van Koophandel,
Waterschappen, gemeentelijke heffingen, schulden uit hoofde van
verzekeringen e.d.

b. De fiscus heeft slechts een vordering indien de gefailleerde de hem in
rekening gebrachte omzetbelasting daadwerkelijk heeft verrekend of heeft
terugontvangen. Dat betekent dat, indien en voor zover dat (nog) niet aan de
orde is geweest, de door de betreffende crediteuren in rekening gebrachte
omzetbelasting geen onderdeel mag uitmaken van de 29-2 vordering:
• Dat geldt bijvoorbeeld in de eerste plaats voor de omzetbelasting van

crediteuren op facturen tot aan faillissementsdatum, die nog niet in een
aangifte omzetbelasting zijn betrokken;

• Doch zelfs wanneer per datum faillissement van alle dan ontvangen
facturen aangifte omzetbelasting wordt of is gedaan, dan plegen in de
praktijk tot lang na faillissementsdatum crediteuren nog facturen te
versturen voor leveringen en/of diensten, verricht vóór de datum van
faillietverklaring;

c. De 29-2 vordering behoeft niet alleen betrekking te hebben op concurrente
of post-concurrente crediteuren, ook in de vorderingen van preferente
crediteuren kan er sprake zijn van BTW heffing.14

5.4.3 Het moge duidelijk zijn dat het simpelweg op basis van de lijst van
concurrente crediteuren (doen) vaststellen van de 29-2 claim onjuist is en veelal

13. Een welwillende belastingdienst wil dan nog wel eens buitenlandse crediteuren buiten
beschouwing laten, ervan uitgaande dat die geen omzetbelasting in rekening hebben gebracht.

14. Bijvoorbeeld in het geval van kosten tot behoud (3:284 BW), bearbeiding van een zaak
(3:285 BW) en vorderingen waarvoor het retentierecht geldt.
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zal leiden tot een te hoge (en soms tot een aanzienlijk te hoge) preferente
faillissementsvordering van de fiscus. Naar de mening van de werkgroep dient
de curator bij het vaststellen van de 29-2 claim het voortouw15 te nemen, door
zo zuiver mogelijk in kaart te brengen welke crediteuren omzetbelasting hebben
gerekend en welke omzetbelasting door de failliet daadwerkelijk is verrekend/
terugontvangen.16

Dat kan door uit te gaan van het door de failliet gehanteerde crediteurenbe-
stand17 en tevens uit te gaan van de laatste door de failliet gedane aangifte
omzetbelasting, en aldus na te gaan welke omzetbelasting door gefailleerde
reeds als voordruk is “aangegeven” en dus in een naheffingsaanslag c.q.
teruggave beschikking is verwerkt. Door vervolgens separaat de omzetbelasting
te registreren van die crediteuren, die nog niet in enige aangifte zijn betrokken
kan het relevante onderscheid ten behoeve van de 29-2 claim van de fiscus
worden aangebracht.

5.4.4 Aldus kan op basis van de door de curator verstrekte gegevens en
berekeningen van reeds in aangiftes opgenomen omzetbelasting de fiscus
gevraagd worden om een voorlopige aanslag ex 29-2 op te leggen. Deze
aanslag dient voorlopig te zijn, omdat de definitieve 29-2 claim afhankelijk is
van de vraag of de betreffende crediteuren geheel of partieel betaald zullen
worden. De “voorlopige” aanslag wordt dan gebaseerd op de veronderstelling
dat aan de faillissementscrediteuren (preferente/concurrente/postconcurrente)
geen enkele uitkering kan worden verstrekt.18

Hoe die 29-2 vordering te berekenen, indien crediteuren uiteindelijk een
uitkering uit de boedel zullen krijgen, wordt hierna in hoofdstuk 6 aangegeven.

15. Het is niet geheel duidelijk of de curator op grond van het systeem van de wet OB en op
basis van art 43 AWR van rechtswege verplicht is aangifte te doen. Een dergelijke
verplichting kan wel desgevorderd op hem komen te berusten en hij heeft in ieder geval
de bevoegdheid dat te doen.

16. Als aanstonds duidelijk is dat er sprake is van een negatieve boedel dient dit natuurlijk geen
enkel praktisch belang. Dat belang is er echter wel ingeval van een positieve boedel, zelfs als
er geen uitkering zal volgen aan concurrente crediteuren en er sprake is van een vereen-
voudigde afwikkeling. Want in dat geval is het op juiste wijze vast stellen van de preferente
fiscale vordering wel relevant.

17. Die veelal middels Excel te transporteren is naar een door de curator op te maken
crediteurenlijst.

18. Hoewel de belastingdienst er vaak geen probleem van maakt om deze aanslag als
“voorlopig” te zien en deze ambtshalve te verminderen als er wel uitkering volgt, dient
men er op bedacht te zijn dat het eigenlijk gaat om een gewone definitieve aanslag, die
formele rechtskracht krijgt als men daartegen niet tijdig bezwaar maakt. Men is in dat geval
dus afhankelijk van de “bereidwilligheid” van de fiscus.
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Hier wordt er evenwel op gewezen dat betaling ook op andere wijze dan
uiteindelijk via een uitdelingslijst kan geschieden en dat betaling, al dan niet
tussentijds, op deze andere wijze ook zeker van invloed is op de (voorlopige)
29-2 vordering. Gewezen wordt bijvoorbeeld op:
a. De betreffende crediteur is ook debiteur van de failliet en beroept zich op

verrekening, waardoor zijn vordering geheel of ten dele tenietgaat. Dit is
uiteraard een vorm van betaling;

b. Een faillissementscrediteur positioneert zich als dwangcrediteur en krijgt,
als boedelschuld, door de curator betaald;

c. De vordering van een crediteur gaat teniet door het trekken van een
bankgarantie of door het aanspreken van een borg e.d.;

De curator moet een en ander administratief verwerken door de voorlopige 29-2
claim dienovereenkomstig te (doen) verminderen.

5.4.5 De vraag is wat de status is van de BTW, die door crediteuren aan de failliet
in rekening worden gebracht ter zake van vorderingen, die zijn ontstaan vóór het
faillissement, doch waarvan de factuur dateert van na faillietverklaring.

Voor zover deze crediteur in het geheel niets op deze vordering betaald zal
krijgen is er niets aan de hand. De BTW op deze factuur kan niet worden
teruggevorderd.19 Anders ligt het indien deze crediteur wel geheel of partieel
betaald zal worden. Immers, er ontstaat dan een recht op teruggave van BTW.
De vraag is of dit dan een boedelvordering is of niet. Ervan uitgaande dat hier
het factuurstelsel geldt20 lijkt hier sprake van een boedelvordering. Deze is niet
verrekenbaar met de 29-2 claim als preferente faillissementsvordering van de
fiscus. Deze dient dan ook uiteindelijk meegenomen bij de slotaangifte van de
boedel BTW.

5.5 Verificatie van vorderingen

5.5.1 Voor de verificatie van de faillissementvorderingen in het algemeen wordt
verwezen naar de vijfde afdeling van de Faillissementswet, de artikelen 108-137.
In dit rapport wordt slechts gewezen op het navolgende.

19. Wellicht zou men kunnen stellen dat terugvordering op basis van de ontvangen factuur wel
mogelijk is (zelfs als boedelvordering), maar dan staat dan tegenover dat dit bedrag de
boedel dan weer verschuldigd wordt aan de fiscus, juist omdat de crediteur in het geheel
niets krijgt betaald. Per saldo dus nihil.

20. Zie Tekstra, Fiscale aspecten van insolventies, p. 256: “aftrek/verrekening kan pas plaats-
vinden in het tijdvak van ontvangst van de factuur”.
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5.5.2 Als een schuldeiser zijn vordering niet (tijdig) bij de curator heeft
ingediend, heeft hij verschillende mogelijkheden om dit verzuim te herstellen.
• Als hij uiterlijk twee dagen vóór de verificatievergadering de vordering

alsnog indient en op de vergadering verificatie verzoekt, wordt zijn vorde-
ring geverifieerd, indien de curator noch de aanwezige schuldeisers daarte-
gen bezwaar hebben (art. 127 lid 1 Fw).

• Een buitenlandse crediteur kan zich nog melden tot op de verificatievergade-
ring, indien deze, vanwege het feit dat hij in het buitenland woont, zijn
vordering niet eerder had kunnen indienen (art. 127 lid 3 Fw).

• Op grond van art. 173a Fw kan de curator op de verificatievergadering
voorstellen het bedrijf van de failliet voort te zetten. Het kan zijn dat daarover
een nadere vergadering wordt gehouden. Op die vergadering kunnen vorde-
ringen, die niet tijdig waren ingediend, alsnog worden geverifieerd.

• Een soortgelijke vergadering over voortzetting van het bedrijf kan ook
worden gehouden als een homologatie van een akkoord is geweigerd. Ook
op die vergadering kan nog een vordering worden geverifieerd (art. 173c
lid 3 Fw).

• Op grond van art. 178 Fw kan de rechter-commissaris een vergadering van
schuldeisers beleggen, nadat de verificatievergadering is gehouden, om hen
te raadplegen over de wijze van boedelvereffening. Ook op die vergadering
kunnen nog schuldvorderingen worden geverifieerd.21

• En als een crediteur zijn verzuim al niet hersteld heeft op een van de
hiervoor aangegeven wijzen kan hij, als er een uitdelingslijst ligt, hiertegen
ook nog verzet aantekenen. En dat kan hij ook doen wanneer hij zijn
vordering voor een te laag bedrag heeft ingediend en voor dit lage bedrag is
geverifieerd (art. 186 Fw).

• Ook als een faillissement heropend wordt omdat een gehomologeerd
akkoord bij vonnis wordt ontbonden, kunnen in dit heropende faillissement
niet eerder geverifieerde vorderingen alsnog voor verificatie in aanmerking
komen (art. 168 Fw).

• Als een crediteur bij indiening van de vordering vergeet aanspraak te maken
op voorrang dan kan dat verzuim nog op de verificatievergadering worden
hersteld. Maar dat is dan ook de enige mogelijkheid. Want als een vordering
eenmaal als concurrente vordering is geverifieerd dan heeft deze erkenning
op grond van art. 121 lid 4 Fw kracht van gewijsde. Een eventueel verzuim
kan niet worden hersteld op een nadere (verificatie)vergadering. En even-
min middels verzet tegen de uitdelingslijst. Verzet tegen de uitdelingslijst is
immers slechts mogelijk als men een vordering niet of voor een te laag
bedrag heeft opgegeven. (art. 186 Fw).

21. Zie ook HR 19 november 2010, JOR 2011/61 (Vivendi/Elektrim) en Rb. Amsterdam
10 november 2010, LJN:BP7351.
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5.5.3 De wet voorziet niet in de mogelijkheid dat een crediteur voor een te hoog
bedrag blijkt te zijn geverifieerd. In dat geval ligt het voor de hand aan te nemen
dat de crediteur recht heeft op de vordering waarvoor hij is geverifieerd. Dat
laat onverlet dat een crediteur, om welke reden dan ook, na de verificatiever-
gadering en vóór de uitdeling afstand kan doen van zijn vordering of een deel
ervan. Als dat ondubbelzinnig blijkt doet deze crediteur voor dat deel van de
vordering niet mee in de uitdeling, hetgeen betekent dat hetgeen voor uitdeling
beschikbaar is over een minder hoog bedrag aan vorderingen wordt verdeeld.

5.6 Financiële verslaglegging

5.6.1 De werkgroep beveelt aan de faillissementschulden in separate lijsten op
te nemen. Separaat wil zeggen: aparte lijsten voor preferente crediteuren
respectievelijk concurrente crediteuren en achtergestelde crediteuren. Deze
lijsten zijn voorlopig (ingediend), zo lang de schulden niet middels een
verificatievergadering (of een renvooiprocedure22) zijn erkend, en die worden
eerst daarna definitief.

5.6.2 Het is niet zo zinvol om van meet af aan in alle gevallen onderscheid te
maken in voorlopig erkende dan wel voorlopig betwiste schulden. Immers:
• Gezien het hoge percentage faillissementen dat thans eindigt zonder dat aan

(m.n. concurrente of post-concurrente) faillissementscrediteuren een uitkering
kan worden gedaan is het niet economisch dat de curator al van begin af aan
veel tijd spendeert aan het onderzoek naar de juistheid van de vorderingen;

• Vaak zien (uiteindelijke) betwistingen op ten onrechte gevorderde rente-
bedragen of (buitengerechtelijke) kosten e.d. ten aanzien van op zich wel te
erkennen schulden.

Het splitsen van schulden van deze crediteuren en het aanmaken van aparte
lijsten is onnodig administratief belastend. Het ligt dan veeleer voor de hand op
de voorlopige lijst een aparte kolom op te nemen met “opmerkingen”, waarin
bijvoorbeeld kan worden vermeld dat de gevorderde rente en kosten betwist
worden. Dat laat natuurlijk onverlet dat ingediende vorderingen, die om welke
redenen dan ook integraal betwist worden, wel op een aparte lijst van voorlopig
betwiste faillissementsschulden kunnen worden opgenomen.

5.6.3 Bij de voorlopige lijsten kan dan een onderscheid gemaakt worden tussen
een intern gehanteerde lijst en een externe lijst, die beknopter is en bij de
tussentijdse verslagleggingen separaat als bijlage kan worden gevoegd.

22. In geval van een vereenvoudigde afwikkeling is er geen verificatievergadering, doch is
art. 137b Fw van toepassing en via het derde lid van dit artikel de leden 1-3 van art. 122 Fw.
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5.6.4 In het SFV-model bevatten de interne lijsten naast de algemene gegevens
van de crediteuren (n.a.w.-gegevens, referenties e.d.) de volgens de boekhou-
ding van de failliet23 openstaande schulden per crediteur en de daarin opge-
nomen BTW-bedragen.24 Als dan vervolgens, na aanschrijving door de curator,
de crediteuren hun vorderingen indienen kunnen deze in separate kolommen
worden geregistreerd naar hun totalen en voor de daarin opgenomen BTW. In
de kolom “opmerkingen” van de voorlopig interne lijst kunnen dan allerlei
aantekeningen worden gemaakt, zoals de hiervoor al bedoelde opmerking dat
bijvoorbeeld rente en kosten betwist worden, dan wel dat het gaat om een
schuld uit hoofdelijkheid e.d.

5.6.5 Bij de (voorlopig interne) lijst van preferente vorderingen is het raadzaam
onderscheid te maken tussen:
• schulden met voorrang op bepaalde goederen;
• schulden, die bevoorrecht zijn op alle goederen.

