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Voorwoord redactie

De “rode draad” die door de afwikkeling van ieder faillissement loopt is het
begrip “informatie”. Ieder faillissement begint voor de curator met het zo snel
mogelijk vergaren van zo veel mogelijk informatie. De curator is daarbij in
eerste instantie afhankelijk van de gefailleerde. Dat het verschaffen van de
juiste en de volledige informatie voor de curator van groot belang is, is
duidelijk. De curator zal immers zijn eerste acties, zoals het voortzetten van
de werkzaamheden, het vervaardigen van een verkoopmemorandum etc., met
name baseren op die eerste van de gefailleerde verkregen informatie. In de
onderhavige congresbundel komt aan de orde wat de rechten maar ook de
verplichtingen zijn van de curator en wat er verder komt kijken bij die
informatieverschaffing. Uiteraard zal de curator ook informatie willen vergaren
bij derden, zoals de betrokken bank. Vervolgens zullen diverse derden infor-
matie willen ontvangen van de curator. Die derden zijn bijvoorbeeld de bank, de
rechter-commissaris, crediteuren, etc. Bij het vergaren en verspreiden van
informatie dient de curator rekening te houden met regelgeving, zoals de
faillissementswet, praktijk- en gedragsregels, maar ook privacyregels. Ook
praktische aspecten spelen een rol, zoals de mogelijkheden en onmogelijkheden
op het gebied van ICT. Een belangrijke crediteur in het kader van informatie-
verschaffing over en weer is de Belastingdienst. Tot hoe ver mogen en moeten
de Belastingdienst en de curator gaan in het verschaffen van informatie aan
elkaar. Ook niet onbelangrijk is de vraag hoe de curator omgaat met informa-
tievoorziening aan de pers. Op welke wijze openbaart de curator welke
informatie aan de pers. Tenslotte wordt in de onderhavige congresbundel
aandacht besteed aan informatieverschaffing in een internationale context.

Tijdens het jaarcongres op 29 november 2013 in de Rode Hoed in Amsterdam
zullen een viertal sprekers een viertal aspecten van informatieverschaffing in
een faillissement nader belichten.

De redactie is de auteurs zeer erkentelijk voor hun bijdragen aan de onder-
havige congresbundel. De congresbundel bestaat uit veertien bijdragen, waar-
mee naar de mening van de redactie een goed en volledig beeld wordt gevormd
over het onderwerp “De curator en informatie”. De bijdragen zijn zowel

VII



juridisch als niet juridisch van aard. Naar de mening van de redactie zijn de
artikelen in alle gevallen praktisch van aard.

De redactie hoopt dat de bijdragen in deze congresbundel zullen bijdragen tot
een boeiend en informatief jaarcongres!

Jeroen Reiziger
Alice van der Schee

Voorwoord redactie
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“It takes two to tango”: Informatieverschaffing door de
gefailleerde aan de curator en van de curator aan de
gefailleerde

R. MULDER1

Inleiding

1. Informatie over het faillissementsvermogen is cruciaal voor de curator.
Zonder behoorlijk te zijn voorzien van informatie kan de curator zijn taak
niet naar behoren uitoefenen. De primaire informatiebron van de curator is
uiteraard de gefailleerde. Deze bijdrage beschrijft in de eerste plaats aard en
omvang van de inlichtingenplicht (van de bestuurder) van de gefailleerde.
Daarbij zal in het bijzonder aandacht worden geschonken aan de door-
startende bestuurder en de bestuurder die zich op het nemo tenetur beginsel
beroept. In dat kader worden kanttekeningen geplaatst bij de wetsvoor-
stellen van de Minister van Veiligheid en Justitie om de curator de
wettelijke taak van fraudebestrijding te geven. Wat betekenen die voor-
stellen voor de gefailleerde en de faillissementsafwikkeling? In de tweede
plaats wordt stil gestaan bij de vraag welke informatie de curator eigenlijk
aan de gefailleerde en diens bestuur dient te verschaffen. Heeft de gefail-
leerde geen recht op informatie? In dit kader worden de Recofa Richtlijnen
in Faillissement en Surseance van betaling en de Praktijkregels voor
Curatoren van Insolad onder de loep genomen. Tenslotte wordt afgesloten
met een conclusie.

I. Informatieverschaffing door de (bestuurder van de) gefailleerde aan
de curator

Algemeen; aard en omvang inlichtingenplicht.
2. Conform artikel 105 Fw is de gefailleerde verplicht voor de rechter-

commissaris, de curator of de commissie van schuldeisers te verschijnen
en alle inlichtingen te verschaffen zo dikwijls hij daartoe wordt opge-
roepen. Bij het faillissement van de rechtspersoon geldt deze inlichtingen-
plicht voor de bestuurders en commissarissen conform artikel 106 Fw. Het
doel van de inlichtingenplicht is om er voor zorg te dragen dat het

1. De auteur is advocaat en werkzaam bij Pot Jonker Advocaten te Haarlem
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faillissement op een behoorlijke wijze kan worden afgewikkeld. De omvang
van de inlichtingenplicht is ruim, zoals het woord “alle” in artikel 105 Fw
aangeeft.

3. Voor de gefailleerde natuurlijke persoon geldt, voor zover deze in enige
gemeenschap van goederen is gehuwd, dat de verplichting om inlichtingen te
geven op ieder van de echtgenoten rust. Bij het faillissement van een
rechtspersoon geldt de inlichtingenplicht ook voor de feitelijk leidinggevende
van de vennootschap.2 Als de bestuurder van de gefailleerde vennootschap
een rechtspersoon is, geldt de inlichtingenplicht voor de bestuurder van die
bestuurder/rechtspersoon.3 Het geldt merkwaardig genoeg niet voor de ex-
bestuurder, de bestuurder die vóór datum faillissement is afgetreden. Dat is
merkwaardig omdat ook die bestuurder informatie aan de curator zal kunnen
en moeten geven. In de rechtspraak is dan ook een aantal uitzonderingen op
deze regel te vinden. De Rechtbank Rotterdam geeft aan dat een statutair
bestuurder die ontslag neemt in het zicht van een faillissement, zonder een
nieuwe bestuurder te hebben benoemd, beschouwd wordt als een bestuurder
ex artikel 106 Fw.4 Het geldt volgens de Rechtbank Roermond ook voor
diegene die bij de indiening van het verzoek tot faillietverklaring bestuurder
is, maar niet meer ten tijde van de uitspraak.5 A.G. Huydecoper geeft in zijn
conclusie bij Hoge Raad 17 januari 2003, JOL 2003/31 aan dat op basis van
de strekking en ratio van artikel 105/106 Fw voldoende grond bestaat om aan
te nemen dat elke persoon die voormelde kwaliteit op eniger tijd òp of vòòr
datum faillissement heeft gehad verplicht kan worden informatie aan de
curator of rechter-commissaris te verstrekken als de curator of rechter-
commissaris dat voor de uitoefening van zijn taak behoeft.6 De artikelen
105/106 Fw verliezen verder niet hun betekenis als de persoon na failliet-
verklaring zijn hoedanigheid van bestuurder verliest.7 Anders zou de

2. Wessels Insolventierecht, deel IV (2010), nr. 4406 en Rb ’s-Hertogenbosch 9 september
1981, NJ 1982, 131

3. Rb Amsterdam, 2 februari 1982, NJ 1982, 525
4. Rb Rotterdam, 10 april 2012, JOR 2012/169. De Rechtbank overweegt dat de wetgever in

art. 106 Fw het oog heeft gehad op personen die ten tijde van de faillietverklaring bestuurder
waren. Daarmee dient gelijkgesteld te worden de statutaire bestuurder die (op de vooravond
van het faillissement) ontslag neemt als bestuurder van de vennootschap zonder dat een
nieuwe bestuurder is benoemd. Doel en strekking van art. 106 Fw is te bewerkstelligen dat
de curator van een failliete vennootschap een aanspreekpunt heeft. Dit dient niet te worden
gefrustreerd door een eenzijdige handeling van de laatst bekende bestuurder. Het voor-
gaande geldt te meer indien de betrokkene in de periode na zijn uitschrijving maar voor de
faillietverklaring nog handelingen namens de failliete vennootschap heeft verricht.

5. Rechtbank Roermond, 8 maart 1984, NJ 1985/384
6. Zie ook W.J.B. van Nielen, “Middelen van de curator bij faillissementsfraude”, TVI 2013, 13
7. Hoge Raad 17 november 1972, NJ 1973, 133
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bestuurder wel erg gemakkelijk aan de inlichtingenplicht kunnen ontkomen.
Hoe dan ook geldt dat een ex-bestuurder, voor zover deze niet inlichtingen-
plichtig is conform artikel 106 Fw, als getuige ex artikel 66 Fw kan worden
opgeroepen.

4. Ten aanzien van de omvang van de inlichtingenplicht geldt dat uiteraard
niet meer informatie behoeft te worden verstrekt dan nodig is voor een
behoorlijke taakuitoefening door de curator.8 De inlichtingen die wel
verstrekt moeten worden zijn niet beperkt tot feiten waarvan hij uit hoofde
van zijn functie kennis draagt. Dat is een plicht zowel voor gefailleerde
natuurlijke personen,9 als voor bestuurders van rechtspersonen.10 Onder
bijzondere omstandigheden behoeft een bestuurder in dit kader niet aan zijn
inlichtingenplicht te worden gehouden. Dat kan het geval zijn als de
gevraagde inlichtingen feiten betreffen die aan hem zijn toevertrouwd in
een niet met de gefailleerde rechtspersoon in verband staande andere
functie en waaraan hij wegens de vertrouwelijke aard ook voor het
faillissement gehouden was deze niet aan die rechtspersoon te openbaren.
Van de gefailleerde mag tevens worden verwacht dat hij ook ongevraagd
inlichtingen verschaft, vooral indien hij weet of behoort te weten wat van
hem wordt verlangd.11

5. Tot de inlichtingenplicht behoort uiteraard het overleggen van de adminis-
tratie. Zoals in artikel 92 Fw is bepaald neemt de curator onmiddellijk
de bescheiden en andere gegevensdragers onder zich. Onder gegevens-
dragers moeten ook worden verstaan elektronische middelen zoals com-
puterbestanden, cd-roms, usb-sticks die in staat stellen om te allen tijde de
rechten en verplichtingen van de schuldenaar te kennen, zoals bedoeld in
artikel 3:15 i BW jo artikel 2:10 BW.12

8. Wessels Insolventierecht, deel IV (2010) nr. 4416
9. Zie een recente zaak: Rechtbank Oost Nederland,28 mei 2013, ECLI: RBOBR:2013:4282

waar het gaat om een gefailleerde natuurlijk persoon die in de periode voorafgaande aan zijn
faillietverklaring direct dan wel indirect bestuurder is of is geweest van een concern van
maar liefst 157 niet gefailleerde vennootschappen en een aantal daaraan gelieerde stich-
tingen. Voor het faillissement hebben zich ook aanzienlijke vermogensverschuivingen
voorgedaan tussen de gefailleerde, door hem gecontroleerde stichtingen en zijn levens-
partner. De Rechtbank overweegt dat het bij een gefailleerde natuurlijk persoon niet ter zake
doet of de gefailleerde als privé persoon dan wel handelend in het kader van zijn beroep of
bedrijf, dan wel als bestuurder de informatie heeft verkregen. Er dienen dus ook inlichtingen
te worden gegeven over de niet in staat van faillissement verkerende rechtspersonen

10. Hoge Raad 11 november 1994, NJ 1995/151
11. Hoge Raad 15 februari 2002, NJ 2002/259
12. SDU Commentaar Insolventierecht, toelichting bij art. 92 Fw
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Nemo Tenetur beginsel; recente ontwikkelingen bij de zwijgende bestuurder.
Wat te doen met afgedwongen wils-afhankelijke informatie?
6. De sanctie voor niet-naleving van de inlichtingenplicht is tweeledig: op

grond van artikel 87 Fw kan de Rechtbank de inbewaringstelling van de
gefailleerde vorderen. Verder is het niet geven van inlichtingen in artikel
194 Sr strafbaar gesteld. Het bevel tot inbewaringstelling ex artikel 87 Fw
kan maximaal dertig dagen gelden en kan telkens worden verlengd voor
ten hoogste dertig dagen.13 In beginsel dient de gefailleerde over het
bevel te worden gehoord, maar dit is geen hoofdregel. De gefailleerde zou
anders de mogelijkheid krijgen om het dwangmiddel te frustreren
door vlucht of anderszins.14 Wel dient de gefailleerde op de voet van
artikel 5 lid 3 EVRM na de ten uitvoerlegging onmiddellijk te worden
gehoord. Artikel 194 Sr verbindt een strafsanctie aan het niet geven van
inlichtingen bij faillissement, te weten een gevangenisstraf van maximaal 1
jaar of een geldboete van de derde categorie zijnde maximaal € 7.800,-. De
bepaling geldt niet bij surseance van betaling. Indien de schuldige het delict
in zijn beroep begaat, kan hij van de uitoefening van het beroep worden
ontzet (artikel 194 lid 3 Sr). Dit strafrechtelijk beroepsverbod is in april
2010 ingevoerd in verband met de verscherpte aanpak van faillissements-
fraude15.

7. Voor de beantwoording van de vraag of de gefailleerde zich op zijn
zwijgrecht kan beroepen is het volgende van belang. Het Hof Arnhem
heeft nog begin dit jaar, in navolging van vaste jurisprudentie van de Hoge
Raad16 bevestigd dat de gefailleerde die weigert om inlichtingen te
verstrekken in verzekerde bewaring kan worden gesteld, ook al wordt
een beroep op het nemo tenetur beginsel, te weten dat de gefailleerde niet

13. De rechter die moet oordelen over de verlenging moet onderzoeken of een voortgezette
inbreuk op de persoonlijke vrijheid nog wordt gerechtvaardigd. Naarmate de vrijheidsbeper-
king langer duurt, zal dit een zwaarder gewicht in de schaal leggen en moet het worden
afgewogen tegen de bij de bewaring betrokken belangen. Zie voor een recent voorbeeld van
deze nadere afweging Rechtbank Utrecht, 17 februari 2011, LJN: BP7916, waarbij de
gefailleerde aangeeft dat hij een bedrag van € 75.000,— zou hebben “verbrast” in
etablissementen in Antwerpen en Parijs, maar geen namen van die etablissementen kan
noemen en ook geen enkel detail meer weet. De Rechtbank acht deze verklaring ongeloof-
waardig en verlengt de bewaring met 30 dagen.

14. Hoge Raad 19 januari 1990, NJ 1991/212.
15. Overigens geldt dat conform artikel 91 Fw gedurende het faillissement de gefailleerde of de

bestuurder van de gefailleerde zijn woonplaats niet mag verlaten zonder toestemming van de
rechter-commissaris. Dit verbod strekt ertoe dat voorkomen wordt dat de gefailleerde zich
aan zijn inlichtingenplicht onttrekt door naar elders te vertrekken. Hoewel in de praktijk
nauwelijks de hand wordt gehouden aan deze bepaling, kan het instrument van pas komen in
combinatie met de mogelijkheid om het paspoort van betrokkene in te nemen (zie artikel 19
jo 52 Paspoortwet).

16. HR 20 februari 1998, NJ 1999,561

R. Mulder
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hoeft mee te werken aan zijn eigen strafvervolging, gedaan.17 Het Hof
overwoog dat het middel van gijzeling niet bestraffend is, maar rechts-
herstellend, een middel om de gefailleerde tot medewerking te dwingen.
Zonder dwangmiddel zou voor een goede afwikkeling van het faillissement
de noodzakelijke inlichtingenplicht haar effectiviteit voor een belangrijk
deel missen. Onder verwijzing naar de jurisprudentie van het EHRM komt
het Hof tot de conclusie dat van een inbreuk op de artikelen 5 en 6 EVRM
geen sprake is.18 De vraag of de inlichtingen gebruikt worden in een
strafzaak, is in de procedure niet aan de orde. Die vraag komt pas aan de
orde bij “the determination of a criminal charge” in de zin van artikel 6
EVRM, aldus het Hof. Ook het Hof Amsterdam volgde deze lijn.19

8. De uitspraken van het Hof Arnhem en Amsterdam zijn echter achterhaald
door een uitspraak van de Hoge Raad van 12 juli 2013 (X / Staat der
Nederlanden (Ministerie van Financiën)) over de samenloop van de fiscale
inlichtingenplicht ex art. 47 AWR en het recht van een potentiële verdachte
om niet gedwongen te worden tot medewerking aan zijn eigen veroorde-
ling.20 De HR overweegt als volgt:

Bij de beoordeling van het middel wordt vooropgesteld dat een belasting-
plichtige op grond van art. 47 AWR verplicht is om aan de inspecteur alle
gegevens en inlichtingen te verstrekken die van belang kunnen zijn voor de
belastingheffing te zijnen aanzien. Nu de onderhavige vordering op die
wettelijke verplichting is gegrond, is uitgangspunt dat de gevraagde
voorlopige voorziening dient te worden getroffen. Daaraan staat art. 6
EVRM niet in de weg (vgl. EHRM 10 september 2002, no. 76574/01, ECLI:
NL:XX:2002:BI9566 (Allen tegen het Verenigd Koninkrijk) en EHRM 21
april 2009, no. 19235/03, ECLI:NL:XX:2009:BJ3599, NJ 2009/557 (Mart-
tinen tegen Finland, rov. 68)). Het middel stelt de vraag aan de orde of, en
zo ja in hoeverre, van dit uitgangspunt moet worden afgeweken in verband
met de mogelijkheid dat [eiser] bij toewijzing van de vordering op een met
art. 6 EVRM strijdige wijze zou worden gedwongen om mee te werken aan

17. Hof Arnhem 11 maart 2013, BZ3799
18. Saunders v UK ( EHRM 17 december 1996, LJN ZB6862), Allen v UK ( EHRM 10 september

2002, LJN BI9566), J.B. v Zwitserland ( EHRM 3 mei 2001, LJN AN 6999) en Chambaz v
Zwitserland ( EHRM 5 april 2012 ); Voor een uitvoerige uiteenzetting over de spreekplicht en
het nemo tenetur beginsel wordt verwezen naar het proefschrift van J.C. Apeldoorn,
Insolventieprocedures en grondrechten, Boom Juridische uitgevers 2009.

19. Hof Amsterdam 1 november 2012, JOR 2013/28. Het Hof overweegt dat voor zover
betrokkene al strafrechtelijk wordt vervolgd, de strafrechter moet beoordelen of vanwege de
gestelde schending van het nemo tenetur beginsel, de door de gefailleerde in het kader van
de faillissementsgijzeling verstrekte informatie in dat proces mogelijk niet als bewijs kan
worden gebruikt.

20. HR 12 juli 2013, RvdW 2013/877; nr. 12/01880

“It takes two to tango”
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bewijsvergaring ten behoeve van bestuurlijke boeteoplegging of strafvervol-
ging, en hij bij weigering om aan het in dit kort geding gegeven bevel te
voldoen, een (aanzienlijke) dwangsom zou verbeuren.
3.6 In zijn uitspraak van 17 december 1996, no. 43/1994/490/572, ECLI:

NL:XX:1996:ZB6862, NJ 1997/699 (Saunders tegen Verenigd Konink-
rijk), heeft het EHRM overwogen dat het verbod op gedwongen
zelfincriminatie samenhangt met het zwijgrecht, hetgeen meebrengt
dat dit verbod zich niet uitstrekt tot het gebruik in strafzaken van
bewijsmateriaal dat weliswaar onder dwang is verkregen, maar bestaat
onafhankelijk van de wil van de verdachte (hierna: wilsonafhankelijk
materiaal). Uit latere rechtspraak van het EHRM blijkt niet dat het van
dit uitgangspunt is teruggekomen. Dit brengt mee dat de verkrijging van
wilsonafhankelijk materiaal langs de weg van een in kort geding
gegeven bevel geen schending van art. 6 EVRM oplevert, ook niet als
aan dat bevel een dwangsom wordt verbonden.

3.7 Voor zover sprake is van bewijsmateriaal waarvan het bestaan afhan-
kelijk is van de wil van de belastingplichtige (hierna: wilsafhankelijk
materiaal), geldt het volgende. Voorop staat dat de verkrijging van
zodanig materiaal mag worden afgedwongen voor heffingsdoeleinden.
Indien niet kan worden uitgesloten dat het materiaal tevens in verband
met een “criminal charge” tegen de belastingplichtige zal worden
gebruikt (vgl. EHRM 3 mei 2001, no. 31827/96, ECLI:NL:XX:2001:
AN6999, NJ 2003/354 (J.B. tegen Zwitserland)), zullen de nationale
autoriteiten moeten waarborgen dat de belastingplichtige zijn recht om
niet mee te werken aan zelfincriminatie effectief kan uitoefenen. Aan-
gezien hierop gerichte regelgeving in Nederland ontbreekt, dient de
rechter in de vereiste waarborgen te voorzien.

3.8 Om deze reden dient de (voorzieningen)rechter een op het vorenstaande
gerichte clausulering te verbinden aan het door hem uit te spreken
bevel. De vordering is door de Staat met een beroep op art. 47 AWR
ingesteld met het oog op belastingheffing, terwijl mogelijk gebruik van
de gevorderde informatie ten behoeve van bestuurlijke beboeting of
bestraffing niet is uitgesloten. Ter voldoening aan de eisen die uit art. 6
EVRM voortvloeien, zoals hiervoor in 3.7 bedoeld, dient de te treffen
voorziening, voor zover die wilsafhankelijk materiaal betreft, in die zin
te worden beperkt dat een zodanig bevel alleen mag worden gegeven
met de restrictie dat het verstrekte materiaal uitsluitend wordt gebruikt
ten behoeve van de belastingheffing.

Zou het aldus in handen van de Inspecteur, en daarmee van de Staat,
geraakte materiaal desondanks mede worden gebruikt voor doeleinden
van fiscale beboeting of strafvervolging, dan komt het oordeel welk

R. Mulder
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gevolg moet worden verbonden aan schending van de door de voor-
zieningenrechter gestelde restrictie, toe aan de rechter die over de
beboeting of bestraffing beslist.

3.9 Het bovenstaande betekent dat in gevallen waarin van een belasting-
plichtige op grond van art. 47 AWR afgifte van materiaal wordt
verlangd met het oog op een juiste belastingheffing, en deze belasting-
plichtige een beroep doet op het nemo-teneturbeginsel, het volgende
onderscheid moet worden gemaakt.
a) In een civielrechtelijk kort geding kan de belastingplichtige onder
last van een dwangsom worden veroordeeld al het materiaal te
verschaffen dat van belang kan zijn voor een juiste belastingheffing,
ongeacht of het gaat om wilsonafhankelijk of wilsafhankelijk materiaal,
zulks echter onder de restrictie dat materiaal van deze laatste soort
uitsluitend mag worden gebruikt ten behoeve van de belastingheffing.
b) Voldoet de belastingplichtige niet aan dit bevel, dan verbeurt hij de
daaraan verbonden dwangsom. Indien partijen van mening verschillen
of de belastingplichtige aan het bevel heeft voldaan, rusten in een
eventueel executiegeschil op de Staat de stelplicht en bewijslast terzake.
Dit brengt mee dat de Staat in geval van betwisting zal moeten
bewijzen – in de zin van aannemelijk maken – dat de belastingplichtige
daadwerkelijk het van hem verlangde, maar niet door hem afgestane,
materiaal kon verschaffen.
c) Wilsafhankelijk materiaal dat door de belastingplichtige ingevolge het
bevel van de voorzieningenrechter is verstrekt, mag niet worden gebruikt
voor fiscale beboeting of strafvervolging van de belastingplichtige. Zou
dit laatste toch gebeuren, dan dient de belastingrechter of de strafrechter
te bepalen welk gevolg aan dit gebruik moet worden verbonden.

9 De Hoge Raad stelt dus voorop dat de belastingplichtige gehouden is om de
inspecteur alle inlichtingen te verstrekken die nodig zijn voor de juiste
belastingheffing. Als de belastingplichtige echter een beroep doet op het
nemo tenetur beginsel,21 dan mag zogenaamd wilsafhankelijk22 materiaal
niet worden gebruikt voor fiscale beboeting of strafvervolging van de

21. De Hoge Raad gaat niet in op de situatie wat heeft te gelden als de belastingplichtige geen
beroep doet op het nemo tenetur beginsel.

22. De Hoge Raad geeft in zijn uitspraak, anders dan de AG Wattel, geen uitleg wat onder
wilsonafhankelijk en wilsafhankelijk materiaal wordt verstaan. Wattel overweegt onder 71 van
zijn Conclusie dat pas van zogenaamd Saunders- ofwel wilsonafhankelijk materiaal sprake is
als aan twee voorwaarden is voldaan: i) niet alleen moet het materiaal reeds bestaan op het
moment van vorderen, maar ook moet ii) de vorderende instantie er de hand op kunnen
leggen cq kennis van kunnen nemen door eigenmachtig gebruik van dwangmiddelen !
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belastingplichtige. Als dat toch gebeurt, is het aan de strafrechter om te
bepalen welk gevolg daaraan is verbonden.

10. In navolging van de uitspraak van de Hoge Raad heeft het Hof Den Haag23

bij arrest van 23 juli 2013 – 11 dagen na de uitspraak van de Hoge Raad –

het volgende overwogen. Het Hof geeft aan dat hoewel het arrest van de
Hoge Raad betrekking heeft op de fiscale inlichtingenplicht, deze uitspraak
ook relevant is voor de inlichtingenplicht van de gefailleerde ex art. 105
Fw, in het kader van de door de rechter-commissaris of de curator
gevorderde en door de rechter bevolen inbewaringstelling. Omdat de
Nederlandse wet ook niet voorziet in een waarborg tegen het gebruik in
een (eventuele) strafzaak van informatie die in het kader van artikel 105 Fw
wordt verstrekt, bepaalt het Hof dat “wilsafhankelijke” informatie, dat wil
zeggen informatie die van de wil van de gefailleerde afhankelijk is
(bijvoorbeeld een verklaring), slechts gebruikt mag worden ten behoeve
van het beheer en de vereffening van de failliete boedel en een voort-
varende afwikkeling van het faillissement. Deze informatie mag niet
gebruikt worden in het kader van een eventuele strafvervolging of
boeteprocedure tegen de gefailleerde. Zou dat toch gebeuren, dan dient
de strafrechter te bepalen welk gevolg aan dat gebruik moet worden
verbonden.24, 25

(zonder actieve medewerking van de verdachte), zoals doorzoeking en inbeslagneming, een
telefoontap, een ademproef, of de afname van urine en bloedmonsters of wangslijm. Het
moeten ondergaan van dwangmiddelen levert geen actieve medewerking op, maar slechts een
dulden waartegen geen nemo tenetur bezwaren bestaan.

23. Gerechtshof Den Haag 23.7.2013 ECLI: NL : GHDHA :2013:2900
24. De Centrale Raad van Beroep ( CRvB 21 november 2012, AB 2013/27 ) heeft al geoordeeld

dat overtreding van de meldingsplicht in de WW wetgeving niet kan worden beboet als de
belanghebbende niet kan uitsluiten dat zijn onder die meldingsplicht verstrekte informatie
wordt gebruikt om een boete op te leggen. De CRvB overwoog dat de fraudeinspecteur
belanghebbende er uitdrukkelijk op had gewezen dat hij verplicht was om de gestelde
vragen te beantwoorden. Volgens de CRvB was de verklaring daarmee onder druk en niet
onafhankelijk van de wil van betrokkene verkregen en moest deze buiten beschouwing
blijven. Het UWV had ook aangegeven dat de boete in overwegende mate op de afgelegde
verklaring was gebaseerd. Deze boete kon volgens CRvB derhalve niet in stand blijven.

25. Het Gerechtshof Den Haag had overigens in een andere ongepubliceerde uitspraak
(200.129.063/01) al op 9 juli 2013 –dus drie dagen voor het arrest van de Hoge Raad-
bepaald, in navolging van een beschikking van de Rechtbank Rotterdam d.d. 21 juni 2013,
dat wat voor de fiscaalrechtelijke inlichtingenplicht geldt, ook geldt voor een door de
rechter-commissaris op voordracht van de curator gevorderde en door de rechter bevolen
inbewaringstelling. In die zaak had de rechter commissaris bepaald dat de verklaring van de
feitelijk bestuurder niet mocht worden gebruikt als bewijs in een eventuele strafzaak, indien
die informatie voor hem belastend zou zijn. Het Hof heeft daaraan toegevoegd dat een
verderstrekkende waarborg een rechter niet kan geven.
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11. Voorop staat daarom dat de gefailleerde – hoe dan ook – aan zijn
inlichtingenplicht tegenover de curator zal dienen te blijven voldoen.26

Voor de faillissementsafwikkeling is dat een goede zaak. De (bestuurder
van de) gefailleerde heeft op zijn beurt nu ook in Nederland de rechts-
bescherming gekregen die hem op grond van Straatsburg toekomt. Ver-
wacht wordt dat er nog wel meer jurisprudentie zal volgen over de vraag
wat nu precies moet worden verstaan onder wilsafhankelijke en wilsonaf-
hankelijke informatie. Verwacht mag ook worden dat de wetgever in
Nederland maatregelen neemt ter waarborging van het gebruik in een
eventuele strafzaak van informatie die in het kader van art. 105 Fw wordt
verstrekt.27

12. De vraag is – bij gebreke van nieuwe wetgeving – wat de curator, buiten
het verrichten van zijn eigen (verhaals)onderzoek, doet met de afgedwon-
gen wilsafhankelijke informatie die niet als bewijs in het strafproces
gebruikt mag worden. De crediteuren hebben toch recht op informatie
over de verdere afwikkeling van het faillissement? Stel dat duidelijk wordt
door de afgelegde afgedwongen verklaring dat de bestuurder van de
gefailleerde zich schuldig heeft gemaakt aan bedrieglijke bankbreuk door
goederen aan de boedel te onttrekken of goederen beneden de waarde te
verkopen. Kan of moet de curator dat dan niet openbaar maken in zijn
verslag?28 Wat moet in dit kader worden begrepen onder de zinsnede dat de
informatie alleen kan worden gebruikt voor het beheer en vereffening van

26. AG Wattel overweegt onder 7.4 bij zijn conclusie voor HR 12 juli 2013 dat het niet voldoen
aan de normale verplichtingen ten dienste van de belastingheffing met straf bedreigd en
vervolgd mag worden, maar dat zodra de om medewerking gevraagde belastingplichtige niet
kan uitsluiten dat zijn medewerking (mede) strekt tot bewijsvergaring ten dienste van een
mogelijke strafvervolging ter zake van dezelfde feiten, zijn weigering om mee te werken niet
bestraft mag worden met een hogere geldsanctie dan £ 300 ( conform de zaak Allen) à
£ 1000 ( O’Halloran and Francis), laat staan een vrijheidsbenemende straf; en dat als de
Staten dat onwenselijk vinden zij procedurele garanties moeten inbouwen dat de afgedwon-
gen heffingsinformatie niet gebruikt wordt voor substantiering van een criminal charge ter
zake van dezelfde feiten. Hetzelfde kan worden gesteld omtrent bestraffing van de gefail-
leerde op grond van art 194 Fw. Nu op overtreding van art 194 Fw een gevangenisstraf van
1 jaar of een geldboete van maximaal € 7800 is gesteld kan, zodra de om medewerking
gevraagde gefailleerde niet kan uitsluiten dat zijn medewerking (mede) strekt tot bewijs-
vergaring ten dienste van een mogelijke strafvervolging ter zake van dezelfde feiten, niet
worden bestraft. Dat geldt weer niet als wordt gewaarborgd dat de informatie niet voor
strafvorderingsdoeleinden zal worden gebruikt.