In het SFV-model (het tabblad “preferenten”) kan in een aparte kolom worden
aangegeven op basis van welke wetsbepaling de vordering voorrang heeft.
Tevens kan in een separate kolom (“label van berekening”) nog eens worden
aangegeven om wat voor soort voorrang het gaat. Indien daarvan gebruik wordt
gemaakt en de betreffende kolom juist wordt ingevuld is de consequentie
hiervan dat allerlei berekeningen, onder andere in het kader van 57-3-inbreng
en omslag algemene faillissementskosten e.d., automatisch in dat model worden
uitgevoerd.

5.6.6 Ten aanzien van de post-concurrente schulden is het evenzeer raadzaam in
een aparte kolom “rangorde” te vermelden of er sprake is van een generieke
achterstelling, dan wel een achterstelling ten behoeve van bepaalde te noemen
specifieke crediteuren.

5.6.7 De externe lijsten kunnen aanzienlijk beknopter zijn en kunnen zich
beperken tot naam en woonplaats van de crediteur en de door deze ingediende
totaalvordering, voor zover het concurrente crediteuren betreft. Ten aanzien van
de preferente crediteuren zou dan de aard van hun voorrecht kunnen worden
genoemd en met betrekking tot de post-concurrente crediteuren ten aanzien van
welke crediteur(en) men wordt geacht te zijn achtergesteld.

23. Die veelal naar Excel is te transporteren en eenvoudig in deze lijst kan worden geïncorpo-
reerd.

24. Op basis van deze BTW-kolom en de laatste BTW-aangifte van de failliet kan dan worden
bezien hoe groot, in beginsel, de 29-2 claim is.
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5.6.8 De vraag rijst wanneer de externe lijsten “naar buiten” worden gebracht,
waarbij tevens de vraag aan de orde is of en in hoeverre de persoonsgegevens
van crediteuren bescherming behoeven.25

De Faillissementswet zelf geeft in ieder geval drie momenten aan, waarop de
crediteurenlijsten moeten worden gedeponeerd en kunnen worden geraad-
pleegd:
a. In artt. 96-97 Fw is bepaald dat de curator in het kader van de daar

bedoelde boedelbeschrijving de namen en woonplaatsen van de schuldei-
sers, alsmede het bedrag hunner vorderingen op een staat van baten en
schulden moeten opnemen, die kosteloos ter inzage van eenieder op de
griffie moet worden neergelegd.

b. Artt. 112-114 Fw regelen dat voorafgaande aan de verificatievergadering de
lijsten met erkende en betwiste crediteuren, met het bedrag van hun
vorderingen, voor een ieder ter inzage liggen ter griffie.

c. Artt. 180-183 Fw geven aan dat op de uitdelingslijst de namen der
schuldeisers en de voor hen geverifieerde bedragen moeten worden
opgenomen en dat die (door de RC goedgekeurde) uitdelingslijst ter griffie
ter inzage ligt van de schuldeisers, zodat zij daar zo nodig bezwaar tegen
kunnen maken.

Ook de Recofa-richtlijnen vermelden26 dat bij het eerste of tweede openbare
verslag een lijst van bekende schuldeisers wordt gevoegd.

De wettelijke bepalingen dateren van lang vóór het internet tijdperk, terwijl de
Recofa-richtlijnen er ook nog niet van uitgaan dat verslagen op internet
gepubliceerd moeten worden. Inmiddels is echter aan curatoren het verzoek
gedaan (het is – nog – geen verplichting) tot publicatie van de faillissements-
verslagen (van niet-natuurlijke personen), met ingang van 1 augustus 2010, in
het Centraal Insolventieregister (CIR) op rechtspraak.nl.27

De vraag is gerezen of de privacy van crediteuren bescherming behoeft
respectievelijk in welk stadium hun namen en woonplaatsen en de bedragen
van hun vorderingen aan de (internet)openbaarheid zouden moeten worden
prijsgegeven.

25. Zie hierover Engberts, Faillissementsverslagen op Internet: Zijn we op de goede weg?, TvI
2008, 48, p. 295. Zie tevens Van den Berg Hiemstra, Publiceren van faillissementsverslagen
op internet, TvI 2010, 5, p. 104, alsmede Mulder, Jaarboek Insolad 2007, p. 96 e.v.

26. Recofa Richtlijnen 2009 sub 3.2.2.
27. Zie brief van De Rechtspraak van 15 juli 2010 over “digitaal indienen en publiceren

insolventies”, met bijbehorende brochure.
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Per saldo komt de werkgroep28 , mede gezien hetgeen in de literatuur29 en door
het Cbp (College bescherming persoonsgegevens)30 is aangevoerd, tot de
conclusie dat er geen belemmeringen zijn tot openbaarmaking van gegevens
met betrekking tot individuele schuldeisers, mits beperkt tot naam, woonplaats
en het bedrag van de ingediende vordering (zolang er geen verificatie in zicht
is) respectievelijk van de voorlopige erkende of voorlopig betwiste vordering
(als de verificatievergadering aanstaande is) respectievelijk van de erkende of
betwiste vordering (als de verificatievergadering heeft plaats gevonden).
Wenselijk daarbij is dat:
• De crediteur vooraf is gemeld dat, na indiening van zijn vordering, openbaar-

making van naam, woonplaats en bedrag van de vordering zal plaatsvinden;
• Bij publicatie op internet de betreffende site voor zoekmachines zal zijn

afgeschermd.31

5.6.9 De werkgroep beveelt aan de diverse externe crediteurenlijsten bij elk
financieel verslag als bijlage over te leggen, teneinde daarover zo transparant
mogelijk te zijn. In het financieel verslag zelf kan dan volstaan worden met het
weergeven van de totalen van hetgeen de diverse soorten faillissementscredi-
teuren te vorderen hebben.

5.6.10 Dat laatste geschiedt in het financieel verslag van het SFV-model sub F.
Er wordt dan in dat model tevens een berekening gemaakt van het voorlopig
tekort. Immers, in het financieel verslag wordt hier weergegeven wat het saldo
van de boedelrekening is, wat aan boedel-BTW af te dragen dan wel te
ontvangen is en wat overigens nog aan boedelschulden betaald moet worden.
Het geeft dan naar de stand van dat betreffende financieel verslag aan wat er op
dat moment beschikbaar lijkt te zijn voor faillissementscrediteuren. De faillisse-
mentsvorderingen worden in hun diverse soorten vermeld, zodat er een
voorlopige indicatie is van het faillissementstekort.

28. Anders dan in de brochure als bedoeld in de vorige noot is aangegeven, waar er van uit
wordt gegaan dat crediteurenlijsten niet via de CIR beschikbaar zijn.

29. Zie noot 25.
30. Zie de door Engberts vermelde uitspraken van het Cbp en de Richtsnoeren “Publicatie van

persoonsgegevens op internet”, Stcrt. 11 december 2007, 240, p. 23.
31. Volgens de genoemde Richtsnoeren kan dat op eenvoudige wijze, p. 33 en zoals blijkt uit de

in noot 27 bedoelde brochure zal dat met betrekking tot de gepubliceerde verslagen ook
geschieden.
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6. Uitdeling

6.1 Algemeen

6.1.1 Er zijn drie verschillende soorten uitdelingen en afwikkelingen:
a. De opheffing ex art. 16 Fw: Als er onvoldoende baten zijn om daaruit de

boedelschulden te betalen is er sprake van een negatieve boedel. Slechts
boedelcrediteuren zullen dan (partieel) betaald kunnen krijgen. Faillisse-
mentscrediteuren zullen in het geheel niets ontvangen.

b. De vereenvoudigde afwikkeling ex art. 137a e.v. Fw: in deze situatie
worden de boedelcrediteuren integraal voldaan en zullen de bevoorrechte
faillissementscrediteuren (al dan niet partieel) kunnen worden betaald, doch
resteert er niets voor de concurrente of post-concurrente crediteuren;

c. De uitdeling ex art. 180 Fw: naast volledige betaling van de boedelschul-
deisers en de preferente crediteuren kan ook nog het nodige betaald worden
aan concurrente crediteuren, en wellicht ook nog (deels) aan de post-
concurrente schuldeisers.

6.1.2 Op ieder van deze drie manieren van afwikkeling zal hierna nog worden
ingegaan. Alvorens dit te doen zullen nog enige beschouwingen worden
gehouden over de vraag hoe het 57-3-actief bij de uitdeling betrokken dient
te worden, hoe de omslag van de algemene faillissementskosten te berekenen,
en hoe de uiteindelijke 29-2 claim vorm krijgt.

6.2 Inbreng van het 57-3-actief

6.2.1 Zoals in hoofdstuk 3 al is opgemerkt gaat het om een verschillende
soorten bevoorrechte schuldeisers wier belangen de curator dient te behartigen.
Het betreft onder meer de vorderingen:1

a. met bijzonder voorrecht ex art. 3:284 BW: kosten tot behoud;
b. met bijzonder voorrecht als bedoeld in art. 3:285 BW: bearbeiding van een

zaak.
c. met bijzonder voorrecht ex art. 3:287 BW: vordering tot schadevergoeding;
d. met de (bijzondere) voorrang van de retentor ex art. 3:292 BW;

1. Zie ook: SDU, Commentaar Insolventierecht art. 57 Fw. sub c.9; Tekst & Commentaar
Insolventierecht, art. 57, aant. 4; Boekraad, diss. p. 168-169; zie voorts de noten 17 en 20.
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e. met bijzonder voorrecht als bedoeld in art. 138 lid 3 van de Waterschapswet
(voorrecht voor waterschapsbelasting op onroerende zaak);

f. met bijzonder voorrecht als bedoeld in art. 25 lid 3 van de Wegenwet
(voorrecht voor onderhoudskosten op onroerende zaak);

g. met het algemene voorrecht van de fiscus ex art. 21 lid 2 Invorderingswet
1990 (bodemvoorrecht);

h. met het algemene voorrecht van de douane-expediteur uit hoofde van
art. 1:12 lid 2 van de Algemene Douanewet (in rang onmiddellijk na het
voorrecht van 21 Invorderingswet).

6.2.2 Ten aanzien van de voorrechten op bepaalde goederen (de bijzondere
voorrechten) lijkt de afwikkeling weinig problemen op te leveren. De pand- en/
of hypotheekhouder en/of beperkt gerechtigde moet van de opbrengst dat deel,
waartoe de bijzonder preferente crediteur bij voorrang gerechtigd is, ten
behoeve van deze aan de curator afstaan. Zulks teneinde de preferente crediteur
na omslag van de algemene faillissementskosten hierop aanspraak te kunnen
laten maken. Tenminste, als het tot een uitkering aan preferente crediteuren
komt. Want als er sprake is van een negatieve boedel zal hetgeen op basis
van 57-3 wordt ingebracht, uitsluitend aan de boedelcrediteuren ten goede
komen. Immers, boedelschuldeisers hebben “voorrang” boven alle faillisse-
mentschuldeisers, ook ter zake van het actief dat op grond van art. 57 lid 3 Fw
door de curator in de boedel wordt gebracht.2

6.2.3 Anders wordt het indien het gaat om de algemene preferentie (voorrecht
op alle goederen), die prevaleert boven de rechten van pand- en/of hypotheek-
houders en/of beperkt gerechtigden, zoals de hierboven bedoelde rechten van
fiscus en douane-expediteur. Dan is de curator (lees: de boedel) tot de opbrengst
van de betreffende goederen (in geval van de fiscus: de bezitloos verpande
bodemzaken) uitsluitend gerechtigd indien en voor zover de opbrengst van het
vrije boedelactief onvoldoende is om de betreffende crediteur te voldoen.3 Dan
is hetgeen door de pand- en/of hypotheekhouder en/of beperkt gerechtigde moet
worden ingebracht (gemakshalve te noemen: de 57-3-inbreng) afhankelijk van de
vraag of en in hoeverre de betreffende preferente crediteuren uit het vrij actief
kunnen worden betaald.

6.2.4 57-3-inbreng is bij een algemene preferentie dus niet aan de orde, indien
de boedel zodanig is dat tot een uitdeling aan concurrente crediteuren kan

2. Zie ter zake ook Verstijlen, diss. p. 107-108; Boekraad, diss. p. 107 e.v.
3. Conform HR 26 juni 1998, JOR 1998/126, NJ 1998/745 inzake Aerts q.q./ABN AMRO,

alsmede HR 12 juli 2002, JOR 2002/179, NJ 2002/437 inzake Verdonk q.q./Ontvanger.
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worden gekomen. Immers, er is dan voldoende vrij boedelactief om hieruit alle
preferente crediteuren te voldoen.

6.2.5 Bij een negatieve boedel is een dergelijke inbreng wel aan de orde, doch
dan behoeven er in feite geen ingewikkelde berekeningen, via allerlei te
hanteren formules (zie hierna), plaats te vinden. Immers, in dat geval dient
gewoon inbreng plaats te vinden.

Dat is bij een negatieve boedel slechts anders als door een dergelijke inbreng
die negatieve boedel plots positief zou worden en er vervolgens zou kunnen
worden uitgekeerd (middels de vereenvoudigde afwikkeling) aan de preferente
crediteuren. Dan is wel de berekening volgens de hierna te bedoelen formules
aan de orde.

6.2.6 Dat betekent dus dat berekening via de zogeheten Faber-formules4 in
beginsel eerst en slechts aan de orde is in een boedel met een vereenvoudigde
afwikkeling.

6.2.7 De 57-3-inbreng is overigens altijd gemaximeerd tot het laagste bedrag
van:
• hetzij het bedrag dat de desbetreffende preferente crediteur te vorderen heeft

op basis van zijn bijzondere positie ex art. 57 lid 3 Fw;
• hetzij de opbrengst van het betreffend actief;

Wat voorbeelden:

netto-opbrengst vordering separatist vordering 57-3-gerechtigde

100 200 300

200 300 100

300 100 200

In de eerste 2 gevallen is de maximale 57-3-inbreng: 100. In de laatstbedoelde
situatie (als de opbrengst hoger is dan de vordering van de separatist) is de
maximale inbreng 200 en gaat de andere 100 naar de separatist. Als er
gesproken wordt over “maximale” inbreng geldt dat voor die situaties, waarin
de 57-3-crediteur wordt geacht eerst zoveel mogelijk uit het vrij actief betaald te
krijgen. Als het gaat om 57-3-crediteuren, die niet eerst uit het vrij actief
voldaan moeten worden (de crediteuren met een bijzonder voorrecht), dan is de
inbreng natuurlijk het betreffende bedrag.

4. Faber NbBW oktober 1999, p. 119-123.
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6.2.8 De door Faber in dit kader ontwikkelde algebraïsche formules zijn door de
Belastingdienst omgezet in een rekenprogramma in Excel, waardoor de tame-
lijk ingewikkelde algebraïsche formule eenvoudig lijkt op te lossen.5 Bij dit
rekenprogramma passen een aantal kanttekeningen:
• De fiscus gaat ervan uit dat het vrije boedelactief eerst zou moeten worden

aangewend voor die fiscale vorderingen, waarvoor het bodemrecht niet
geldt.6 Dus zouden eerst die vorderingen uit het vrije actief moeten worden
voldaan alvorens het vrij actief zou moeten worden aangewend voor de
fiscale vorderingen met bodemrecht. De belastingdienst baseert zich daarbij
op Boekraad en Van Schilfgaarde.7 In een ander standpunt wordt de fiscale
vordering met en zonder bodemrecht ponds-ponds-gewijs eerst in mindering
op het vrij actief gebracht, waarna in het kader van de 57-3-inbreng bezien
wordt wat de fiscus tekort komt op de vordering met bodemrecht. Van
Schilfgaarde meent dat de terminologie van de HR beide lezingen toelaat,
maar acht de gedachte van de fiscus beter verdedigbaar, zonder die
overigens te motiveren. De werkgroep neigt naar het andere standpunt,
omdat de HR lijkt te overwegen8 dat, aangezien er geen sprake is van een
bijzonder voorrecht van de fiscus op bodemzaken naast het algemeen fiscale
voorrecht, het algemeen fiscaal voorrecht dus als een en ondeelbaar moet
worden beschouwd en dus eerst die fiscale vorderingen met en zonder
bodemrecht in mindering op het vrij actief strekken.

• Gelijk ook Faber realiseert de fiscus9 zich dat in de betreffende formules
geen rekening is gehouden met andere schuldeisers, wier belangen de
curator ex art. 57 lid 3 Fw. dient te behartigen noch met het feit dat bij de
verdeling van het vrije boedelactief er crediteuren zijn die in rang gaan
boven de fiscus.

• In het model van de fiscus wordt er van uit gegaan dat in het hierboven sub
6.2.7 genoemde derde voorbeeld er 200 naar het vrij actief zou gaan, omdat
de opbrengst 300 beliep en de separatist “slechts” 100 te vorderen had. Dit
lijkt niet juist. Immers, omdat de 57-3-gerechtigde (maximaal) aanspraak
kan maken op 200 gaat het restant van 100 naar de separatist, die zekerheid
heeft op het geheel. Als er eerst 200 naar het vrij actief zou gaan en
vervolgens de separatist de “voor hem bestemde” 100 (al dan niet deels) nog

5. Dit rekenprogramma heeft de fiscus begin 2007 vrijgegeven en is te vinden op o.a. het
besloten deel van de Insolad-website, voorzien van een uitgebreide handleiding.

6. Het bodemvoorrecht geldt met name de omzetbelasting en loonheffing en bijvoorbeeld niet
de vennootschapsbelasting en de motorrijtuigenbelasting. Zie handleiding fiscus en Leidraad
Invordering 2008 artikel 21 par. 1 sub 9.

7. Boekraad, diss. p. 249 en Van Schilfgaarde in zijn noot onder Aerts/ABNAmro, NJ 1998/
745 sub 6; zie ook Handleiding fiscus sub 16 en Leidraad Invordering 2008 sub 73.1.5.

8. In r.o. 4.6 van het arrest Aerts/ABN.
9. Zie bij Faber p. 123 en in de handleiding van de fiscus sub 20-21.
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eens zou moeten inbrengen is de consequentie dat deze met lege handen
blijft, hetgeen niet de bedoeling kan zijn.

Wind heeft in een eigen rekenprogramma de Faber-formules verwerkt, waarbij is
uitgegaan van het andere standpunt (dan van de fiscus).10 Ook dit programma
kende een aantal (hier niet nader te vermelden) beperkingen. Vandaar dat Wind,
deel uitmakend van de werkgroep, het betreffende rekenprogramma en de daarbij
behorende toelichting heeft aangepast aan de bevindingen en wensen van de
werkgroep. De hierboven bij het tweede bullit bedoelde beperkingen zijn daarin
opgeheven. Ten aanzien van het vermelde bij het eerst bullit is het standpunt van
de werkgroep verwerkt. Het is thans geïntegreerd in het SFV model.11

6.3 Omslag algemene faillissementskosten

6.3.1 De omslag van algemene faillissementskosten is, zoals hiervoor aange-
geven,12 slechts aan de orde als deze dienen te worden toegerekend aan diverse
soorten boedelopbrengsten. Naast het vrije actief dient er dan ten minste sprake
te zijn van gebonden actief en/of van 57-3-actief. Immers, slechts dan heeft het
omslaan van algemene faillissementskosten zin. Want als alle opbrengsten tot
het vrije actief behoren, kunnen de algemene faillissementskosten op het totaal
der opbrengsten in mindering worden gebracht.

6.3.2 Geen omslag vindt plaats over de opbrengsten die buiten de boedel zijn
gebleven doordat een pand- of hypotheekhouder op grond van art. 57 Fw of
art. 59a Fw heeft geëxecuteerd. Dat geldt ook ten aanzien van de beperkt
gerechtigde als bedoeld in art. 57 lid 2 Fw, alsmede ten aanzien van de
opbrengst, die een schuldeiser met een retentierecht bij executie heeft ge-
realiseerd op grond van art. 60 lid 3 Fw. De omslag geldt ook niet ten aanzien
van de opbrengst die toekomt aan beperkte gerechtigden als bedoeld in art.
3:282 BW of de huurders en de pachters als genoemd in art. 3:264 lid 7 BW.

Dit alles is met zoveel woorden in art. 182 Fw te vinden, waar ook is vermeld
dat de omslag wel plaatsvindt ten aanzien van hetgeen aan de curator is
uitgekeerd ten behoeve van hoger bevoorrechten (57 lid 3 Fw).

Ook vorderingen, die in feite door verrekening worden voldaan, blijven buiten
de omslag. Vandaar ook dat, indien na faillissement een debiteur van de failliet

10. Ook zijn rekenprogramma is te vinden op de Insolad-website, voorzien van een toelichting
en een rekenvoorbeeld.

11. In de handleiding ervan is een toelichting opgenomen.
12. Zie sub 5.2.3.
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betaalt op een bankrekening van de failliet bij een bank, aan wie de vordering
stil verpand was, ook over deze opbrengst geen omslag plaatsvindt. Immers, op
basis van het arrest Mulder q.q./CLBN13 mag de bank zich op de opbrengst
verhalen door middel van verrekening, zonder in omslag van de algemene
faillissementskosten te worden betrokken.

6.3.3 De algemene faillissementskosten zijn die boedelschulden, die niet als
bijzondere faillissementskosten kunnen worden beschouwd. Tot de algemene
faillissementskosten behoren niet de aan de boedel in rekening gebrachte
individuele bedragen aan BTW. Immers, zoals hierboven sub 3.6.6 en 4.8 is
aangegeven, dienen deze niet als kosten te worden beschouwd.

6.3.4 De algemene faillissementskosten worden omgeslagen over ieder deel van
de boedel. Algemeen wordt aangenomen dat dit betekent dat er moet worden
omgeslagen over de activa/opbrengsten van de boedel, d.w.z. de primaire netto-
opbrengsten als bedoeld in hoofdstuk 3.4. Het gaat dus om de opbrengst,
verminderd met de bijzondere faillissementskosten en geschoond (zowel ten
aanzien van de opbrengst als ten aanzien van die bijzondere faillissements-
kosten) van de daarop rustende BTW-bedragen.

6.3.5 De opvatting van C.E. Polak,14 dat er niet zou moeten worden omge-
slagen over de opbrengsten, maar dat iedere crediteur, aan wie een uitkering zou
worden gedaan, een bepaald deel van zijn uitkering zou moeten “inleveren”,
zodat er in feite een omslag over de uitkering zou plaatsvinden, is verder in de
praktijk en literatuur niet gevolgd.

6.3.6 Omslag van de algemene faillissementskosten is niet aan de orde bij een
negatieve boedel, doch slechts in geval van een vereenvoudigde afwikkeling of
een uitdeling ex art. 182 Fw. Zie hiervoor de al eerder bedoelde uitspraak van
de rechtbank Zwolle.15

6.3.7 Indien er slechts sprake is van vrij actief en gebonden actief wordt het
omslagpercentage berekend door de primaire netto opbrengsten van het vrij
boedelactief en het gebonden actief te totaliseren en vervolgens de algemene
faillissementskosten te delen door deze totaalopbrengst. Het gevonden om-
slagpercentage wordt vervolgens vermenigvuldigd met de netto opbrengst van

13. HR 17 februari 1995, NJ 1996/471.
14. Zich baserend op een overweging in het arrest Dutch Air/De Bary (NJ 1994/258). C.E.

Polak: Omslag in de omslag (?) van algemene faillissementskosten, NJB 1994, p. 154 e.v.
Zo ook: Polak/Pannevis, p. 248. Zie ook Couwenberg/Peters p. 50 e.v.

15. Rb. Zwolle 12 januari 2000, JOR 2000/62.
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ieder gebonden actiefbestanddeel en het gevonden bedrag daarop in mindering
gebracht. Aldus resteert het voor de betreffende bijzonder preferente crediteur
beschikbare bedrag. Is zijn vordering groter dan het beschikbare bedrag dan
verkrijgt deze crediteur voor het meerdere een concurrente vordering. Is zijn
preferente vordering lager dan het aldus gevonden beschikbare bedrag, dan
wordt het overschot toegevoegd aan het vrij actief.

Een eenvoudig voorbeeld: Stel: de totale algemene faillissementskosten
belopen € 300 en het verzilverd vrij en gebonden actief totaal € 1.500. De
algemene faillissementskosten belopen dan 20%, als volgt toe te rekenen:

vrij actief debiteuren
waarop voor-

recht

roerende
zaak met
voorrecht

totaal

primaire netto
opbrengst

1000 300 200 1500

afk. 20% -/- 200 -/- 60 -/- 40 -/- 300

secundaire netto
opbrengst

800 240 160 1200

vordering
preferente cred.

-/- 200 -/- 180

naar vrij actief 40

naar concurrente cred. 20

6.3.8 Indien er naast vrij actief en/of gebonden actief sprake is van 57-3-actief,
waarbij de hoger bevoorrechte schuldeiser een bijzonder voorrecht heeft, dan
geldt hetgeen hiervoor sub 6.3.7 is opgemerkt. Ook dan wordt het totaal van de
algemene faillissementskosten gedeeld door de som van de diverse primaire
opbrengsten. Het gevonden omslagpercentage wordt vervolgens “losgelaten”
op iedere primaire netto opbrengst, waarna duidelijk wordt wat ieder van de
gerechtigden zal ontvangen.16

6.3.9 Anders wordt het wanneer de hiervoor sub 6.2.3 bedoelde situatie zich
voortdoet, namelijk in geval er in een 57-3-situatie sprake is van een hoge
bevoorrechte schuldeiser met een algemeen voorrecht. Want dan zal eerst
berekend moeten worden wat de betreffende crediteur uit het vrij actief toekomt.
Pas daarna is bekend wat ten behoeve van die schuldeiser moet worden ingebracht
en vervolgens dient over het in te brengen bedrag het omslagpercentage te worden
berekend. Dat geschiedt dan weer op de hiervoor bedoelde wijze. De algemene
faillissementskosten worden gedeeld door de diverse opbrengsten, inclusief het

16. Zie voor de voorbeelden en uitwerking bijvoorbeeld ook Boekraad, diss. p. 168-175.
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gevonden in te brengen bedrag, en dat percentage strekt dan vervolgens in
mindering op de diverse actief bestanddelen, waaronder dus ook het in te brengen
bedrag.

6.3.10 Het kan voorkomen dat er twee of meer schuldeisers zijn met een hoger
voorrecht dan bijvoorbeeld de executerende separatist en de curator dus op
grond van artikel 57 lid 3 Fw voor meer schuldeisers dient op te komen.17

Boekraad geeft het navolgende voorbeeld.

Er zijn twee schuldeisers met een voorrecht op een zaak, die vóór de
pandhouder gaan, t.w. een douane-expediteur en een schuldeiser met het
voorrecht van artikel 3:284 BWwegens gemaakte kosten van behoud. Beiden
hebben een vordering van 100. De curator claimt dus van de pandhouder
200.18 De algemene faillissementskosten, toe te rekenen aan het bedrag van
200, belopen 10.

Boekraad geeft dan 2 mogelijke oplossingen:
a. In de eerste oplossing wordt er van uitgegaan dat er twee separate bedragen

van 100 in de boedel worden ingebracht en dat op ieder van deze
opbrengsten de algemene faillissementskosten worden omgeslagen. Dat
zou dan tot consequentie hebben dat de douane-expediteur en de crediteur
met het voorrecht ex artikel 3:284 BW ieder 95 krijgen.

b. In de tweede oplossing wordt er van uitgegaan dat er ten behoeve van de
twee hoger bevoorrechte schuldeisers één bedrag van 200 wordt inge-
bracht. Na omslag van de algemene faillissementskosten resteert dan 190.
Vervolgens wordt dan gekeken naar de onderlinge rangorde van de
bevoorrechte crediteuren. De crediteur met een vordering ter zake van de
kosten van behoud is hoger gerangschikt dan de douane-expediteur.
Die krijgt dan zijn volledige vordering van 100 betaald en de douane-
expediteur zou dan de resterende 90 ontvangen.

Boekraad acht de tweede oplossing de juiste. De werkgroep heeft een voorkeur
voor de eerste oplossing. Want op grond van artikel 57 lid 3 Fw moet de curator
van de separatist opvragen hetgeen iedere boven de separatist bevoorrechte
crediteur te vorderen heeft, om dat vervolgens, na omslag van de faillisse-
mentskosten, aan de betreffende crediteur uit te keren. Er lijkt dus niet sprake van
één actief wat wordt ingebracht, maar van twee bestanddelen. Als hetzij de

17. Zie hiervoor sub 3.2.9.
18. We gaan er hierbij van uit dat de douane-expediteur, die een algemeen voorrecht heeft, niet

uit het vrij actief kan worden voldaan.
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douane-expediteur, hetzij de andere crediteur er niet zou zijn geweest, dan zou er
slechts één bedrag van 100 zijn ingebracht, waarover dan de volledige omslag
(die dan misschien lager zou zijn dan 10) zou plaatsvinden. Als in het voorbeeld
de douane-expediteur geen vordering zou hebben gehad zou de andere crediteur
niet zijn volledige vordering betaald hebben gekregen. Niet goed valt in te zien
waarom het enkele feit dat er nog een bedrag van 100 moet worden ingebracht,
omdat ook de douane-expediteur een vordering heeft, er toe zoumoeten leiden dat
in dat geval de andere bevoorrechte schuldeiser integraal betaald zou krijgen. Het
uitgangspunt van de wetgever met betrekking tot artikel 182 Fw is toch dat de
omslag plaatsvindt over ieder deel dat aan de curator is uitgekeerd ten behoeve
van een hoger bevoorrechte schuldeiser. En in het voorbeeld lijken toch twee
delen te worden ingebracht, t.w. een ten behoeve van de douane-expediteur en een
ten behoeve van de andere hoger bevoorrechte schuldeiser.