27. De Zwitserse wetgeving voorziet sinds 1 januari 2008 in waarborgen dat door belasting-
plichtigen verstrekte afgedwongen informatie niet ook in een strafrechtelijke procedure kan
worden gebruikt.

28. Zie bijvoorbeeld Rb Amsterdam 24 oktober 2012, NJF 2013/15 (Taak curator). De Recht-
bank overweegt in een spraakmakende zaak die breed in de pers is uitgemeten (over de in
2005 gefailleerde tennis mecenas) dat een belangrijke taak van de curator is om actief op te
sporen. Als de curator op misstanden stuit kan dat met zich brengen dat de curator een !
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de failliete boedel en de voortvarende afwikkeling van de boedel? Naar
mijn oordeel dient onderscheid te worden gemaakt tussen de verkregen
afgedwongen wilsafhankelijke informatie enerzijds (meestal de afgedwon-
gen verklaring) en het resultaat van het met behulp van die verklaring door
de curator verrichte onderzoek. De wilsafhankelijke informatie zelf zal niet
in het openbaar verslag opgenomen kunnen worden. Dat zou namelijk niet
in overeenstemming zijn met de toezegging c.q. restrictie dat deze
informatie (meestal de afgelegde verklaring) niet in het strafproces mag
worden gebruikt. Weliswaar komt de verklaring dan niet rechtstreeks in de
strafrechtelijke keten terecht, maar door openbaarmaking van die informa-
tie op een dergelijke wijze, is de kans niet denkbeeldig dat deze toch in een
strafdossier terechtkomt. En dat zou het belang van de gefailleerde in het
strafproces kunnen schaden, ook al is door de civiele rechter bepaald dat de
verklaring niet voor strafvorderingsdoeleinden mag worden gebruikt.

13. Gesteld zou kunnen worden dat de curator door de uitspraak van de Hoge
Raad van 12 juli 2013 een bijzondere zorgplicht jegens de (bestuurder van
de) gefailleerde verkrijgt door de afgedwongen wilsafhankelijke informatie
niet actief te openbaren. Wat wel of niet in het verslag wordt gerapporteerd
is ook in hoge mate aan de curator overgelaten. Een verslag is bedoeld om
de crediteuren en derden een globaal inzicht te geven en niet om volledige
verantwoording af te leggen. Dat behoeft slechts aan de rechter-commissa-
ris te worden gedaan.29 Het resultaat van het verrichte onderzoek kan
anderzijds wel in het verslag worden opgenomen, bijvoorbeeld dat het
verdwenen actief inmiddels is getraceerd en terug in de boedel is gebracht
of dat goederen die beneden de waarde zijn verkocht ook zijn gerevindi-
ceerd of dat andere herstelmaatregelen zijn getroffen, bijvoorbeeld het
instellen van een vordering ex art 42 Fw. Indien het nodig is dat er

tuchtklacht tegen een betrokken advocaat indient en tegen hem aangifte doet van bedrieg-
lijke bankbreuk. De Rechtbank geeft aan dat de Faillissementswet niet voorschrijft wat in
een faillissementsverslag moet staan, maar dat in de praktijk echter melding wordt gemaakt
van aangespannen gerechtelijke en tuchtrechtelijke procedures. De Rechtbank vindt het niet
onzorgvuldig dat van de procedures tegen de advocaat (die overigens niet bij naam wordt
genoemd) in het openbaar verslag melding wordt gemaakt. Ten aanzien van het doen van
een mededeling in de pers door de curator over de aangifte tegen de betrokken advocaat,
overweegt de Rechtbank dat van de curator wordt verlangd dat hij daarbij een belangen-
afweging maakt, tussen enerzijds het belang van de advocaat om niet lichtvaardig te worden
blootgesteld aan verdachtmakingen en anderzijds het maatschappelijk belang om het publiek
volledig te informeren. De Rechtbank overweegt verder dat nu de zaak met veel publiciteit
was omgeven en particuliere beleggers op grote schaal slachtoffer waren geworden, hij
gezien zijn maatschappelijke taak de pers te woord mocht staan. Ook het feit dat hij heeft
gezegd dat tegen een van de advocaten aangifte was gedaan (zonder diens naam te noemen)
acht de Rechtbank, na afweging van de belangen, niet onrechtmatig.

29. HR 21 januari 2005, JOR 2005/104
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procedures worden gevoerd kan ook dat in het verslag kenbaar worden
gemaakt. Het vorenstaande sluit overigens niet uit dat de afgedwongen
wilsafhankelijke informatie toch bij het Openbaar Ministerie belandt. Zo
kan de curator, die geen geheimhouder is, als getuige worden opgeroepen,
kunnen de stukken onder de curator door politie en/of justitie in beslag
worden genomen, kan de informatie bekend worden door openbare
zittingen en/of procedures en/of kan politie en/of justitie op basis van de
bekend geworden informatie mogelijk alsnog een onderzoek starten.30

14. Naar mijn oordeel kan de curator uiteraard nog steeds aangifte doen tegen de
gefailleerde, maar kan bij deze aangifte alleen geen gebruik worden gemaakt
van de afgedwongen wilsafhankelijke informatie. Alle andere informatie, dat
wil zeggen wilsonafhankelijke informatie en vrijwillig verstrekte informatie
kan daarvoor wel worden gebruikt. De vraag wat onder wilsafhankelijke en
wilsonafhankelijke informatie wordt verstaan komt daarmee nog nadruk-
kelijker aan de orde. Ook komt nadrukkelijker aan de orde de vraag wanneer
de verklaring is afgedwongen en wanneer niet, waarbij de aard en mate van
dwang een belangrijke rol speelt. Gesteld kan worden dat zodra de gefail-
leerde door de curator duidelijk wordt gemaakt dat deze tot antwoorden
verplicht is, gelet op het bepaalde ex art. 105/106 Fw, de afgedwongen
verklaring in beeld komt. Dat geldt zeker wanneer de curator de gefailleerde
nadrukkelijk en in het concrete geval wijst op de ernstige sancties bij
schending van de inlichtingenplicht, te weten dat betrokkene kan worden
gegijzeld conform artikel 87 Fw en/of een gevangenisstraf riskeert conform
art 194 Fw. Duidelijk is dat de scheidslijn tussen wat wel of niet kan in de
praktijk erg dun kan worden. Mocht de (inhoud van de) verklaring dan toch –
op de een of andere wijze – deel gaan uitmaken van het strafdossier, dan zal
het de strafrechter zijn die uiteindelijk moet aangeven of de afgedwongen
verklaring buiten beschouwing moet blijven.

Informatieverplichtingen van de doorstartende bestuurder; bestuurder leg uw
kaarten op tafel!
15. Op 11 februari 2011 heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan

over de bijzondere zorgplicht van een bestuurder/grootaandeelhouder
na faillissement (Ontvanger/Wesselman).31 Een bestuurder, tevens

30. Zie voor deze laatste mogelijkheid: mr. C.M. Hilverda, Faillissementsfraude, serie Onder-
neming en Recht deel 53, p 77

31. HR 11 februari 2011, JOR 2011, 114. Het arrest is inmiddels uitgebreid besproken door
P.H.W. Schreurs in de Insolad Lustrum bundel 2011, “De ondernemende curator”, p 221/229:
A Corporate Cloak, de bijzondere zorgplicht van de bestuurder na faillissement, door mr. B.F.
Assink, in WPNR 2013, 6983 verbindingen tussen bestuurdersschap, bestuurdersaansprake-
lijkheid en civielrechtelijk bestuursverbod. Zie ook de annotatie van mr. W.J.M. van Andel in
JOR 2011/114.
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grootaandeelhouder te weten Wesselman, koopt op uitnodiging van de curator
een voorraad keramische tegels voor een bedrag van € 250.000,— uit de
boedel. De onderhandse verkoopwaarde van deze partij tegels bedraagt
€ 700.000,— en de executiewaarde € 150.000,—. Bij gebrek aan andere
kandidaten vraagt de curator aan de Ontvanger met deze verkoop in te
stemmen, wat de Ontvanger doet. Op 15 augustus 2011 worden de tegels
vervolgens voor een bedrag van € 250.000,— verkocht. De koper verkoopt
op zijn beurt de partij tegels de volgende dag door voor maar liefst € 850.000,
— en realiseert aldus een winst van € 600.000,—. Een bedrag dat aan de neus
van de schuldeisers voorbij gaat. De curator was uiteraard niet op de hoogte
van deze doorverkoop. De Ontvanger laat het er niet bij zitten en dagvaardt
ondermeer de directeur/grootaandeelhouder op grond van een onrechtmatige
daad. De Rechtbank, Hof en de Advocaat-Generaal wijzen de vordering af.
Het Hof stelde daarbij dat de curator bestuurder Wesselman niet in zijn
hoedanigheid van bestuurder/grootaandeelhouder had benaderd met de vraag
of hij een goede koper wist, maar in zijn hoedanigheid van in de branche goed
bekende handelsman en met de vraag of hij wellicht bereid was om een bod
uit te brengen. De Hoge Raad overweegt echter dat de bijzondere hoedanig-
heid van bestuurder/grootaandeelhouder op de bestuurder blijft rusten, ook
als hij door de curator (slechts) is benaderd met het verzoek om de partij
tegels te kopen. De Hoge Raad overweegt dat het Hof op onjuiste gronden
niet is toegekomen aan een inhoudelijke beoordeling van de vraag of
Wesselman als statutair bestuurder en meerderheidsaandeelhouder in strijd
heeft gehandeld met zijn bijzondere zorgplicht jegens de Ontvanger. In dat
kader is relevant dat het Hof had overwogen dat een doen of nalaten
onrechtmatig kan zijn indien onvoldoende rekening is gehouden met de
gerechtvaardigde belangen van anderen, dat op partijen met een bijzondere
hoedanigheid een extra zorgplicht kan rusten jegens die anderen en dat
voormalige bestuurders/(indirect)grootaandeelhouders van een gefailleerde
vennootschap en degene(n) die met hen “samenspannen”, eerder onrecht-
matig handelen dan een willekeurige derde wanneer zij onvoldoende
rekening houden met de gerechtvaardigde belangen van de schuldeisers en
daardoor de verhaalsmogelijkheden voor die schuldeisers beperken. Tegen
die maatstaf is in cassatie niet opgekomen.

16. Inmiddels heeft na verwijzing, het Hof Den Haag overwogen dat de
hoedanigheid van bestuurder van Wesselman met zich bracht dat hij
handelingen achterwege diende te laten waarvan hij wist of behoorde te
weten dat die wezenlijk nadeel voor de boedel zouden opleveren, tenzij
voor die handelingen met dat gevolg een rechtvaardiging bestond. Het Hof
sluit af met het oordeel dat Wesselman niet de te betrachten zorgvuldigheid
in acht heeft genomen en dat hij door de gevraagde transactie direct en
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indirect is gebaat zodat hem een ernstig verwijt treft en zijn handelen als
onrechtmatig moet worden aangemerkt.32

17. Welke informatie dient de (bestuurder van de) gefailleerde nu aan de
curator bij een verkoop van activa c.q. doorstart te verstrekken? Veel
gevallen zullen niet zo duidelijk zijn als de onderhavige kwestie, maar het
komt met zeer grote regelmaat voor dat de directeur/grootaandeelhouder
één van de geïnteresseerden is bij een doorstart en soms de enige. De
directeur/grootaandeelhouder beschikt bij uitstek over bijzondere informa-
tie van de onderneming, de branche, de concurrenten en alle partijen die
mogelijk relevant zijn voor een doorstart. De bestuurder/DGA die zelf
geïnteresseerd is in een doorstart heeft aldus meerdere petten op: hij dient
de curator te voorzien van informatie en treedt als biedende partij op. De
uitspraken van Hoge Raad en Hof maken duidelijk dat de bestuurder/DGA
zich de gerechtvaardigde belangen van de schuldeisers dient aan te trekken
en er niet mee kan volstaan om zijn eigen belang als potentiële koper te
laten prevaleren. De bestuurder/DGA dient duidelijk, en dus ook uit
eigener beweging, aan de curator aan te geven over welke activa de
onderneming beschikt, welke potentiële gegadigden er zijn, welke biedin-
gen er op de activa zijn gedaan en wat de mogelijke opbrengst van deze
activa zou moeten zijn. Dat betekent mijns inziens ook dat de directeur/
grootaandeelhouder zijn complete businessplan van de doorstart aan de
curator dient te geven. Dat betekent een prognose van de omzet en kosten de
komende jaren, hoeveel winst de doorstart denkt te gaan maken, welke
personen in dienst worden genomen, hoe de markt zal worden bewerkt etc.
Kortom een totaal overzicht, want dat geeft een beeld van de waarde van de
onderneming. In de praktijk gebeurt dat ook wel, maar ik zie ook regelmatig
dat de koper/bestuurder die informatie niet wenst te verstrekken. Een
bestuurder die gehouden is alle informatie aan de curator te verstrekken, is
ook gehouden om deze informatie af te geven. De curator dient op zijn beurt
alert te zijn dat deze informatie ook daadwerkelijk door de bestuurder aan
hem wordt verstrekt. Bij een doorstart waarbij een directeur/grootaandeel-
houder is betrokken wijst Schreurs (zie noot 11) er terecht op dat in de eerste
contacten met de directeur/grootaandeelhouder deze op zijn bijzondere
zorgplicht moet worden gewezen. Verder zou de directeur/grootaandeel-
houder een verklaring dienen af te leggen waarin deze vermeldt dat hij alle
verlangde inlichtingen en gegevens heeft verstrekt en dat hij geen informatie
heeft achtergehouden. Eventueel zou tevens een anti-speculatiebeding kun-
nen worden opgenomen. Op die wijze behoudt de curator ook bij de doorstart
een vinger in de pap.

32. Gerechtshof Den Haag 12 maart 2003 zaaknummer 200.101.922/01
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18. Deze maatregelen doen recht aan het creëren van een level playing field. De
bestuurder heeft over het algemeen niet alleen een informatievoorsprong op
de curator maar ook op derdengegadigden. Het is al vaak moeilijk genoeg om
serieuze biedingen te ontvangen van derden die ten opzichte van directeurs/
grootaandeelhouder een informatieachterstand hebben.

Wetgevingsprogramma Herijking Faillissementsrecht
19. Bij brief van 27 november 2012 heeft de Minister van Veiligheid en Justitie

het wetgevingsprogramma Herijking Faillissementsrecht aangekondigd.
Het programma rust op drie pijlers: fraudebestrijding, versterking van het
reorganiserend vermogen en modernisering. Zoals uit de nadere brief van
de Minister van 27 juni 2013 blijkt, wordt er voorrang gegeven aan
maatregelen ter bestrijding van faillissementsfraude.33 De wetsvoorstellen
die inmiddels in consultatie zijn gebracht zijn: 1. wijziging van de
Faillissementswet in verband met de invoering van de mogelijkheid van
een bestuursverbod (Wet Civielrechtelijk Bestuursverbod), waarvan de
consultatietermijn op 1 juni 2013 is afgelopen34 en 2. wijziging van het
Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de WED met
het oog op het verbeteren van de mogelijkheden tot opsporing en vervol-
ging, alsmede het voorkomen van faillissementsfraude (herziening straf-
baarstelling faillissementsfraude).35

Daarnaast wordt er nog aan vier andere wetsvoorstellen gewerkt: 1. het
bieden van een grondslag voor de pre-pack, de aanstelling van een stille
bewindvoerder met de mogelijkheid tot het aanbieden van een akkoord
buiten faillissement (2013), 2. de bevordering van de continuïteit van
ondernemingen na faillissement (2014), 3. versterking van de positie van
de curator (2013) en 4. modernisering van de faillissementsprocedure (2014).
Ik bespreek twee onderdelen van het wetgevingsprogramma: de nieuwe
wettelijke taak van de curator, te weten fraudebestrijding en het wetsvoor-
stel civielrechtelijk bestuursverbod.

33. Brief Minister van Veiligheid en Justitie van 27 juni 2013 aan de Voorzitter van de Tweede
Kamer.

34. www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/03/29/wetsvoorstel-
civielrechtelijk-bestuursverbod.html

35. Kamerstuk van 23 juli 2013
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Fraudebestrijding wettelijke taak curator?
20. De beleidsvoornemens van de Minister, de bovengenoemde Wetsvoor-

stellen en de aangekondigde Wetsvoorstellen raken de inlichtingenplicht
van de gefailleerde. In de brief van de Minister staat:

Zo wordt fraudebestrijding een wettelijke taak van de curator en wordt de
informatiepositie van de curator versterkt doordat de failliet een algemene
informatie- en medewerkingsplicht jegens de curator krijgt, met inbegrip
van de verplichting om de curator medewerking te verlenen bij het
verkrijgen van toegang tot eventuele buitenlandse tegoeden en/of versleu-
telde bestanden.

21. Het is echter de vraag of dit beleidsvoornemen van de Minister wel
uitvoerbaar is en niet in strijd komt met het hiervoor genoemde nemo
tenetur beginsel.

22. Advocaat-Generaal Wattel, heeft in zijn conclusie bij de uitspraak van de
Hoge Raad van 12 juli 2013 aangegeven,36 dat de meewerkplichten met
sanctiebedreigingen in geval van een al verdachte burger slechts op twee
manieren te verenigen zijn met “the right not to incriminate oneself” ex
artikel 6 EVRM: 1. vanaf het moment van een redelijke verdenking van een
fiscaal delict, respectievelijk (bij bestuurlijke beboeting) vanaf het moment
van “charge” in de zin van artikel 6 EVRM, stapt de overheid geheel over
op het strafrechtelijke scenario, althans zij ziet vanaf dat moment af van het
dwingen tot actieve medewerking van de verdachte/belastingplichtige aan
de vergaring van mogelijk bezwarend materiaal; 2. scheiding van informa-
tiestromen: de overheid kan ook na het moment van de redelijke verden-
king/”charge” doorgaan op de bestuursrechtelijke weg, inclusief
informatievorderingen met sanctiedreigingen, maar zal dan, in geval van
een beroep op het zwijgrecht, aan de verdachte/belastingplichtige moeten
toezeggen dat het materiaal dat door middel van de af te dwingen mede-
werking boven water komt, niet het strafvorderingscircuit in zal stromen.
Na een dergelijke rechtens afdwingbare toezegging kan de verdachte/
belastingplichtige zich niet meer rechtens relevant op een zwijgrecht
beroepen ter zake van de voor de belastingheffing gevraagde informatie,
die immers niet voor incriminerende doeleinden gebruikt zal worden. Als
na deze toezegging nog steeds medewerking wordt geweigerd, kan dit met
de normale sancties bestraft worden.

23. Hoe nu te oordelen in een faillissementssituatie waarbij de curator fraude-
bestrijding als taak heeft? Naar mijn mening zal de te maken keuze niet

36. Conclusie AG Wattel onder 7.13
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moeilijk zijn: de curator treedt op in het belang van de gezamenlijke
crediteuren en zal het als zijn primaire taak zien om actief te genereren,
actief op te sporen, zodat de eerste route (enkel het strafrechtelijk scenario)
normaliter geen optie is. Een curator wenst primair informatie te verkrijgen
waarbij activa terug in de boedel kunnen worden gebracht. Als de gefail-
leerde zich op zijn zwijgrecht kan beroepen is die weg afgesneden. Dan de
tweede optie: het scheiden van de informatiestromen en het waarborgen dat
wilsafhankelijk materiaal niet in de strafrechtketen terechtkomt. Dat is voor
de curator met twee petten op niet eenvoudig. De curator kan zichzelf
moeilijk opsplitsen. De Belastingdienst en het OM zijn nog gescheiden
overheidsdiensten, ook binnen de Belastingdienst zouden informatiestro-
men bij verschillende eenheden nog van elkaar gescheiden kunnen worden,
maar dat lukt niet bij een curator. Hoe de curator dus – zonder wettelijk
kader - zal moeten toezeggen dat het materiaal dat door middel van de af te
dwingen medewerking boven water komt, niet het strafvorderingscircuit
zal instromen, terwijl het juist zijn taak is om die fraude op te sporen, is
voor mij niet duidelijk. Een curator is zoals wij hiervoor hebben gezien
geen geheimhouder. Sterker nog: de curator dient verantwoording af te
leggen van zijn werkzaamheden in de openbare verslagen, aan de credi-
teurencommisie en aan de crediteuren op de verificatievergadering. Als
fraudebestrijding – wat daar ook precies onder wordt verstaan – een
wettelijke taak wordt, is het ook aannemelijk dat daarover in het openbare
verslag wordt gerapporteerd, althans op enigerlei wijze melding wordt
gedaan van strafrechtelijk onderzoek. Zonder wettelijke taak op het gebied
van fraudebestrijding ligt dat genuanceerder zoals wij hiervoor hebben
gezien. Het is aannemelijk dat, bij deze stand van zaken, de informatie toch
geacht wordt in de strafrechtelijke keten terecht te zijn gekomen. Als op
voorhand zou vaststaan dat de rechtsbescherming van de bestuurder in dat
kader onvoldoende effectief is, valt niet uit te sluiten dat deze bestuurder
niet kan worden gedwongen om wilsafhankelijk materiaal aan de curator te
verschaffen. Op die wijze komt de informatieplicht van de gefailleerde juist
in het gedrang.

Wetsvoorstel civielrechtelijk bestuursverbod
24. De bezwaren die hiervoor zijn genoemd, gelden ook tegen het Wetsvoorstel

civielrechtelijk bestuursverbod. Het wetsvoorstel biedt de mogelijkheid om
bestuurders die zich tijdens of in de drie jaar voorafgaande aan het
faillissement schuldig hebben gemaakt aan kennelijk onbehoorlijk bestuur,
op verzoek van de curator of het Openbaar Ministerie voor vijf jaar een
bestuursverbod op te leggen. In dat kader wordt een nieuw artikel 106a Fw
voorgesteld. Het doel van de wet is om faillissementsfraude effectiever te
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kunnen bestrijden en om te voorkomen dat frauduleuze bestuurders hun
activiteiten via allerlei omwegen en met nieuwe rechtspersonen ongehin-
derd kunnen voortzetten.37 Het civielrechtelijk bestuursverbod heeft vol-
gens de Memorie van Toelichting een belangrijke toegevoegde waarde ten
opzichte van het strafrechtelijk beroepsverbod ex artikel 194 lid 3 Sr. Het
biedt volgens de Minister de mogelijkheid om in geval van faillissement
snel passende maatregelen te nemen tegen de bestuurders die verwijtbaar
hebben gehandeld. Een civielrechtelijk bestuursverbod kan ook worden
verzocht of gevorderd, onafhankelijk van de vraag of misstanden rond het
faillissement uiteindelijk aanleiding geven tot strafrechtelijke vervolging.
De Memorie van Toelichting vermeldt verder dat het goed voorstelbaar is
dat een gecombineerde vordering van de curator waarin zowel bestuur-
dersaansprakelijkheid wordt ingeroepen als een bestuursverbod wordt
gevorderd. Om te waarborgen dat een civielrechtelijk bestuursverbod wordt
gehandhaafd zal een bestuursverbod eenvoudig online in een openbaar
register raadpleegbaar zijn. In deze bijdrage zal niet stil worden gestaan bij
alle aspecten van het wetsvoorstel,38 maar enkel bij het voorgestelde artikel
106 lid 2 sub c Fw waarin is bepaald dat een bestuurder zijn taak in ieder
geval kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld wanneer de bestuurder, ondanks
een verzoek van de curator, in ernstige mate tekortschiet in zijn informatie-
en medewerkingsverplichting bedoeld in deze wet jegens de curator.39 In
de Memorie van Toelichting geeft de Minister aan dat met de term “tijdens
het faillissement” is beoogd om bepaalde handelingen die de bestuurder
van de failliete rechtspersoon verricht tijdens faillissement, onder de notie
“kennelijk onbehoorlijk bestuur” te kunnen brengen. De Minister denkt
daarbij aan handelingen die de goede afwikkeling van het faillissement
kunnen frustreren, zoals het verduisteren van de boekhouding.

25. Gelet op het doel van de Wet, te weten fraudebestrijding en de ernst van de
op te leggen maatregelen: een bestuursverbod van 5 jaar, valt niet te
ontkomen aan de conclusie dat het bestuursverbod is aan te merken als straf
voor de “frauderende bestuurder”. De inlichtingenplicht verhoudt zich
zodoende niet met het nemo tenetur beginsel. Of zoals Boswijk en Vreede

37. Memorie van Toelichting p.1, regel 3.
38. Zie daarvoor de (zeer) kritische commentaren op www. Internetconsultatie.nl/civielbestuurs-

verbod, R.J. Philips: wetsvoorstel Wet Civiel Bestuursverbod in tijdschrift voor Financie-
ring, Zekerheden en Insolventiepraktijk nr. 4, juni 2013 evenals M.L.Lennarts “ Boeven
vangen op kosten van de boedel? De curator als hoeder van het algemeen belang? Geen
goed plan! TvI 2013/25.

39. Zie voor een uitgebreid commentaar op deze bepaling: R.J. Boswijk en N. Vreede, het
wetsvoorstel Civielrechtelijk Bestuursverbod: De Kamer wordt beperkt ingelicht over de
inlichtingenplicht, TvI 2013/27
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in TvI aangeven: de wetgever zet zich op dit punt schaakmat.40 Ook hier
geldt daarom dat de informatieplicht van de gefailleerde juist in het gedrang
zou kunnen komen als de plannen van de Minister worden doorgezet. Er is
derhalve ook op dit punt nog werk aan de winkel voor de wetgever.

II. Informatieverschaffing door de curator aan (het bestuur van) de
gefailleerde

Algemeen
26. Wij hebben gezien dat in de Faillissementswet diverse bepalingen zijn

opgenomen die betrekking hebben op de verplichting tot informatiever-
schaffing door de (bestuurder van de) gefailleerde aan de curator. An-
dersom zijn in de Faillissementswet echter geen (specifieke) bepalingen
opgenomen waarbij het de curator is die aan de (bestuurder van de)
gefailleerde specifieke informatie dient te verschaffen. Gezien het feit dat
de curator ex artikel 68 Fw is belast met beheer en vereffening van de
failliete boedel, de gefailleerde rechthebbende blijft van het vermogen, de
curator volgens de wetsgeschiedenis niet alleen rekening heeft te houden
met de belangen van de schuldeisers, maar evenzeer met die van de
schuldenaar,41 in art. 69 Fw is bepaald dat ook de gefailleerde bij de
rechter-commissaris kan opkomen tegen elke handeling van de curator en
tenslotte ook de Hoge Raad heeft bepaald dat de curator bij de uitoefening
van zijn taak rekening dient te houden met de gerechtvaardigde belangen
van de gefailleerde,42 is dat opvallend. Een belanghebbende dient, zo mag
men aannemen, - tenminste in enige mate – te worden geïnformeerd door
diegene die met die belangen rekening heeft te houden. Gegeven het
uitgangspunt van de Faillissementswet dat in beginsel het gehele vermogen
van de schuldenaar te gelde moet worden gemaakt, dat bij botsende
belangen van de gezamenlijke crediteuren en het belang van de schulde-
naar, laatstgenoemde belang moet wijken en de curator iedere drie maanden
een openbaar verslag uitbrengt,43 heeft de wetgever het blijkbaar niet nodig

40. R.J.Boswijk en N. Vreede, zie de noot hiervoor: De inlichtingenplicht mag bij veronder-
stelde fraude niet gesanctioneerd worden met een bestuursverbod en bij het wel voldoen aan
de inlichtingenplicht mag de informatie niet worden gebruikt.

41. Van der Feltz I, p. 37
42. HR 20 maart 1981, NJ 1981, 640 (Veluwse Nutsbedrijven/Blokland qq)
43. De verslaglegging is overigens in de wet opgenomen opdat schuldeisers zich regelmatig op

de hoogte kunnen stellen van het verloop van het faillissement en tevens met het oog op een
vlotte afwikkeling van het faillissement. De Hoge Raad heeft zelfs bepaald dat op basis van
artikel 73a Fw de curator geen afschrift van het verslag aan de gefailleerde of diens
raadsman dient te verstrekken (Hoge Raad 21 maart 1986, NJ 1986/573). Op grond van
artikel 107 Fw is de griffier weer wel verplicht om aan een “ieder”, dus ook aan de !
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gevonden om specifieke bepalingen in de Faillissementswet op te nemen
die zien op informatieverschaffing van de curator aan (het bestuur van) de
gefailleerde.44 In dit kader kan nog worden opgemerkt dat ook in het
Voorontwerp Insolventiewet geen specifieke informatieverplichting voor
de bewindvoerder was opgenomen, maar slechts een enkele vergewisplicht,
namelijk dat de bewindvoerder zich ervan vergewist dat de schuldenaar die
een natuurlijk persoon is, desverlangd tijdig een verzoek doet tot beëindi-
ging van de afdwingbaarheid van vorderingen.45 Onder het huidige recht is
ook een dergelijke vergewisplicht niet bekend. Ook al is de huidige
Faillissementswet meer dan 100 jaar oud, op dit terrein zou ook bij
invoering van het Voorontwerp niet veel zijn veranderd.