6.4 Definitieve berekening 29-2 OB-vordering

6.4.1 Zoals hiervoor in hoofdstuk 5 is gemeld is de uiteindelijke en definitieve
29-2-claim van de fiscus afhankelijk van de vraag of aan de betreffende
crediteuren een uitkering kan worden verleend. Immers, de voorlopige 29-2-
claim is gebaseerd op de vooronderstelling dat crediteuren in het geheel niets
krijgen. Krijgen de crediteuren uiteindelijk bijvoorbeeld 50%, dan heeft dit als
noodzakelijk spiegelbeeld dat de 29-2-claim van de fiscus met 50% dient te
worden verlaagd.

Er kan dan het zogeheten “Drosteblik-effect” optreden, want in het gegeven
voorbeeld leidt de vermindering van de 29-2-claim ertoe dat er meer beschik-
baar komt voor crediteuren, waardoor het percentage weer wijzigt, enz. enz.

6.4.2 Vandaar dat de navolgende formule geëigend is om dit “Drosteblik-effect”
te ondervangen, doch deze formule geldt alleen maar in geval:
• Er geen preferente vorderingen zijn met BTW;
• Er geen post-concurrente vorderingen zijn met BTW, die een gelijke

rangorde hebben als sommige concurrente crediteuren (derhalve in geval
van specifieke achterstelling bij bepaalde concurrente crediteuren).

De (eenvoudige) formule luidt dan: U = (A-B)/(C-B)
A = resterend boedelactief, t.b.v. uitdeling aan zowel concurrente crediteu-

ren als fiscus ex 29-2;
B = 29-2 vordering van de fiscus bij 0% uitkering aan concurrente credi-

teuren;
C = totaal van vorderingen van concurrente crediteuren, inclusief BTW;
U = uitkeringspercentage voor concurrente crediteuren;
100 -/- U = uitkeringspercentage aan fiscus ex 29-2 OB.
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Aldus wordt het uitkeringspercentage voor concurrente crediteuren gevonden.
Voor de definitieve 29-2 vordering van de fiscus geldt dan het percentage dat
100% complementeert.19

gegevens

A resterend boedelactief € 44.000

B 29-2 claim bij 0% uitkering € 19.000

C totaal concurrenten incl. btw € 119.000

formule

U = (A-B)/(C-B)

U = (44.000-19.000)/(119.000-19.000)

U = 25.000/100.000

U = 25

100 – U = 75

uitkering

concurrenten € 119.000 × 25% € 29.750

fiscus € 19.000 × 75% € 14.250

€ 44.000

6.4.3 Indien er preferente vorderingen zijn, waarin BTW is begrepen, en deze
preferente crediteuren worden geheel voldaan (en dus ook de daarin begrepen
BTW) dan dient de voorlopige 29-2 claim eerst te worden verminderd met het
aan de preferente crediteuren betaalde bedrag aan BTW, alvorens de formule
alsnog kan worden toegepast.

Indien preferente crediteuren20 partieel worden betaald21 dient de aldus partieel
betaalde BTW in mindering te worden gebracht op de voorlopige 29-2-claim
alvorens de formule kan worden toegepast. Doch dan dient er uiteraard

19. Is het uitkeringspercentage voor concurrente crediteuren 53%, dan is dus de definitieve
29-2-claim 47% van de voorlopige.

20. Bij bijzondere preferenties op gebonden opbrengst en bij 57-3-actief.
21. En dus de betreffende crediteur voor het restant een concurrente crediteur wordt.
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rekening mee gehouden te worden dat de betreffende crediteur voor het pro
resto bedrag tot een groep concurrente crediteuren gaat behoren.22

6.5 Negatieve boedel

6.5.1 Als er onvoldoende baten zijn om daaruit de boedelschulden te betalen is
er sprake van een negatieve boedel. Slechts de boedelcrediteuren zullen dan
(partieel) betaald worden. Faillissementscrediteuren krijgen niets.

6.5.2 In hoofdstuk 423 is reeds aangegeven welke rangorde de werkgroep bij de
afwikkeling van de boedelschulden aanbeveelt en wenselijk acht.

6.5.3 In navolging van de Zwolse rechtbank24 en in feite in aansluiting op de
Hoge Raad in De Ranitz/Ontvanger en MeesPierson/Mentink25 vindt de
werkgroep dat er bij een negatieve boedel geen aanleiding is om onderscheid
te maken tussen bijzondere faillissementskosten en algemene faillissements-
kosten.26

6.5.4 Uiteraard vindt er dan ook geen omslag van (algemene) faillissements-
kosten plaats.

6.5.5 Bij een negatieve boedel hoeft ook geen onderscheid te worden gemaakt
tussen vrij actief en gebonden actief. Dit is dan zonder relevantie.

6.5.6 Ten aanzien van het 57-3-actief behoeft geen ingewikkelde berekening
plaats te vinden. Het 57-3-actief dient volledig te worden ingebracht. Dat wordt
slechts anders wanneer blijkt dat door een dergelijke volledige inbreng de
boedel positief wordt. In dat geval dienen wel de nodige berekeningen via de
Wind-formules te worden uitgevoerd.

22. Buiten beschouwing blijft hierbij de situatie in geval een specifieke post-concurrente
crediteur meedeelt. Dit lijkt al te theoretisch en academisch van aard. Immers, als er al
specifieke post-concurrente crediteuren zijn dan zullen het veelal verstrekkers van geld-
leningen zijn, waarop geen BTW van toepassing is.

23. Sub 4.7.10.
24. Rb. Zwolle 12 januari 2000, JOR 2000/62, m.nt. Boekraad.
25. HR 28 september 1990, NJ 1991/305 en 30 juni 1995, NJ 1996/554.
26. Anders: Boekraad in zijn noot onder de uitspraak van de Rb. Zwolle, alsmede Couwenberg/

Peters p. 75.
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6.6 Vereenvoudigde afwikkeling

6.6.1 Als er sprake is van een vereenvoudigde afwikkeling worden de boedel-
crediteuren geheel voldaan. Aan preferente faillissementscrediteuren wordt ver-
volgens nog het nodige uitgekeerd, maar (post)concurrente schuldeisers
ontvangen in het geheel niets.

6.6.2 Bij de vereenvoudigde afwikkeling is het onderscheid tussen algemene en
bijzondere faillissementskosten wel relevant, mits er sprake is van bijzondere
preferenties, dat wil zeggen voorrecht op bepaalde goederen, of anders gezegd:
er sprake is van gebonden actief. Datzelfde geldt als er sprake is van 57-3-
actief.

6.6.3 Bij een vereenvoudigde afwikkeling is dus het onderscheid tussen vrij
actief, gebonden actief en eventueel 57-3-actief relevant.

6.6.4 Omslag algemene faillissementskosten vindt plaats, doch slechts indien er
naast het vrij actief gebonden actief is en/of 57-3-actief.

6.6.5 Bij een vereenvoudigde afwikkeling is in beginsel de correctieberekening
van de voorlopige 29 lid 2-schuld niet aan de orde, tenzij er sprake is van
preferente crediteuren met BTW, die in het kader van de vereenvoudigde
afwikkeling nog enige uitkering zullen krijgen.

6.7 Uitdeling ex 182 Fw.

6.7.1 Ook bij een uitdeling, waarbij uiteindelijk aan concurrente crediteuren
wordt uitgedeeld, is het onderscheid vrij actief, gebonden actief en eventueel
57-3-actief relevant.

6.7.2 Uiteraard is dan ook het onderscheid tussen algemene en bijzondere
faillissementskosten relevant, mits er inderdaad gebonden actief is en/of 57-3-
actief aanwezig is.

6.7.3 Ook in dit geval vindt omslag van de algemene faillissementskosten
plaats, doch slechts indien er naast het vrij actief gebonden actief is en/of 57-3-
actief.

6.7.4 Bij een dergelijke uitdeling behoeft de 57-3 inbreng niet berekend te
worden indien dit in beginsel zou moeten geschieden ten behoeve van de
crediteuren met een algemeen voorrecht. Immers, omdat het tot een uitdeling
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aan concurrente crediteuren komt, kunnen deze preferente crediteuren uit het
vrij actief betaald worden. Inbreng op basis van 57-3 is dan niet aan de orde.

6.7.5 Anders ligt dat ten aanzien van crediteuren met een bijzonder voorrecht,
wier belangen de curator ex art. 57-lid 3 Fw dient te behartigen. Ter zake van deze
crediteuren zal moeten worden berekend wat derden moeten inbrengen en zal er
omslag algemene faillissementskosten dienen plaats te vinden (met als gevolg dat
hun restantvordering dan een algemeen preferente of concurrente vordering is).

6.7.6 Bij een uitdeling aan concurrente crediteuren speelt de correctie van de
29-lid 2-vordering ten volle.

6.8 Financiële verslaglegging

6.8.1 Uitgangspunt bij de uitdeling is het financieel verslag, hetwelk vooraf-
gaande aan de uitdeling een weergave is van de status van de boedel op dat
moment.

6.8.2 Is er sprake van een negatieve boedel dan dient eerst bezien te worden of
en in hoeverre er nog een 57-3-inbreng dient plaats te vinden. Als de curator de
57-3-opbrengst al zelf heeft verzilverd hoeft die inbreng niet plaats te vinden. Is
deze verzilverd door de separatist (en al dan niet extra-comptabel in het
financieel verslag opgenomen) dan dient er voor gezorgd te worden dat de
betreffende opbrengst in de boedel komt. Daartoe is een ingewikkelde be-
rekening niet nodig. Zie hetgeen hiervoor sub 6.2.2 en 6.2.4 is vermeld.

6.8.3 Ervan uitgaande dat door de 57-3-inbreng de boedel niet positief wordt
kan vervolgens uitdeling plaatshebben aan de boedelcrediteuren overeenkom-
stig hun rang en hetgeen hieromtrent eerder in dit rapport is aangegeven.27 Het
faillissement kan daarna worden opgeheven.

6.8.4 Indien er sprake is van een positieve boedel, die leidt tot een vereen-
voudigde afwikkeling als bedoeld in de vijfde afdeling A van de Faillisse-
mentswet of tot een uitdeling ex artikel 180 e.v. Fw, zijn de uitdelingstappen
eerst afhankelijk van de vraag of er sprake is van bijzondere preferenties en/of
zijn 57-3-actief-inbreng:
a. Indien er sprake is van bijzondere preferenties en/of 57-3-actief dan dient in

ieder geval de omslag van de algemene faillissementskosten te worden

27. Zie hiervoor sub 4.7.10 en 6.5.
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berekend. Voor de goede orde, nogmaals: Als er geen bijzondere preferen-
ties en geen 57-3-actief is, dan hoeft deze omslagberekening niet plaats te
vinden. Want in dat geval worden (natuurlijk) eerst alle boedelschulden
betaald, waarna de (algemeen) preferente crediteuren overeenkomstig hun
rangorde worden voldaan, voor zover dat mogelijk blijkt (ingeval van een
vereenvoudigde afwikkeling) en de concurrente crediteuren voor het voor
hen geldende percentage (bij een 180 Fw-afwikkeling).

b. In geval er bij een vereenvoudigde afwikkeling sprake is van een (poten-
tiële) 57-3-inbreng vanwege het feit dat er een hoger bevoorrechte crediteur
is met een algemeen voorrecht dan is het bovendien nodig eerst (dus vóór
de berekening van de omslag algemene faillissementskosten) uit te rekenen
of en in hoeverre deze hoger bevoorrechte schuldeisers betaald kunnen
worden uit het vrij actief. Eerst en slechts dan is het onontbeerlijk om die
berekening middels de Faber-formules te maken. Deze kunnen gemaakt
worden middels de “berekening Wind”-tab in het SFV-model.
Voor de goede orde wordt vermeld dat, ook indien verder het SFV-model
niet zou worden gebruikt, deze berekening kan worden uitgevoerd, middels
handmatige invoer van alle relevante gegevens. Indien overigens het SFV-
model (op juiste wijze) wordt gebruikt wordt deze berekening in het SFV-
model automatisch uitgevoerd.28

De “berekening Wind” hoeft dus niet te worden uitgevoerd in geval er
sprake is van 57-3-inbreng ten behoeve van hoger bevoorrechte schuldei-
sers met een bijzonder voorrecht. Immers, zij behoeven niet eerst uit het
vrij actief te worden voldaan.

c. Als duidelijk is dat er sprake zal zijn van een uitdeling ex art. 180 e.v. Fw
hoeft geen ingewikkelde berekening te worden gemaakt teneinde te bezien
of er 57-3-inbreng ten behoeve van de hoger bevoorrechte crediteur met
een algemeen voorrecht zou moeten plaats vinden. Want als men toekomt
aan uitkering aan concurrente crediteuren kan die bevoorrechte crediteur
per definitie uit het vrij actief worden voldaan.29

6.8.5 Indien en voor zover de 57-3-inbreng lager is dan hetgeen de curator zelf
al heeft verzilverd en de separatist nog wat te vorderen heeft, dient de boedel
aan die separatist een afdracht te verrichten. In het SFV-model is bij “uitdeling”
daarmee sub D.1 rekening gehouden. Hetgeen aan de separatist toekomt wordt
daar (bij juiste toepassing van het SFV-model: automatisch) berekend.

28. Zie ter zake de handleiding.
29. Men zou dan hoogstens middels het betreffende programma een controleberekening kunnen

maken.
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6.8.6 In het SFV-model vindt ook automatische berekening plaats van de
algemene faillissementkosten (bij “uitdeling” sub C). Automatisch wordt
daarbij rekening gehouden met de netto-opbrengsten en netto-algemene faillis-
sementskosten, dus “geschoond” van de BTW-elementen.

6.8.7 Het kan zijn dat, in geval er sprake is van gebonden actief, de schuldeiser
met een bijzonder voorrecht, na omslag van de algemene faillissementskosten
geheel voldaan kan worden en dat er dan nog het nodige van het oorspronkelijk
gebonden actief resteert (zie 6.3.7). Het restant gaat dan naar het vrij actief.