27. Het feit dat er geen specifieke bepalingen zijn opgenomen in de Faillisse-
mentswet, wil natuurlijk niet zeggen dat de curator nimmer is gehouden om
(het bestuur van) de gefailleerde te informeren over diens rechten en
verplichtingen, de afwikkeling van het faillissement en /of specifieke
aangelegenheden. Dit zal van geval tot geval bezien moeten worden.
Blijkbaar wordt door de wetgever de mate van informatieverschaffing
door de curator aan (het bestuur van) de gefailleerde overgelaten aan de
prudentie van de curator. De Recofa Richtlijnen in faillissement en
surseance van betaling,46 de praktijkregels voor curatoren van Insolad47

en de invulling daarvan door uitspraken van de Toetsingscommissie van
Insolad48 zullen in eerste instantie – afgezien van uitspraken van de civiele
rechter – antwoord moeten geven op de vraag wat van een vakbekwaam en
redelijk handelend curator mag worden verwacht. Overigens geldt dat ook
zonder informatieverplichting van de curator, het buitengewoon verstandig
kan zijn dat de curator (het bestuur van de) de gefailleerde van voldoende
informatie voorziet, al was het alleen maar om misverstanden te voor-
komen.

gefailleerde diverse stukken te verstrekken, dit betreft de openbare verslagen, de boedelbe-
schrijving, de lijst van voorlopig erkende en betwiste crediteuren, het ontwerpakkoord, de
goedgekeurde uitdelingslijst en het verzoekschrift tot het verlenen van voorlopig surseance
van betaling (SDU commentaar Insolventierecht, SDU 2013 bij artikel 107 Fw).

44. F.M.J. Verstijlen bespreekt in hoofdstuk VIII van zijn proefschrift: De Faillissementscurator,
Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de taak, bevoegdheden en persoonlijke aansprake-
lijkheid van de faillissementscurator Tjeenk Wellink 1998, de rechtsverhouding tussen de
curator en de schuldenaar en de te maken belangenafwegingen door de curator.

45. Zie art.4.2.1 lid 2 Voorontwerp
46. www.rechtspraak.nl/Procedures/Landelijke-regelingen/sector-civiel-recht
47. www.insolad.nl/praktijkregels
48. Zie voor het Toetsingsreglement: www.insolad.nl/toetsingsreglement; de gepubliceerde

uitspraken van de Toetsingscommissie zijn te vinden in de Nieuwsbrief van Insolad. Deze
Nieuwsbrief is opgenomen in een apart katern van TvI.
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Het Imago van de Curator
28. Op 27 april 2010 vond de workshop van Insolad “Het Imago van de

Curator” plaats. Een van de sprekers die dag was de heer Van der Voort,
Voorzitter van de stichting Stidag, een organisatie die opkomt voor de
belangen van gefailleerden of bijna gefailleerden. De spreker gaf aan dat hij
veel discussies tussen gefailleerden/natuurlijke personen en bestuurders
van failliet verklaarde vennootschappen enerzijds en curatoren anderzijds
zag die deels waren terug te voeren op een gebrek aan informatieverschaf-
fing door curatoren. Door duidelijk aan te geven welke rechten en
verplichtingen de gefailleerden en bestuurders hebben, zouden deze dis-
cussies voor een deel kunnen worden opgelost c.q. worden verminderd.
Insolad heeft naar aanleiding van deze workshop een tweetal informatie-
formulieren opgesteld die op het openbare gedeelte van de website van
Insolad zijn terug te vinden.49 Het eerste formulier is opgesteld voor de
natuurlijk persoon/gefailleerde en behandelt een dertiental algemene pun-
ten.50 Het tweede formulier is opgesteld voor de bestuurder van de
rechtspersoon en behandelt een tiental algemene veel voorkomende aan-
gelegenheden.51 Het verdient aanbeveling dat deze, of soortgelijke alge-
mene voorlichtende informatie door de curator aan de gefailleerde c.q.
bestuurder van de rechtspersoon wordt verstrekt.

29. Ten aanzien van de schuldenaar/natuurlijke persoon geldt dat buiten de taak
van de curator ligt de bemoeienis van de curator met (hoogst)persoonlijke
rechten, waarvoor de gefailleerde zelf kan opkomen. Hoogst persoonlijke
rechten zijn rechten die zo nauw de persoon van de rechthebbende raken, dat
uitsluitend aan hem het oordeel behoort te verblijven of en in hoeverre hij
daarvan gebruik zal maken.52 Te denken valt aan recht van gebruik van
bewoning, het wilsrecht tot het instellen van een smartengeldvordering, de aan
het auteursrecht verbonden persoonlijkheidsrechten en pensioenrechten.53

49. www.insolad.nl/publicaties
50. De punten zijn: wat houdt een faillissement in?, hoger beroep of verzet instellen, omzetting

wsnp, taken en bevoegdheden van de curator, rechten en verplichtingen gefailleerde,
gevolgen voor de echtgenoot, wat gebeurt er met mijn inboedel?, wat gebeurt er met mijn
inkomsten?, sancties, onderzoek naar mogelijk paulianeuze handelingen, faillissementsver-
slagen, postblokkade, klagen over de curator, duur van het faillissement.

51. De punten zijn: wat houdt een faillissement in?, hoger beroep of verzet instellen, taken en
bevoegdheden van de curator, rechten en verplichtingen bestuurder, sancties, onderzoek naar
mogelijk paulianeuze handelingen, faillissementsverslagen, postblokkade, klagen over de
curator, duur van het faillissement.

52. HR 27 februari 1942, NJ 1942,350.
53. Zie ten aanzien van de pensioenrechten echter ter relativering: HR 5 september 2008,

NJ 2008/478 waarbij de rechter-commissaris aan de curator toestemming had gegeven voor
het afkopen van twee Individual Retirement Accounts. Bij de Hoge Raad blijft dit oordeel in
stand.
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Wessels stelt dat op de curator de plicht rust om aan de gefailleerde die
informatie te verstrekken die hij behoeft om die rechten te kunnen realiseren.54

Ik zou menen dat de curator de informatie die hij hierover tot zijn beschikking
heeft inderdaad aan de gefailleerde verstrekt.

30. Verder is in de literatuur aangenomen55 dat de curator, direct na zijn
aanstelling, de gefailleerde informeert welke rechtsmiddelen kunnen worden
aangewend tegen het vonnis en met hem overleg voert over de mogelijkhe-
den en onmogelijkheden van een eventueel appel. Ook is geopperd dat de
gefailleerde zo spoedig mogelijk naar een advocaat wordt verwezen. Wessels
merkt hierover op dat, hoewel er tussen de bewindvoerder en de gefailleerde
geen contractuele band bestaat, hij deze als praktische en in het kader van een
korte rechtsgang voor de hand liggende verwijsplicht zou willen aanvaarden
die van een goed curator mag worden verlangd.56 Op de hiervoor genoemde
informatieformulieren wordt deze informatie ook verstrekt. En zo zal dat
voor meer situaties gelden. Wat mag nu verder van een vakbekwaam en
redelijk handelend curator worden verwacht?

Recofa Richtlijnen
31. In de Recofa-richtlijnen voor faillissementen en surseances van betaling

zijn drie specifieke bepalingen opgenomen waarbij in enige mate met de
(informatie)belangen van de gefailleerde rekening wordt gehouden.

32. In art. 2.2 sub f is bepaald dat een afschrift van ieder openbaar verslag door
de curator aan de gefailleerde en desgevraagd aan de belastingdienst wordt
toegezonden. Op dit punt dient de curator de gefailleerde dus actief en
concreet te informeren. Of dit voorschrift in de praktijk (nog) wordt
nageleefd is mij niet bekend, maar omdat de verslagen veelal worden
gepubliceerd op de website van het kantoor van de curator en op
rechtspraak.nl, zal het verkrijgen van het openbare verslag door de gefail-
leerde over het algemeen weinig problemen geven. Het voorschrift stelt
alleen aan de orde dat de curator de gefailleerde dus achteraf een verslag
toestuurt. De curator is op geen enkele wijze gehouden om het verslag
vooraf ter goedkeuring aan (het bestuur van) de gefailleerde toe te sturen.
Dat neemt niet weg dat het, zeker in omvangrijke faillissementen, mede ter
voorkoming van het openbaren van feitelijke onjuistheden, verstandig kan
zijn om dit wel te doen. Andersom zou de gefailleerde of de bestuurder van
de gefailleerde de curator kunnen verzoeken om vooraf de tekst te kunnen

54. Wessels Insolventierecht, deel IV derde druk p.179.
55. Praktijkboek Insolventierecht, (Willems), Faillietverklaring, curator en RC, p 77
56. B. Wessels, Enkele verplichtingen van de bewindvoerder, p.477 in: De Bewindvoerder een

Octopus, Onder redactie van Prof. mr. N.E.D. Faber e.a. Serie Onderneming en Recht deel
44.
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beoordelen. Het is dan aan de curator om te bepalen of deze daarop in zal
gaan.

33. In art. 3.2 sub b is vermeld dat indien het verzoek tot het verkrijgen van
toestemming voor onderhandse verkoop van activa aan de rechter-
commissaris wordt gedaan, het verzoek kan worden gedaan door middel
van een model dat als bijlage D bij de richtlijnen is gevoegd. In bijlage D
wordt de vraag gesteld hoe (de bestuurder van) de gefailleerde staat
tegenover het (hoogste) bod en verder: indien niet benaderd, waarom
niet? Indien afwijzend, aangeven waarom? Is hij uitgenodigd om kopers
te zoeken enz.? Hoewel het model niet verplicht wordt voorgeschreven en
bovenal is bedoeld voor de rechter-commissaris in het kader van diens
toezichthoudende taak, impliceert de opname van deze vraag in het
standaardformulier dat de curator - in beginsel - de (bestuurder van de)
gefailleerde informatie verstrekt over de voorgenomen verkoop van de
activa en deze om diens mening vraagt. En dat als de curator dat niet doet,
daar een reden voor moet zijn (bijvoorbeeld dat de bestuurder van de
gefailleerde zelf een van de bieders is). Het belang van de gefailleerde bij
een goede verkoopprijs is – in beginsel – evident. Deze verlaagt de
schuldenlast van de gefailleerde. Nu kunnen natuurlijk diverse situaties
worden onderscheiden waarom nu juist wel of geen contact met de
gefailleerde wordt opgenomen en al dan niet informatie wordt verstrekt.
In art. 13 lid 2 Fw is de bepaling opgenomen dat hangende het verzet,
hoger beroep of cassatie niet tot vereffening van de boedel wordt over-
gegaan, zonder toestemming van de gefailleerde. Dus in die fase moet de
gefailleerde wel worden geïnformeerd door de curator, als deze toch tot
verkoop wil overgaan. Er kunnen spoedeisende kwesties zijn waarom
ondanks het ingestelde rechtsmiddel tot verkoop wordt overgaan (denk
aan verkoop van bederfelijke waar). In een geval waarbij de belangen van
de schuldeisers echter niet worden geschaad, zal de curator zich juist meer
dienen te richten naar het belang van de schuldenaar.57 Denk aan de situatie
waarbij het beschikbare actief voldoende is om alle crediteuren te voldoen.
Indien de curator desondanks tot verkoop van activa wenst over te gaan,
dient deze de schuldenaar daarover naar mijn oordeel te informeren nu de
gefailleerde een zwaarwegend belang kan hebben dat deze verkoop niet
wordt gesloten, althans niet dan na overleg met de schuldenaar. Door een
verkoop kan de gefailleerde ook onevenredig zwaar worden getroffen. Zo
nodig dient de gefailleerde door de curator in de gelegenheid te worden
gesteld om tijdig ex art. 69 Fw beroep in te stellen bij de rechter-
commissaris. Vooral bij natuurlijke personen dient de curator hierop alert

57. Verstijlen voornoemd, p 145 in zijn proefschrift
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te zijn. In de praktijk zie ik vooral bij schuldenaren/natuurlijke personen
diverse discussies hierover. Tenslotte wordt terecht in het model ook de
vraag aan de curator gesteld of de gefailleerde is verzocht om kopers te
zoeken. Hiervoor is al aangegeven dat het ook de taak van de gefailleerde is
om in het belang van de crediteuren, zelfs uit eigen beweging, aan te geven
welke kandidaten er voor een overname zijn.

34. In art. 3.2 sub d tenslotte is de bepaling opgenomen dat indien het verzoek
van de curator strekt tot het verkrijgen van een machtiging om te
procederen inzake bestuurdersaansprakelijkheid, de curator het schriftelijke
standpunt van iedere aangesproken bestuurder overlegt, met de vermelding
of de aangesproken bestuurder verhaal biedt. Hoewel ook deze bepaling is
opgenomen opdat de rechter-commissaris beter in staat is om het verzoek te
beoordelen, en is ingegeven door de te betrachten zorgvuldigheid jegens de
bestuurder, impliceert deze bepaling, maar niet meer dan dat, dat de curator
de bestuurder van de gefailleerde wel eerst informeert over diens voor-
nemen tot aansprakelijkheidsstelling en ook dat hij het standpunt van de
gefailleerde/bestuurder aan de rechter-commissaris zal mededelen. Het
komt mij voor dat de curator er goed aan doet de bestuurder van de
gefailleerde ook dit laatste expliciet te berichten. Die toezegging dient dan
vanzelfsprekend te worden nagekomen. In de praktijk zie je enig wan-
trouwen bij de bestuurder, namelijk dat de curator toch niet alle informatie
aan de rechter commissaris verstrekt.

Praktijkregels voor curatoren Insolad
35. De Praktijkregels voor Curatoren zijn op 8 september 2004 tijdens een

bijzondere ledenvergadering van Insolad aangenomen. Met de vaststelling
heeft Insolad beoogd de verdere professionalisering en kwaliteitsverbete-
ring van de beroepsuitoefening door haar leden te verbeteren. De best
practice regels beogen de witte vlekken in te vullen, waar wet noch
jurisprudentie uitkomst bieden. De praktijkregels zijn verder slechts rich-
tinggevend en hebben geen dwingend karakter.58 Zij zijn een uitwerking
van de norm dat de curator dient te handelen overeenkomstig hetgeen een
behoorlijk curator beaamt. De praktijkregels zijn precies zeven jaar later, te
weten op 8 september 2011 gewijzigd.

36. In de Praktijkregels voor Curatoren, versie september 2011 is in artikel 1
bepaald dat de curator onafhankelijk en integer is, zich laat leiden door de
belangen van de boedel en de andere belangen die een curator zich mede

58. Zie het voorwoord bij de Praktijkregels van Insolad. Zie tevens Hoge Raad 22 juni 2007,
JOR 2007/222 (ING/Verdonk) waarin de Hoge Raad overweegt dat het oordeel van het Hof
dat de status van de Praktijkregels onduidelijk is, niet onbegrijpelijk acht. Zie tevens het
arrest van het Gerechtshof Arnhem 11 september 2007, JOR 2007/316.
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behoort aan te trekken, streeft naar objectiviteit in zijn oordeelsvorming,
zijn werkzaamheden zorgvuldig, vakkundig en doelmatig uitvoert en
betamelijk handelt. Uit de toelichting bij artikel 1 van de Praktijkregels
volgt dat de grondbeginselen van artikel 1 tot doel hebben te waarborgen
dat insolventieprocedures met een hoge mate van zekerheid in overeen-
stemming met de wettelijke en andere voorschriften worden afgewikkeld.
In het algemeen zal de curator zich in de uitoefening van de hem
opgedragen taak moeten gedragen in overeenstemming met hetgeen onder
gelijke omstandigheden van een vakbekwaam en redelijk handelend
curator mag worden verwacht. Artikel 1 is inhoudelijk niet of nauwelijks
gewijzigd ten opzichte van de versie uit 2004.

37. Artikel 8.1 van de Praktijkregels uit 2004 bepaalde dat de curator terug-
houdend is bij het verstrekken van informatie aan derden met betrekking tot
de gefailleerde en/of de boedel anders dan indien en voor zover daartoe een
wettelijke verplichting bestaat of het belang van de boedel of een zwaar-
wegend maartschappelijk belang zulks vordert. In de toelichting is bepaald
dat, wat betreft het verstrekken van informatie, zulks ertoe leidt dat de
curator daartoe slechts overgaat als er een wettelijke verplichting bestaat of
als het belang van de boedel dat vergt. Een zwaarwegend ander belang dat
een prudent curator zich mede behoort aan te trekken kan voor hem ook
aanleiding zijn informatie aan derden te verstrekken.

38. Bij de aanpassing van de Praktijkregels in 2011 is artikel 8 gewijzigd. In
art. 8.1 van de huidige Praktijkregels is bepaald dat de curator een
transparante afwikkeling van het faillissement nastreeft en dat hij daarbij
zoveel mogelijk openheid betracht jegens de gefailleerde of diens bestuur,
crediteuren en aandeelhouders. Voor zover geen openheid gegeven kan
worden omdat deze de lopende onderhandelingen in gevaar zouden kunnen
brengen, verstrekt de curator achteraf informatie aan de belanghebbenden.
De na te streven openheid vindt zijn begrenzing in i) belemmeringen
rechtens, ii) het belang dat gemoeid is met een goede afwikkeling van het
faillissement en iii) privacybelangen. De toelichting van artikel 8 lid 1
bepaalt dat de curator de boedel afwikkelt ten behoeve van de crediteuren
en dat het daarom voor de hand ligt dat hij zoveel mogelijk transparantie
betracht ten opzichte van hen en verantwoording aan hen aflegt. De
transparantie dient zijn begrenzing te vinden waar de bescherming van
andere belangen zwaarwegender is. Daarbij wordt erop gewezen dat tot de
wettelijke verplichtingen die de curator heeft om informatie te verstrekken,
in ieder geval die van art 73a Fw (verslaglegging), 76 Fw (inlichtingen aan
de crediteurencommissie) en 3:15j BW (inlichtingen aan individuele
crediteuren) behoren.
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39. Bij het vergelijken van de Praktijkregels van 2004 met die van 2011 op het
gebied van de informatieverstrekking door de curator, valt het op dat het
woord “terughoudendheid” in 2004 heeft plaatsgemaakt voor het woord
“transparantie” in 2011. Het moet inderdaad worden gezegd dat de
afgelopen jaren de roep in de samenleving om meer transparantie, dus
ook bij het werk van curatoren in het kader van de afwikkeling van
faillissementen is toegenomen. Die wijziging is voor de hand liggend.

40. De vraag is echter op welke aspecten van de informatieverschaffing door de
curator de wijziging van artikel 8.1 betrekking heeft. De terughoudende
informatieverschaffing van artikel 8.1 betrof het (uit eigen beweging)
verschaffen van informatie door de curator aan derden over de gefailleerde
en/of de boedel. Art 8.1 nieuw staat nu volledig in het teken van de
transparante afwikkeling van het faillissement door de curator en wordt in
art 8.3 als transparantie- en verantwoordingsrichtlijn omschreven. Volgens
de tekst van artikel 8.1 nieuw worden de gefailleerde, het bestuur van de
gefailleerde, crediteuren en aandeelhouders in een adem genoemd jegens
wie de curator bij de afwikkeling van de boedel zo veel mogelijk openheid
betracht. Dat is zodoende een aanzienlijke verdergaande informatiever-
plichting van de curator dan weleer jegens deze betrokkenen en dus ook ten
opzichte van de gefailleerde, diens bestuur en de aandeelhouders. Bedacht
moet echter worden dat dit geldt in het kader van de afwikkeling van het
faillissement. Dat ziet zodoende op afwikkelingsvraagstukken over het
beheer en vereffening van de boedel door de curator, waarbij de curator
uitleg geeft over de door hem gemaakte keuzes. Dat gaat dan concreet over
vragen als: waarom zijn de activa voor welke prijs verkocht, hoe is het
biedingenproces verlopen, waarom is de bestuurder wel of niet aansprake-
lijk gesteld? etc. Bij de beantwoording van die vragen dient de curator
daarom transparant te zijn, behoudens i) belemmeringen rechtens, ii) het
belang dat is gemoeid met een goede afwikkeling en iii) privacy belangen.
Meer in het algemeen geldt dat wanneer belangen van derden zwaar-
wegender zijn daar de begrenzing is.

41. Artikel 8.1 nieuw ziet derhalve op een verantwoording achteraf van de
curator en niet zozeer op het proactief informeren of raadplegen door de
curator van (het bestuur van) de gefailleerde over voorgenomen besluiten,
of meer algemeen op het voorlichten van (het bestuur van) de gefailleerde.
Daarover zijn in de Praktijkregels geen specifieke bepalingen opgenomen
en dient dus te worden teruggevallen op artikel 1 van de Praktijkregels,
meer in het bijzonder op de andere belangen die een prudent curator zich
mede behoort aan te trekken. Daarvoor geldt dat naarmate de belangen van
de gefailleerde pregnanter zijn, zoals wij hiervoor bij de bespreking van de
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Recofa Richtlijnen hebben gezien, hogere eisen kunnen worden gesteld aan
de verplichting van de curator tot het verschaffen van informatie.

42. Artikel 8.1 nieuw ziet ook niet op verzoeken van de gefailleerde, diens
bestuur, crediteuren en/of aandeelhouders die inzage in de administratie
van de gefailleerde willen verkrijgen. Hoewel het verschaffen van infor-
matie over de gefailleerde iets anders is dan het verlenen van inzage in de
administratie van de gefailleerde, kon daarover onder artikel 8.1 oud
mogelijk nog enige discussie bestaan (de curator is terughoudend met
het verstrekken van informatie aan derden over de gefailleerde en/of de
boedel), maar een verwijzing naar het verschaffen van informatie door de
curator over de gefailleerde is in (de toelichting op) artikel 8.1 nieuw niet
teruggekomen. Zodoende kan niet worden aangenomen dat de curator op
grond van de huidige Praktijkregels gehouden is om ruimhartiger dan
voorheen (terughoudend vs transparant) om te gaan met het toestaan van
derden, dan wel de gefailleerde zelf of diens bestuur om inzage in de
administratie van de gefailleerde te verkrijgen. Er zijn over dit inzagerecht
geen specifieke bepalingen in de Praktijkregels opgenomen en dient er
eveneens te worden teruggevallen op artikel 1 van de Praktijkregels c.q. op
uitspraken van de civiele rechter. Het bespreken van de jurisprudentie van
de civiele rechter op dit vlak en dan vooral over het inzagerecht van (het
bestuur van) de gefailleerde in de administratie die de curator onder zich
heeft59 cq het niet openbare deel van het faillissementsdossier,60 gaat het
bestek van dit artikel te buiten.

43. Tenslotte kan worden vermeld dat er tot nu toe geen uitspraken van de in
2009 ingestelde Toetsingscommissie van Insolad zijn gepubliceerd over
artikel 8 cq de informatieverschaffing van de curator aan de gefailleerde.
Dat betekent dat voor het antwoord op de vraag welke eisen de Toetsings-
commissie stelt aan een al dan niet informatieverschaffende vakbekwaam
en redelijk handelend curator, wij nog verder geduld moeten hebben.

Conclusies
44. De aard en omvang van de informatieverplichting van de gefailleerde aan

de curator is duidelijk in de wet omgeschreven. De bestuurder dient alle
inlichtingen aan de curator te verschaffen. Op grond van de uitspraak van
de Hoge Raad van 12 juli 2013 en de uitspraak van het Hof Den Haag van

59. Zie voor een vrij vergaande uitspraak: Rb Den Bosch 14 november 2012, JOR 2013,68 m.n.
J.Ekelmans. De Rechtbank overweegt dat de bewaarplicht van de bestuurders niet eindigt bij
faillissement van de vennootschap. De bestuurders hebben volgens de Rechtbank ook
tijdens het faillissement, wanneer de curator de administratie in zekere zin voor hen bewaart,
recht op volledige inzage in de administratie; aan het einde van het faillissement wordt de
administratie aan de gefailleerde teruggegeven ( artt 162 lid 2 en 193 lid Fw);

60. Zie hiervoor HR 22 december 2005, NJ 2007/339
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23 juli 2013 mag wilsafhankelijke informatie, waartoe in ieder geval de
afgelegde verklaring van de (bestuurder van de) gefailleerde die zich op het
nemo tenetur beginsel beroept wordt verstaan, alleen worden gebruikt ten
behoeve van het beheer en vereffening van de failliete boedel en niet in het
kader van een eventuele strafvervolging tegen de (bestuurder van de)
gefailleerde. Gesteld kan worden dat de curator door de uitspraak van de
Hoge Raad een bijzondere zorgplicht heeft verkregen jegens de (bestuurder
van de) gefailleerde door de verkregen wilsafhankelijke informatie niet
actief te openbaren. Het resultaat van het verrichte onderzoek kan uiteraard
wel worden geopenbaard. Mocht de inhoud van de wilsafhankelijke
informatie verklaring toch deel uitmaken van het strafdossier, dan is het
aan de strafrechter om te bepalen of de afgedwongen verklaring buiten
beschouwing moet blijven. Het beleidsvoornemen van de Minister om
fraudebestrijding een wettelijke taak van de curator te maken stuit in dit
kader op problemen. Hoe moet de curator voorkomen dat een afgedongen
verklaring niet in het strafrechtelijk dossier komt, als het juist diens taak is
om fraude op te sporen? Als op voorhand komt vast te staan dat de
rechtsbescherming van gefailleerde onvoldoende effectief is, komt de
informatieplicht van de gefailleerde juist in het gedrang. De inlichtingen-
plicht van de bestuurder in het Wetsvoorstel civielrechtelijk bestuursverbod
verhoudt zich evenmin met het nemo tenetur beginsel.
De doorstartende bestuurder van de gefailleerde tenslotte is gehouden om
alle informatie aan de curator over de doorstart te verstrekken, daarom ook
over diens eigen doorstartplan, juist als hij de activa uit de boedel wil
overnemen. Alleen dan verkrijgt de curator een goed beeld van de waarde
van de te verkopen activa.

45. Op het gebied van de informatieverschaffing van de curator aan de
(bestuurder van de) gefailleerde is echter nog niet veel geregeld. De
Faillissementswet kent daarover geen specifieke bepalingen. De vraag
wat van een vakbekwaam en redelijk handelend curator mag worden
verwacht moet in de praktijk zodoende verder worden ingevuld. De Recofa
Richtlijnen schrijven in slechts een drietal gevallen voor welke informatie
aan de (bestuurder van de) gefailleerde dient te worden verstrekt. De
Praktijkregels van Curatoren bepalen in artikel 8 nieuw slechts dat de
curator transparantie dient te betrachten bij de afwikkeling van het
faillissement. Dat wil alleen zeggen dat de curator aan de (bestuurder
van de) gefailleerde en anderen achteraf verantwoording aflegt voor
gemaakte keuzes, maar niet dat de curator de (bestuurder van de) gefail-
leerde vooraf informeert over voorgenomen beslissingen. De integere
curator trekt zich de belangen van de gefailleerde echter aan. Dat kan
door de gefailleerde vooraf over het faillissementsproces te informeren,
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waartoe in de eerste plaats wordt verwezen naar de informatieformulieren
die Insolad heeft ontwikkeld voor de gefailleerde en de bestuurder van
de gefailleerde. Meer in het algemeen geldt dat naarmate het belang van de
gefailleerde bij de afwikkeling pregnanter is, hogere eisen kunnen worden
gesteld aan de verplichting van de curator tot het verschaffen van
informatie. En in dat kader is het de curator die nog wel wat tangolessen
kan gebruiken.
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Informatieverschaffing door de curator in faillissement

W.J.M. VAN ANDEL EN T.T. VAN ZANTEN1

1. Inleiding

Kennis is macht. Indien er conflicterende belangen zijn, zal de partij die ‘op de
informatie zit’ vaak als winnaar uit de strijd komen. Van nature zal die partij
geneigd zijn die informatie niet te delen met anderen zolang er geen regel is die
hem daartoe dwingt. Zo zal een partij die over een rapport van een deskundige
beschikt waaruit blijkt dat de door hem verrichte prestatie ondeugdelijk is, dat
rapport niet op eigen initiatief willen afstaan aan zijn wederpartij. Van de
omstandigheden zal afhangen of hij daartoe in rechte op de voet van art. 843a
Rv of een andere wettelijke regeling wel kan worden gedwongen. De vraag is
of dit uitgangspunt – geen verplichting om informatie te verstrekken, tenzij –
niet genuanceerd dient te worden indien een partij failliet gaat.

In deze bijdrage concentreren wij ons op de verplichting tot informatiever-
schaffing van de curator jegens de gezamenlijke schuldeisers, jegens indivi-
duele schuldeisers en jegens een commissie uit de schuldeisers. De vraag die
daarbij opkomt, is of er een rechtvaardiging bestaat om crediteuren die
betrokken zijn in een faillissement een meeromvattend recht op informatiever-
strekking door de curator te gunnen dan zij buiten faillissement jegens de
schuldenaar hadden. Nadat hij eerst enkele beschouwingen heeft gewijd aan de
relatie van vennoten en aandeelhouders tot “hun” vennootschap schrijft A-G
Huydecoper hierover in zijn conclusie vóór de eerste van de twee Jomed-
arresten (Jomed I):

“Crediteuren zijn niet in een vergelijkbare mate betrokken bij de zaken van
hun debiteuren […] maar dat wordt anders wanneer de debiteur failleert.
Crediteuren zijn weliswaar niet de enigen met wier belangen in het kader
van (de afwikkeling van) een faillissement rekening wordt gehouden, maar
hun belangen staan daarbij wel op de voorgrond. Bij wege van beeldspraak
kan men met evenveel recht zeggen dat de faillissementsboedel voor
crediteuren “hun” boedel is, als men van aandeelhouders kan zeggen dat
de aandelen “hun” vennootschap betreffen. Omdat beheer en afwikkeling

1. Beide auteurs zijn advocaat en werkzaam bij Wijn & Stael Advocaten N.V. te Utrecht.
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van de faillissementsboedel in zo sterke mate gericht is op het (gezamen-
lijke) crediteurenbelang, ligt een aanspraak op informatie […] inderdaad
bepaald voor de hand.”2

Een interessante vraag is of curatoren zich in de praktijk veel aan dit
uitgangspunt gelegen laten liggen. Wie in faillissementen regelmatig voor
crediteuren optreedt, zal niet op onverdeeld enthousiasme stuiten. Waar
crediteuren – met Huydecoper – denken dat het inderdaad om “hun” boedel
gaat, krijgen zij in conflictsituaties met de curator vaak de indruk dat deze het
als “zijn” boedel beschouwt. De curator als tegenstander in plaats van als
medestander van de crediteuren. De curator die tegen de benoeming van een
voorlopige crediteurencommissie is, de curator die zonder motivering weigert
informatie aan individuele schuldeisers te verstrekken, de curator die een
pandhouder van vorderingen tot aan de Hoge Raad weigert inzage te geven
in de NAW-gegevens van de debiteuren in kwestie, de curator die weigert om,
met uitzondering van de rechtbank, aan wie dan ook inzage in zijn uren-
verantwoording te verstrekken, zelfs niet aan de debiteur ten laste van wie die
uren gedeclareerd worden, de curator die een crediteur die zijn eigendoms-
voorbehoud over het hoofd ziet daar niet op wijst, omdat hij zijn succes afmeet
aan de mate waarin hij “zijn” boedel weet te vullen. Kortom, de curator die het
adagium dat kennis macht is als leidraad hanteert en die erop uit is om zijn
machtspositie te versterken door zo min mogelijk kennis te delen. Het zijn
allemaal praktijkvoorbeelden en helaas geen witte raven. Dit maakt duidelijk
dat er binnen curatorenland nog wel wat zielen te winnen zijn voor een visie op
de informatieplicht van de curator die meer recht doet aan de notie dat de
curator zich primair dienstbaar en toegankelijk dient op te stellen jegens
degenen wier belangen hij behoort te behartigen.

De Praktijkregels van Insolad vormden in hun eerste versie koren op de
molen van curatoren wier streven erop is gericht zo min mogelijk informatie te
delen.3 Artikel 8.1 van die Praktijkregels nam tot uitgangspunt dat de curator
terughoudend dient te zijn bij het verstrekken van informatie aan derden met
betrekking tot de boedel “anders dan indien en voor zover daartoe een
wettelijke verplichting bestaat of het belang van de boedel of een zwaarwegend
maatschappelijk belang zulks vordert”. Het is verheugend dat dit uitgangspunt
in de in 2011 gewijzigde Praktijkregels is verlaten. Niet terughoudendheid bij

2. Zie A-G Huydecoper, conclusie vóór HR 21 januari 2005, NJ 2005, 249, m.nt. PvS (Jomed I),
sub 32.

3. Versie september 2004.
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het verstrekken van informatie dient het uitgangspunt voor de curator te zijn,
maar transparantie en openheid. Het begin van art. 8.1 luidt thans:

“De curator streeft een transparante afwikkeling van het faillissement na.
Hij betracht daarbij zoveel mogelijk openheid jegens de gefailleerde of
diens bestuur, crediteuren en aandeelhouders.”

Hoever reikt nu dat streven naar transparantie en openheid? Welke verschillen
bestaan er in de verplichting tot informatieverschaffing jegens (i) alle schuld-
eisers gezamenlijk, (ii) individuele schuldeisers en (iii) een commissie uit de
schuldeisers? Die vragen zullen wij in deze bijdrage proberen te beantwoorden.

2. Informatieverschaffing aan alle schuldeisers gezamenlijk

Art. 73a Fw bepaalt dat de curator, telkens na verloop van drie maanden, een
verslag uitbrengt over de toestand van de boedel. Deze verplichting is in de wet
opgenomen opdat schuldeisers zich regelmatig op de hoogte kunnen stellen van
het verloop van het faillissement en tevens met het oog op een vlottere
afwikkeling.4 In Jomed I werd geoordeeld dat het openbaar verslag ertoe strekt
een “globaal inzicht” te geven en dat het niet dient als volledige verantwoording
van de afwikkeling van de boedel, mede in het licht van de verantwoording die
de curatoren verschuldigd zijn aan de rechter-commissaris die met het toezicht
op het beheer en de vereffening van de boedel is belast. Wat is echter een
globaal inzicht? Een tendens om hogere eisen te stellen aan het inzicht dat een
openbaar verslag de crediteuren dient te bieden, is waarneembaar. Enkele
decennia geleden, toen faillissementen veelal nog via de kantoorrekening in
plaats van een aparte faillissementsrekening werden afgewikkeld, was het nog
niet gebruikelijk om tussentijdse financiële verslagen te deponeren en werden er
nog geen eisen gesteld aan de inhoud en indeling van het verslag. Anno 2013
maken tussentijdse financiële verslagen – terecht – onderdeel uit van de
verslaglegging, die voor het overige volgens het Recofa-model uit negen
vastomlijnde hoofdstukken dient te bestaan. Dat laatste vinden wij overigens
geen verbetering. Door rigide vast te houden aan dezelfde indeling in catego-
rieën in ieder faillissement doen de huidige verslagen vaak meer aan als het
resultaat van een verplichte invuloefening, dan als een lezenswaardig verhaal
over het beheer van de boedel in de desbetreffende periode. Dat maakt het voor
crediteuren die niet gewend zijn om faillissementsverslagen te lezen vaak lastig
om een goed beeld te krijgen van het boedelbeheer en de vraag die hen met
name zal bezighouden: kan ik een uitkering tegemoet zien en, zo ja, binnen

4. Zie de MvT, Kamerstukken II 1970/71, 11 085, nr. 3, p. 4.
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welke termijn en tot welk percentage? Wij zouden ervoor willen pleiten om
de strakke eisen die in het Recofa-model aan de indeling van het verslag
worden gesteld, los te laten en de curator meer – op het specifieke faillissement
toegesneden – redactionele vrijheid te bieden, waarbij wat ons betreft (nog
steeds) wel hoge eisen mogen worden gesteld aan het inzicht in het boedelbe-
heer en de perspectieven voor de schuldeisers. Niet terughoudendheid, maar
streven naar transparantie en openheid dient de leidraad van de curator te zijn.
De curator zal zijn verslagen in beginsel steeds op het internet publiceren, tenzij
er zwaarwegende redenen zijn om dat niet te doen, bijvoorbeeld indien het een
faillissement van een natuurlijk persoon betreft.

Naast artikel 73a Fw zijn er ook andere bepalingen in de Faillissementswet
die aan de curator de verplichting opleggen om informatie aan de gezamenlijke
schuldeisers te verstrekken. Zo bepaalt artikel 97 Fw dat door de curator
gewaarmerkte afschriften van de boedelbeschrijving als bedoeld in artikel 94 en
95 Fw en, op de voet van artikel 96 Fw, “van een staat, waaruit de aard en het
bedrag van de baten en schulden des boedels, de namen en woonplaatsen der
schuldeisers alsmede het bedrag der vorderingen van ieder hunner blijken”,
kosteloos ter inzage van een ieder worden neergelegd ter griffie. Wij zouden
menen dat de curator ook deze informatie in beginsel op het internet dient te
publiceren. Het voorschrift van artikel 97 Fw wordt in de praktijk overigens
lang niet altijd nageleefd. In menig faillissement zal men ook na verloop van
maanden tevergeefs zoeken naar openbaar gemaakte crediteurenlijsten. Cura-
toren (en rechters-commissarissen) zouden hier strakker de hand aan moeten
houden. In Jomed I klaagde een aantal crediteuren – de Funds – tevergeefs over
schending door de curatoren van hun verplichtingen als bedoeld in de artikelen 94-
97 Fw. De Funds klaagden met name over het feit dat de door de curatoren
gepubliceerde boedelbeschrijving en informatie als bedoeld in artikel 96 Fw
onvoldoende gedetailleerd was. De rechtbank oordeelde echter dat de door de
Funds geëiste detaillering, mede gezien het feit dat het in casu om een eerste en
tweede verslag in een omvangrijk en ingewikkeld faillissement ging, niet van
curatoren kon worden gevergd. De Hoge Raad liet dit oordeel in stand. Hieruit
kan men a contrario afleiden dat naarmate het faillissement vordert hogere eisen
gesteld kunnen worden ter zake van de detaillering van de boedelbeschrijving, de
staat van baten en schulden en de crediteurenlijsten.

Als derde voorbeeld van een wettelijke verplichting van de curator tot
informatieverschaffing aan de schuldeisers noemen wij art. 137 Fw, op grond
waarvan de curator na afloop van de verificatie verslag dient uit te brengen over
de stand van de boedel en daaromtrent tevens alle door de schuldeisers
verlangde inlichtingen dient verschaffen. Dit laatste aspect stellen wij nader
aan de orde in § 3.
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Ook indien de wet niet met zoveel woorden voorschrijft dat de curator
bepaalde informatie aan alle schuldeisers dient te verstrekken, kan het zijn dat
de curator niettemin tot informatieverstrekking gehouden is, zoals bijvoorbeeld
aan de orde was in het Lehman-faillissement.5 In dit faillissement verklaarde de
rechter-commissaris in een beschikking bepaalde (van de wet afwijkende)
procedurevoorschriften met betrekking tot de verificatie van vorderingen en
de stemming over het akkoord van toepassing. Gelet op de korte beroepstermijn
van vijf dagen mag van de rechter-commissaris gevergd worden dat hij er op
toeziet dat zijn beschikking onverwijld ter kennis wordt gebracht van een hem
bekende belanghebbende.6 In het Lehman-faillissement met vele duizenden
schuldeisers over de hele wereld, kon dat praktisch gezien alleen via een door
curatoren beheerde website en door aan de bekende schuldeisers (elektronisch)
een signalering omtrent de publicatie van de beschikking op die website te
zenden. In een dergelijk geval zijn curatoren naar ons oordeel verplicht om de
beschikking langs die weg aan de schuldeisers – die in casu immers allen als
belanghebbenden waren aan te merken – kenbaar te maken. En passant
oordeelde de Hoge Raad in de Lehman-beschikking dat een website in de
gegeven omstandigheden is aan te merken als een adequaat middel voor
communicatie met schuldeisers.

Een fenomeen dat ook aandacht verdient in het kader van de vraag welke
informatie de curator aan alle schuldeisers gezamenlijk dient te verschaffen, is
het oorzakenonderzoek. Regel 5.1 van de Praktijkregels bepaalt dat de curator
van een rechtspersoon onderzoekt of er aanleiding bestaat een vordering in te
stellen tegen de bestuurders of commissarissen van de gefailleerde of tegen
andere personen of rechtspersonen zoals beleidsbepalers, aandeelhouders en
kredietverschaffers, in verband met het ontstaan van het faillissement. Bij
grotere faillissementen pleegt in de praktijk ook de rol van de accountant te
worden onderzocht. De vraag is evenwel of in faillissementen met maatschap-
pelijke relevantie, zoals die van RSV, Fokker en DSB Bank, niet plaats is voor
een breder onderzoek, dat niet louter gericht is op de vraag of er aanleiding
bestaat tot aansprakelijkstelling maar dat, ter vervulling van een maatschappe-
lijke behoefte, openheid van zaken geeft over de oorzaken van het faillissement
als zodanig. Ten aanzien van het recht van enquête oordeelde de Hoge Raad in
de Ogem-beschikking dat het doel daarvan niet slechts is het herstel van
gezonde verhoudingen door maatregelen van reorganisatorische aard binnen

5. Zie HR 1 maart 2013, JOR 2013, 190.
6. Deze formulering is ontleend aan een eerder arrest van de Hoge Raad van 10 januari 1992,

NJ 1992, 195. Deze formulering is te prefereren boven de onzes inziens ongelukkige
formulering in de in de vorige noot genoemde Lehman-beschikking dat het wenselijk is dat
de rechter-commissaris er op toeziet dat zijn beschikking onverwijld ter kennis wordt
gebracht van een hem bekende belanghebbende.
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een onderneming, maar tevens om opening van zaken te verschaffen.7 Geldt nu
hetzelfde voor een onderzoek door de curator in een faillissement met maat-
schappelijke relevantie? Daarover kan men van mening verschillen. In een serie
van arresten – beginnend met Sigmacon II – oordeelde de Hoge Raad dat de
curator ook rekening heeft te houden met (zwaarwegende) belangen van
maatschappelijke aard, zoals de continuïteit van de onderneming en behoud
van werkgelegenheid.8 Men zou kunnen betogen dat tot die belangen in
faillissementen met maatschappelijke relevantie ook gerekend kan worden:
het belang dat openheid gegeven wordt omtrent de oorzaken van het faillisse-
ment. Maar een dergelijk onderzoek vindt natuurlijk op kosten van de
gezamenlijke schuldeisers plaats en het is de vraag of dat gerechtvaardigd is
voor zover het niet betrekking heeft op de vaststelling van aansprakelijkheden.9

Wij zouden menen dat in faillissementen met maatschappelijke relevantie een
oorzakenonderzoek dat niet louter gericht is op de vraag naar mogelijke
aansprakelijkheden, inderdaad tot de taak van de curator gerekend kan worden,
mits de curator vervolgens publiekelijk verantwoording aflegt omtrent de
uitkomst van dat onderzoek.10 Zo werd in het faillissement van Fokker
gedurende het onderzoek duidelijk aan de curatoren dat er geen aanleiding
tot aansprakelijkstelling was, maar bestond tegelijkertijd het besef dat het
vervolgens stopzetten van het onderzoek zonder in een openbaar verslag
opening van zaken te geven omtrent de oorzaken van dat faillissement niet
alleen bij “het publiek” maar ook bij de meeste schuldeisers niet in goede aarde
zou zijn gevallen. Dat is een omstandigheid waarmee een curator rekening
behoort te houden.

7. Om deze reden bestond volgens de Hoge Raad geen grond om aan te nemen dat de OK zich
van ieder oordeel zou moeten onthouden indien de rechtspersoon in staat van faillissement is
verklaard; zie HR 10 januari 1990, NJ 1990, 466, r.o. 4.1. Zie ook HR 17 december 2010,
JOR 2011, 42 (KPNQwest), r.o. 4.4.2.

8. Zie HR 24 februari 1995, NJ 1996, 472, m.nt. WMK; HR 19 april 1996, NJ 1996, 727, m.nt.
WMK (Maclou); HR 19 december 2003, NJ 2004, 293, m.nt. PvS (Mobell/Interplan).

9. De in de vorige voetnoot genoemde arresten bieden hiervoor geen aanknopingspunten,
omdat daarin steeds het separatistenbelang van een individuele crediteur in het geding was
(bodemrecht en eigendomsvoorbehoud). In Maclou en Mobell/Interplan oordeelde de Hoge
Raad bovendien uitdrukkelijk dat het in de afweging betrekken van een zwaarwegend
maatschappelijk belang kan meebrengen dat de curator daaraan voorrang geeft boven het
belang van een individuele schuldeiser. Zie nader over de opmars van de maatschappelijke
belangen in faillissement: T.T. van Zanten, De overeenkomst in het insolventierecht (diss.
Groningen), Deventer: Kluwer 2012, § 2.5.

10. Een wettelijke verankering lijkt echter gelet op het onder de huidige Faillissementswet
bestaande primaat van de gezamenlijke schuldeisers wel gewenst.
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3. Informatieverschaffing aan individuele schuldeisers

Na een korte verkenning van de meer generieke verplichtingen tot informatie-
verschaffing die op de curator rusten, richten wij in deze paragraaf het vizier op
de relatie tussen de curator en de individuele bij het faillissement betrokken
schuldeisers. In hoeverre is de curator gehouden individuele crediteuren van de
door hen verlangde informatie te voorzien en hoe kan die informatievoorzie-
ning in een voorkomend geval worden afgedwongen?

Contractuele informatierechten
Anno 2013 bevatten veel contracten enigerlei verplichting van één of beide
partijen tot de verschaffing van informatie. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan
om informatie over de voortgang van de overeengekomen werkzaamheden
(voortgangsrapportages) of om informatie die betrekking heeft op de vermo-
genspositie van één van de contractspartijen of die anderszins van belang kan
zijn om het verhaal van de uit het contract voortvloeiende aanspraken van de
andere partij veilig te stellen. Wat is de status van de hier bedoelde informatie-
rechten binnen faillissement?

In hun bijdrage aan de Insoladbundel 2009 merken Groenewegen en Orval
op dat een schuldeiser het in faillissement niet zal moeten hebben van
contractueel vastgelegde rechten op informatieverschaffing. Dergelijke rechten
zouden volgens hen ook bij gestanddoening van het onderliggende contract
door de curator niet afdwingbaar zijn, waarbij zij stellen dat dit in het verlengde
ligt van het Nebula-arrest.11 Naar onze mening is dit niet juist. Het Nebula-
arrest heeft slechts betrekking op één aspect van het keuzerecht dat de curator
ten aanzien van door de schuldenaar gesloten overeenkomsten heeft, namelijk
diens recht om te kiezen voor niet-nakoming.12 Dat recht bestaat volgens de
Hoge Raad in beginsel steeds, ook in gevallen waarin de wederpartij voor
nakoming feitelijk niet op de curator is aangewezen.13 Kiest de curator er echter
voor de overeenkomst wél gestand te doen, dan is hij gehouden alle daaruit
voortvloeiende verplichtingen van de schuldenaar na te komen, ook voor zover

11. Zie J.L.M. Groenewegen & M.J.H. Orval, ‘Rechten van schuldeisers op informatie in
faillissement: een begaanbare weg of een doodlopend pad?’, in: I. Spinath, J.E. Stadig &
M. Windt (red.), Curator en crediteuren, Insolad Jaarboek 2009, Deventer: Kluwer 2009,
p. 41-42.

12. Zie nader T.T. van Zanten, De overeenkomst in het insolventierecht (diss. Groningen),
Deventer: Kluwer 2012, hoofdstuk 5.

13. Zie HR 3 november 2006, NJ 2007, 155, m.nt PvS (Nebula). Zie ook HR 19 april 2013, NJ
2013, 291, m.nt. F.M.J. Verstijlen (Koot Beheer/Tideman q.q.), r.o. 3.6.1.
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het gaat om verplichtingen tot het verschaffen van informatie; cherry picking is
in dit opzicht niet mogelijk.14

Doet de curator de overeenkomst níet gestand, dan is hij naar onze mening
inderdaad niet tot nakoming van de daaruit voortvloeiende informatieverplich-
ting gehouden. Een contractueel informatierecht kan onzes inziens buiten
gestanddoening niet op grond van art. 25 Fw tegen de curator worden
ingesteld.15 Kan het in een voorkomend geval wel op de voet van art. 26 Fw
worden geverifieerd? A. van Hees heeft zich op het standpunt gesteld dat
verificatie hier niet mogelijk is, omdat aan een aanspraak op informatie moeilijk
een waarde is toe te kennen, waarbij hij verwijst naar art. 133 Fw.16 Bij deze
redenering kan men vraagtekens plaatsen. Art. 133 Fw maakt onzes inziens
alleen duidelijk dat bij vorderingen met een onbepaalde, onzekere of niet in
geld uitgedrukte waarde, die waarde in het kader van de verificatie zal moeten
worden geschat, níet dat als schatting in een voorkomend geval moeilijk is,
verificatie niet is toegelaten. Wij zien geen principiële bezwaren tegen de
verificatie van een contractueel recht op informatie voor zover daaraan in de
gegeven omstandigheden vermogenswaarde kan worden toegekend.

Uiteraard kan ook een vordering tot schadevergoeding ter zake van een
tekortkoming in de nakoming van een contractuele informatieverplichting ter
verificatie worden ingediend, al dan niet via de weg van art. 37a Fw. Het is
evenwel de vraag of het niet voldoen aan een contractuele verplichting tot
informatieverschaffing door de curator vaak tot het ontstaan van een additionele
schadevergoedingsvordering aanleiding zal geven. Met contractuele informa-
tieverplichtingen beogen partijen vaak niet meer dan de nakoming van de
overeenkomst te bevorderen en voor de schade die de wederpartij lijdt doordat
geen nakoming wordt verkregen, kan zij sowieso op de voet van art. 37a Fw in
het faillissement opkomen. Bovendien kan als gevolg van het faillissement niet
langer zonder medewerking van de curator nakoming worden verkregen. Het
feit dat ook informatieverplichtingen waarmee is beoogd die nakoming te

14. Zie Wessels Insolventierecht II, 3e druk, 2012, par. 2483; T.T. van Zanten, De overeenkomst
in het insolventierecht (diss. Groningen), Deventer: Kluwer 2012, p. 122.

15. Anders: G.J.P. Molkenboer & A.J. Verdaas, ‘Stille verpanding van vorderingen en de
informatieplicht van de curator jegens de pandhouder’, TvI 2002/4, p. 208. Tevens anders:
Rb. Dordrecht 28 februari 2002, JOR 2002, 36 inzake Hamm q.q./ABN AMRO. Aange-
tekend zij echter dat niet valt uit te sluiten dat hier voor de rechtbank doorslaggevend was
dat het ging om een informatierecht van een pandhouder. Ook het hof en de Hoge Raad
oordeelden in deze casus dat de pandhouder een informatierecht jegens de curator geldend
kon maken, zij het beide op weer een andere grondslag. Zie hierover T.H.D. Struycken &
T.T. van Zanten, ‘Hamvragen omtrent de inning van stil verpande vorderingen in faillissement –
deel 1’, TvI 2010/2, 9, p. 62-63.

16. Zie A. van Hees, ‘Stille verpanding van vorderingen en informatieplicht van de curator
jegens de pandhouder; een reactie’, TvI 2002/4, p. 213.
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bevorderen niet door de curator worden nageleefd, heeft dan op zichzelf geen
schade tot gevolg.17

Goederenrechtelijke informatierechten
Maar er is meer. Sinds het arrest Hamm q.q./ABN AMRO uit 2009 weten wij
dat er ook informatierechten zijn die niet uit een verbintenisrechtelijke, maar uit
een goederenrechtelijke rechtsverhouding voortvloeien.18 De positie van de
gerechtigde tot een dergelijk informatierecht is een stuk benijdenswaardiger dan
die van de schuldeiser van een contractueel recht op informatie. Waar de
laatstgenoemde voor nakoming afhankelijk is van een gestanddoening van het
onderliggende contract, kan een partij met een goederenrechtelijk recht op
informatie dat recht steeds op de voet van art. 25 Fw jegens de curator
doordrukken.

In Hamm q.q./ABN AMRO ging het om het recht van de stil pandhouder
van vorderingen op informatie benodigd om mededeling van zijn pandrecht te
kunnen doen en aansluitend tot inning te kunnen overgaan. Het hof was van
oordeel dat de pandhouder dat recht toekwam en baseerde zich daarbij op
art. 3:15j BW.19 De Hoge Raad grondde dat recht echter op de “aard en
strekking van het stil pandrecht op vorderingen”, overigens zonder uitdruk-
kelijk de door het hof gehanteerde grondslag te verwerpen. Over de juistheid
c.q. wenselijkheid van deze door de Hoge Raad gekozen grondslag voor het
informatierecht van de stil pandhouder van vorderingen kan men van mening
verschillen. Hoewel de goederenrechtelijke dogmatiek voor het aannemen van
een goederenrechtelijk informatierecht van de stil pandhouder van vorderingen
wel – zij het met enige moeite – de ruimte lijkt te bieden,20 was ook een beroep
op de meer flexibele zorgvuldigheidsnorm mogelijk en misschien wel verstan-
diger geweest,21 zoals de Hoge Raad lijkt te hebben gedaan in het aan Hamm
q.q./ABN AMRO voorafgaande arrest ING/Verdonk q.q.,22 waarin eveneens
een aantal regels voor de inning van stil verpande vorderingen in faillissement
is geformuleerd. Ook het door het hof gehanteerde art. 3:15j BW vormde naar
onze mening overigens een afdoende grondslag.23

17. Vgl. A. van Hees, ‘Stille verpanding van vorderingen en informatieplicht van de curator
jegens de pandhouder; een reactie’, TvI 2002/4, p. 213.

18. Zie HR 30 oktober 2009, NJ 2010, 96, m.nt. F.M.J. Verstijlen.
19. Zie Hof Den Haag 25 september 2007, JOR 2007, 287, m.nt. W.J.M. van Andel.
20. Zie daarover T.H.D. Struycken & T.T. van Zanten, ‘Hamvragen omtrent de inning van stil

verpande vorderingen in faillissement – deel 1’, TvI 2010/2, 9, p. 64-67.
21. Zie in dit verband F.M.J. Verstijlen, ‘Wat niet weet, deert. Informatierechten van schuld-

eisers’, TvI 2010/6, 33, p. 210-211.
22. Zie HR 22 juni 2007, NJ 2007, 520, m.nt. PvS.
23. Zie ook reeds W.J.M. van Andel, noot onder Hof Den Haag 25 september 2007, JOR 2007,

287, sub 5.
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Maar dát de stil pandhouder van vorderingen recht heeft op de desbetref-
fende informatie staat niet langer ter discussie; en terecht. Het is onzes inziens
eigenlijk nogal schrijnend dat er een procedure in drie instanties voor nodig was
om een curator zo ver te krijgen dat hij de pandhouder inzage in de
administratie verschafte opdat deze zijn rechten kon uitoefenen. De curator
die op de hoogte is van het recht van een pandhouder en van het feit dat die
pandhouder zelf niet weet waarop zijn recht rust, dient die pandhouder daarop
te wijzen.24 Het gaat niet aan dat de curator onder die omstandigheden de
opbrengst van het verpande goed in de boedel trekt en zo de gezamenlijke
schuldeisers een voordeel bezorgt dat hun welbeschouwd niet toekomt. Ook is
naar onze mening terecht dat de Hoge Raad in Hamm q.q./ABN AMRO heeft
beslist dat de curator wel van de stil pandhouder kan verlangen dat hij de kosten
vergoedt die de curator in redelijkheid heeft gemaakt voor het verschaffen van
de gegevens of het verlenen van inzage. Men zij erop bedacht dat de pand-
houder deze kostenvergoeding in de regel weer als executiekosten aan de
schuldenaar zal doorbelasten. Is sprake van een overwaarde, dan komen die
kosten dus uiteindelijk toch ten laste van de gezamenlijke schuldeisers.

Nu de Hoge Raad heeft beslist dat de curator de stil pandhouder van
vorderingen van de benodigde informatie dient te voorzien, lijken discussies
tussen de curator en de pandhouder over de hier bedoelde materie zich in de
praktijk minder frequent voor te doen. De enige ons bekende gepubliceerde
uitspraak betreft de zaak ING Bank/Van Rootselaar q.q.25 Hierin was tussen
de curator en de pandhoudende bank in discussie op welke gegevens het
informatierecht van de pandhouder precies betrekking heeft en wat in de
gegeven omstandigheden als een redelijke kostenvergoeding moest worden
aangemerkt. De pandhouder maakte aanspraak op afgifte van c.q. inzage in de
projectadministratie (met daarin afgetekende werkbonnen, goedkeuring meer-
werk etc.), die hem in staat moest stellen de verpande vorderingen daadwerke-
lijk te incasseren. De rechtbank oordeelde dat dit recht inderdaad bestond,
hoewel de Hoge Raad zich hierover niet met zoveel woorden zou hebben
uitgelaten.26 De Hoge Raad oordeelde in Hamm q.q./ABN AMRO echter dat
de pandhouder recht had op de voor mededeling én inning relevante gegevens,
hetgeen op zijn minst een belangrijke aanwijzing vormt dat het door de
rechtbank ingenomen standpunt – dat onzes inziens juist is – met dit arrest in
overeenstemming is.27 De curator had zijn verplichting om de hier bedoelde

24. Zo ook F.M.J. Verstijlen, ‘Wat niet weet, deert. Informatierechten van schuldeisers’, TvI
2010/6, 33, p. 211.

25. Zie Rb. Rotterdam 15 maart 2011, JOR 2011, 269, m.nt. N.E.D. Faber.
26. In deze zin ook N.E.D. Faber in zijn noot onder JOR 2011/269.
27. Zie ook T.H.D. Struycken & T.T. van Zanten, ‘Hamvragen omtrent de inning van stil

verpande vorderingen in faillissement – deel 2’, TvI 2010/3, 13, p. 91-92.
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informatie te verstrekken echter opgeschort totdat hij de in zijn ogen in
redelijkheid gemaakte kosten betaald zou krijgen. Die kosten waren aanzienlijk,
doordat de curator de projectadministratie eerst up-to-date had gemaakt om zo
de incasso te bevorderen. De extra kosten mocht hij van de rechtbank echter
niet in rekening brengen, omdat deze kosten niet in overleg met de pandhouder
waren gemaakt.

Opvallend aan deze uitspraak is dat het een hoger beroep betreft in een
procedure op de voet van art. 69 Fw. Hoewel wij wenselijk achten dat die
rechtsgang in een geval als het onderhavige voor de pandhouder openstaat, lijkt
ons de vraag gerechtvaardigd of dit niet regelrecht in strijd is met bestendige
jurisprudentie van de Hoge Raad, op grond waarvan de weg van art. 69 Fw
alleen openstaat indien een boedelbelang in het geding is en niet om persoon-
lijke rechten tegenover de boedel geldend te maken.28 Tevens is opvallend dat
de pandhouder die een informatierecht uitoefende niet een stil pandhouder,
waarop het arrest Hamm q.q./ABN AMRO betrekking had, maar een openbaar
pandhouder betrof. Reeds naar aanleiding van dat arrest is in de literatuur het
standpunt ingenomen dat in de rede ligt de door de Hoge Raad geformuleerde
regel door te trekken naar de openbaar pandhouder,29 hetgeen de Rechtbank
Rotterdam dus nu doet. Naar onze mening is dat terecht.

Het is echter wel de vraag waar dit eindigt. Door Verstijlen is er terecht op
gewezen dat indien een informatierecht voortvloeit uit de aard en strekking van
het pandrecht op een vordering, verdedigbaar is dat een dergelijk recht tevens
voortvloeit uit de aard en strekking van het volledige recht op een vordering en
ook uit het pandrecht of het eigendomsrecht op een zaak.30 Dit impliceert dat
bijvoorbeeld ook de leverancier onder eigendomsvoorbehoud,31 de stil pand-
houder van zaken en de verkrijger constituto possessorio van de curator kunnen
verlangen die informatie beschikbaar te stellen die hen in staat stelt hun
goederenrechtelijke rechten uit te oefenen,32 met dien verstande dat uiteraard
ook van hen kan worden gevergd dat zij de daarmee gepaard gaande redelijke
kosten aan de boedel vergoeden.