6.8.8 Evenzeer kan het zijn dat het gebonden actief onvoldoende is om, na
omslag van de algemene faillissementskosten, de betreffende bevoorrechte
crediteur daaruit integraal te voldoen.30 In dat geval resteert voor die schuld-
eiser een concurrente vordering voor het restant. Deze concurrente pro resto
vordering wordt in het SFV-model berekend c.q. kan berekend worden in het
onderdeel “uitdeling” sub D, waarna die automatisch wordt toegevoegd aan het
concurrente crediteurenbestand.

6.8.9 Ingeval van een uitdeling ex art. 180 Fw (en bij een vereenvoudigde
afwikkeling ingeval een preferente vordering met BTW – deels – betaald wordt)
zal een herberekening van de 29-2 claim moeten worden gemaakt, alvorens het
ieder toekomende kan worden vastgesteld. Dat gebeurt middels de sub 6.4.2.
bedoelde formule. In het SFV-model wordt die berekening automatisch
gemaakt.31

30. Dat is bij 57-3-actief per definitie het geval. Zie hiervoor sub 6.7.5.
31. Zie de handleiding daarbij.
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7. Overige aspecten

7.1 Hoofdelijkheid

7.1.1 Centraal artikel in de Faillissementswet met betrekking tot hoofdelijkheid
is artikel 136 Fw. In zijn huidige tekst is dat artikel ingevoerd per 1 januari
1992, tegelijk met het nieuw BW.

Artikel 136 Fw handelt met name over de behandeling ter verificatie van de
vordering van de schuldeiser op hoofdelijke medeschuldenaren, waarvan er
minstens één failliet is (lid 1) en over de mogelijke vorderingen van de
hoofdelijk medeschuldenaren uit bijvoorbeeld regres en/of subrogatie in het
faillissement van de failliete hoofdelijk medeschuldenaar (lid 2). Aangetekend
dient daarbij te worden dat onder hoofdelijk medeschuldenaren sinds de
invoering van het nieuw BW ook de borg valt, op wiens regresvordering
derhalve art. 136 Fw ook van toepassing is. Bovendien kan hoofdelijkheid
volgen uit vele andere wettelijke bepalingen.1

Het antwoord op de vraag of er sprake is van hoofdelijk medeschuldenaarschap
is overigens niet in de Faillissementswet geregeld, maar is een civielrechtelijke
kwestie. Daarbij kan bijvoorbeeld uitleg van een contractuele relatie van belang
zijn.2

7.1.2 Hoewel art. 136 Fw voornamelijk handelt over de vraag welke vorde-
ringen in verband met hoofdelijkheid kunnen worden geverifieerd en voor welk
bedrag, is dit artikel ook van invloed op de uitdeling in het faillissement van een
hoofdelijk medeschuldenaar. Daarom hieronder een bespreking van voor uitde-
ling belangrijke aspecten van hoofdelijkheid.

7.1.3 Ten eerste kan zich ingevolge lid 1 het geval voordoen dat een schuldeiser
zijn vordering, nadat hij deze in volle omvang in het faillissement van een
hoofdelijk medeschuldenaar heeft ingediend, gedeeltelijk voldaan krijgt door
een andere hoofdelijk medeschuldenaar. In dat geval blijft de vordering in het
faillissement voor het volle bedrag staan en wordt deze voor het volle bedrag
geverifieerd.

1. Voor een opsomming wordt verwezen naar de Memorie van Antwoord bij Boek 6 BW, p. 16
onderaan.

2. Rb. Utrecht 6 augustus 2003, JOR 2003/292 (Ceteco/Citybank).
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Dat zou – als de schuldeiser reeds een groot gedeelte van zijn vordering door één
of meer andere hoofdelijke medeschuldenaren voldaan heeft gekregen – met zich
mee kunnen brengen dat hij meer dan zijn totale vordering via uitdeling ontvangt,
namelijk als het uitkeringspercentage in het faillissement van de failliete hoofde-
lijk medeschuldenaar hoger is dan het procentuele gedeelte van de vordering van
de schuldeiser dat nog niet is voldaan.

Daarom een voorbeeld:

De schuldeiser A heeft 100 te vorderen van hoofdelijk medeschuldenaren
B, C en D. B gaat failliet. A heeft nog niets van B, C en/of D ontvangen en
dient zijn vordering van 100 in het faillissement van B. Vervolgens betalen
C en D ieder 40, zodat A nog slechts 20 van zijn oorspronkelijke vordering
van 100 te vorderen heeft. In het faillissement van van B is het uitkerings-
percentage voor de concurrenten, waaronder A, 30. Volledige uitkering van
dat percentage aan A zou met zich meebrengen dat hij uiteindelijk in totaal
110 ontvangt. Dat is niet de bedoeling van de wetgever en daarom geldt
uitdrukkelijk dat de schuldeiser nooit meer kan ontvangen dan 100 procent
van zijn vordering. In het gegeven voorbeeld is de uitkering uit het
faillissement van B aan A derhalve 20 procent.

Het voorgaande brengt met zich mee dat ten tijde van de uitdeling moet vaststaan
welk gedeelte van de vordering van de schuldeiser van hoofdelijk schuldenaren
reeds is voldaan. Hier ligt derhalve een taak voor de curator die zal moeten
vaststellen welk gedeelte van de vordering van de schuldeiser reeds is betaald.

7.1.4 Ten tweede kan zich ingevolge lid 2 het geval voordoen dat de vordering
van één of meer hoofdelijke medeschuldenaren voorwaardelijk is geverifieerd.
Is dat het geval dan zal ten tijde van de uitdeling moeten worden vastgesteld of
aan de voorwaarde is voldaan. Uitgangspunt van artikel 136 Fw is dat in
zoverre de schuldeiser kan opkomen in het faillissement van de hoofdelijk
schuldenaar, de hoofdelijk medeschuldenaren daarin niet kunnen opkomen.
Maar indien de schuldeiser tijdens het faillissement door een of meer hoofdelijk
medeschuldenaren geheel wordt voldaan, staat de geverifieerde vordering van
die schuldeiser er niet meer aan in de weg dat de voorwaardelijk geverifieerde
vordering van één of meer hoofdelijk medeschuldenaren onvoorwaardelijk
wordt. Ook in dit geval is het derhalve aan de curator om voorafgaand aan
de uitdeling vast te stellen ten eerste of de schuldeiser geheel is voldaan en ten
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tweede of daarmee de voorwaardelijke vordering van één of meer van de
hoofdelijk medeschuldenaren onvoorwaardelijk is geworden.

7.1.5 Het kan zijn dat bij de afwikkeling van het faillissement van een
hoofdelijk (mede)schuldenaar door de curator meer aan de schuldeiser wordt
uitgekeerd dan waartoe de failliet krachtens zijn interne draagplicht gehouden
was bij te dragen. Er ontstaat dus dan middels subrogatie of regres een
vordering van de boedel op degene die wel draagplichtig is. Incasso van die
vordering leidt tot verhoging van het actief van de failliet. Dat leidt dan weer tot
een hogere uitkering aan crediteuren en mogelijk ook aan de betreffende
individuele schuldeiser (die hoofdelijkheid had bedongen). Dat leidt weer tot
een hogere regresvordering, etcetera.

7.2 Consolidatie

7.2.1 In de huidige faillissementwet is over consolidatie niets geregeld. Er is
enige jurisprudentie over geconsolideerde afwikkeling, inzake Van Kempen
& Begeer3 en Infotheek Groep N.V.4 Er is aandacht aan besteed in Titel 9 van
het Voorontwerp, er is een dissertatie van mr. Reumers verschenen5 en er zijn
Nederlandse en buitenlandse publicaties (waarvoor verwezen wordt naar ge-
noemde dissertatie).

7.2.2 In beginsel tekenen de effecten van consolidatie zich in faillissement af tot
en met de verificatie en heeft consolidatie geen rechtstreeks effect op enig
uitdelingsvraagstuk.
Tot en met de verificatie rijzen bijvoorbeeld de volgende vragen:
1. Wordt de vordering van een crediteur waarvoor de failliete medeschulde-

naren hoofdelijk aansprakelijk zijn als één enkele vordering geverifieerd of
wordt deze vordering evenzo vele malen geverifieerd als er hoofdelijk
medeschuldenaren betrokken zijn in de consolidatie?

2. Wat gebeurt er met intercompany vorderingen/schulden en eventuele
regresvorderingen?

3. Ten opzichte van welke crediteuren geldt een vordering als achtergesteld
als deze vordering alleen achtergesteld is bij één schuldenaar?

4. Op welke goederen hebben pandrechten betrekking?
5. Kan de schuld aan de schuldeiser van één schuldenaar worden verrekend

met de vordering van een andere schuldenaar op dezelfde schuldeiser?

3. HR 25 september 1987, NJ 1988/136 (Van Kempen/Begeer).
4. Rb. Den Haag 27 december 1995, JOR 1996/87 (Infotheek).
5. Mr. M.L.H. Reumers, Samengevoegde afwikkeling van faillissementen, Kluwer 2007.

Overige aspecten

85



7.2.3 Het moge duidelijk zijn dat uiterlijk ter verificatie alle vragen die als
gevolg van consolidatie rijzen dienen te worden beantwoord. De reden om hier
toch enige aandacht voor consolidatie te vragen is gelegen in het feit dat
bepaalde gevolgen ervan van materiële invloed zijn op de uitdeling en dat die
gevolgen derhalve in een eerdere fase van het faillissement in ogenschouw
dienen te worden genomen. Op de hiervoor gestelde vragen luidt het antwoord
als volgt:
1. Eén enkele vordering wordt geverifieerd.
2. Intercompany vorderingen vervallen door vermenging.
3. Wij zouden menen dat die vordering alleen achtergesteld is op de

vorderingen op dezelfde schuldenaar waarop de schuldeiser de achterge-
stelde vordering heeft.

4. Alleen op de goederen van de schuldenaar die het pandrecht heeft verleend.
5. Die verrekening kan plaatsvinden.

Uit het voorgaande volgt dat consolidatie van materiële invloed is op de
uitdeling. Formeel wijzigt de uitdeling daardoor echter niet.

7.3 Omzetbelasting – overzicht

7.3.1 In de vorige hoofdstukken zijn de omzetbelastingaspecten diverse malen
en op diverse wijzen aan de orde geweest. De BTW loopt als het ware als
een rode draad en als een wel eens “storende factor” door de afwikkeling van
een faillissement. Vandaar dat het goed lijkt in dit hoofdstuk een overzicht en
samenvatting te geven van de diverse BTW-perikelen, die zich bij de afwikke-
ling kunnen voordoen. Eerst worden enige algemene opmerkingen gemaakt,
daarna wordt een en ander bezien vanuit de “actiefzijde” van de boedel en ten
slotte vanuit de “passiefkant”.

7.3.2 Algemeen

Voor wat betreft de omzetbelastingaspecten wordt uitgegaan van een failliet, die
én ondernemer is én het factuurstelsel hanteert.

Bij de niet-ondernemer speelt de BTW geen rol. Bij alle berekeningen, zowel
aan de actief- als aan de passiefzijde van de boedel, dient te worden uitgegaan
van de bruto bedragen, dus de bedragen inclusief BTW.

Het kasstelsel geldt als een uitzondering op het factuurstelsel en kan worden
gehanteerd door ondernemers, die in overwegende mate aan niet-ondernemers

Overige aspecten

86



leveren.6 Het gaat dan bijvoorbeeld om kasteleins, winkeliers, marktkooplieden
e.d. Het verschil met het factuurstelsel is dat zij niet verplicht zijn voor hun
leveringen en diensten facturen uit te reiken. Zij dragen de BTW op door hen
verrichte prestaties pas af als de daarvoor geldende prijs daadwerkelijk is
ontvangen. Deze ondernemers mogen aan de “inkoopkant” ook het kasstelsel
toepassen, al zullen de meesten dan wel het factuurstelsel prefereren en de hen
in rekening gebrachte BTW wensen terug te ontvangen c.q. te verrekenen op
het moment dat hen een factuur is uitgereikt.7

7.3.3 Ten aanzien van de verrekening van fiscale vorderingen en schulden in
faillissement geldt zeer kort samengevat het volgende:8

• Buiten faillissement gelden de voor de fiscus ruimere verrekeningsmoge-
lijkheden krachtens art. 24 Invorderingswet, die prevaleren boven die van
boek 6 BW.

• Ingeval van faillissement prevaleren, krachtens het arrest Wilderink/Ont-
vanger,9 de verrekeningsregels van de Faillissementswet. Dat staat sinds
1 juli 2009 nu ook expliciet in de tweede volzin van artikel 24 van de
Invorderingswet.

• Na bedoeld arrest heeft de wetgever de Invorderingswet overigens ook in
die zin gerepareerd dat art 24 Iw toch boven de Fw gaat indien sprake is van
vorderingen en schulden die materieel ontstaan zijn gedurende een fiscale
eenheid voor de vennootschapsbelasting. De fiscus mag dan alle fiscale
vorderingen (dus niet beperkt tot die uit hoofde van vennootschapsbelasting)
tussen de verschillende partijen van de fiscale eenheid verrekenen. De
belastingdienst meent dat het zelfs de bedoeling van de wetgever is geweest
mogelijk te maken dat bij een dergelijke fiscale eenheid vorderingen en
schulden van vóór faillietverklaring verrekend zouden mogen worden met
die van na faillietverklaring.10 Ten aanzien van dit laatste element is er (nog)
geen rechtspraak.

Dat betekent – wellicht met de uitzondering als hiervoor bedoeld – dat fiscale
faillissementsvorderingen en faillissementschulden niet verrekend mogen wor-
den met fiscale boedelvorderingen en boedelschulden. Onder boedelvordering
en boedelschuld worden dan verstaan de vordering op of de schuld aan de
fiscus, die materieel ontstaan zijn na faillietverklaring (dus de vordering of
schuld betreffende boedel BTW). Immers, het gaat om van elkaar gescheiden

6. Artikel 26 Wet OB en artikel 26 Uitvoeringsbeschikking Omzetbelasting 1968.
7. In het kasstelsel is de problematiek van 29-1 en 29-2 OB niet van toepassing.
8. Over de fiscale verrekeningsaspecten verscheen in mei 2011 een dissertatie van Tekstra.
9. HR 15 januari 1999, JOR 1999/42 m.nt. Tekstra.
10. Zie ter zake ook Tekstra in SDU, Commentaar Insolventierecht nr. 548 sub C.4.
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vermogens: het vermogen van de failliet enerzijds en het boedelvermogen
anderzijds, hetgeen betekent dat vorderingen en schulden van vóór het
faillissement niet verrekend kunnen worden met die van ná het faillissement.
Uiteraard is verrekening wel mogelijk tussen fiscale faillissementsvorderingen
en fiscale faillissementsschulden onderling of tussen fiscale boedelvorderingen
en fiscale boedelschulden onderling. Ook is verrekening mogelijk indien een
vordering (materieel ontstaan na faillietverklaring) voortvloeit uit handelingen,
vóór de faillietverklaring met de gefailleerde verricht.11

7.3.4 Ten aanzien van fiscale eenheid voor de omzetbelasting vallen vele
opmerkingen te maken. Ter zake zij verwezen naar de gangbare literatuur.12

Hier wordt volstaan met enige korte opmerkingen en aandachtspunten.
a. Een fiscale eenheid OB kan ontstaan indien ondernemingen13 zodanig

financieel, organisatorisch en economisch zijn verweven dat zij een
eenheid vormen en zij als één ondernemer kunnen worden aangemerkt;

b. Voor het ontstaan van een fiscale eenheid OB is geen beschikking van de
Inspecteur (meer) nodig;

c. De fiscale eenheid OB is een fiscale figuur zonder civielrechtelijke status,
die ook geen (afgescheiden) vermogen heeft en ook geen verhaalsmoge-
lijkheden biedt. Jegens de fiscus zijn de participanten bij de fiscale eenheid
OB hoofdelijk voor de omzetbelastingschulden van de fiscale eenheid OB
aansprakelijk;

d. De fiscale eenheid wordt verbroken indien niet aan een van drie verweven-
heden (financieel, organisatorisch of economisch) wordt voldaan. Een
beschikking is niet nodig. Wel een melding aan de belastingdienst;

e. Er wordt wel aangenomen dat het faillissement van een der participanten
leidt tot verbreking van de fiscale eenheid. Evenzeer wordt wel aange-
nomen dat de belastingdienst van een faillissement geacht wordt op de
hoogte te zijn en dat derhalve melding achterwege kan blijven,14 doch
zekerheidshalve wordt geadviseerd van het faillissement aparte melding te
doen bij de belastingdienst;

f. Met de verbreking eindigt niet de hoofdelijke aansprakelijkheid. Die blijft
bestaan voor schulden die materieel zijn ontstaan vóór het verbreken van de
fiscale eenheid;

11. Zie voor een voorbeeld hiervan (een carry back vordering vennootschapsbelasting): Hof Den
Bosch 8 september 2009, JOR 2010/32 m.nt. Tekstra.

12. Tekstra, Fiscale aspecten van insolventies, p. 188 e.v.; Van Oers, diss., p. 105 e.v.
13. Dat kunnen zowel natuurlijke personen zijn als ondernemingen in enigerlei rechtsvorm.
14. Zie aldus Rb. Rotterdam 10 april 2002, V-N 2002/24.23; zie ook Van Oers, diss. p. 113.

Overige aspecten

88



g. Zoals eerder opgemerkt wordt de 29-2 OB-claim geacht vóór het faillisse-
ment te zijn ontstaan, hetgeen impliceert dat de participanten aan de fiscale
eenheid ook voor deze claim hoofdelijk aansprakelijk zijn/blijven;

h. Indien en voor zover een niet-failliete vennootschap van de fiscale eenheid
de 29-2 OB-claim ten aanzien van de failliete vennootschap betaalt, heeft
de betalende vennootschap een regresrecht op de gefailleerde, respectieve-
lijk wordt deze vennootschap gesubrogeerd in de rechten van de fiscus;

i. Indien de gefailleerde vennootschap uiteindelijk een (al dan niet partiële)
uitkering kan doen aan de crediteuren ten aanzien waarvan een niet-failliete
vennootschap de 29-2 OB-claim heeft betaald, rijst de vraag of de failliete
boedel het recht op teruggave van de teveel betaalde belastingschuld ex 29-2
OB heeft dan wel de niet-failliete vennootschap, die teveel heeft betaald, in
welk geval er een mogelijk regresrecht ontstaat van de failliete op de niet-
failliete vennootschap. Jurisprudentie hieromtrent is de werkgroep (nog) niet
bekend

7.3.5 De “actiefzijde” van de boedel
Hierbij kan onderscheid gemaakt worden in:
a. Verkopen na faillietverklaring;
b. Debiteuren na faillietverklaring;
c. Prefaillissementsdebiteuren.

7.3.6. Ad a: Verkopen na faillietverklaring
• Krachtens artikel 37d OB15 wordt er bij overdracht van de gehele onderne-

ming of een gedeelte ervan geacht geen sprake te zijn van een levering of
dienst in de zin van de Wet OB. In dat geval is er geen sprake van heffing
van omzetbelasting. Er is sprake van een onbelaste prestatie (ergo: voordruk
is wel aftrekbaar).

• Als uitgangspunt geldt dat leveringen van onroerende zaken zijn vrijgesteld
van omzetbelasting,16 hetgeen tevens impliceert dat de omzetbelasting in de
aan de curator in rekening gebrachte verkoopkosten (kosten taxatie, kosten
makelaar en kosten notaris) niet door de curator in vooraftrek mogen
worden genomen.

• Voor het geval de levering van onroerende zaken niet is vrijgesteld van
omzetbelasting17 geldt sedert 1 januari 1989 (ten aanzien van een optieverzoek

15. Tot 1 januari 2010 art. 31 Wet OB.
16. Art. 11 lid 1 sub a Wet OB.
17. Er zijn drie uitzonderingen, te weten: a) de levering van een gebouw voor of binnen 2 jaar na

het tijdstip van eerste ingebruikneming, b) de levering van een bouwterrein en c) in geval
van een optieverzoek tot belaste levering.
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tot belaste levering) en met ingang van 1 januari 2008 (bij executie door de
separatist) een verleggingsregeling, inhoudende dat de BTW wordt verlegd
naar de koper, hetgeen ertoe leidt dat de koper enerzijds de BTW dient af te
dragen, en anderzijds deze tegelijk weer in aftrek mag brengen. De boedel
ontvangt enkel een “netto” bedrag, geen BTW.Wel mag in dat geval de boedel
de BTW in de hiervoor bedoelde verkoopkosten in aftrek nemen.

• Sedert 1 januari 2008 geldt deze verleggingsregeling ook in geval van
executie van een in zekerheid gegeven roerende zaak. Er was in de literatuur
enige discussie over de vraag wat nu precies onder “executie” zou moeten
worden verstaan en of een zogeheten “oneigenlijke lossing” als een vorm
van executie zou moeten worden beschouwd. De Hoge Raad heeft deze
vraag op 25 februari 2011 positief beantwoord.18 Ten aanzien van roerende
zaken levert dit nu het volgende schema op:

Is de zaak verpand?

↓ ja

→ neen → geen verleggingsregeling

Verkoop aan OB-ondernemer?

↓ ja

→ neen → geen verleggingsregeling

Art. 37d OB van toepassing?

↓ neen

→ ja → geen verleggingsregeling

Pandhouder executeert zelf?

↓ neen

→ ja → verleggingsregeling

Executie op grond van afspraak
met curator/bewindvoerder?

↓ neen

→ ja → verleggingsregeling

Curator verkoopt zelf → ja → geen verleggingsregeling

18. Art. 24ba lid 1 sub d. van het Uitvoeringsbesluit Omzetbelasting 1968. Zie ter zake ook:
Tekstra, TvI 2008, 49, alsmede Bos, TvI 2008, 21, alsmede Rb. Den Haag 29 januari 2010, JOR
2010/120 en Rb. Groningen 25 maart 2010, JOR 2010/142. In deze Groningse zaak heeft de
HR op 25 februari 2011 (LJN: BO7109) arrest gewezen en bepaald dat de oneigenlijke lossing
als een vorm van executie moet worden beschouwd. Overigens wordt opgemerkt dat de
verleggingsregeling alleen geldt bij verkoop aan ondernemers en niet van toepassing is bij
verkoop aan particulieren/consumenten. In dat geval kan eventueel de zogeheten “veilingfictie”
van artikel 3 lid 5 OB aan de orde zijn, waardoor het veilinghuis tot BTWafdracht is gehouden.
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• In geval van levering van een onroerende zaak kan er een vordering uit
hoofde van zogeheten “herzieningsomzetbelasting” ontstaan, indien het
onroerend goed minder dan 10 jaar voor de verkoop werd aangekocht dan
wel binnen deze 10-jaarstermijn werd verbouwd of heringericht. De ter zake
van de aanschaf/verbouwing van de onroerende zaak in aftrek genomen
voordruk wordt dan herzien. Dat betekent dat ter zake van deze herziening
de fiscus een vordering kan hebben, die op basis van het arrest De Ranitz/
Ontvanger19 als een boedelschuld zou moeten worden gekwalificeerd indien
de levering/verkoop na datum faillissement (door toedoen van de curator)
geëffectueerd wordt.20

• In alle andere gevallen, waarin de boedel activa van de failliete onderneming
verkoopt is er sprake van in rekening te brengen BTW. Deze BTW is een af
te dragen boedelschuld.

7.3.7 Ad b: debiteuren na faillietverklaring te factureren
• Voor zover (vorderingen op) debiteuren ontstaan na faillissement, bijvoor-

beeld omdat de curator in het faillissement het bedrijf heeft voortgezet of
(zoals hiervoor sub a reeds is aangegeven) betrekking hebben op verkopen,
ter zake waarvan BTW van toepassing is, geldt dat in de rekening te brengen
BTW kwalificeert als boedelschuld en door de curator aan de fiscus dient te
worden afgedragen.21

• Voor zover het gaat om debiteuren die eerst na datum faillissement worden
gefactureerd voor leveringen of diensten, die door de failliet vóór faillisse-
ment zijn verricht, geldt het hetgeen hiervoor sub 3.6.8 is gesteld. Er lijkt
sprake van een faillissementsschuld aan de fiscus en geen boedelschuld,
maar dat is (nog) geen uitgemaakte zaak.

7.3.8 Ad c. Prefaillissementsdebiteuren
• Voor zover BTW op vóór faillissement gefactureerde debiteuren wel in een

BTW aangifte is begrepen, doch die aangifte nog niet is betaald, is er sprake
van een faillissementschuld aan de fiscus.

• Voor zover die nog niet in een aangifte was begrepen (en dus evenmin is
afgedragen), dient die alsnog als faillissementschuld te worden gekwalifi-
ceerd (en te worden aangegeven).

• Voor zover de BTW wel in een aangifte is begrepen en ook is afgedragen,
doch de betreffende debiteur is niet tot betaling in staat, is sprake van een

19. NJ 1991/305.
20. Deze herzieningsheffing kan worden ontgaan indien alsnog voor een belaste levering,

waarop al dan niet de verleggingsregeling toepasselijk is, wordt geopteerd.
21. Al dan niet na verrekening met de boedelvorderingen, al dan niet uit hoofde van

omzetbelasting, die de boedel op de fiscus krijgt.
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vordering ex art. 29-1 OB die als een boedelvordering kan worden ge-
kwalificeerd (zie hiervoor 3.6.10).

• Voor zover die BTW wel is aangegeven, doch nog niet is afgedragen, en de
debiteur betaalt niet, ook dan geldt dat er sprake kan zijn van een 29-1-
boedelvordering, ondanks het feit dat de nog te verrichten afdracht moet
worden beschouwd als een faillissementsschuld.

• Hetzelfde geldt indien nog geen aangifte van de betreffende BTW is gedaan
(en dus ook nog geen afdracht is verricht) en de betreffende debiteur betaalt
niet. Ook dan kan de afdrachtverplichting kwalificeren als een faillisse-
mentsschuld en de 29-1-vordering als een boedelvordering.

• Indien de curator na faillissement een prefaillissementsdebiteur een credit-
nota zendt, bijvoorbeeld vanwege verleende korting of in het kader van een
schikking, bestaat er recht op teruggave/verrekening van de in die creditnota
begrepen BTW. Deze kwalificeert als boedelvordering (zie hiervoor 3.6.11),
los van de vraag of de BTWop de oorspronkelijke debetnota wel of niet was
aangegeven of afgedragen.

7.3.9 de “passiefzijde” van de boedel
Ook hier kan onderscheid gemaakt worden in:
a. de crediteuren na faillietverklaring;
b. de (pre)faillissementscrediteuren.

7.3.10 ad a : crediteuren na faillietverklaring
• Alle aan de boedel in rekening gebrachte omzetbelasting kan door de boedel in

principe van de fiscus als boedelvordering worden teruggevorderd, c.q.
worden verrekend met de boedelafdrachten. De uitzondering hierop wordt
gevormd door de kosten van verkoop van BTW-vrijgestelde prestaties, zoals
hiervoor bedoeld ten aanzien van de makelaarskosten e.d. bij verkoop van
onroerende zaken die niet als een belaste BTW-levering dienen te worden
beschouwd. Let wel: deze uitzondering geldt slechts voor BTW-vrijstellingen.
Indien de verleggingsregeling toepasselijk is, is er wel sprake van een BTW
belaste prestatie en zijn dus de op de kosten aan de boedel in rekening gebracht
BTW bedragen wel terug te vorderen. Ook indien er sprake is van een levering
ex artikel 37d Wet OB (overgang van onderneming) is er geen sprake van een
vrijstelling en is aftrek/verrekening van voordruk mogelijk.

• Indien en voor zover een separatist in het kader van de executie van
bijvoorbeeld roerende zaken taxatie- en verkoopkosten maakt en betaalt
doch doorbelast aan de failliet (doordat men deze in mindering laat strekken
op de opbrengst van het verkochte) is de in deze nota’s (mits correct te naam
gesteld !) begrepen BTW door de boedel terug te vorderen.
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• Datzelfde geldt ook ingeval bijvoorbeeld sprake is van belaste verhuur en de
verhuurder ter zake van de huur na faillissement zich middels het trekken
van een gestelde bankgarantie laat betalen. Hoewel door de boedel feitelijk
geen (rechtstreekse) betaling wordt verricht is de in huurpenningen begrepen
BTW als boedelvordering terug te vorderen c.q. te verrekenen.

7.3.11 Ad b: prefaillissementscrediteuren
• Voor het geval door crediteuren in rekening gebrachte voordruk door

gefailleerde is aangegeven en is terugontvangen/verrekend heeft de fiscus
een vordering ex artikel 29-2 OB, voor zover tenminste die betreffende
crediteuren onbetaald zijn of onbetaald blijven. Deze vordering wordt
beschouwd als een faillissementsvordering.22

• Stel dat de betreffende voordruk wel door gefailleerde is aangegeven en leidt
tot een teruggave, welke nog niet ontvangen, dan is er sprake van een
faillissementsvordering op de fiscus (eventueel te verrekenen met een faillisse-
mentsschuld aan de fiscus).