28. Zie bijvoorbeeld HR 10 mei 1985, NJ 1985, 791, m.nt. G.
29. Zie T.H.D. Struycken & T.T. van Zanten, ‘Hamvragen omtrent de inning van stil verpande

vorderingen in faillissement – deel 2’, TvI 2010/3, 13, p. 92.
30. Zie F.M.J. Verstijlen, ‘Wat niet weet, deert. Informatierechten van schuldeisers’, TvI 2010/6,

33, p. 211, die er evenwel de voorkeur aan geeft dat de hier bedoelde problematiek van de
informatieverschaffing niet in een goederenrechtelijke context wordt geplaatst, maar wordt
opgelost via de band van de meer flexibele zorgvuldigheidsnorm.

31. Zie in dit verband ook reeds vóórdat de Hoge Raad in de zaak Hamm q.q./ABN AMRO
arrest wees Hof Arnhem 31 maart 2009, JOR 2009, 181, waarin het hof in een procedure
tussen een curator en een leverancier onder eigendomsvoorbehoud overwoog dat “het tot de
taak van de curator [behoort] om de crediteur te voorzien van de door deze verlangde
gegevens om zijn eigendomsrecht uit te oefenen”.

32. Vgl. N.E.D. Faber, noot onder Rb. Rotterdam 15 maart 2011, JOR 2011, 269, sub 5.
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Wettelijke informatierechten
Indien een schuldeiser een specifieke informatiebehoefte heeft en zich daarbij
ten opzichte van de curator niet kan beroepen op een contractueel of goederen-
rechtelijk informatierecht, wil dat niet zeggen dat hij steeds met lege handen
staat. In de wet is een aantal informatierechten voor schuldeisers in faillisse-
ment neergelegd.

Op grond van art. 137 lid 1 Fw geldt dat schuldeisers bij gelegenheid van de
verificatievergadering recht hebben op alle door hen verlangde inlichtingen
‘over de stand van de boedel’. Deze bepaling dateert van 1893 en is destijds
vrijwel zonder toelichting of debat in de wet opgenomen.33 Hoewel de reik-
wijdte van dit recht op informatie enigszins onduidelijk is, lijkt het a prima vista
bedoeld als een belangrijk instrument voor schuldeisers om informatie te
verkrijgen over de wijze waarop de curator de boedel beheert en daarop invloed
uit te oefenen. De praktijk is evenwel dat in het gros van de faillissementen
geen verificatievergadering wordt gehouden en indien dat bij uitzondering wel
het geval is, dat veeleer in een stadium gebeurt waarin de belangrijkste beheers-
en beschikkingshandelingen al lang en breed hebben plaatsgevonden.34 Voor
informatieverzoeken voorafgaand aan of na afloop van de verificatievergade-
ring biedt art. 137 lid 1 Fw geen grondslag. Het belang hiervan voor de
informatievoorziening in faillissement is dan ook uiterst beperkt.35

Van meer betekenis in dit verband is de regeling van art. 69 Fw. In Jomed I
oordeelde de Hoge Raad dat schuldeisers de rechter-commissaris op de voet
van art. 69 Fw kunnen verzoeken de curator te bevelen hen van informatie te
voorzien, voor zover het gaat om informatie die zij nodig hebben om zich een
behoorlijk beeld van het beheer van de curator te vormen. Hij overwoog daarbij
dat in het oog dient te worden gehouden dat het voorschrift van art. 69 Fw een
beperkte strekking heeft en in beginsel slechts is gegeven om de daarin
genoemden invloed toe te kennen op het beheer over de failliete boedel en
om eventuele fouten in dat kader te voorkomen of doen herstellen en níet om
hen in de gelegenheid te stellen persoonlijke rechten tegenover de boedel
geldend te maken.36 Uit deze overweging in samenhang met de beschikking
van de rechtbank a quo lijkt te moeten worden afgeleid dat een informatiever-
zoek ex art. 69 Fw alleen kan worden gehonoreerd indien dit dient, althans kan
dienen ter onderbouwing van en daarmee als opmaat voor een tweede verzoek
op de voet van die bepaling, waarbij een bevel aan de curator wordt uitgelokt
om een bepaalde beheershandeling te verrichten of juist na te laten.

33. Zie Van der Feltz II, p. 143-144.
34. Deze praktijk is gesanctioneerd in HR 27 augustus 1937, NJ 1938, 9.
35. Vgl. E.W.J.H. de Liagre Böhl in zijn bespreking van HR 21 januari 2005, NJ 2005/249

(Jomed I) in Ondernemingsrecht 2005/212.
36. Zie reeds HR 10 mei 1985, NJ 1985, 791, m.nt. G.
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Voldoet een informatieverzoek op de voet van art. 69 Fw aan de aldus door
de Hoge Raad gestelde grenzen, dan betekent dat nog niet dat dit verzoek door
de rechter-commissaris dient te worden gehonoreerd. Naar het oordeel van de
Hoge Raad dient steeds het belang van de curator bij het achterhouden van de
informatie te worden afgewogen tegen het belang van de verzoeker bij het
verstrekken daarvan, waarbij hij onder meer van belang acht of de desbe-
treffende informatie ook via andere weg kan of had kunnen worden verkregen.
Andere factoren die in de belangenafweging een rol kunnen spelen, zijn
bijvoorbeeld de aard van de informatie en het moment waarop deze wordt
verzocht.37

In de eerste Jomed-zaak werd het informatieverzoek op de voet van art. 69
Fw afgewezen, omdat dit verzoek – zo werd althans in cassatie aangenomen –

ertoe strekte de schuldeisers in kwestie (de Funds) een handvat te geven bij de
beoordeling of aansprakelijkstelling van de boedel, curatoren dan wel de Staat
(via de rechter-commissaris) voor het gevoerde beleid tot de mogelijkheden
behoorde en dát geen belang is waarop art. 69 Fw ziet. Het ging dan kennelijk
niet alleen bij de aansprakelijkstelling van de boedel, maar ook bij de
aansprakelijkstelling van de curatoren pro se en de Staat om een aansprakelijk-
stelling door de Funds zelf. Zou men immers het oog hebben gehad op een
aansprakelijkstelling van de curatoren in privé of de Staat door de boedel, dan
zou zonder twijfel een belang in het geding zijn geweest waarop de regeling van
art. 69 Fw betrekking heeft.38

In de tweede Jomed-zaak39 kwam vervolgens de vraag aan de orde of er
naast de rechtsgang van art. 69 Fw nog ruimte bestaat voor een informatiever-
zoek op de voet van art. 3:15j aanhef en onder d BW, welke bepaling aan
schuldeisers in faillissement de bevoegdheid toekent openlegging van de
boekhouding van de failliet te vorderen indien zij daarbij een rechtstreeks en
voldoende belang hebben. Onder verwijzing naar het stelsel van de Faillisse-
mentswet en de gelijkheid van schuldeisers oordeelde de Hoge Raad dat met
betrekking tot de door de curator gevoerde boekhouding naast de in art. 76 Fw
aan de crediteurencommissie gegeven bevoegdheid te allen tijde raadpleging
van de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers die op het faillissement
betrekking hebben te vorderen en de bevoegdheid van een individuele schuld-
eiser op de voet van art. 69 Fw een bevel aan de curator uit te lokken om die

37. Zie in dit verband bijvoorbeeld Rb. Rotterdam 8 september 2009, JOR 2010, 134, waarin in
het kader van een appel tegen een art. 69 Fw-beschikking werd geoordeeld dat het belang
van de boedel bij voorlopige geheimhouding van de overeenkomst zwaarder woog dan het
belang van appellanten als schuldeisers bij controle van de curator, te meer nu zij niet
hadden aangegeven waarom die controle niet in een later stadium kon plaatsvinden.

38. Zie ook F.M.J. Verstijlen, ‘Wat niet weet, deert. Informatierechten van schuldeisers’, TvI
2010/6, 33, p. 212.

39. Zie HR 21 januari 2005, NJ 2005, 250, m.nt. PvS (Jomed II).
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boekhouding open te leggen, geen plaats is voor een daartoe strekkende
vordering op grond van art. 3:15j BW. Het toepassingsgebied van die bepaling
is volgens de Hoge Raad beperkt tot de boekhouding van de failliet, voor zover
deze betrekking heeft op de periode vóór faillissement. Ook voor het aannemen
van een uit het ongeschreven recht voortvloeiende informatieverplichting zag
de Hoge Raad binnen het stelstel van de wet geen ruimte.

De Hoge Raad kiest er dus niet alleen voor de rechtsgang van art. 69 Fw
open te stellen voor individuele schuldeisers die op zoek zijn naar informatie
omtrent het beheer van de boedel, maar ook om aan die rechtsgang een
exclusief karakter toe te kenen. Men kan daar bedenkingen bij hebben. De
rechtsgang van art. 69 Fw is door de Hoge Raad in een serie van arresten
beperkt tot een instrument om het beleid van de curator te beïnvloeden, omdat
die rechtsgang niet geschikt zou zijn om persoonlijke rechten geldend te maken.
Daarvoor diende de schuldeiser in kwestie volgens de Hoge Raad een gewone
civiele procedure te doorlopen.40 Het gaat dan niet aan om vervolgens die weg
naar de civiele rechter af te snijden, terwijl de in art. 69 Fw aangebrachte
beperkingen onverkort worden gehandhaafd.41 Hier komt bij dat van een
procedure op de voet van art. 69 Fw sowieso weinig heil is te verwachten.
Hoewel de rechter-commissaris het beleid van de curator in het kader van een
art. 69 Fw-procedure strikt genomen in volle omvang dient te toetsen (i.e. op
rechtmatigheid én doelmatigheid),42 blijft het veelal bij een beperkte recht-
matigheidstoets.43 Ook een op de voet van art. 67 Fw ingesteld appel tegen aan
afwijzende beschikking blijkt in de praktijk maar zelden succesvol te zijn.44

In de literatuur wordt de Jomed II-beschikking in de regel zo uitgelegd dat
zij louter betrekking heeft op de boedeladministratie en geen directe betekenis
heeft voor het recht van een crediteur op inzage in de administratie die tot aan
de faillietverklaring is gevoerd.45 Door Verstijlen is evenwel betoogd dat
weinig aannemelijk is dat de Hoge Raad schuldeisers ten aanzien van de

40. Zie voor de eerste maal HR 31 december 1925, NJ 1926, 316.
41. Zie E.W.J.H. de Liagre Böhl in zijn bespreking van HR 21 januari 2005, NJ 2005/249

(Jomed I) in Ondernemingsrecht 2005/212.
42. Zie HR 10 mei 1985, NJ 1985, 791, m.nt. G.
43. Zie R.J. van Galen, ‘Toezicht op de curator in faillissement’, in: M.J. Kroeze e.a. (red.),

Verantwoording aan Hans Beckman, Deventer: Kluwer 2006, p. 143; F.M.J. Verstijlen,
‘De rechter-commissaris in het voorontwerp Insolventiewet: rechter of commissaris?’, TvI
2008/1, p. 22, noot 26.

44. Zie R.J. van Galen, ‘Toezicht op de curator in faillissement’, in: M.J. Kroeze e.a. (red.),
Verantwoording aan Hans Beckman, Deventer: Kluwer 2006, p. 144, die stelt dat een hoger
beroep in minder dan 10 % van de gevallen succesvol is.

45. Zie o.a. W.J.M. van Andel, noot onder Rb. Arnhem 21 oktober 2008, JOR 2009, 23; J.L.M.
Groenewegen & M.J.H. Orval, ‘Rechten van schuldeisers op informatie in faillissement: een
begaanbare weg of een doodlopend pad?’, in: I. Spinath, J.E. Stadig & M. Windt (red.),
Curator en crediteuren, Insolad Jaarboek 2009, Deventer: Kluwer 2009, p. 47; !
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door de schuldenaar vervaardigde boekhouding ruimte heeft willen bieden
buiten de in Jomed II geschetste kaders.46 Aan Verstijlen moet worden toege-
geven dat er niet direct een goede reden te verzinnen valt om in dit opzicht
onderscheid te maken tussen de boekhouding van vóór faillissement en de door
de curator gevoerde administratie en dat de beschikking van de Hoge Raad ook
wel enige aanknopingspunten voor de door hem voorgestane lezing bevat. Toch
denken wij dat de Hoge Raad het hier bedoelde onderscheid wel degelijk heeft
willen maken, niet alleen omdat hij dat in de beschikking met zoveel woorden
doet, maar ook omdat zijn beslissing dat het toepassingsgebied van art. 3:15j
aanhef en onder d BW louter ziet op de boekhouding van de failliet anders
betrekkelijk betekenisloos zou zijn. Welbeschouwd zou de lezing van Verstijlen
de gehele regeling van art. 3:15j aanhef en onder d BW in materieel opzicht
zinledig maken,47 omdat dan immers steeds dezelfde informatie uit de door de
schuldenaar gevoerde boekhouding zou kunnen worden verkregen via de weg
van art. 69 Fw.48 Wij achten het niet waarschijnlijk dat de Hoge Raad zover
heeft willen gaan. Bovendien moet worden bedacht dat de Hoge Raad reeds in
1901 oordeelde dat het recht op openlegging van de boekhouding van de failliet
op de voet van art. 11 WvK – de voorganger van art. 3:15j BW – niet kon
worden ontzegd aan een partij van wie vaststond dat hij schuldeiser was, maar
“die beweer[de] grootere schuldvordering te hebben, dan door de verwerende
curators wordt erkend”.49 Binnen de bestaande kaders van art. 69 Fw zou een
dergelijke vordering naar onze mening in ieder geval geen kans maken.

Voor een verzoek tot inzage in de administratie die is gevoerd tot aan de
faillissementsdatum biedt art. 3:15j aanhef en onder d BW onzes inziens dus
nog altijd een grondslag, zonder dat de rechten van de schuldeiser worden
ingesnoerd door de regeling van art. 69 Fw en de daaraan door de Hoge Raad
gestelde grenzen. Wat is nu de reikwijdte van het in art. 3:15j aanhef en onder d
BW toegekende recht? Die is onduidelijk, meer in het bijzonder het vereiste dat
de schuldeiser in kwestie bij openlegging van de boekhouding een rechtstreeks
en voldoende belang moet hebben. Art. 11 WvK stelde alleen voor de andere in
het artikel genoemde gerechtigden het vereiste van een ‘regelregt belang’ en

F.E. Vermeulen, ‘Een doekje voor het bloeden? Over informatierechten in faillissement na
Jomed’, in: R.S. Meijer e.a. (red.), Uit de praktijk. Liber amicorum mr. P.J.M. von Schmidt
auf Altenstadt, Den Haag: Bju 2012, p. 285. Zo ook: Rb. Arnhem 21 oktober 2008, JOR
2009, 23.

46. Zie F.M.J. Verstijlen, ‘Wat niet weet, deert. Informatierechten van schuldeisers’, TvI 2010/6, 33,
p. 213.

47. Verstijlen onderkent dit overigens zelf ook; zie F.M.J. Verstijlen, ‘Wat niet weet, deert.
Informatierechten van schuldeisers’, TvI 2010/6, 33, p. 213.

48. Een beroep op art. 3:15j BW biedt dan hooguit nog het voordeel dat dit kan worden gedaan
in een met meer waarborgen omklede rechtsgang dan die van art. 69 Fw.

49. Zie HR 12 april 1901, W. 7590 (Kampfraath/Cosman en Kirchberger q.q.). Zo ook Hof
Amsterdam 15 januari 2004, JOR 2006, 62 (Jomed II).
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voor de situatie van faillissement nu juist niet.50 In de huidige regeling is dit
vereiste – dat wil zeggen: van een rechtstreeks en voldoende belang – dus ook
voor de schuldeiser in faillissement gesteld en uit de memorie van toelichting
blijkt dat dit een bewuste keuze is geweest. In welke gevallen een voldoende en
rechtstreeks belang aan de orde is, wordt in de wetsgeschiedenis echter niet
toegelicht.51

Door diverse auteurs wordt aan dit vereiste in de context van art. 3:15j
aanhef en sub d BWeen bijzondere op het faillissement toegesneden restrictieve
uitleg gegeven, die erop neerkomt dat een inzageverzoek op de voet van dit
artikel er louter toe kan strekken de rechtsverhouding van de schuldeiser tot de
gefailleerde vast te stellen.52 Sommigen voegen daar nog aan toe dat een
crediteur ook een ingang heeft indien de verzochte informatie benodigd is ter
betwisting van de vordering die een andere schuldeiser op de gefailleerde
pretendeert te hebben.53 Voor verder gaande informatieverzoeken, die er
bijvoorbeeld toe strekken een met de vordering op de gefailleerde verband
houdende vordering op een derde te kunnen onderbouwen, zien de hier
bedoelde auteurs evenwel géén ruimte.54

Wij achten een dergelijke beperkte uitleg van de regeling van art. 3:15
aanhef en onder d BW niet noodzakelijk. Uit de memorie van toelichting bij
art. 3:15j BW kan worden opgemaakt dat voor de daarin genoemde gevallen die
tevens in art. 11 WvK waren geregeld, door de wetgever geen koerswijziging is
beoogd, anders dan dat het vereiste van een ‘regelregt belang’ – in de
terminologie van het huidige art. 3:15j BW: een ‘rechtstreeks en voldoende

50. Art. 11 WvK liet overigens in het midden wie bij faillissement recht op openlegging van de
administratie had, als gevolg waarvan in discussie was of dit recht wel toekwam aan een
individuele crediteur of bijvoorbeeld (alleen) aan de curator. In het hiervoor reeds aange-
stipte HR 12 april 1901, W. 7590 (Kampfraath/Cosman en Kirchberger q.q.) oordeelde de
Hoge Raad echter dat het aannemen van een inzagerecht van de curator onder art. 11 WvK
niet zou stroken met diens recht op afgifte van de administratie als verwoord in art. 799
WvK, de voorloper van art. 92 Fw. Tevens oordeelde hij dat een individuele schuldeiser wél
onder het toepassingsbereik van art. 11 WvK is begrepen.

51. Zie Kamerstukken II, 2000/01, 27 824, nr. 3, p. 8-9.
52. Zie G.C. van Daal, ‘Van overlegging naar openlegging: artikel 3:15 b BW een Doos van

Pandora?’, TvI 2003/4, p. 89; J.J. van Hees, ‘Schuldeisers en de afwikkeling van het
faillissement: de curator onder invloed?, TvI 2004/special, 58, p. 294; J.L.M. Groenewegen
& M.J.H. Orval, ‘Rechten van schuldeisers op informatie in faillissement: een begaanbare
weg of een doodlopend pad?’, in: I. Spinath, J.E. Stadig & M. Windt (red.), Curator en
crediteuren, Insolad Jaarboek 2009, Deventer: Kluwer 2009, p. 50; F.M.J. Verstijlen, ‘Wat
niet weet, deert. Informatierechten van schuldeisers’, TvI 2010/6, 33, p. 213.

53. Zie G.C. van Daal, ‘Van overlegging naar openlegging: artikel 3:15 b BW een Doos van
Pandora?’, TvI 2003/4, p. 87; F.M.J. Verstijlen, ‘Wat niet weet, deert. Informatierechten van
schuldeisers’, TvI 2010/6, 33, p. 213-214.

54. In deze zin ook: Hof Arnhem 12 mei 2009, JOR 2009, 269, m.nt. W.J.M. van Andel.
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belang’ – tevens voor inzageverzoeken door een schuldeiser in faillissement is
gaan gelden, zoals dat door sommige auteurs overigens ook reeds werd
verdedigd onder art. 11 WvK.55 Dit maakt onzes inziens dat van belang is
om te bezien hoe het onder art. 11 WvK geldende vereiste van de aanwezigheid
van een ‘regelregt belang’ werd geïnterpreteerd. Dorhout Mees merkt hierover
op:

“Voor al deze vier categorieën stelt de wet ook nog als eis een ‘regelrecht
belang’. Men heeft het recht dus slechts indien men onder één der
categorieën valt en bovendien in de gegeven omstandigheden voldoende
belang bij de overlegging heeft. […] Het belang bij de overlegging moet dus
de bezwaren daartegen overtreffen.”56

Zo beschouwd werd met het vereiste van een ‘regelregt belang’ niet veel meer
uitgedrukt dan dat honorering van een verzoek om openlegging op de voet van
art. 11 WvK geen automatisme was, maar slechts aan de orde kon zijn indien
een belangenafweging in het voordeel van de verzoeker uitpakte. Onzes inziens
ligt in de rede het thans in art. 3:15j BW neergelegde vereiste van een
‘rechtstreeks en voldoende belang’ op dezelfde wijze te interpreteren. Zo ook
Huydecoper:

“[I]k denk dat de hier bedoelde clausulering in art. 3:15j BW [van een
rechtstreeks en voldoende belang; WJvA en TTvZ] niets anders doet, dan tot
uitdrukking brengen dat de in het geding zijnde belangen van dien aard
moeten zijn dat zij, bij afweging, rechtvaardigen dat het recht op inzage dat
de betrokkene nastreeft, wordt gehonoreerd.”57

Wij zien ook geen goede grond om aan de toepassing van die bepaling reeds op
voorhand beperkende voorwaarden te verbinden, maar menen dat steeds een
afweging van de in het geding zijnde belangen de doorslag dient te geven.58

Dit impliceert dat een schuldeiser naar onze mening onder omstandigheden
ook een beroep op art. 3:15j aanhef en onder d BW kan toekomen indien hij
inzage wenst ter onderbouwing van een met zijn vordering op de gefailleerde

55. Zie J. Rutgers, openlegging en overlegging van boekhouding, 1949, p. 234-238.
56. Zie T.J. Dorhout Mees, Kort begrip van het Nederlands handels- en faillissementsrecht,

Haarlem: De Erven F. Bohn N.V. 1971, nr. 3.36.
57. Zie A-G Huydecoper, conclusie vóór HR 21 januari 2005, NJ 2005, 250, m.nt. PvS (Jomed II),

onder 51.
58. In dezelfde zin: A-G Huydecoper in diens conclusie voor HR 21 januari 2005, NJ 2005, 250,

m.nt. PvS (Jomed II), onder 45. Zie ook de noot van W.J.M. van Andel onder Hof Arnhem
12 mei 2009, JOR 2009, 269, onder 3.
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samenhangende vordering op een derde.59 Situaties waarin een schuldeiser juist
om deze reden belang heeft bij inzage in de boekhouding van de failliet komen
in de praktijk met grote regelmaat voor. Een schuldeiser die door de gefailleerde
in zijn verhaalsmogelijkheden is benadeeld en als uitvloeisel daarvan mogelijk
een vordering heeft op een daarbij betrokken bestuurder, kan er groot belang bij
hebben dat hij inzage krijgt in de boekhouding die betrekking heeft op de
periode waarin zijn vordering op de gefailleerde is ontstaan. Onzes inziens dient
die crediteur ter onderbouwing van zijn claim een beroep op art. 3:15j aanhef en
onder d BW te kunnen doen indien het belang van de boedel daardoor niet
wordt geschaad, bijvoorbeeld omdat de curator zelf geen vordering jegens de
bestuurder heeft of een procedure om andere reden niet opportuun acht. Ook is
denkbaar dat de curator wel een vordering heeft, maar de bestuurder ruim
voldoende verhaal biedt om aan beide vorderingen te kunnen voldoen.60 In
dergelijke situaties behoort naar onze mening ruimte te bestaan om de schuld-
eiser in kwestie inzage in de tot aan de faillissementsdatum gevoerde boekhou-
ding te verlenen.61 Die schuldeiser dient dan wel de met inzage gepaard gaande
kosten voor zijn rekening te nemen, zoals ook de stil pandhouder van vorde-
ringen dient te doen indien hij de voor openbaarmaking en inning van belang
zijnde gegevens van de curator verlangt.62 Doet hij dat niet, dan zal een
belangenafweging al snel in het nadeel van de schuldeiser uitpakken.63

De hier bepleite meer ruimhartige erkenning van een recht op informatie van
een individuele schuldeiser onder art. 3:15j BW past naar onze mening bij de
bijzondere situatie en daarmee gepaard gaande informatiebehoefte die met de
intrede van een faillissement ontstaat. Daarvan getuigt niet alleen het bestaan
van een bijzondere regeling zoals in art. 3:15j aanhef en onder d BW is
neergelegd, maar bijvoorbeeld ook art. 1:91 Wft, waarin is bepaald dat de
geheimhoudingsplicht van de toezichthouder niet geldt jegens de curator in

59. Zo ook A-G Huydecoper, conclusie vóór HR 21 januari 2005, NJ 2005, 250, m.nt. PvS
(Jomed II), onder 33 en 48, die het belang van een schuldeiser bij het verkrijgen van
informatie met het oog op een mogelijke aansprakelijkheid van derden als een legitiem
belang aanmerkt. Zie ook Rb. Arnhem 21 oktober 2008, JOR 2009, 23, m.nt. W.J.M. van
Andel, welke uitspraak evenwel in hoger beroep is vernietigd; zie Hof Arnhem 16 oktober
2009, JOR 2009, 269, m.nt. W.J.M. van Andel. Vgl. Hof Den Haag 25 september 2007, JOR
2007, 287, m.nt. W.J.M. van Andel.

60. Indien zowel de curator als een individuele schuldeiser op hetzelfde feitencomplex jegens
een bestuurder procederen, kan een behoorlijke afwikkeling van het faillissement wel
meebrengen dat eerst op de vordering van de curator wordt beslist; zie 21 december
2001, NJ 2005, 95, m.nt. SCJJK onder NJ 2005/96 (Lunderstädt/De Kok c.s.).

61. Wij zouden denken dat die ruimte bovendien in gelijke mate zou moeten bestaan ten aanzien
van de door de curator gevoerde administratie, maar die weg is door de Hoge Raad in
Jomed II uitdrukkelijk afgesneden.

62. Vgl. HR 30 oktober 2009, NJ 2010, 96, m.nt. F.M.J. Verstijlen (Hamm q.q./ABN AMRO).
63. Zie ook W.J.M. van Andel, noten onder Rb. Arnhem 21 oktober 2008, JOR 2009, 23, sub 4

en Hof Arnhem 12 mei 2009, JOR 2009, 269, sub 4.
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faillissement.64 Een meer ruimhartige interpretatie van art. 3:15j aanhef en
onder d BW strookt ook met de huidige tijdgeest, die er een is van transparantie
en openheid; het toenemende belang dat in de praktijk aan het doen van
onderzoek naar de oorzaken van het faillissement pleegt te worden gehecht
(waarover § 2), is daar een uiting van. Bovendien bevordert de door ons
voorgestane uitleg van art. 3:15j aanhef en onder d BW in voorkomende
gevallen de beperking van de met het faillissement samenhangende schade,
doordat crediteuren in staat worden gesteld hun schade eenvoudiger af te
wentelen op partijen die voor het ontstaan daarvan mede verantwoordelijk zijn.
Daartegen kunnen onzes inziens geen overwegende bezwaren bestaan.

Zou de Hoge Raad hier echter niet aan willen, dan dienen naar onze mening
in ieder geval géén additionele beperkingen te worden gesteld aan de mogelijk-
heid om in voorkomende gevallen op de voet van art. 843a Rv inzage in de
administratie te verkrijgen, in die zin dat ook dit inzagerecht in faillissement tot
binnen de aan art. 69 Fw gestelde grenzen wordt teruggebracht. Voor de
daardoor te ontstane verslechtering van de (bewijs)positie van een schuldeiser
binnen faillissement zien wij geen rechtvaardiging.65 Ook een aangesproken
bestuurder dient onzes inziens ter inrichting van zijn verweer – zo nodig66 – via
de weg van art. 843a Rv inzage in de administratie te kunnen verlangen,
ongeacht of hij door een individuele schuldeiser of de curator in rechte wordt
betrokken.67

Informatieplichten van de curator
Uit de jurisprudentie kan worden opgemaakt dat de curator in sommige
gevallen jegens bepaalde individuele schuldeisers ook gehouden kan zijn uit
eigen beweging informatie te verschaffen. Zo oordeelde de Hoge Raad in het
Maclou-arrest dat een behoorlijke taakuitoefening kan meebrengen dat de
curator gehouden is individuele schuldeisers van het uitspreken van het
faillissement op de hoogte te stellen teneinde hun de gelegenheid te bieden

64. Zie bijvoorbeeld ook art. 206 Pensioenwet.
65. Zo ook: F.E. Vermeulen, ‘Een doekje voor het bloeden? Over informatierechten in

faillissement na Jomed’, in: R.S. Meijer e.a. (red.), Uit de praktijk. Liber amicorum mr.
P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, Den Haag: Bju 2012, p. 288. Anders: F.M.J. Verstijlen,
‘Wat niet weet, deert. Informatierechten van schuldeisers’, TvI 2010/6, 33, p. 214.

66. In Rb. Den Bosch 14 november 2012, JOR 2013, 68 werd aangenomen dat bestuurders
tijdens faillissement uit hoofde van hun bestuurdersschap recht hebben op inzage in de
administratie. Naar onze mening is dat terecht.

67. Zie voor een recent voorbeeld van deze laatste situatie: Rb. Midden-Nederland 19 juni 2013,
LJN: BO4322. De rechtbank wees het op art. 843a Rv gegronde verzoek van de aange-
sproken voormalig bestuurders en commissarissen niet a priori af, maar oordeelde dat het in
de gegeven omstandigheden afstuitte op het vereiste dat het verzoek op ‘bepaalde
bescheiden’ betrekking dient te hebben en dus geen fishing expedition dient te behelzen.
Zie ook Rb. Den Haag 21 maart 2007, LJN: BC5652.
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hun rechten ten aanzien van door hen aan de schuldenaar geleverde en door
deze niet betaalde zaken veilig te stellen.68 Een stuk verder gaat een vonnis van
de Rechtbank Amsterdam uit 2005.69 Hierin werd geoordeeld dat op de curator
in de gegeven omstandigheden de verplichting rustte een crediteur erop te
wijzen dat hij ten onrechte geen aanspraak maakte op een hem ex art. 8:211
aanhef en sub b BW toekomend voorrecht.