• Stel dat er (nog) geen aangifte is gedaan van de voordruk. Dan heeft de
fiscus ter zake geen vordering uit hoofde van 29-2 OB, en de gefailleerde
heeft geen recht op restitutie, tenzij de betreffende crediteur alsnog (al dan
niet partieel) wordt voldaan, in welk geval de boedel ter zake een faillisse-
mentsvordering op de fiscus krijgt.

• Indien een crediteur de levering of dienst vóór faillissement heeft verricht,
doch eerst na faillissement factureert, kan de boedel de in die factuur
begrepen omzetbelasting theoretisch als boedelvordering terugvorderen c.q.
verrekenen met de fiscus. Immers, krachtens artikel 15 lid 1 sub a. Wet OB
mag de omzetbelasting worden afgetrokken op het tijdstip van ontvangst
van de factuur.23 (De crediteur wordt evenwel zelf als faillissementscredi-
teur behandeld). Indien en voor zover deze bij de afwikkeling van het
faillissement niet betaald wordt heeft de fiscus ter zake weer een 29-2-claim,
op de boedel, die dan (natuurlijk) als boedelschuld kwalificeert.

• In geval een crediteur, die vóór faillissement heeft gefactureerd, na faillis-
sement een creditnota aan de boedel doet toekomen (bijvoorbeeld omdat hij
op grond van eigendomsvoorbehoud geleverde goederen heeft teruggeno-
men) rijst de vraag of de curator de op de creditfactuur vermelde BTW als
boedelschuld dient te kwalificeren en af te dragen, dan wel deze de 29-2
claim vermindert. Het antwoord hierop is niet duidelijk, althans bij de
werkgroep is ter zake (nog) geen jurisprudentie bekend.

22. Zie hiervoor punt 3.6.8., alsmede Tekstra, Fiscale aspecten van insolventies, p. 260,
Boekraad, diss. p. 244-245, Van Oers, diss. p. 60, hoewel die zelf denkt dat het wel eens
een niet-verifieerbare vordering zou kunnen zijn.

23. Zie ook Van Oers, diss. p. 54.
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7.4 “Post”-afwikkelingsaspecten

7.4.1 Deze zijn te verdelen in de volgende deelgebieden:
a. Nadat alle faillissementscrediteuren zijn voldaan blijft er nog geld over;
b. Nagekomen baten;
c. Consignatiekas.

a. Overhouden

7.4.2 Het kan zijn dat alle faillissementscrediteuren integraal zijn betaald en dat
er vervolgens nog een batig saldo resteert. Wat moet er dan met dit batig saldo
gebeuren?

7.4.3 Krachtens artikel 193 Fw heeft het faillissement door de volledige
uitkering aan de faillissementscrediteuren een einde genomen. Als er sprake
is van een rechtspersoon wordt deze op grond van artikel 19 lid 1 sub c BW
geacht ontbonden te zijn per het moment dat deze rechtspersoon in staat van
insolventie is komen te verkeren. Krachtens artikel 173 Fw treedt de staat van
insolventie in, indien op de verificatievergadering geen akkoord wordt aange-
boden (of het aangeboden akkoord wordt verworpen of de homologatie daarvan
definitief geweigerd is). De rechtspersoon blijft (artikel 19 lid 5 BW) na
ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van zijn vermogen
nodig is.

7.4.4 Is er na faillissementsafwikkeling sprake van een batig saldo dan is
weliswaar de faillissementsvereffening geëindigd, doch er dient nog wel
vereffening van het resterend vermogen, te weten: het batig saldo, plaats te
vinden.

Dat betekent niet dat bij een vennootschap het batig saldo naar de aandeel-
houders gaat. Immers, de rechtspersoon in ontbinding heeft nog andere
crediteuren. Dat zijn de schuldeisers die niet “meededen” in het faillissement,
bijvoorbeeld omdat zij niet-verifieerbare vorderingen hadden. Het kan dan gaan
om de rentevorderingen, die op grond van artikel 128 Fw na de datum van
faillietverklaring niet meer doorlopen, als ook om alle andere niet-verifieerbare
schulden als hiervoor sub 4.2 bedoeld.

7.4.5 Dat betekent dat er een vereffenaar moet worden benoemd, die al deze
vorderingen gaat inventariseren om vervolgens het batig saldo over hen te
verdelen, met inachtneming van de dan ook nog geldende voorrangsregels.
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7.4.6 Ten aanzien van de benoeming van een vereffenaar is artikel 2:23 BW van
toepassing, hetwelk inhoudt dat de bestuurders van een ontbonden rechts-
persoon vereffenaars van het vermogen worden, tenzij de statuten anders
bepalen en voor zover de rechter geen andere vereffenaars heeft benoemd.
De rechter kan zelf slechts vereffenaars benoemen, indien hetzij de rechts-
persoon door de rechtbank wordt ontbonden hetzij een vereffenaar door de
rechter ontslagen wordt hetzij vereffenaars ontbreken.

De Zutphense rechtbank meende daarom dat de bestuurders als vereffenaars
moesten worden beschouwd, omdat de uitzonderingen niet aanwezig waren.
Het Haagse Hof evenwel zag in het feit dat er nog bestuurders waren geen
belemmering om de (voormalig) curator als zodanig te benoemen.24

b. Nagekomen baten

7.4.7 Als we spreken over “nagekomen baten” dan wordt daarbij meestal
gedoeld op die baten die nog opkomen nadat het faillissement reeds is
geëindigd.

Het kan evenwel voorkomen dat tussen het moment waarop een uitdelingslijst
wordt gemaakt en deze definitief wordt er nog een niet op de uitdelingslijst
vermelde bate opkomt. In een dergelijk geval lijkt het voor de hand te liggen die
uitdelingslijst in te trekken c.q. te herroepen.25

7.4.8 Als het faillissement wel is afgewikkeld alvorens er sprake is van een
nagekomen bate dient een onderscheid te worden gemaakt naar twee situaties:
• Artikel 194 Fw is wel toepasselijk;
• Artikel 194 Fw is niet toepasselijk.

7.4.9 Artikel 194 Fw is op de eerste plaats slechts toepasselijk indien er hetzij
sprake is van een uitdelingslijst op basis van artikel 180 Fw, hetzij een
uitdelingslijst in het kader van de vereenvoudigde afwikkeling.26 Dat betekent
dat artikel 194 niet toepasselijk is in geval van een opheffing van het
faillissement op grond van artikel 16 Fw.27

24. Rb. Zutphen 22 juli 2008, JOR 2008/253 en Hof Den Haag 21 augustus 2008, JOR 2008/
289, beide met noot van J. van Mierlo. Zie ook Wessels VII nr. 7254a.

25. Zie hiervoor Wessels VII nr. 7213.
26. Vide artikel 137c Fw.
27. HR 10 augustus 1984, NJ 1985/69-70; Hof Arnhem 2 september 1997, JOR 1997/114, m.nt.

Kortmann; zie ook Wessels VII nr 7267; T&C Insolventierecht, artikel 194 sub 4; SDU,
Commentaar Insolventierecht artikel 194 sub C.1.
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Bovendien is artikel 194 Fw slechts toepasselijk indien het gaat om baten die
ten tijde van de vereffening aan de curator niet bekend waren (dan wel om
vrijgevallen gereserveerde uitdelingen). Dat wil dus zeggen: indien de (moge-
lijke) baten wel aan de curator bekend waren is artikel 194 Fw evenzeer niet
toepasselijk.

7.4.10 In de gevallen waarin niet via de weg van artikel 194 Fw nader kan
worden afgewikkeld moet de vereffening van de nagekomen baten plaats-
hebben via de weg van artikel 2:23c BW. De rechtbank kan dan op verzoek van
de belanghebbende de vereffening heropenen en zo nodig een vereffenaar
benoemen.28

7.4.11 Staat de weg van artikel 194 Fw wel open – dus indien er sprake is van
een uitdelingslijst, al dan niet in het kader van een vereenvoudigde afwikkeling,
en er tevens sprake is van vrijval van gereserveerde gelden of baten, die de
curator ten tijde van de vereffening niet bekend waren – dan vindt heropening
van de vereffening plaats en dient de curator de nagekomen bate op de
grondslag van de vroegere uitdelingslijsten af te wikkelen.

7.4.12 Dat kan tot de nodige verwikkelingen aanleiding geven. Te denken valt
daarbij aan:
• Als de nagekomen bate tot het vrij actief moet worden gerekend en er was

eerder, naast het vrij actief ook gebonden actief en/of 57-3-actief, dan zal de
omslag van de algemene faillissementskosten voor een hoger deel op het vrij
actief komen te rusten en dus voor minder op het gebonden en/of 57-3-actief.
Dat kan dus betekenen dat aan de crediteur met een bijzondere preferentie of
eventueel aan de separatist nog zou moeten worden “nabetaald”.

• Het kan ook zijn dat de nagekomen bate beschouwd dient te worden als
hetzij gebonden actief hetzij 57-3-actief.29 Ook dit zal dan weer leiden tot
een andere berekening van de omslag van de algemene faillissementskosten.

• Door het te gelde maken van de nagekomen bate respectievelijk de her-
nieuwde uitdeling kunnen kosten worden gemaakt, die hetzij als bijzondere
faillissementskosten hetzij als algemene faillissementskosten dienen te
worden gekwalificeerd. Is er sprake van algemene faillissementskosten
dan impliceert dat ook weer een wijziging van de oorspronkelijke uitde-
lingsverhoudingen.

28. Zie Wessels VII nr 7268-7269; Hof Arnhem 2 september 1997, JOR 1997/114; HR 31 oktober
1997, JOR 1997/145, telkens met noot Kortmann.

29. Omdat in dit geval art. 194 Fw van toepassing is zal de gerechtigde tot het gebonden actief
en/of het 57-3-actief al als crediteur moeten zijn geverifieerd.
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Het lijkt in alle gevallen geïndiceerd om, met inachtneming van de nagekomen
bate en de (nieuwe) algemene faillissementskosten op basis van de oorspronke-
lijke uitdelingslijst een compleet nieuwe uitdelingslijst te maken om zo ver-
volgens te bezien wie wat zou moeten nabetaald.30

c. Consignatiekas

7.4.13 Ingevolge art. 192 Fw dient nadat de termijn voor inzage is verstreken en
de uitdelingslijst verbindend is geworden, de curator de vastgestelde uitkering
te doen. De uitkeringen bestemd voor voorwaardelijk toegelaten schuldeisers
als bedoeld in art. 189 Fw en uitkeringen waarover niet kan worden beschikt,
worden, aldus de tweede volzin van art. 192 Fw, gestort in de kas der
gerechtelijke consignatiën.

7.4.14 Op deze zogenaamde consignatiekas is van toepassing de Wet op de
Consignatie van Gelden.31 Onder consignatie wordt verstaan: het overmaken
van gelden aan de Staat, ter beschikking van degene die van zijn recht op
uitkering doet blijken. De in de consignatiekas gestorte gelden (rekening-
nummer 5522770) behoren toe aan de Staat. Rechthebbenden kunnen evenwel
gedurende 20 jaar uitbetaling van het hen toekomende vorderen. Bij uitkering
wordt in beginsel een rente vergoed, door de Minister van Financiën jaarlijks
vast te stellen.

7.4.15 In de praktijk dient het verzoek tot stortingen in de consignatiekas te
worden gericht aan het Ministerie van Financiën, Centrale Directie Financiële
en Economische Zaken, postbus 20201, 2500 EE ‘s-Gravenhage, met vermel-
ding van de rechthebbende en de redenen waarom de uitkering niet kon worden
gedaan. Stortingen in de consignatiekas worden door het Ministerie jaarlijks in
de maand februari gepubliceerd, behoudens voor lagere bedragen dan € 45,38.

30. Voor de goede orde: in het SFV is op het tabblad Uitdeling onder A.2 opgenomen ‘Nog te
ontvangen bate(n)’. Het betreft hier niet ‘nagekomen baten’ zoals hierboven besproken. Het
handelt daar over (een) bate(n) die nog zijn te ontvangen in de periode tussen het maken van
de uitdelingslijst en het moment van uitdeling. In de meeste gevallen betreft het nog te
ontvangen rente over het saldo van de boedelrekening. In het SFV wordt het onder A.2
opgenomen bedrag bij de berekeningen aangemerkt als vrij actief.

31. Wet van 27 augustus 1980 houdende regelen betreffende de consignatie van gelden.
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8. Slot

8.1 Men zou denken dat de afwikkeling en uitdeling in een faillissement
simpel kan plaatsvinden via de “cascademethode”. Zoals bij getrapte water-
vallen worden dan eerst de boedelcrediteuren betaald. Blijft er dan wat over,
dan komen de preferente crediteuren aan de beurt. Als er vervolgens nog wat
resteert, wordt dat aan concurrente crediteuren uitgedeeld. En wanneer zelfs
die integraal betaald zouden worden wordt het restant ten behoeve van de
achtergestelde crediteuren aangewend.

In wezen is er ook daadwerkelijk sprake van zo’n simpel cascadesysteem. Het
systeem wordt echter op diverse wijzen verstoord. En het zijn juist deze
storende elementen, die de afwikkeling wat complexer maken dan we op het
eerste gezicht zouden denken.

8.2 Op de bovenste trede van het cascadesysteem ontstaan de nodige moeilijk-
heden als blijkt dat het actief onvoldoende is om alle boedelcrediteuren te
kunnen voldoen. Bij een dergelijke negatieve boedel dienen dan (al dan niet
dogmatische) keuzes gemaakt te worden om te bepalen wie welke prioriteit
krijgt.

8.3 De trede van de preferente crediteuren wordt in hoge mate beïnvloed door
het feit dat er onderscheid is tussen preferente crediteuren met een voorrecht op
bepaalde goederen en preferente crediteuren met een voorrecht op de alge-
meenheid van goederen, dus het onderscheid tussen vrij actief en gebonden
actief. Daarnaast speelt in dit stadium de problematiek van de 57-3-inbreng een
prominente rol. Tevens is hier dominant aan de orde het verschil tussen
bijzondere faillissementskosten en algemene faillissementskosten en de omslag
van deze laatste kosten.

8.4 Op het niveau van de concurrente crediteuren kunnen dezelfde problemen
spelen als bij een vereenvoudigde afwikkeling, inclusief die ten aanzien van
bijzondere en algemene faillissementskosten en de omslag van deze laatste.
Tevens moeten dan eerst de diverse 57-3-inbreng berekeningen gemaakt zijn.
Bovendien speelt daarbij nog de 29-2 (correctie)berekening.
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8.5 Het cascadesysteem functioneert dus in zijn simpelheid wel tussen de
diverse trappen, doch de problemen doen zich met name voor op iedere trede
zelf.

8.6 De werkgroep is bovendien tot de conclusie gekomen dat de veelheid van
omzetbelastingaspecten bij de afwikkeling een (te?) dominante rol speelt.
Immers, uitdelingsuitkomsten blijken vaak afhankelijk van de wijze waarop
met de omzetbelasting wordt omgegaan.

8.7 De werkgroep heeft getracht de bij de afwikkeling en uitdeling van een
faillissement regelmatig voorkomende problemen enerzijds zoveel mogelijk in
kaart te brengen, terwijl anderzijds de werkgroep daarbij heeft aangegeven hoe
een en ander zou moeten of ten minste zou kunnen worden opgelost. Zoals
eerder al is aangegeven realiseert de werkgroep zich wetgever noch rechter te
zijn.

8.8 De werkgroep biedt dit eindrapport aan het bestuur van Insolad aan. De
werkgroep geeft het bestuur in overweging het rapport primair toe te zenden
aan alle Insolad-leden en daarnaast zo mogelijk op een of andere wijze
beschikbaar te (doen) stellen aan bij de faillissementsafwikkeling geïnteres-
seerde andere personen en instanties.

8.9 Tot slot nog een waarschuwing! De mogelijke gedachte dat dit rapport
tezamen met het SFV er toe zal leiden dat de afwikkeling van een faillissement
een simpele invuloefening is geworden, die aan eenieder kan worden over-
gelaten, is onjuist. Zelf analyseren, etiketteren, rubriceren, nadenken en nog
eens nadenken blijft adagium nr. 1. Dit rapport probeert slechts de tools te
bieden om dat denkproces te bevorderen.

Slot
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9. Preferentielijst (WAF)

9.1 In deze preferentielijst wordt het systeem gevolgd zoals is neergelegd in de
artikelen 3:278 e.v. BW. Dit systeem is:
a. Pand- en hypotheek gaan boven voorrecht, tenzij de wet anders bepaalt

(art. 3:279 BW).
b. Voorrechten op bepaalde goederen gaan boven voorrecht op alle goederen,

tenzij de wet anders bepaalt (art. 3:280 BW).
c. Voorrechten op bepaalde goederen zijn gelijk in rang, tenzij de wet anders

bepaalt (art. 3:281 lid 1 BW).
d. Voorrechten op alle goederen worden uitgeoefend in de volgorde, waarin

de wet hen plaatst (art. 3:281 lid 2 BW).

Dat betekent dat in beginsel de volgende indeling kan worden aangehouden:
I Pand en hypotheek
II Voorrechten op bepaalde goederen
III Voorrechten op alle goederen
IV Andere vormen van voorrang

9.2 Enige toelichtende opmerkingen:
• Bij iedere vorm van voorrang zal (slechts) worden aangegeven of en in

hoeverre er een afwijking is ten aanzien van de hiervoor bedoelde volgorde,
zowel in “positieve” zin (bij een hogere ranking) als in “negatieve” (bij een
lagere ranking).

• Indien het < teken vermeld staat betekent dit dat de daarboven staande
voorrang wordt “ingehaald” door het daarna genoemde recht van een ander,
terwijl het > teken impliceert dat het hoger in rang is dan het daarna
genoemde recht. Het = teken impliceert natuurlijk gelijkheid in rang met het
daarna bedoelde. Dit alles in afwijking dus van het basissysteem.

• Voor zover aan de orde zullen eerst de in het BW geregelde gevallen van
voorrang worden besproken en dan die in andere wetten.

• De afwijkingen zullen zo veel als mogelijk is dubbel worden opgenomen,
d.w.z. zowel bij het “ingehaalde” recht als bij in “inhaler”. Bijvoorbeeld:
→ bij hypotheek (I sub 1) < latere kosten tot behoud ex art. 3:284 BW
→ bij kosten tot behoud (II sub 2) > eerdere hypotheek

• Als (bijv. bij “Hypotheek”) wordt aangegeven dat de daaronder genoemde
rechten gaan boven dat recht, wil dat niet zeggen dat dit dan geschiedt in de
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daar gehanteerde volgorde. Hoe die zich onderling verhouden dient bij die
rechten te worden bezien.

9.3 Het overzicht kent in ieder geval de navolgende beperkingen:
• Er wordt geen oplossing gegeven voor botsende en “Esscher”-achtige

preferenties.
• Art. 3:281 lid 2 BW bepaalt dat voorrechten op alle goederen worden

uitgeoefend in de volgorde waarin de wet deze plaatst. Ten aanzien van deze
voorrechten in het BW is dat natuurlijk geen probleem. Ten aanzien van
voorrechten in andere wetten is niet duidelijk wat die ranking is, als de
betreffende wet daar zelf niets over zegt.

• Niet geheel duidelijk is of alle voorrechten in alle mogelijke wetten ook zijn
“opgespoord”.

• De voorrechten op zee- en binnenvaartschepen en luchtvaartuigen worden
buiten beschouwing gelaten.

9.4 PAND EN HYPOTHEEK

1. Hypotheek
< latere kosten tot behoud ex art. 3:284 BW.
< vordering waterschapsbelasting ex art. 138 Waterschapswet.
< kosten wegonderhoud ex art. 25 Wegenwet.
< eerder retentierecht.
< later retentierecht, mits bevoegdheid schuldenaar tot sluiten overeenkomst.
= vordering huurkoper.

2. Pand
a. Bezitloos pandrecht

< latere kosten tot behoud ex art. 3:284 BW.
< eerdere kosten tot behoud, tenzij zaak of goed in macht pand-

houder of derde is gebracht.
< latere kosten van bearbeiding ex art. 3:285 BW.
< eerdere kosten van bearbeiding, tenzij zaak of goed in macht

pandhouder of derde is gebracht.
< fiscale voorrecht op bodemgoederen ex art. 21 Inv. wet.
< voorrecht douane-expediteur op bodemgoederen ex art. 1:12 lid 2

ADW.1

1. Voor deze en de 3 hierna volgende geldt een voorrecht op alle vermogensbestanddelen en
wel met een gelijke rangorde als het in artikel 21 van de Invorderingswet 1990 toegekende
voorrecht van de fiscus, (met dien verstande dat de fiscus voorgaat op de douane-expedi-
teur). Uit de verwijzing naar (de integrale bepaling van) art. 21 Inv. wet is af te leiden dat het
bodemrecht ook voor deze crediteuren geldt.
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< voorrecht vergunninghouder ex art. 61 Wet op de Accijns.
< voorrecht vergunninghouder ex art. 24 Wet “alcoholvrij en tabak”.
< voorrecht verontreinigingsheffing ex art. 7:13 Waterwet.
< eerder retentierecht.
< later retentierecht, mits bevoegdheid schuldenaar tot sluiten over-

eenkomst.
b. Vuistpand

< latere kosten tot behoud ex art. 3:284 BW.
< eerder retentierecht.
< later retentierecht, mits bevoegdheid schuldenaar tot sluiten over-

eenkomst.
c. Overige pandrechten

< schadevergoedingsvordering ex art. 3:287 BW.

9.5 VOORRECHT OP BEPAALDE GOEDEREN

BW-voorrechten

1. Vordering uit hoofde zaaksvervanging (art. 3:283 BW).
= voorrecht op het bepaalde goed.

2. Kosten tot behoud (art. 3:284 BW).
> eerdere hypotheek.
> eerdere pandrechten.
> later bezitloos pandrecht, tenzij zaak of goed in macht pandhouder of

derde is gebracht.
> latere c.p. levering, tenzij zaak in macht verkrijger is gekomen.
> alle eerdere ontstane voorrechten (op bepaalde goederen).
> voorrecht ex 3:286 BW.
> voorrecht waterschap, voor zo ver kosten van behoud dateren na de

aanslag waterschapsbelasting.
< voorrecht waterschap, voor zo ver kosten van behoud dateren van vóór

de aanslag waterschapsbelasting.
3. Kosten bearbeiding van de zaak (art. 3:285 BW).

> eerder bezitloos pandrecht.
> later bezitloos pandrecht, tenzij zaak of goed in macht pandhouder of

derde is gebracht.
> voorrecht ex 3:286 BW.
< latere kosten tot behoud ex art. 3:284 BW.

4. Vorderingen uit hoofde van appartementsrechten (art. 3:286 BW).
< latere kosten tot behoud ex art. 3:284 BW.
< voorrecht ex 3:285 BW.

Preferentielijst (WAF)
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5. (Verzekerde) schadevergoedingsvordering (art. 3:287 BW).
> pandrecht.
> andere voorrechten (op bepaalde goederen).
< vordering tussenpersoon ex 7:936 lid 2 BW.

Niet-BW voorrechten

6. Vordering waterschapsbelasting (art. 138 Waterschapswet).
> hypotheek en andere beperkte rechten (op onroerende zaak).
> (bijna) alle andere voorrechten, doch:
< latere (na de aanslag ontstane) kosten tot behoud ex 3:284 BW

(ergo: > vóór de aanslag ontstane kosten tot behoud).
< kosten aanvraag faillissement ex 3:288 sub a BW.

7. Kosten van onderhoud van wegen (art. 25 Wegenwet).
> hypotheek.
< latere kosten tot behoud ex art. 3:284 BW.
< voorrecht waterschapsbelasting.

8. Vordering huurkoper (art. 5 Tijdelijke wet huurkoop onroerende zaken).
< latere kosten tot behoud ex art. 3:284 BW.
= hypotheek.

9.6 VOORRECHT OP ALLE GOEDEREN

BW-voorrechten

1. Kosten aanvraag faillietverklaring en vereffening (art. 3:288 sub a BW).
> voorrecht fiscus (en anderen) ex art. 21 Inv. wet.
> voorrecht UWV ter zake premies ex art. 66 WW.
> voorrecht waterschapsbelasting.
> voorrecht douane-expediteur.

2. Kosten van lijkbezorging (art. 3:288 sub b BW).
3. Vervallen termijnen van pensioen (art. 3:288 sub c BW).
4. Toekomstige pensioentermijnen (art. 3:288 sub d BW).
5. Vorderingen op grond arbeidsovereenkomst (art. 3:288 sub e BW).
6. EGKS-vorderingen (art. 3:289 BW).

= omzetbelasting (ergo ex art. 21 Invorderingswet)2 .

2. Niet duidelijk is of dat dezelfde consequenties zou kunnen of moeten hebben als in noot 1 is
aangegeven.
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Niet-BW voorrechten

7. Vorderingen belastingdienst (art. 21 Invorderingswet).
> bezitloos pandrecht op bodemgoederen3.
> (bijna) alle andere voorrechten op bepaalde of alle goederen.
= vorderingen EGKS ex art. 3:289 BW.
< latere (na de aanslag ontstane) kosten tot behoud ex 3:284 BW.
< schadevergoedingvordering ex 3:287 BW.
< kosten aanvraag faillissement ex 3:288 sub a BW.

8. Vorderingen van het UWV ter zake van premies ex de Wet Financie-
ring Sociale Verzekeringen (art. 66 lid 3 van de Werkloosheidswet).
> (bijna) alle andere voorrechten op bepaalde of alle goederen.
< kosten tot behoud ex 3:284 BW.
< schadevergoedingvordering ex 3:287 BW.
< kosten aanvraag faillissement ex 3:288 sub a BW.

9. Vordering van de douane-expediteur (art. 1:12 lid 2 van de Algemene
Douanewet).
= gelijke rangorde als bedoeld in art. 21 Invorderingswet, doch:
< fiscale vorderingen.

10. Vordering vergunninghouder van een accijnsgoederenplaats (art. 61
van de Wet op de Accijns).
= gelijke rangorde als bedoeld in art. 21 Invorderingswet.

11. Vordering vergunninghouder van een inrichting met betrekking tot
alcoholvrije dranken en tabak (art. 24 van de Wet op de Verbruiks-
belastingen van alcoholvrije dranken en van enkele andere producten).
= gelijke rangorde als bedoeld in art. 21 Invorderingswet.

12. Verontreinigingsheffingen (art. 7:13 lid 1 van de Waterwet).
= gelijke rangorde als bedoeld in art. 21 Invorderingswet (?).

13. (Terug)vordering kosten van bijstand (art. 60 van de Wet Werk
& Bijstand).
< de voorrechten van 3:288 BW.

14. (Terug)vordering betaalde kosten tijdens ziekte (art. 34a van de Ziek-
tewet).
< de voorrechten van 3:288 BW.

15. Vordering tot schadeloosstelling van schepeling in geval van schip-
breuk (art. 450 van het Wetboek van Koophandel).
= voorrecht ex 3:288 sub e BW.

3. Voor zo ver het bodemrecht en de belastingen betreft als bedoeld in art. 22 Invorderingswet.
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9.7 OVERIGE VORMEN VAN VOORRANG

1. Retentierecht (art. 3:292 BW juncto art 60 Fw.).
> latere rechten (eigendom, beperkte rechten en voorrechten) van derden.
> eerdere rechten van derden, mits bevoegdheid schuldenaar tot sluiten

overeenkomst.
2. Schadevordering na vervallen beperkte rechten (art. 3:282 BW).

= gelijk aan de positie van het vervallen recht, doch:
< pand en hypotheek.

3. Faillissementskosten bij opheffing (art. 16 lid 2 Faillissementswet).
> alle andere vorderingen.4

4. Schadevordering huurder/pachter bij huurbeding (art. 3:264 lid 7 BW).
> alle anderen (m.b.t. netto-opbrengst), doch.
< hypotheek en degenen, die boven hypotheek gaan.

4. Het gaat hier om de faillissementskosten, die gewoon boedelschulden zijn en eigenlijk niet
thuis horen in deze ranking van faillissementscrediteuren. Wellicht wordt hier met name
gedoeld op de kosten, die in het faillissement van een natuurlijk persoon, bij gebrek aan
baten, niet betaald kunnen worden en dan verder als superpreferent voor de toekomst
kunnen worden gekwalificeerd.
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Rb. Groningen 21 okt 2009 JOR 2010/280 Orinoco

Rb. Den Haag 29 jan 2010 JOR 2010/120 Tekstra

Rb. Groningen 25 mrt 2010 JOR 2010/142 ING/Hielkema

Rb. Breda 7 jul 2010 JOR 2010/293 Louwerier/Bevelsborg Tekstra

Rb. Amsterdam 10 nov 2010 LJN: BP7351 Reaal/IPA

Ktr. Nijmegen 23 aug 2002 JOR 2002/185 Loesberg

Geraadpleegde bronnen
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