Wij kunnen ons in deze rechtspraak vinden. Doel van het faillissement is de
voldoening van de schuldeisers conform ieders verhaalsrecht. Het gaat niet aan
dat die doelstelling wordt doorkruist, terwijl diegene die wordt aangesteld om
het faillissement af te wikkelen – de curator – het in zijn macht heeft dat te
voorkomen. Steeds indien een schuldeiser onkundig is van zijn recht, dient de
curator die daarvan weet of behoort te weten hem te informeren.70 Ook ingeval
bijvoorbeeld een leverancier diens vordering bij de curator indient en de curator
constateert dat hij zich er niet van bewust is dat de geleverde zaak zich nog in
de boedel bevindt en daarop een eigendomsvoorbehoud rust, staat voor ons
buiten twijfel dat de curator de leverancier hierop dient te wijzen, of de
gezamenlijke crediteuren dat nu leuk vinden of niet. In dit verband zij ook
verwezen naar Praktijkregel 7.1: “De curator respecteert de eigendomsrechten
van derden”.71

4. Informatieverschaffing aan de crediteurencommissie

Tot slot nog een enkele opmerking over het recht op informatie van de
crediteurencommissie. Dit recht is verankerd is art. 76 Fw en biedt de credi-
teurencommissie de bevoegdheid te allen tijde raadpleging van de op het
faillissement betrekking hebbende boeken, bescheiden en andere gegevens-
dragers te vorderen. Daarnaast legt art. 76 Fw op de curator de verplichting alle
van hem verlangde inlichtingen te verstrekken. Het gaat hier dus om een in
beginsel ongelimiteerd recht op informatie, dat níet is onderworpen aan de
beperkingen die de Hoge Raad aan een informatieverzoek op de voet van art. 69
Fw heeft gesteld. Dit betekent dat de commissie niet gehouden is aan te geven
welk belang zij bij het verkrijgen van de verzochte informatie heeft – er vindt in
het geheel geen belangenafweging plaats – en het verzoek evenmin behoeft te

68. Zie HR 19 april 1996, NJ 1996, 727, m.nt. WMK.
69. Zie Rb. Amsterdam 28 december 2005, JOR 2006, 110.
70. Zo ook F.M.J. Verstijlen, De faillissementscurator (diss. Tilburg), Deventer: W.E.J. Tjeenk

Willink 1998, p. 260-263; Wessels Insolventierecht IV, 3e druk, 2010, par. 4257; F.M.J.
Verstijlen, ‘Wat niet weet, deert. Informatierechten van schuldeisers’, TvI 2010/6, 33, p. 209.
Anders: F. Hamminga, ‘Curator en bewindvoerder; problemen en overwegingen’, Adv.bl.
1982, p. 497.

71. Zie ook W.J.M. van Andel, noot onder Hof Den Haag 25 september 2007, JOR 2007, 287,
sub 1.
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dienen als opmaat voor een op basis van de verkregen informatie uit te lokken
bevel ex art. 69 Fw. Steeds indien de crediteurencommissie de curator op de
voet van art. 76 Fw om informatie verzoekt, dient dat verzoek – misbruiks-
ituaties daargelaten – door de curator te worden ingewilligd.

In faillissementen die in aanmerking komen voor de instelling van een
crediteurencommissie is het informatierecht ex art. 76 Fw in potentie een
belangrijk instrument om de transparantie van het faillissement te bevorderen
en de invloed van de schuldeisers op de wijze waarop de curator het
faillissement afwikkelt, te waarborgen. In de praktijk wordt dit recht de
crediteuren evenwel in de regel ontzegd of wordt dit recht ten minste ge-
marginaliseerd. De belangrijkste oorzaak daarvan is dat de bevoegdheid van de
crediteuren om een schuldeiserscommissie in het leven te roepen op grond van
art. 75 lid 1 Fw eerst ontstaat bij gelegenheid van de verificatievergadering.
Waar de wetgever van 1893 ervan uitging dat die vergadering binnen afzienbare
termijn na het uitspreken van het faillissement plaatsvond en er voordien in
beginsel geen vereffeningshandelingen werden verricht (art. 101 Fw), is de
huidige praktijk – zoals reeds werd aangestipt bij de bespreking van het
informatierecht ex art. 137 Fw in § 3 – een geheel andere. Zo er al een
verificatievergadering wordt gehouden, gebeurt dat vrijwel steeds pas op een
zodanig laat moment dat alle belangrijke handelingen al hebben plaatsgevon-
den. Weliswaar bestaat de mogelijkheid dat de rechtbank al in een eerder
stadium een voorlopige crediteurencommissie instelt, maar die instelling kan –

anders dan de instelling van een definitieve commissie – niet door de
crediteuren worden afgedwongen. De praktijk is dat zelden een voorlopige
commissie wordt benoemd,72 zelfs niet indien daarom door de schuldeisers
wordt verzocht.73

Wij vinden deze situatie onwenselijk.74 Waar het zwaartepunt van de
faillissementsafwikkeling in afwijking van het door de wetgever gekozen
systeem is komen te liggen in de periode vóór de verificatievergadering, dient
ook instrumentarium dat de wetgever in het leven heeft geroepen om de invloed

72. Zelfs in het Fokker-faillissement – tot op dat moment de grootste deconfiture die ooit in
Nederland had plaatsgevonden – werd geen voorlopige commissie ingesteld, terwijl daar
gelet op de ‘belangrijkheid of de aard des boedels’ (zie art. 74 lid 1 Fw) toch alle aanleiding
toe bestond. Zie R.J. van Galen, ‘De crediteurencommissie in faillissement’, TvI 2000/
Fokker, p. 24.

73. Het is onzes inziens gelet hierop kwestieus dat de Hoge Raad in HR 21 januari 2005, NJ
2005, 250, m.nt. PvS (Jomed II) diens beperking van het inzagerecht ex art. 3:15j BW mede
staaft met een verwijzing naar het informatierecht ex art. 76 Fw, dat in de praktijk nauwelijks
een rol van betekenis speelt. Vgl. F.E. Vermeulen, ‘Een doekje voor het bloeden? Over
informatierechten in faillissement na Jomed’, in: R.S. Meijer e.a. (red.), Uit de praktijk.
Liber amicorum mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, Den Haag: Bju 2012, p. 284-285.

74. Zie ook R.J. van Galen, ‘Toezicht op de curator in faillissement’, in: M.J. Kroeze e.a. (red.),
Verantwoording aan Hans Beckman, Deventer: Kluwer 2006, p. 147-149.
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van de schuldeisers op die afwikkeling gestalte te geven, reeds in die periode
beschikbaar te zijn. Dat impliceert dat indien de crediteuren de instelling van
een voorlopige commissie wensen, aan die wens naar onze mening in beginsel
steeds tegemoet zou moeten worden gekomen, zodat het informatierecht van
art. 76 Fw én de andere aan de commissie uit de schuldeisers toekomende
rechten kunnen worden ingezet om de faillissementsafwikkeling te bevorderen.

5. Slotsom

Enigszins prikkelend hebben wij in de inleiding het beeld geschetst van de
curator die in de praktijk (zeer) terughoudend is met het delen van informatie.
Hij wikkelt “zijn” boedel het liefst af zonder crediteuren die hem op de vingers
kijken. Terughoudendheid was het uitgangspunt van art. 8.1 van de Praktijk-
regels van Insolad van 2004. In 2011 is de formulering van art. 8.1 ingrijpend
gewijzigd en staat niet langer terughoudendheid, maar transparantie centraal.
De curator die heden ten dage nog steeds al te terughoudend is met de
verstrekking van informatie, is dus niet met zijn tijd meegegaan. Uiteraard
zijn er ook curatoren die transparantie en openheid hoog in het vaandel hebben
staan, maar onze indruk is dat de gemiddelde curator wat achterloopt bij de
tijdgeest.

Wij pleiten dan ook voor een ruimhartige informatievoorziening in openbare
verslagen waar crediteuren echt wat aan hebben. Daartoe zou de rigide indeling
van het Recofa-model, die te zeer uitnodigt tot een plichtmatige invuloefening,
moeten worden losgelaten.

Wij menen voorts dat er goede argumenten zijn om ook de grenzen van de
verplichting van de curator tot informatieverstrekking jegens individuele
schuldeisers betrekkelijk ruim te trekken, mits een dergelijke verstrekking
niet strijdig is met het boedelbelang. Als voorbeeld noemden wij de schuldeiser
die de curator op de voet van art. 3:15j sub d BW verzoekt om verstrekking van
informatie uit de administratie van de gefailleerde om daarmee een met zijn
vordering op de gefailleerde verband houdende vordering op een derde te
kunnen onderbouwen. Tenzij het boedelbelang zich daartegen verzet, zien wij
geen goede argumenten voor de curator om een dergelijk verzoek niet in te
willigen. De schuldeiser in kwestie heeft onzes inziens, anders dan wel wordt
aangenomen, wel degelijk een rechtstreeks en voldoende belang bij openleg-
ging.

Ten slotte pleiten wij voor het ruimhartig toestaan door de rechter van de
instelling van een voorlopige crediteurencommissie. Dit wordt in de huidige
praktijk te vaak zonder goede grond geweigerd en zonder dat rekening
gehouden wordt met het feit dat in de huidige tijd in de meeste faillissementen
pas in een laat stadium – of in het geheel niet – een verificatievergadering
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plaatsvindt, als gevolg waarvan het fenomeen van de voorlopige crediteuren-
commissie met het oog op toezicht door schuldeisers veel belangrijker is
geworden dan de definitieve crediteurencommissie. De niet-gelimiteerde ver-
plichting van de curator om op de voet van art. 76 Fw informatie aan de
crediteurencommissie te verstrekken, verdient het om in de praktijk vaker tot
haar recht te komen.
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Informatie uit de administratie van de gefailleerde

I. SPINATH1

Derden kunnen er belang bij hebben informatie uit de administratie van de
failliet in te zien. Die belangen kunnen verschillend van aard zijn: soms wil een
schuldeiser zich een goed beeld kunnen vormen van zijn eigen vordering, soms
wil hij munitie verzamelen voor aanspraken jegens derden. Soms ook is die
inzagebevoegdheid overeengekomen tussen de schuldeiser en de failliet. Zo zal
de bank zal bij het verstrekken van een financiering veelal bedingen dat hij
steeds de administratie van zijn leningnemer mag inzien. Dit is vooral van
belang in het kader van de in de praktijk ontwikkelde – en door de Hoge Raad
gesanctioneerde – wijze van generieke verpanding van vorderingen, waardoor
de pandhouder (bank) vaker niet dan wel over de informatie zal beschikken om
zijn pandrecht openbaar te maken. Daarnaast is bijvoorbeeld voorstelbaar dat de
schuldeiser die een zaak onder eigendomsvoorbehoud heeft geleverd, inzage in
de administratie van de failliet nodig heeft om de soortzaak die hij heeft
geleverd, te kunnen identificeren.

Welke mogelijkheden staan deze schuldeiser nu ter beschikking? Allereerst zijn
daar de bepalingen in de Faillissementswet die betrekking hebben op informatie
die aan alle schuldeisers wordt verstrekt in de vorm van verplicht ter inzage te
leggen stukken en de inlichtingen die ter verificatievergadering dienen te
worden verstrekt, of de informatie die aan de commissie uit de schuldeisers
wordt verstrekt (artikel 76 Fw). Dat recht komt echter niet toe aan de
individuele schuldeiser en de hem wel verstrekte informatie zal niet meestal
niet de gegevens bevatten waar hij naar zoekt. Daarnaast kan de schuldeiser,
indien de curator desgevraagd weigert de informatie te verschaffen, de rechter-
commissaris op de voet van art. 69 Fw verzoeken de curator te bevelen inzage
in de administratie te verschaffen. Die mogelijkheid is echter betrekkelijk
beperkt. Zoals onder meer in de Jomed-arresten is uitgemaakt, is de bij art. 69
Fw voorziene rechtsgang ervoor bedoeld, schuldeisers de mogelijkheid te
bieden invloed uit te oefenen op de afwikkeling van het faillissement. Het
moet dus het door de curator gevoerde beheer betreffen, en art. 69 Fw is niet
gegeven om op eenvoudige wijze persoonlijke rechten jegens de boedel
geldend te kunnen maken. Dit artikel zal de individuele schuldeiser met de
hierboven geschetste belangen dus geen soelaas kunnen bieden.

1. De auteur is advocaat en werkzaam bij Spinath Wakkie B.V. te Amsterdam.
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Buiten de Faillissementswet is daar art. 3:15j sub d. BW, maar eveneens in
Jomed heeft de Hoge Raad uitgemaakt dat naast de mogelijkheid voor de
commissie uit de schuldeisers om de boeken te raadplegen en de bevoegdheid
van een individuele schuldeiser op de voet van art. 69 Fw en binnen de grenzen
van die bepaling een bevel aan de curator uit te lokken die boekhouding open te
leggen of daarin inzage te verlenen, geen plaats is voor een daartoe strekkende
vordering op grond van art. 3:15j BW (of het ongeschreven recht).

Daarmee is een beroep op 3:15j BW niet onder alle omstandigheden
uitgesloten, maar duidelijk is wel dat de mogelijkheden voor de schuldeiser
om voor genoemde doeleinden inzage van de curator af te dwingen beperkt
zijn.

Nu vraag ik mij (voorzichtig) af of die mogelijkheden inderdaad zo beperkt
zijn. Misschien is er wel een andere mogelijkheid. Zojuist noemde ik het
voorbeeld van de bank die gegevens uit de administratie van de gefailleerde
nodig heeft om zijn pandrecht openbaar te kunnen maken. In de casus die
speelde in het arrest Hamm/ABN AMRO, had de (latere) failliet zich aan de
bank verplicht alle documenten die voor het bewijs van de verpande vorde-
ringen noodzakelijk waren, te verlenen. De curator stelde zich op het standpunt
dat dit een verbintenis was die de failliet betrof en niet de curator in hoedanig-
heid en dat deze verplichting, indien al voor verificatie vatbaar, uitsluitend ter
verificatie kon worden ingediend. Het hof zag dit anders en oordeelde dat de
curator op de voet van art: 3:15j BW gehouden was de verlangde inzage te
verschaffen. De Hoge Raad ten slotte kwam tot hetzelfde oordeel maar stoelde
dit op de aard en strekking van het stil pandrecht op vorderingen op naam; zou
de curator niet gehouden zijn de gevraagde informatie te verschaffen, dan zou
(parafraserend) het stil pandrecht op vorderingen in de kern worden aangetast.

Daarmee is het probleem voor de stil pandhouder van vorderingen opgelost.
Maar is er in zijn algemeenheid geen andere mogelijkheid – waarom dient de
pandhouder, of een schuldeiser zonder pandrecht jegens wie de failliet zich
verplicht heeft inzage in de administratie te verschaffen – zich eigenlijk te
wenden tot de curator?

Volgens mij valt er wel wat voor te zeggen dat de schuldeiser zich niet tot de
curator, maar ook, of misschien zelfs beter, rechtstreeks tot de gefailleerde kan
wenden. De gefailleerde verliest het beheer en de beschikking over zijn tot het
faillissement behorend vermogen. De failliete rechtspersoon houdt als gevolg
van het faillissement echter niet op te bestaan, en haar organen, waaronder het
bestuur, evenmin. Het bestuur blijft volledig bevoegd buiten de gebieden van
beheer en beschikking over het tot haar faillissement behorend vermogen en het
bestuur blijft (dus) toegang houden tot de administratie van de vennootschap. Is
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de gefailleerde een natuurlijk persoon, dan geldt uiteraard dat hij toegang blijft
houden tot zijn eigen administratie. Weliswaar neemt de curator ingevolge art.
92 Fw “dadelijk” na zijn benoeming de administratie onder zich, maar dat doet
hij om de rechten en verplichtingen van de gefailleerde te kennen en te
voorkomen dat de gefailleerde goederen aan de boedel onttrekt of de adminis-
tratie verandert. De gefailleerde blijft naast de curator volledige toegang houden
tot de administratie en mag daarvan, zou ik menen, bijvoorbeeld kopieën
maken, zo lang maar is gewaarborgd dat hij geen wijzigingen kan aanbrengen
in die administratie.

Daarmee is het praktische bezwaar, dat men bij gebreke van een andere vorm
van toegang zich wel tot de curator móet wenden, weggenomen. Vervolgens
dient zich de vraag aan of het recht tot het verschaffen van inzage in de
administratie niet tot het exclusieve domein van de curator behoort en dus
slechts van hem kan worden verlangd. Ik zou menen van niet, want ik zie niet
dat het recht op inzage in de administratie een rechtsvordering behelst die het
recht tot de failliete boedel behorend tot onderwerp heeft, en uit dien hoofde
slechts tegen de curator kan worden ingesteld (art. 25 Fw). Het betreft immers
geen rechtsvordering waarbij het vermogen van de gefailleerde betrokken is,
zoals de opvordering van of vordering tot ontruiming van eigendom het
inroepen van een recht van reclame. Weliswaar ziet men in de literatuur in
het rijtje van voorbeelden van rechtsvorderingen als bedoeld in art. 25 lid 1 Fw
het verlenen van informatie uit de administratie van de gefailleerde maar dat is,
als ik het goed zie, het gevolg van het goederenrechtelijke tintje dat de Hoge
Raad in Hamm/ABN AMRO aan de verplichting tot informatieverschaffing aan
de pandhouder heeft gegeven. Indien de gefailleerde zich bijvoorbeeld, zonder
dat daaraan een goederenrechtelijke aanspraak is gekoppeld, op grond van een
overeenkomst heeft verplicht aan een schuldeiser op eerste verzoek inzage in de
administratie te verschaffen, dan zie ik eigenlijk niet dat art. 25 lid 1 Fw hierop
van toepassing is. Evenmin zie ik toepasselijkheid van art. 26 Fw, nu ook
hiervoor geldt dat het vermogen van de gefailleerde niet is betrokken en het als
zodanig niet de nakoming van een verbintenis uit de boedel betreft.

Indien de optelsom dan is dat de gefailleerde de beschikking kan krijgen en
houden over zijn administratie en inzage niet hoeft te worden afgedwongen van
de curator, dan zou ik de inzagegerechtigde willen verwijzen naar de gefail-
leerde. Overigens hoeft er dan helemaal geen sprake te zijn van een (con-
tractueel) recht op inzage; het staat de gefailleerde vrij die inzage te verschaffen
ook zonder dat daaraan een (al dan vóór het faillissement ontstane) verplichting
ten grondslag ligt.
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Nu kan men zich afvragen of dit alles veel praktische waarde heeft – hoe vaak
zal het voorkomen dat de gefailleerde die inzage dan inderdaad verschaft, als hij
al te vinden is en/of nog de hoedanigheid van bestuurder heeft. Toch is deze
exercitie niet zinloos, want áls men aanneemt dat het de gefailleerde is die de
inzageverplichting heeft, dan is het logische gevolg daarvan dat de curator de
nakoming daarvan in beginsel niet in de weg mag staan. Dat kan slechts anders
zijn als het belang van de boedel zich daartegen verzet, maar het ligt dan wel op
de weg van de curator om dat aannemelijk te maken. En ten slotte: stel dat de
gefailleerde rechtspersoon geen bestuurder meer heeft en de schuldeiser als
gevolg daarvan geen nakoming meer kan verlangen, mag de curator de
verlangde inzage dan weigeren?
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Informatieverschaffing aan derden en Praktijk- en
Gedragsregels

J.E. STADIG1

1. Inleiding

Een curator in faillissementen is ambtshalve gehouden de nodige informatie in te
winnen. Zo neemt hij ingevolge artikel 92 Fw. “onmiddellijk de bescheiden en
andere gegevensdragers onder zich”, terwijl de gefailleerde (of haar bestuurder)
ingevolge de bepalingen zoals neergelegd in de artikelen 105 en 106 Fw.
gehouden is voor de rechter-commissaris, de curator of de commissie uit de
schuldeisers te verschijnen en deze alle inlichtingen te verschaffen, zo dikwijls hij
daartoe wordt opgeroepen. Deze informatie heeft de curator nodig voor de goede
uitoefening van zijn taak zoals neergelegd in artikel 68 lid 1 Fw.: de curator is
belast met het beheer en de vereffening van de failliete boedel. De failliete boedel
omvat overeenkomstig artikel 20 Fw. het gehele vermogen van de schuldenaar ten
tijde van de faillietverklaring alsmede hetgeen hij gedurende het faillissement
verwerft, zulks met een aantal uitzonderingen als neergelegd in artikel 21 Fw.

Volgens vaste rechtspraak is de verplichting van de bestuurder ingevolge de
artikelen 105 en 106 Fw. niet beperkt tot feiten waarvan de bestuurder kennis
draagt uit hoofde van het bestuur van de gefailleerde rechtspersoon (NJ 1995,
151, Ardesco-arrest). De Hoge Raad overweegt in dat arrest:

“Bij de beoordeling van het middel moet worden vooropgesteld dat de
bestuurder van een in staat van faillissement verkerende rechtspersoon
ingevolge artikel 105 in verbinding met artikel 106 Fw. gehouden is alle
inlichtingen te verstrekken die de rechter-commissaris, de curator of de
commissie uit de schuldeisers verlangen. In tegenstelling tot hetgeen in het
middel wordt betoogd, ligt in de genoemde bepalingen niet besloten dat de
verplichting tot het verschaffen van inlichtingen is beperkt tot feiten waar-
van de bestuurder kennis draagt uit hoofde van het bestuur van de gefail-
leerde rechtspersoon.”

1. De auteur is advocaat en werkzaam bij Banning N.V. te ’s-Hertogenbosch.

57



De Hoge Raad voegt daar nog aan toe dat bijzondere omstandigheden van een
bepaald geval aanleiding kunnen geven voor een uitzondering. Daarvan kan –

aldus de Hoge Raad – sprake zijn wanneer de inlichtingen feiten betreffen die
de gefailleerde waren toevertrouwd in een niet met de gefailleerde rechts-
persoon in verband staande andere functie, en die hij wegens hun vertrouwe-
lijke aard ook vóór het faillissement gehouden was niet aan die rechtspersoon te
openbaren, nog afgezien van de gevallen waarin hem als getuige een verscho-
ningsrecht zou toekomen. Op bijzondere omstandigheden in één van deze
categorieën was door de bestuurder in het onderhavige geval geen beroep
gedaan, maar de Hoge Raad overweegt als obiter dictum dat zodanige
omstandigheden, gelet op de verwevenheid tussen de gefailleerde vennootschap
en de vennootschappen waarover inlichtingen werden verzocht, ook weinig
aannemelijk was.

Annotator Maeijer tekent in zijn noot aan:

“Met de beslissing van de HR stem ik gaarne in. De inlichtingenplicht van
artikel 105 en 106 Fw. is in het kader van de faillissementsprocedure van
groot belang. Hierop wijst de strafbepaling vervat in artikel 194 Sr en de
mogelijkheid van inbewaringstelling van weigerachtige bestuurders krach-
tens artikel 106 j° artikel 89 Fw. Juist bij verwevenheid van vennootschap-
pen waar de mogelijkheid van misbruik van aan elkaar gelieerde functies
aanwezig is, moet aan de door de wetgever bedoelde reikwijdte van de
inlichtingenplicht niet kunnen worden getornd.”

De inlichtingenplicht reikt zelfs zo ver dat gefailleerde ook gehouden is
inlichtingen te verschaffen waarom door de curator niet uitdrukkelijk is
gevraagd, maar waarvan failliet behoort te begrijpen dat de curator in het kader
van goed boedelbeheer over de betreffende informatie behoort te beschikken
(Hoge Raad 15 februari 2002/NJ 2002, 259).

De wet geeft de curator dus ruime verplichtingen informatie in te winnen, en
evenredige bevoegdheden om die informatie te vergaren. De vraag is ver-
volgens op welke wijze de curator over die informatie mag beschikken.

Ik laat bij de bespreking van deze vraag buiten beschouwing informatiever-
strekking over boedelbeheer. De Jomed-arresten hebben op dat punt de nodige
helderheid verschaft. Zie over dit onderwerp voorts mr. W.A.H. Melissen in het
Insolad Jaarboek 2011, De ondernemende curator, blz. 291 e.v. en met name het
onderdeel “informatie aan crediteuren” op blz. 296/297.
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2. Regelgeving

Waar een curator in het algemeen tevens advocaat is zal hij in die hoedanigheid
gebonden zijn aan de voor advocaten geldende Gedragsregels 1992, zij het in
gematigde zin. Voor zijn handelingen als curator is hij in beginsel niet aan de
Gedragsregels gebonden, maar in de tuchtrechtspraak wordt dat uitgangspunt wel
genuanceerd, in het bijzonder in situaties waarin de curator zich zodanig
misdraagt dat daarbij het vertrouwen in de advocatuur wordt geschaad. Ik verwijs
naar de heldere artikelen hierover van mr. H. Dulack, TvI 2006, 40, alsmede in het
Insolad Jaarboek 2011, de ondernemende curator, blz. 321 e.v.

Ten aanzien van informatieverstrekking aan derden bepalen de Gedragsregels
1992 in gedragsregel 10 het navolgende:

“Bij het verstrekken van informatie aan derden over een zaak die bij hen in
behandeling is of is geweest, neemt de advocaat, behalve de belangen van
de cliënt, tevens gerechtvaardigde andere belangen in acht.”

In de toelichting op deze regel wordt aangegeven dat de advocaat vanzelf-
sprekend in de eerste plaats het belang van de cliënt heeft te behartigen. Dit
belang kan ertoe nopen dat de advocaat informatie aan derden, waaronder de
media, verstrekt. Dit belang rechtvaardigt echter niet zonder meer elke
informatieverstrekking. Het eerste lid bepaalt dat de advocaat de informatie
pas mag verstrekken na een evenwichtige belangenafweging. Tot de in het
eerste lid genoemde andere belangen behoren gerechtvaardigde belangen, zoals
het recht op persoonlijke levenssfeer, maar ook evident gerechtvaardigde
belangen van Justitie en politie.

Waar in de Gedragsregels het belang van de cliënt voorop staat is dat voor
curatoren in faillissementen uiteraard het belang van de boedel, lees het belang
van de gezamenlijke crediteuren.

Denkbaar is dat de tuchtrechter zich bevoegd acht te oordelen over de vraag of
een curator in een faillissement bij het verstrekken van informatie aan derden de
juiste afweging van belangen heeft gemaakt, en voor zover dat niet zou zijn
gebeurd het in gedragsregel 1 bedoelde vertrouwen in de advocatuur is
geschaad. Gezien de ruime beleidsvrijheid van curatoren zal een tuchtrechter
op dit punt naar mijn oordeel niet snel bevoegd zijn, denkbaar is evenwel dat
een flagrante veronachtzaming van de vereiste belangenafweging dat in voor-
komende gevallen anders doet zijn.
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Naast de voor advocaten geldende Gedragsregels zijn voor curatoren inmiddels
mede richtinggevend de door de vereniging Insolad geschreven Praktijkregels.
De eerste versie van die Praktijkregels stamt uit 2004. De toenmalige regeling
ging uit van terughoudendheid bij informatieverstrekking aan derden, zulks
tenzij daarmee een boedelbelang of een zwaarwegend maatschappelijk belang
werd gediend. De in 2004 vastgestelde tekst luidde als volgt:

“De curator is terughoudend bij het verstrekken van informatie aan derden
met betrekking tot de gefailleerde en/of de boedel anders dan indien en
voorzover daartoe een wettelijke verplichting bestaat of het belang van de
boedel of een zwaarwegend belang zulks vordert.”

De vereniging heeft de betreffende bepaling in 2011 gemoderniseerd en
getracht aan te passen aan de – in algemene zin meer transparantie eisende –

moderne tijden.

De Praktijkregels voor Curatoren zoals laatstelijk vastgelegd op 8 september
20112 bepalen in artikel 8.1:

“De curator streeft een transparante afwikkeling van het faillissement na.
Hij betracht daarbij een zoveel mogelijke openheid jegens de gefailleerde of
diens bestuur, crediteuren en aandeelhouders. Voorzover geen openheid
gegeven kan worden omdat deze lopende onderhandelingen in gevaar zou
kunnen brengen, dan verstrekt de curator achteraf informatie aan de
belanghebbenden. De na te streven openheid vindt zijn begrenzing in (i)
belemmeringen rechtens, (ii) het belang dat gemoeid is met een goede
afwikkeling van het faillissement en (iii) privacybelangen. De curator sluit
in beginsel geen overeenkomsten die geheimhoudingsclausules bevatten.
Ten aanzien van informatieverstrekking aan overheidsorganen (anders dan
als crediteuren) geldt dat de curator deze verstrekt indien daartoe een
wettelijke plicht bestaat of de informatieverstrekking het belang van de
boedel dient.”

De Praktijkregels voor Curatoren geven daarmee een duidelijke richting aan:
die van zoveel mogelijk transparantie. Dat is gegeven de publieke taak van de
curator een juist uitgangspunt. Behoudens wettelijke belemmeringen of priva-
cybeperkingen3 is in deze regeling het uitgangspunt dat informatieverstrekking

2. Zie voor de gedachten van de vereniging bij het opstellen van deze Praktijkregel ook de
Toelichting op hoofdstuk 8 van de Praktijkregels, terug te vinden op de site www.insolad.nl.

3. Zie voor informatieverschaffing en de Wet bescherming persoonsgegevens. TvI 2008, 48,
mr. B.J. Engberts: Faillissementsverslagen op internet: Zijn we op de goede weg?
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aan derden is toegestaan en zelfs gewenst, met name uit het oogpunt van
transparantie. Die transparantie dient naar het mij voorkomt zowel het boedel-
belang als het maatschappelijk belang dat de curator heeft te dienen. Boedel-
belangen kunnen een rol spelen bij het verstrekken van informatie aan derden,
bijvoorbeeld over een steunvordering ter ondersteuning van een faillissements-
aanvrage van een groepsvennootschap. Behoudens binnen de kaders zoals
beschreven in de toelichting in de Praktijkregels (wettelijke regelingen en
privacy) lijkt terughoudendheid alleen aangewezen bij informatieverstrekking
aan derden die niet is gericht op het behartigen van boedelbelangen of door de
curator bij zijn oordeel te betrekken maatschappelijke belangen.

De beleidsvrijheid van curatoren op dit punt komt ook tot uitdrukking in de
enige rechterlijke uitspraak die mij over het specifieke onderwerp van informa-
tieverstrekking aan een getroffen crediteur bekend is, en wel die van de
Rechtbank Almelo d.d. 18 oktober 2006, JOR 2007/56 (Tycho B.V.). De
Rechtbank overweegt:

“Wellicht behoort het verschaffen van inzage ter bewijsgaring niet tot de
primaire taak van de curator en kwam het verzoek van een de curator
bekende advocaat zodat hij mogelijkerwijs welwillender tegenover het
verzoek stond, maar anderzijds had de curator de administratie uit hoofde
van artikel 102 Fw. onder zich en had Fisser B.V. de curator ook als getuige
kunnen oproepen om hem te horen over mogelijk in de administratie van
Rodrez aanwezige klantenlijsten van Fisser B.V. Dat zou misschien een
tijdrovende aangelegenheid zijn geweest, maar de curator zou zich als
bewaarder van die administratie daarvoor niet hebben kunnen verschonen.
Ook valt niet uit te sluiten dat Fisser B.V. via artikel 843a Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering inzage of afschrift van bepaalde bescheiden,
waarvan het belang Fisser B.V. uit getuigenverklaringen was gebleken, had
afgedwongen. Naar de curator onweersproken gesteld heeft, heeft hij ter
voorkoming daarvan en dus om praktische redenen inzage verstrekt. Een
dergelijke handelwijze kan naar het oordeel van de Rechtbank niet als
verwijtbaar onzorgvuldig of fout worden aangemerkt. De boedel of de
gefailleerde is daardoor niet in haar belangen geschaad. Weliswaar heeft de
wetgever het inzagerecht beperkt, maar dat laat onverlet dat de curator de
bevoegdheid toekomt niettemin inzage aan derden te verstrekken indien hem
dat bij afweging van de belangen geraden voorkomt. ”

De Rechtbank voegt daar overigens – terecht – aan toe dat de Praktijkregels
slechts richtinggevend bedoeld zijn en daaraan geen bindend karakter toekomt.
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Van Andel merkt in zijn noot onder JOR 2009/269 op dat openlegging van de
administratie op grond van artikel 3:15j BW gevorderd zou moeten kunnen
worden indien daartoe een rechtstreeks en voldoende belang bestaat. Dit
rechtstreekse en voldoende belang is in de jurisprudentie noch in de wetsge-
schiedenis duidelijk ingekaderd. Van Andel stelt zich op het standpunt dat er
weinig bezwaar tegen bestaat om een crediteur inzage in de administratie te
verstrekken voor het doel van onderzoek naar een mogelijke vordering op de
bestuurders (bijvoorbeeld een Beklamel-vordering) indien de boedel daardoor
niet wordt geschaad en de betreffende crediteur het onderzoek op eigen kosten
uitvoert.

Ik wil die opvatting graag onderschrijven. De ruime verplichtingen en be-
voegdheden van de curator om informatie in te winnen in combinatie met zijn
in beginsel publieke taak verdragen zich buitengewoon slecht met een weige-
ring om die informatie met belanghebbende crediteuren te delen. De boedel
behoort daaronder uiteraard niet te lijden c.q. de aan inzage verbonden kosten
zullen door de inzage nemende crediteur vergoed moeten worden, terwijl de
inzage voorts uiteraard door de gebruikelijke waarborgen zal moeten worden
omgeven, bijvoorbeeld om te voorkomen dat concurrenten op oneigenlijke
manier trachten gevoelige bedrijfsinformatie te verkrijgen. Voorts lijkt in
de meeste gevallen inzage pas wenselijk nadat duidelijk is of en zo ja op
welke wijze een doorstart kan worden bereikt, tijdens dat proces zou inzage in
de administratie procesverstorend kunnen werken. Overigens zie ik in trans-
parantie jegens crediteuren die daarvoor in enige mate voldoende rechtstreeks
en voldoende belang aangeven geen redelijk bezwaar. Waar het imago van
curatoren bij crediteuren in het algemeen te wensen over laat, zou dit soort
transparantie bovendien kunnen bijdragen aan meer begrip bij crediteuren voor
de lastige taak die curatoren hebben, en onder omstandigheden tevens tot meer
samenwerking tussen curator en crediteuren kunnen leiden. Uitgangspunt voor
de curator behoort daarbij uiteraard altijd te blijven dat daarmee ook boedel-
belangen of anderszins maatschappelijke belangen gediend worden. Het dienen
van een Beklamel-onderzoek lijkt mij overigens verdedigbaar een dergelijk
maatschappelijk belang te zijn, maar ook andere belangen zijn als zodanig
denkbaar.

Belangrijk is in dit verband de ruime beleidsvrijheid van de curator bij het
maken van de afweging en het nemen van de beslissing daarover te benadruk-
ken. Kernarrest voor curatoren in dit verband is het arrest van de Hoge Raad
d.d. 16 december 2011, JOR 2012, 65 en NJ 2012/515:
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“Voorzover de faillissementscurator bij de uitoefening van zijn taak niet
gebonden is aan regels, komt hem in beginsel een ruime mate van vrijheid
toe. De curator dient zich te richten naar het belang van de boedel, maar het is
in beginsel aan zijn inzicht overgelaten op welke wijze en langs welke weg dat
belang het beste kan worden gediend. Hetzelfde geldt voor de wijze waarop hij
rekening houdt met anderen bij het beheer en de afwikkeling van de boedel
betrokken belangen en voor de wijze waarop hij bij dat beheer of die afwikke-
ling uiteenlopende, soms tegenstrijdige belangen tegen elkaar afweegt.”

Bij het maken van de afweging van belangen geldt dus deze ruime beleids-
vrijheid. Het overschrijden van de Maclou-norm komt pas in zicht als die
afweging geheel achterwege blijft, danwel wordt gemaakt op een wijze die,
uitgaande van de bedoelde vrijheid, een over voldoende inzicht en ervaring
beschikkende curator die zijn taak nauwgezet en met inzet verricht, in de
gegeven omstandigheden in redelijkheid niet aldus zou hebben kunnen maken.

Verstijlen merkt in zijn noot onder het arrest op:

“Het is aan het inzicht van de curator overgelaten (i) hoe het belang van de
boedel het beste kan worden gediend, en (ii) de wijze waarop hij rekening
houdt met andere belangen (dan die van de gezamenlijke schuldeisers) en
hoe hij de betrokken belangen tegen elkaar afweegt………. Daarmee wordt
de curator ruimte gelaten tot een beslissing te komen. Eerst wanneer hij
buiten een zekere bandbreedte treedt – en in redelijkheid niet tot een
bepaalde beslissing kan komen – gaat hij over de schreef van de Maclou-
norm.”

Verstijlen voegt hieraan toe dat uit de aard van de Maclou-norm voortvloeit dat
terughoudendheid past bij het toetsen van het handelen van de curator, maar de
bandbreedte die hij heeft om tot een beslissing te komen wordt begrensd door
zijn taakopdracht, en de bij de uitvoering daarvan aan de dag gelegde mate van
nauwgezetheid en inzet.

3. Informatie aan crediteuren: maatschappelijk belang in zichzelf.

Verstijlen heeft in TvI 2010/33 geschreven dat de staatsvorm in insolventieland,
als men de huidige praktijk tot uitgangspunt neemt, het verlicht despotisme is.
De curator, de hogere macht aangesteld om over insolventieland te regeren,
doet zijn uiterste best om de belangen van de schuldeisers te dienen, maar de
inbreng van die schuldeisers zelf is buitengewoon gering. Hem citerend: “Bij
die staatsvorm past niet dat de schuldeisers rijkelijk van informatie worden
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voorzien. Dat gebeurt dan ook niet.” Exemplarisch noemt hij de gang van zaken
bij een doorstart. De curator wordt aangesteld, treft een onderneming in de
boedel aan en draagt die dan, vaak binnen enkele weken of zelfs dagen over aan
partij X, die zich in alle beslotenheid bij de curator heeft gemeld. De
schuldeisers worden achteraf met een summiere brief van de gang van zaken
op de hoogte gesteld. Weken of maanden later kunnen ze in een openbaar
verslag een zeer globale schets van de overdracht lezen. Verstijlen tekent aan
dat dit zeer schril afsteekt bij de gang van zaken in de zogenaamde Chapter 11-
procedure, waarin over reorganisatie met de schuldeisers moet worden
onderhandeld en door schuldeisers wordt beslist. Daaruit blijkt dat in andere
rechtsstelsels informatieverstrekking aan crediteuren en zelfs besluitvorming
door crediteuren over reorganisaties als een maatschappelijk– en dientenge-
volge in de wet verankerd – groot goed wordt gezien. Hij concludeert dat aan te
moedigen is dat de wetgever op dit front nadere actie onderneemt. In het corps
van schuldeisers, veelal afkomstig uit dezelfde branche als de schuldenaar, kan
relevante kennis zitten, die de kwaliteit van de afwikkeling kan verbeteren.
Bovendien moeten we constateren dat het systeem van toezicht niet ideaal is,
aldus nog steeds Verstijlen. Een paar extra ogen die de curator volgen kan geen
kwaad. Aldus zou de verlicht despoot van insolventieland – de curator – iets
meer worden “verlicht” en iets minder “despoot” worden.

Ik deel dit standpunt in het kader van de door de curator bij informatiever-
strekking aan derden te hanteren belangenafweging. De Hoge Raad heeft
daarvoor onder meer in de Jomed-rechtspraak – waarover ook andere schrijvers
in deze bundel wel het nodige zullen zeggen – op enige onderdelen al
verplichtingen in het leven geroepen.

Waar de curator een belangenafweging heeft te maken, betekent dat anderzijds
ook dat informatieverstrekking de grens van in redelijkheid te maken afweging
van belangen kan overschrijden. Als voorbeeld denk ik aan privé-verhaalsin-
formatie, waarover een curator via de administratie of anderszins (bijvoorbeeld
uit overleg met de belastingdienst) de beschikking heeft. De individuele
crediteur met een Beklamel-aanspraak zal zich op een belang beroepen deel-
genoot van die informatie te worden. Het lijkt mij persoonlijk niet op de weg
van de curator te liggen de betrokken crediteur in zo vergaande mate informatie
te verstrekken. Hier zou voorop moeten staan dat de curator over deze
informatie beschikt in het belang van de gezamenlijke crediteuren, en de taak
van de curator in dat opzicht niet zo ver reikt dat hij vanwege het particuliere
belang van één schuldeiser ten detrimente van de betrokken bestuurder dit soort
naar haar aard gevoelige informatie zou mogen verstrekken. Het verstrekken
van inzage in de administratie om de betreffende crediteuren in de gelegenheid
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te stellen de rechtmatigheid van het gedrag van de betreffende bestuurder vast te
stellen lijkt mij wel een maatschappelijk belang te dienen, te weten het belang
dat het recht zijn loop behoort te hebben. Het verstrekken van door de curator in
zijn hoedanigheid verkregen verhaalsinformatie gaat beslist verder, het dienen
van verhaalsacties van individuele crediteuren lijkt mij in zijn algemeenheid
niet een maatschappelijk belang dat een curator zich behoort aan te trekken:
verkrijging van dat soort informatie is – anders dan de administratieve gang van
zaken binnen de vennootschap – ook heel goed langs andere weg te verkrijgen.

Een andere situatie waarin de grens wordt overschreden is terug te vinden in de
uitspraak van de Raad van Discipline Den Haag van 14 januari van dit jaar.4 In
die situatie betrof het een klacht tegen een kantoorgenoot van een curator, welke
kantoorgenoot als advocaat samen met de curator handelingen had verricht die in
wezen niet waren te onderscheiden van het optreden als advocaat. In de
betreffende zaak had de curator verhaalsinformatie bij de Belastingdienst opge-
vraagd over personen die geen bestuurder of feitelijk leidinggevende van de
vennootschap waren in de zin van artikel 36.2 Leidraad Invordering. Nadat de
Belastingdienst de betreffende informatie had verstrekt en de curator en zijn
advocaat de betreffende informatie in een procedure hadden gebruikt, bericht de
Belastingdienst bij brief van 19 augustus 2011 als volgt:

“Bij de Belastingdienst Hooglanden komen wekelijks verzoeken binnen van
curatoren om ingevolge artikel 36.2 Leidraad Invordering gegevens te
verstrekken over bestuurders of feitelijk leidinggevenden van een B.V., dit in
verband met een eventuele aansprakelijkstelling van de bestuurders of
feitelijk leidinggevenden door de curator. Het verzoek van de kantoorgenoot
van verweerder (red.) is ook opgevat als zo’n verzoek en de gegevens zijn
verstrekt. Helaas is achteraf gebleken dat uw cliënten geen bestuurders of
feitelijk leidinggevenden waren van O. B.V. (red.) De vraag kan worden
gesteld waarom de curator ondanks deze wetenschap de gegevens toch heeft
opgevraagd. Voor zover ik thans aan de hand van de aanwezige stukken kan
beoordelen, hadden de persoonlijke gegevens van uw cliënten niet mogen
worden verstrekt. Hiervoor bied ik u dan ook namens de Belastingdienst
mijn excuses aan.”

De Raad oordeelt dat het de curator in de betreffende procedure niet vrij
stond informatie te gebruiken die de Belastingdienst ingevolge de Leidraad
Invordering 2008 niet aan hem had mogen verstrekken. De kantoorgenoot/
advocaat van de curator krijgt hiervoor een waarschuwing. Hoewel deze casus

4. RJN: YA3866, Raad van Discipline ’s-Gravenhage R.3982.12.116b
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niet rechtstreeks ziet op informatieverstrekking aan derden volgt hier wel uit dat
van onbevoegden verkregen informatie in ieder geval niet aan derden verstrekt
behoort te worden. Overigens zou ik ook voor wel rechtmatig verkregen
informatie terughoudendheid bij verstrekking aan derden willen bepleiten: in
algemene zin lijkt mij de curator geen verhaalsinformatiebureau, en is het
individuele belang van een crediteur op dat punt in zijn algemeenheid niet een
zodanig maatschappelijk belang dat het daartegenover staande privacybelang
van de betreffende bestuurder daaraan zou moeten worden opgeofferd.

Afgezien van dit soort grensgevallen zou ik in algemene zin met Verstijlen en
Van Andel willen bepleiten dat een al te gesloten faillissementsafwikkeling zich
niet verdraagt met het algemeen maatschappelijk belang van transparantie en
samenwerking met direct betrokken crediteuren. Met andere woorden: in de
belangenafweging van de curator of aan betrokken crediteuren informatie wordt
verstrekt zou de door de curator in het kader van Gedrags- en Praktijkregels te
maken afweging doorgaans in het voordeel van een beslissing tot bevoegdelijke
informatieverstrekking aan de betrokken crediteuren moeten leiden. De rech-
tens te respecteren belangen van een bestuurder of andere derde om die
informatie niet te verstrekken zullen wel uitzonderlijk zwaarwegend moeten
zijn om in dit opzicht verhinderend te zijn. Ik teken daarbij aan dat het
voorkomen van de beoordeling of betrokken bestuurder of derde zich onrecht-
matig heeft gedragen mij niet voorkomt als rechtens te respecteren belang.

De vrijheid c.q. bevoegdheid van de curator blijft overigens wel een bevoegd-
heid, geen verplichting waarop crediteuren zich jegens hem of haar kunnen
beroepen. Binnen dezelfde kaders als hierboven geschetst staat het de curator
vrij van een dergelijke bevoegdheid geen gebruik te maken.

Ik zou deze beschouwing willen afronden met een oproep tot meer discussie
binnen de beroepsgroep over de inhoud en ervaringen met de vigerende
Praktijkregels. Hoewel het enthousiasme bij de invoering daarvan niet onver-
deeld groot was, constateer ik in TvI en andere gremia nog maar beperkte
discussie over ervaringen. Ook discussie hierover binnen de beroepsgroep,
rechters en andere “gebruikers” dient een maatschappelijk belang, namelijk de
beoogde verhoging van de kwaliteit van onze dienst(verlening).

Mr. J.E. Stadig is voormalig INSOLAD-bestuurslid, thans lid van de Raad van
Toezicht en advocaat bij Banning N.V. te ’s-Hertogenbosch.

Dit artikel is geschreven met dank aan mr. N. Zetteler van Wijn & Stael
Advocaten in Utrecht voor haar kritische lezing en nuttige aanvullingen.
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De curator en de informatieverschaffing aan de rechter-
commissaris

H. DULACK1

1. Inleiding

De titel van dit artikel is niet bijster uitdagend. Wie zal immers betwisten dat
een curator de rechter-commissaris behoort te informeren. In ieder geval is het
uitermate onverstandig om dat na te laten. De rechter-commissaris wil immers
worden geïnformeerd om controle op de curator te kunnen uitoefenen en de
meeste curatoren vinden het ook prettig dat de rechter-commissaris hen dekt.
Dat kan alleen maar als de rechter-commissaris behoorlijk is geïnformeerd.

Als iemand stelt dat de rechter-commissaris altijd maximaal moet worden
geïnformeerd dan zal dat niet snel worden tegengesproken. Dat lijkt logisch en
blijk te geven van een transparante werkwijze. Maar is dat ook echt zo? Moet
een curator de rechter-commissaris over alles informeren en is het ook
wenselijk in die zin maximaal transparant te willen zijn? Dat zou namelijk
alleen al kunnen leiden tot een overkill aan informatie aan de rechter-
commissaris. Een professionele curator heeft maximaal enige tientallen faillis-
sementen onder zijn hoede, maar voor een gemiddelde rechter-commissaris zijn
dat er al snel vele honderden. Daar komt nog bij dat rechters-commissarissen
niet zelden maar korte tijd zitten. Engberts2 schrijft dat rechters-commissarissen
minimaal vier jaar in functie zijn en dat het een promotiefunctie betreft. Dat
laatste leidt er waarschijnlijk toe dat die minimale duur van vier jaar lang niet
altijd wordt gehaald. Maximale informatie van de rechter-commissaris betekent
dat hij feitelijk wordt ondergesneeuwd en het risico bestaat dat de rechter-
commissaris de werkelijk belangrijke zaken over het hoofd ziet.

De vraag is derhalve welke informatie aan de rechter-commissaris moet worden
gegeven en in welke mate van detail dat moet gebeuren. Zoals uit het
navolgende blijkt is die vraag niet gemakkelijk te beantwoorden.

1. De auteur is advocaat en werkzaam bij Van Benthem & Keulen N.V. te Utrecht.
2. Mr B.J. Engberts “Toezicht in insolventies in ontwikkeling”, TvI 2005, 40.
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2. Het wettelijk kader

In de Faillissementswet is geen specifieke bepaling opgenomen die gaat over de
informatieverplichting van de curator aan de rechter-commissaris. In het
voorontwerp voor een Insolventiewet3 is in artikel 4.2.1. lid 3 wel een
dergelijke verplichting opgenomen. Die moet bovendien worden gerelateerd
aan een iets andere positie van de rechter-commissaris. De Commissie In-
solventierecht gaat in een bericht van 13 april 20054 in op de positie van de
rechter-commissaris “Onder het huidige recht is de rechter-commissaris niet
alleen toezichthouder, behandelaar van klachten, geschillenrechter, geschillen-
beslechter, maar is hij ook gesprekspartner/adviseur van de curator en verleent
hij machtiging/toestemming voor een aantal belangrijke (rechts-)handelingen
van de curator”. Verstijlen5 constateert dat het kan voorkomen dat de rechter-
commissaris als rechter heeft te oordelen over kwesties waar hij als toezicht-
houder, al dan niet door het geven van een machtiging, al bij was betrokken. In
verband daarmee heeft de Commissie Insolventierecht voorgesteld om de
rechter-commissaris meer op afstand te zetten en het toezicht in de eerste
plaats bij de schuldeisers te leggen. Verstijlen heeft de nodige bedenkingen bij
deze oplossing. Hoe dat ook zij, voor deze “uitgeklede” positie van de rechter-
commissaris is wel expliciete informatieverplichting van de curator aan de
rechter-commissaris opgenomen. Het is evenwel de vraag of dat in zijn
algemeenheid zoveel toevoegt omdat niemand ter discussie zal stellen dat de
rechter-commissaris moet worden geïnformeerd. In de huidige Faillissements-
wet staat dan wel geen expliciete verplichting maar impliciet vloeit die
verplichting wel uit de wet voort en bovendien staan op allerlei plaatsen in
de wet verplichtingen voor de curator die indirect ertoe leiden dat de curator aan
de rechter-commissaris informatie moet verschaffen. Zie in dit verband ook de
mening van Dethmers6 die het heeft over de “wettelijke gereguleerde contacten
tussen rechter-commissaris en curator” waarmee de curator zich verantwoord
jegens de rechter-commissaris.

Het meest voor de hand liggend is te verwijzen naar artikel 73a Fw; de
verplichting om verslag uit te brengen. Dit verslag is evenwel niet speciaal
gericht tot de rechter-commissaris maar is ter inzage van een ieder. Dat neemt
niet weg dat dit verslag in de praktijk met name door de rechter-commissaris zal

3. Te raadplegen via www.minjus.nl/images/voorontwerpinsolventiewet-tcm34-87549.pdf.
4. Te raadplegen via www.minjus.nl/images/Advies%20inzake%20functioneren%20bewind-

voerders,%20curatoren%20en20re…_tcm34-20428.pdf.
5. Prof. mr. F.M.J. Verstijlen “De rechter-commissaris in het voorontwerp voor een Insolven-

tiewet: rechter of commissaris?”, TvI 2008, 4.
6. Mr H.H. Dethmers “Het toezicht van de rechter-commissaris op curatoren”, TvI 2004, 5.
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worden gelezen en daarmee een belangrijke informatiebron is voor de rechter-
commissaris. Het verslaggevingmodel dat aan curatoren is opgelegd is mis-
schien niet in alle opzichten ideaal, maar garandeert wel dat aan bepaalde
minimumvoorwaarden wordt voldaan. Mijn indruk is dat dit model ervoor zorgt
dat de rechter-commissaris in zijn algemeenheid beter wordt geïnformeerd dan
vroeger het geval was.

Op grond van artikel 68 lid 1 Fw is de curator belast met het beheer en de
vereffening van de failliete boedel. Krachtens artikel 64 Fw doet de curator dat
onder toezicht van de rechter-commissaris. Bij de invoering van de Faillisse-
mentswet is nagedacht over de verdeling van de bevoegdheden tussen curator
en rechter-commissaris.7 Blijkens de Parlementaire Geschiedenis van de
Faillissementswet heeft men zich toen afgevraagd of het de bedoeling was
dat het toezicht van de rechter-commissaris zo uitgestrekt was dat deze in
gevallen waarin hij met de curator van mening verschilt, de curator moet
gehoorzamen. De bedoeling van de artikelen 68 en 64 Fw is blijkens de
Parlementaire Geschiedenis om aan te geven dat de curator alleen beheert en
vereffent en de rechter-commissaris zich uitsluitend zal bezig houden met
toezicht. De rechter-commissaris voert dus geen medebeheer of opperbestuur;
“Hij houdt uitsluitend toezicht, gaat na of de curator zich houdt binnen de
grenzen der wet, of hij handelt in het belang van de boedel, of hij zijn taak
behoorlijk vervult”. De toezichthoudende functie van de rechter-commissaris
brengt met zich dat de curator de rechter-commissaris ook in staat moet stellen
om het vereiste toezicht te houden. Op welke wijze en met welke omvang de
curator de rechter-commissaris moet informeren zegt de wet niet; de curator zal
dus zelf moeten afwegen welke informatie hij aan de rechter-commissaris
verschaft. Wat dit in de praktijk betekent is moeilijk te zeggen; uiteraard kunnen
wel minimumvoorwaarden worden genoemd, maar die informatie kan onvol-
doende zijn om de rechter-commissaris in staat te stellen zijn werk naar behoren
te doen. Hier ligt één van de kerntaken van de curator die niet met zoveel
woorden in de Faillissementswet is neergelegd, namelijk het naar behoren
informeren van de rechter-commissaris.

Het is niet zo dat de curator een volledige vrijheid heeft in het beheer en de
vereffening van de boedel. Lid 2 van artikel 68 Fw geeft een aantal gevallen aan
waarin de curator machtiging van de rechter-commissaris behoeft alvorens hij
bepaalde daden van vereffening mag doen. De wet spreekt van machtiging,
goedkeuring en toestemming, waartussen geen principieel verschil bestaat. In
het vervolg spreek ik over machtiging. Op verschillende plaatsen in de

7. Kortmann/Faber “Geschiedenis van de Faillissementswet”, heruitgave Van der Feltz, II, p. 2.
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Faillissementswet is aangegeven dat de curator machtiging moet vragen aan de
rechter-commissaris. Hieronder geef ik een overzicht van de gevallen waarin de
curator dat moet vragen. Het gaat per saldo om een tamelijk groot aantal
gevallen waarin de machtiging nodig is, namelijk:
1. In rechte optreden
2. Gestanddoening wederkerige overeenkomsten (artikel 37 Fw) en pacht-

overeenkomsten (artikel 39 Fw)
3. Opzegging arbeidsovereenkomsten en agentuurovereenkomsten (artikel 39

Fw)
4. Lossingsrechten (artikel 58 lid 2 Fw)
5. Opeising bij retentierecht (artikel 60 lid 2 Fw)
6. Opeising onder bewind staande goederen (artikel 60a Fw)
7. Voortzetting verkoop goederen (artikel 34 Fw)
8. Verwerping nalatenschap (artikel 42 Fw)
9. Machtiging bij afkoelingsperiode (artikel 63a lid 2 Fw)
10. Voortzetting onderneming (artikel 98 Fw)
11. Onderhandse boedelbeschrijving (artikel 94 Fw)
12. Beleggen van gelden (artikel 102 lid 2 Fw)
13. Bewaring van gelden, etc. (artikel 102 Fw)
14. Vaststellingsovereenkomst (artikel 104 Fw)
15. Uitdelingslijst (artikelen 137a e.v. Fw)
16. Verkoop goederen (artikel 176 Fw)
17. Uitdelingslijst (artikel 180 Fw)
18. Geconsolideerde afwikkeling.

Dit is geen poging om uitputtend te zijn; hieruit blijkt wel overduidelijk dat de
rechter-commissaris zijn stempel kan drukken op praktisch alle belangrijke
beslissingen van de curator bij de afwikkeling van een faillissement. Dus
zonder dat in artikel 64 Fw concreet is aangegeven hoe de rechter-commissaris
de curator moet controleren bepalen bovenstaande wetsartikelen dat de curator
gehouden is in die gevallen de rechter-commissaris machtiging te vragen. Het
vragen van machtiging impliceert dat de curator de rechter-commissaris
zodanig informeert dat de rechter-commissaris een verantwoorde beslissing
kan geven. Wat dat in concreto betekent valt niet te zeggen. Een rechter-
commissaris zal in de loop der tijd honderden verzoeken ontvangen voor
toestemming voor bepaalde transacties. Een ervaren rechter-commissaris zal
daarom op den duur weten welke informatie hij wil ontvangen bij een bepaald
type transactie. Als de curator verzuimt die informatie te geven zal hij de
curator daarom vragen of met de curator contact opnemen.
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Over de mate waarin de curator de rechter-commissaris moet informeren zwijgt
de wet. Over dit onderwerp is voor zover ik heb kunnen nagaan ook weinig
geschreven. De rechtspraak biedt wel aanknopingspunten. Rechtbank Roer-
mond8 oordeelt op 25 februari 2004 dat in de taakverdeling tussen rechter-
commissaris en curator past dat de rechter-commissaris de beslissing van de
curator (om te gaan procederen) vol toetst. Uit de volgende citaten uit deze
uitspraak blijkt wat de rechtbank daarmee bedoelt:

“In geval van een verzoek om machtiging te verlenen voor het voeren van
een procedure leidt de taakverdeling tussen de rechter-commissaris en de
curator ertoe dat een redelijk handelend curator eerst beslist tot het voeren
van een procedure nadat hij heeft afgewogen of dit in het belang is van de
boedel. Daarbij dient de curator de hoogte van de vordering, de kansen van
het slagen van de procedure en de verhaalskansen te wegen tegen de kosten
en risico’s van de procedure voor de boedel. […]

Het past in de taakverdeling dat de rechter-commissaris deze beslissing
van de curator vol toetst, met inachtneming van die taakverdeling. Daartoe
dient de curator bij zijn verzoek om machtiging te verlenen de rechter-
commissaris volledig inzicht te geven in de hiervoor geschetste afweging.
[…]

Naar het oordeel van de rechtbank blijkt hieruit dat de rechter-commis-
saris niet enkel de argumenten toetst die de curator aan de binnen zijn
verantwoordelijkheidssfeer liggende beslissing ten grondslag heeft gelegd,
maar dat hij daarin verder gaat. De rechter-commissaris legt een toets aan
die door hem vergeleken wordt met de toets die de rechter in de bodemzaak
zou aanleggen.”

De rechtbank Arnhem9 oordeelde op 9 januari 2002 over een hoger beroep ex
artikel 67 lid 1 Fw tegen een beschikking van de rechter-commissaris om een
procedure ex artikel 2:248 BW te entameren. De rechtbank oordeelt met
verwijzing naar de beschikking van de Hoge Raad van 10 mei 1985, NJ
1985/793 dat het verzoek van de curator tot machtiging ex artikel 68 lid 2 Fw
om in rechte op te treden in volle omvang moet worden getoetst.

De Hoge Raad10 oordeelde op 17 mei 2013 over de beslissing van een
rechter-commissaris om op voet van artikel 66 Fw getuigen te horen. De Hoge
Raad oordeelde als volgt:

8. Rechtbank Roermond d.d. 25 februari 2004, JOR 2005/44.
9. Rechtbank Arnhem d.d. 9 januari 2002, JOR 2002/40.
10. Hoge Raad d.d. 17 mei 2013, NJ 2013/292.
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“Artikel 66 Fw geeft de rechter-commissaris een ruime bevoegdheid om ter
opheldering van alle omstandigheden het faillissement betreffende getuigen
te horen. Het staat de rechter in het hoger beroep op grond van artikel 67
Fw vrij om met deze ruime bevoegdheid rekening te houden, nu het hier
gaat om een onderdeel van het toezicht door de rechter-commissaris als
bedoeld in artikel 64 Fw.”

De beslissing van de rechter-commissaris om te besluiten tot het getuigenver-
hoor kon door de rechtbank in appel slechts marginaal worden getoetst hetgeen
de Hoge Raad interpreteert als te beslissen overeenkomstig deze vrijheid.

Uit deze rechtspraak kan worden afgeleid dat de rechter-commissaris indien
hem wordt gevraagd een machtiging te geven vol moet toetsen als ware hij
rechter in een bodemzaak. Dat is geen geringe verplichting. Vrijwel alle
curatoren zijn advocaten; die worden derhalve geacht te weten wat dit in het
concrete geval betekent. In zijn algemeenheid betekent dit naar mijn smaak dat
de rechter-commissaris over alle relevante aspecten van de zaak moet worden
ingelicht.

3. Tussenconclusie

Uit het vorenstaande blijkt dat de Faillissementswet de curator in zijn alge-
meenheid verplicht verantwoording af te leggen aan de rechter-commissaris.
Bovendien moet hij in het kader van talrijke transacties de rechter-commissaris
vragen om toestemming; dat creëert per saldo een stevig wettelijk korset. Uit de
rechtspraak blijkt dat de rechter-commissaris vol toetst als machtiging wordt
gevraagd. Dit betekent met zoveel woorden dat de curator ervoor moet zorgen
dat de rechter-commissaris beschikt over alle relevante feiten en omstandighe-
den als ware het zo dat de rechter-commissaris in een bodemzaak moet
beslissen. In het algemeen is derhalve niet te zeggen hoe de rechter-commissaris
moet worden geïnformeerd en tot in welke mate van detail dat zou moeten. Dat
is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Een concreet handvat biedt
de wet niet.

4. Andere normen?

Op basis van de tussenconclusie lijkt er weinig reden tot zorg; deze tussen-
conclusie zou ook eindconclusie kunnen zijn. Maar er valt meer te zeggen over
de informatievoorziening aan de rechter-commissaris en er is wellicht aanlei-
ding dat in breder perspectief te plaatsen. Ik ga achtereenvolgens in op de
Recofa Richtlijnen, de Praktijkregels voor Curatoren, mogelijke consequenties

H. Dulack

72



van de Maclou-zaak voor dit onderwerp en tenslotte maak ik een uitstapje naar
de positie van de commissaris in een onderneming.

De Recofa Richtlijnen11 geven concrete richtlijnen over de afwikkeling van
faillissementen. Deze bevatten met name vormvoorschriften hoe de curator de
rechter-commissaris moet inlichten. Dit betreft bijvoorbeeld de openbare
verslaglegging, de verzoeken tot machtiging, goedkeuring of toestemming.
Als het gaat om de onderhandse verkoop van activa moet gebruik gemaakt
worden van een model waarin bepaalde informatie moet worden gevraagd. Als
de curator een activatransactie wil sluiten moet hij de conceptovereenkomst
overleggen en in het geval hij wil procederen tegen de bestuurder wordt de
curator geacht het schriftelijke standpunt van de aangesproken bestuurder aan
de rechter-commissaris over te leggen en dient hij aan te geven of de bestuurder
ook verhaal biedt. De richtlijnen hebben ook betrekking op de vaststelling van
het salaris van de curator waarbij een verzoek moet worden ingediend op basis
van een specificatie van de daadwerkelijk aan het faillissement bestede tijd. Een
salarisverzoek bevat derhalve de nodige informatie over de werkzaamheden van
de curator. Weliswaar is het doel niet om de rechter-commissaris langs deze
weg te informeren over de werkzaamheden van de curator, maar door middel
van deze tijdregistratie geeft de curator wel inzicht aan de rechter-commissaris
in wat hij heeft gedaan. Aldus geven de Richtlijnen een nadere invulling van de
verplichting om informatie te geven. De Richtlijnen geven ook formats
waardoor een zekere standaardisering plaatsvindt en deze aan minimumvoor-
waarden voldoet. De Recofa Richtlijnen hebben zeker voor een gemiddeld
faillissement de informatievoorziening verbeterd en de informatie transparanter
gemaakt.

De Praktijkregels voor Curatoren zoals deze voor het laatst in 2011 zijn
aangepast bevatten geen concrete bepalingen over de informatieplicht van de
curator jegens de rechter-commissaris. Wel is een speciaal hoofdstuk gewijd
aan het verstrekken van informatie aan derden door curatoren. Daar staat met
zoveel woorden dat de curator een transparante afwikkeling van het faillisse-
ment nastreeft en hij daarbij zoveel mogelijk openheid jegens de gefailleerde,
crediteuren en aandeelhouders nastreeft. Ik denk dat de Praktijkregels ervan
uitgaan dat de rechter-commissaris recht heeft op tenminste deze informatie.
Omgekeerd is het niet zo dat crediteuren en derden recht hebben op alle
informatie die de curator aan de rechter-commissaris geeft.

11. Bijlage 4 “Recofa-richtlijnen voor faillissementen en surseances van betaling”, T&C
Insolventierecht 2012, p. 969.
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In de welbekende Maclou-zaak,12 waarin de Hoge Raad zich heeft uitge-
sproken over de aansprakelijkheidsnorm die geldt voor curatoren, is de stelling
verdedigd dat de aan een faillissementscurator te stellen zorgvuldigheidsnorm
in beginsel gelijk is aan die, welke geldt voor advocaten en vergelijkbare
beroepsbeoefenaren. De advocaat die voor een cliënt optreedt dient te allen tijde
het belang van de cliënt voorop te stellen en niet zijn eigen belang. Dat staat
met zoveel woorden in Gedragsregel 5. Gedragsregel 8 bepaalt dat de advocaat
zijn cliënt op de hoogte dient te stellen van belangrijke informatie, feiten en
afspraken. Ter vermijding van misverstanden dient hij belangrijke informatie en
afspraken schriftelijk aan zijn cliënt te bevestigen. Daarentegen heeft de
advocaat evenwel een eigen verantwoordelijkheid bij de behandeling van een
zaak en kan hij zich op grond van Gedragsregel 9 niet aan die verantwoorde-
lijkheid onttrekken met een beroep op de van zijn cliënt verkregen opdracht. De
Hoge Raad heeft in de Maclou-zaak evenwel overwogen dat de curator, ook al
is hij advocaat, niet optreedt als beoefenaar van het beroep en verder - onder
meer - dat de curator bij de uitoefening van zijn taak uiteenlopende, soms
tegenstrijdige belangen moet behartigen bij het nemen van zijn beslissingen –

die vaak geen uitstel kunnen leiden – ook rekening behoort te houden met
belangen van maatschappelijke aard. Voor de curator geldt dus een andere
zorgvuldigheidsnorm dan voor een advocaat. Heeft deze andere zorgvuldig-
heidsnorm invloed op de informatieverplichtingen van de curator? Zoals in de
Maclou-uitspraak ook treffend wordt omschreven heeft de curator te maken met
uiteenlopende en soms tegenstrijdige belangen die hij moet behartigen. Net als
de advocaat heeft hij geen eigen belang maar moet hij ervoor zorgen dat het
faillissement op een evenwichtige wijze wordt afgewikkeld. Dat kan alleen als
de curator ook de regie op passende wijze voert. De curator heeft geen echte
cliënt; je zou kunnen zeggen dat hij vele cliënten heeft aan wie hij echter geen
verantwoording verschuldigd is en die hij ook niet over alles hoeft te
informeren. De curator is geen verantwoording schuldig aan deze quasi cliënten
maar slechts aan de rechter-commissaris die in zekere zin de positie inneemt
van supercliënt. Hier valt wel een parallel te trekken met de positie van de
advocaat. De curator is gehouden het boedelbelang te dienen wat kan worden
gezien als conglomeraat van partijen die een rol spelen in het faillissement en
het boedelbelang is vergelijkbaar met het cliëntenbelang wat een advocaat hoort
te dienen. De advocaat behoort zijn cliënt volledig te informeren maar behoudt
zijn eigen verantwoordelijkheid. De curator hoort de rechter-commissaris zo te
informeren dat hij zijn toezichthoudende taak kan vervullen. Tussen volledig
informeren en zodanig informeren dat de toezichthoudende taak kan worden
vervuld kan een verschil bestaan, maar in de praktijk komt dit naar mijn gevoel

12. HR 19 april 1996, NJ 1996/727.
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op hetzelfde neer. Ik meen derhalve dat tussentijds de conclusie kan worden
getrokken dat de curator de rechter-commissaris moet informeren als ware dat
zijn cliënt.

Tenslotte maak ik een uitstap naar de raad van commissarissen in een
onderneming. De vraag is of er een parallel te trekken is tussen de positie
van de commissaris en een rechter-commissaris en of de rechter-commissaris
iets zou kunnen leren van de ontwikkelingen in het commissariaat. Op grond
van artikel 2:140 BW heeft de raad van commissarissen tot taak toezicht te
houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de
vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Zij staat het bestuur met
raad terzijde. Bij de vervulling van deze taak richten de commissarissen zich
naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
Ik laat verder onbesproken dat de rechter-commissaris rekening heeft te houden
met niet één enkel belang maar met uiteenlopende belangen. Artikel 2:141 BW
bepaalt dat het bestuur gehouden is de Raad van commissarissen tijdig de voor
de uitoefening van diens taken noodzakelijke gegevens te verstrekken. Uit de
jurisprudentie omtrent de informatieplicht13 kan worden afgeleid dat van de
Raad van commissarissen een actieve houding wordt verwacht voor het geval
het bestuur niet tijdig de gegevens verschaft. Eventueel moet de Raad van
commissarissen zelf initiatief nemen en vragen om nadere gegevens. De Raad
van commissarissen mag afgaan op de door het bestuur verstrekte informatie,
maar is onder omstandigheden ook gehouden om kritische vragen te stellen.
Hans Bakker14 meent dat de taken en rollen van commissarissen zeer globaal
zijn omschreven in de wet hetgeen formeel veel ruimte overlaat aan commis-
sarissen om zelf te bepalen hoe zij wensen te functioneren. Hij constateert dat in
de praktijk allerlei ongeschreven regels een belangrijke rol spelen bij het
functioneren als commissaris. Ik noem een aantal van de door Bakker onder-
kende regels die ook een rol spelen in de verhouding tussen curator en rechter-
commissaris.
– De commissaris moet niet op de stoel van de raad van bestuur gaan zitten.
– Een commissaris moet voldoende afstand houden.
– Goed toezicht vereist afstand en verdraagt geen directe betrokkenheid bij de

dagelijkse bedrijfsvoering.
– Commissarissen moeten zich alleen met hoofdzaken bemoeien.
– Een commissaris moet bij zijn taakuitvoering ook rekening houden met de

maatschappelijke en regionale effecten van besluiten.

13. HR 10 januari 1990, NJ 1990/466 (Ogem) en OK 16 oktober 2003, JOR 2003/85 (Laurus).
14. Hans Bakker “Achter de Schermen, De balanceerkunst van de commissaris bij fusies en

overnames”, p. 59 – p. 61.
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Bakker schrijft ook dat de door hem ondervraagde commissarissen het erover
eens zijn dat een commissaris zeer terughoudend moet zijn met het direct zelf,
dus buiten de raad van bestuur om, verwerven van informatie bij managers van
het bedrijf met de gedachte dat dit kan leiden tot eenzijdige informatie. De
commissaris is net als de rechter-commissaris toezichthouder maar ook ge-
sprekspartner/adviseur van het bestuur en verleent toestemming voor een aantal
beslissingen van het bestuur. In die zin is de commissaris redelijk vergelijkbaar
met de positie van de rechter-commissaris. De door Bakker onderkende regels
zijn naar mijn gevoel ook van toepassing op de rechter-commissaris. Anders
dan de rechter-commissaris is de raad van commissarissen geen behandelaar
van klachten of geschillenbeslechter, maar dat doet aan het belang van deze
regels niet af. Peij15 komt tot vergelijkbare bevindingen als hij zegt:
– Mensen zijn meer bepalend dan regels: Wanneer regels een voorschrijvend

karakter krijgen beperken ze volgens hem de creativiteit van de ondernemer-
schap en dragen zij bij aan de juridisering van het bedrijfsleven.

– Informele macht weegt voor commissarissen zwaarder dan formele macht.
Ter toelichting schrijft hij dat de uitkomsten van zijn studie eerder passen in
een pleidooi voor de verdere ontwikkeling van sociale vaardigheden van de
commissarissen dan in een pleidooi voor het verder verrijken van zijn
formele instrumentarium.

– De commissaris als “betrokken professional” is in opkomst. Hij constateert
dat de rol van de commissaris veranderingen zal ondergaan. Volgens hem
komt er ruimte voor toezichthouders die zich intensiever dan nu het geval is
met de totstandkoming en de uitvoering van het beleid gaan bezighouden.
Dit is volgens hem ook noodzakelijk om redenen van toenemende dyna-
miek, vervagende grenzen, transparantie, externe druk en aansprakelijkheid.

Interessant is met name de constatering dat informele macht zwaarder weegt
dan formele macht gebaseerd op regels. Dat geldt ook voor het pleidooi om de
sociale vaardigheden van commissarissen verder te ontwikkelen. De vraag is
hoe dat toepasbaar is op de positie van de rechter-commissaris. Misschien is
hetgeen Peij opmerkt ook van toepassing op de rechter-commissaris of zou dat
van toepassing moeten zijn op de rechter-commissaris. Anderzijds zijn er
wezenlijke verschillen tussen de positie van de rechter-commissaris en de
commissaris. De rechter-commissaris is een rechter die toch geneigd zal zijn
zich te laten leiden door rechtsregels. De commissaris is veelal een zakelijk
ingestelde topfunctionaris in een onderneming die zich laat leiden en ook moet
laten leiden door de belangen van een onderneming. Wellicht valt een
uitzondering te maken voor de rechter-commissaris die optreedt in werkelijk

15. Dr Stefan C. Peij “De rechter-commissaris op de bestuurdersstoel”, 2005.
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grote faillissementen. Dan heeft de curator behoefte aan een rechter-commis-
saris die niet op grote afstand staat maar fungeert als adviseur en betrokken
toezichthouder. De rechter-commissaris kan die rol alleen spelen als hij ook
navenant wordt geïnformeerd. Dat zal betekenen dat de curator en de rechter-
commissaris veel meer tijd en moeite moeten steken in hun wederzijdse relatie
in een dergelijk faillissement.

5. Conclusie

De positie van de curator en de rechter-commissaris zijn op zichzelf genomen
duidelijk. Op zich is ook wel duidelijk wanneer de curator de rechter-
commissaris moet informeren en welke informatie moet worden verstrekt.
Wat dat in de praktijk betekent valt evenwel niet te zeggen. Iedere curator
zal zelf moeten bepalen wat hij relevant vindt om aan de rechter-commissaris
mede te delen. De rol van de rechter-commissaris wordt ook bepaald door de
positie die hij zelf wil spelen. Dat kan een meer afstandelijke dan wel een meer
betrokken rol zijn. Dat bepaalt ook de mate van informatievoorziening.

Uiteindelijk moet de curator de rechter-commissaris in staat stellen aan zijn
verplichtingen uit hoofde van artikel 64 Fw te voldoen. De curator moet de
rechter-commissaris zodanig informeren dat hij op adequate wijze toezicht kan
houden. Dat is ook in het belang van de curator zelf omdat daarmee onnodige
fouten worden voorkomen en zijn werkzaamheden als het ware door de rechter-
commissaris worden gedekt. De curator moet bepalen welke informatie moet
worden gegeven. Daarbij is ook van belang welke rol de rechter-commissaris
wil spelen. Ik kan mij zeker in grotere faillissementen voorstellen dat de curator
en rechter-commissaris overleg voeren over de vraag op welke wijze de rechter-
commissaris geïnformeerd wil worden. Dit betekent dat de mate en de
intensiteit van de informatievoorziening afhangt van het soort faillissement,
de werkwijze van de curator en de wensen van de rechter-commissaris. Dat kan
dus van geval tot geval verschillen. Dat is voor de curator misschien lastig,
maar dat is ook juist één van de uitdagingen van het vak.
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De curator: een octopus, de rechter-commissaris:
een kwal?

P.J. NEIJT1

1. Inleiding

Wanneer een nieuwe rechter-commissaris het arrondissement in rouleert, gaan
de eerste contacten met curatoren altijd over de vraag: hoe wilt u worden
geïnformeerd? Althans, dat is de ervaring binnen de rechtbank Oost-Brabant. In
deze bijdrage wordt vanuit die ervaringen ingegaan op de informatiebehoefte
van de rechter-commissaris. Op welke wijze wordt de rechter-commissaris
geïnformeerd en welke informatie is dan wel of niet van belang? Om op deze
vragen een antwoord te geven, zal worden stilgestaan bij de taken van de
rechter-commissaris. De behoefte aan informatie komt bij de rechter-commis-
saris immers voor uit de behoefte om invulling aan zijn taak te kunnen geven.
Als de curator een octopus is, wat is de rechter-commissaris dan? Uiteraard
heeft elke rechter-commissaris zijn persoonlijke voorkeuren over de wijze van
communiceren. Dat neemt niet weg dat er enkele algemene lijnen kunnen
worden geschetst.

2. Toezicht op de curator en zijn kantoor

De rechter-commissaris houdt toezicht op het beheer en de vereffening van
de boedel.2 Daarmee is de taakverdeling tussen de curator en de rechter-
commissaris gegeven. De curator beheert en vereffent, de rechter-commissaris
houdt toezicht op de wijze waarop de curator aan zijn taak invulling geeft. De
rechter-commissaris kan het beleid van de curator vervolgens via de weg van
artikel 69 Fw in volle omvang toetsen.3 In de algemene taakomschrijving van
de rechter-commissaris, ligt een beperking besloten. De rechter-commissaris
toetst niet de curator, maar het beheer en de vereffening door de curator. Het ligt
dus niet voor de hand dat de rechter-commissaris toezicht houdt op het
functioneren van de curator en zijn kantoorgenoten, zijn kantoororganisatie
of zijn opleidingsniveau. Dit gebeurt desondanks wel en is ook nuttig.

1. De auteur is rechter-commissaris en werkzaam bij rechtbank Oost-Brabant, locatie
’s-Hertogenbosch.

2. Artikel 64 Faillissementswet (“Fw”).
3. Zie HR 10 mei 1985, NJ 1985, 793 - Brink/Curatoren Tilburgse Hypotheekbank.
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Wanneer een rechter-commissaris nieuw is binnen het arrondissement, is het
voor de uitoefening van zijn taak belangrijk om een realistisch beeld te krijgen
van de curatoren in het arrondissement. Hiermee wordt in de eerste plaats
een basis gelegd voor het vertrouwen van de rechter-commissaris in het
optreden van een curator. Zonder dit vertrouwen, is het werk van een rechter-
commissaris al snel onmogelijk. De rechter-commissaris baseert zijn toezicht
immers – noodgedwongen – op informatie die afkomstig is van de curator. Hij
moet dus op de juistheid en volledigheid van deze informatie kunnen ver-
trouwen.4 De rechter-commissaris moet daarom voortdurend toetsen of het nog
terecht is dat hij dit vertrouwen aan de curator geeft. In de tweede plaats is het
belangrijk de curatoren te kennen, omdat elk faillissement een eigen aanpak
nodig heeft. Er is actiever toezicht nodig als de stijl van de curator niet past bij
een bepaald faillissement en omgekeerd. Een echte ‘crime-fighter’ moet zich in
het faillissement van een keurig vastgoedfonds soms aanpassen, terwijl een
zorgvuldige ‘cijferaar’ in het faillissement van beroepsfraudeurs soms te
afwachtend kan zijn. Curatoren zijn over het algemeen goed in staat om hun
stijl aan te passen aan het soort faillissement. Ik wil hier alleen maar aangeven
dat de rechter-commissaris dit moet (kunnen) herkennen, om te begrijpen
waarom de curator voor een bepaald beleid kiest. Geen toezicht, maar wel
zicht op het functioneren van de curator.

Op 15 maart 2013 zijn de “Recofa-uitgangspunten bij de benoeming van
curatoren en bewindvoerders in faillissementen en surseances van betaling”5 tot
stand gekomen. Hierin geven rechtbanken inzicht in de uitgangspunten die zij
hanteren bij benoemingen. Daarmee komen zij tegemoet aan de vraag vanuit de
praktijk naar meer transparantie. De Recofa-uitgangspunten laten duidelijk zien
dat het functioneren van de curator en zijn kantoor, belangrijke factoren zijn bij
benoemingen. De curator wordt getoetst op zijn opleiding, zijn werkervaring, of
hij wel voldoende tijd heeft voor de afwikkeling van faillissementen, zijn
integriteit, of hij wel voldoende is verzekerd voor fouten en wat de omvang
is van zijn kantoor. Daarmee wordt de hiervoor omschreven beperking van
de taak van de rechter-commissaris losgelaten.6 Een aantal regels uit de
Recofa-uitgangspunten zal ik toelichten vanuit het perspectief van de rechter-
commissaris.

4. Zie Wessels Insolventierecht IV, 3de druk 2010, par. 4031
5. Hierna de “Recofa-uitgangspunten”.
6. Hierbij moet worden opgemerkt dat de Recofa-uitgangspunten gaan over de benoeming van

curatoren door de rechtbank. Elementen van toezicht door de rechter-commissaris zitten daar
echter ook in begrepen.
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De Recofa-uitgangspunten gaan er vanuit dat in een ideale situatie sprake is van
een kantoor waar advocaten werken met verschillende ervaringsfactoren. Het is
uiteraard aan een advocatenkantoor zelf om te bepalen hoe de kantoororgani-
satie wordt ingericht. De regel is desondanks in de Recofa-uitgangspunten
opgenomen, omdat de rechter-commissaris in de praktijk wil waken over een
kostenefficiënte afwikkeling van de faillissementen. Het is belangrijk dat een
curator inzicht geeft in zijn prijs/kwaliteit. Dit zal in toenemende mate
belangrijk worden bij de benoemingen. Hoeveel boedel is er gerealiseerd,
hoeveel lege boedels zijn er afgewikkeld, is de boedelbijdrage voldoende
geweest om de kosten van de afwikkeling van de separatistenpositie te dekken?
In ’s-Hertogenbosch wordt gewerkt met cijfers, die gedurende langere tijd
worden verzameld en vergeleken. Het gewogen gemiddelde bepaalt vervolgens
welke onderwerpen tijdens de volgende evaluatie van een curator aan de orde
komen.

Een andere eis uit de Recofa-uitgangspunten is dat de curator direct na zijn
benoeming voldoende tijd en aandacht aan de afwikkeling van het faillissement
kan besteden. Hoewel dit voor de hand lijkt te liggen, ligt in deze regel besloten
dat de rechtbanken vinden dat de curator voldoende flexibiliteit heeft inge-
bouwd in zijn praktijk om benoemingen te kunnen aanvaarden en direct
voldoende aandacht aan een faillissement te kunnen besteden. Voor de curator
een uitdaging om elke dinsdag klaar te staan, maar toch voldoende omzet uit
andere werkzaamheden te hebben, om niet van benoemingen afhankelijk te
zijn. Een curator heeft immers geen recht op benoemingen.

De rechter-commissaris is ermee geholpen als hij weet welke specialistische
kennis er op het kantoor van de curator aanwezig is en welke specifieke kennis
en voorkeuren een curator heeft. De periodieke evaluatiegesprekken tussen
curatoren en rechters, kunnen hieraan bijdragen. Het toezicht op het functio-
neren van curatoren vloeit niet voort uit de in de Faillissementswet gegeven
taakomschrijving van de rechter-commissaris, maar is in hoofdzaak gebaseerd
op de noodzaak van het bouwen aan wederzijds vertrouwen.7

3. Algemeen toezicht in een specifieke zaak

Terug naar de werkelijke taak van de rechter-commissaris; toezicht op beheer en
vereffening. Uit een onderzoek van Recofa in 2008, bleek dat curatoren willen
dat een rechter-commissaris toezicht houdt op de grote lijnen. Met ongeveer

7. De evaluatie en kwaliteitscontrole van curatoren, maakt dat van een curator behoudens
sterke aanwijzingen voor het tegendeel mag worden verondersteld dat hij tegen de eisen die
zijn taak hem stelt is opgewassen, zie Rb ’s-Gravenhage 25 augustus 2005, JOR 2005/260.
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2000 insolventiedossiers8 per rechter-commissaris, is toezicht ook alleen maar
mogelijk op hoofdlijnen. De rechter-commissaris gaat na of de curator zich
houdt aan de wet, of hij handelt in het belang van de boedel en of hij zijn taak
behoorlijk vervult. Nu eens zal de rechter-commissaris zich met alles bemoeien,
dan zal hij alles aan den curator overlaten.9

Het beleid van de curator wordt voor een belangrijk deel in de eerste weken van
het faillissement bepaald. Om op dit beleid toezicht te kunnen houden, moet de
rechter-commissaris de hoofdlijnen van het faillissement kennen. Uiteraard
heeft de curator de taak om dadelijk het actief en de administratie veilig te
stellen.10 Het belang van de boedel bepaalt waar de curator de nadruk legt en
waar de rechter-commissaris bij het houden van toezicht op moet letten.

Een voorbeeld ter illustratie. Fictief, maar wel op basis van praktijkervaringen.
Een curator vraagt machtiging voor het entameren van een procedure tegen de
aandeelhouder. Basis voor de procedure is het in artikel 54 Fw gegeven verreke-
ningsverbod. Hierdoor slaat de rekening-courantverhouding met de aandeel-
houder om ten gunste van de boedel. Opbrengst ongeveer € 300.000,—. De
curator geeft in zijn verzoek om een machtiging informatie over de verhaalspo-
sitie, de kosten van een procedure en een inschatting van de proceskansen. De
rechter-commissaris verleent de machtiging. De procedure wordt gewonnen,
maar toch ging er iets ernstig mis. Lopende de procedure blijkt namelijk dat de
aandeelhouder en aan hem gelieerde partijen, de belangrijkste schuldeisers in het
faillissement zijn. Hun positie wordt alleen nog maar groter wanneer zij een deel
van hun vorderingen niet zouden kunnen verrekenen. Het actief was toegenomen,
maar ook het passief was gegroeid. Een rekensom leerde dat de uiteindelijke
opbrengst van de procedure, via de uitdeling voor een belangrijk deel bij de
gedaagden terecht zou komen. Het wordt erger. Want op basis van de stand van de
boedel op het moment dat de curator vroeg om de machtiging, kon aan
schuldeisers 10% worden uitgekeerd. Na vijf jaar procederen, zijn er aanzienlijke
kosten gemaakt, het passief is toegenomen en per saldo daalde het uitkerings-
percentage naar 9%.

Het voorbeeld illustreert wat er mis kan gaan als beslissingen worden genomen
op basis van onvoldoende informatie over de hoofdlijnen in het faillissement.
Deels heeft dit te maken met de specifieke kenmerken van het verzoek om een
procedure te mogen starten. De beslissing om wel of geen machtiging te
verlenen voor het starten van een procedure is een van de meest lastige

8. Faillissementen, surseances en schuldsaneringen.
9. Van der Feltz, II, p. 2.
10. Artikel 92 Fw.

P.J. Neijt

82



beslissingen van een rechter-commissaris.11 Op dit onderwerp wordt later in
deze bijdrage teruggekomen. Even belangrijk is dat bij het verlenen van de
machtiging de rechter-commissaris niet het volledige overzicht over het
faillissement heeft gehad. De kerngetallen en belangrijkste stake-holders waren
kennelijk onvoldoende in beeld. Er was geen zicht op het belang van de boedel.
Om dit te voorkomen, is het belangrijk dat de rechter-commissaris zich in
algemene zin een beeld vormt over het faillissement.

De in de Faillissementswet voorgeschreven wijze om de rechter-commissaris te
informeren, is het openbare verslag. Het verslag leent zich alleen voor het
verstrekken van informatie die werkelijk volledig openbaar kan worden ge-
maakt. De curator moet het verslag zodanig inrichten dat daaruit de stand van
de boedel blijkt, maar doet geen uitspraken die mogelijk achteraf moeten
worden herroepen.12 Het modelverslag van Recofa moet zo volledig mogelijk
worden ingevuld.13 De ervaring leert dat dit niet altijd gebeurt. In een
faillissement zonder actief, wordt vaak nagelaten te vermelden hoeveel credi-
teuren er zijn. Als het bedrag van de vorderingen van schuldeisers wordt
ingevuld, worden vaak alleen de crediteuren vermeld die hun vordering
daadwerkelijk hebben ingediend. Er wordt geen inzicht gegeven in de ver-
wachtingen van de curator. De vraag welke wijze van afwikkeling de curator
verwacht, wordt standaard beantwoord met de mededeling: “Over dit onder-
werp kunnen thans geen mededelingen worden gedaan.” Ik kan mij heel goed
indenken dat de informatie over verwachtingen van de curator, soms gevoelig
is. Als dat speelt, dan is het verslag misschien niet het juiste middel. Om het
belang van de boedel te kunnen kennen, is deze informatie altijd van belang.

Een andere vraag uit het verslag waaraan in de praktijk nauwelijks aandacht
wordt gegeven, is punt 10.2, het “Plan van aanpak”.14 Een paar voorbeelden
van antwoorden op de vraag wat het plan van aanpak van de curator is: “De
curator zal de openstaande punten in de komende verslagperiode verder
proberen af te ronden.”, of “Correspondentie met crediteuren, afwikkeling
doorstart en onderzoek oorzaken.”. Deze opmerkingen zijn handig voor de
controle van de voortgang van de afwikkeling. Als er drie verslagen achter
elkaar dezelfde punten worden opgesomd, wordt er kennelijk onvoldoende
voortgang geboekt. Verder heeft het maken van deze opmerkingen voor de
lezers van het verslag en in het bijzonder de toezichthouder weinig waarde.

11. W.A.H. Melissen, Toestemming verzocht, Insolad Jaarboek 2010.
12. Praktijkregels voor curatoren, september 2011.
13. Recofa-richtlijnen voor faillissementen en surseances van betaling, artikel 2.2. onder a.
14. In de tijd dat ik zelf curator was, nam ik standaard niet meer op dan een opsomming van alle

punten die in elk faillissement moeten plaatsvinden.
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Het plan van aanpak kan heel waardevol zijn, als daaruit duidelijk volgt op
welke wijze de curator de belangen van de gezamenlijke schuldeisers probeert
te dienen. Opnieuw is daarvoor in de eerste plaats van belang te weten welke
schuldeisers nog kans maken op een uitkering uit het faillissement. Een
deugdelijk plan van aanpak, geeft inzicht in de belangen van de boedel. Er
staat in op welke wijze deze belangen volgens de curator moeten worden
gediend. Welke uitkomsten hij daarvan verwacht en binnen welke tijd die
uitkomsten gerealiseerd worden. In de tweede plaats, zou in het plan van
aanpak een duidelijke tijdsplanning moeten worden opgenomen. Een faillisse-
ment moet binnen de redelijke termijn van artikel 6 EVRM worden afgewik-
keld.15 Dit heeft betrekking op de afwikkeling van het faillissement als geheel.
Daarnaast wil de rechter-commissaris weten binnen welke termijn deelaspecten
van het faillissement worden afgewikkeld. Veel rechtbanken hebben hiervoor
richtlijnen, bijvoorbeeld: opzeggen overeenkomsten binnen een paar dagen na
faillietverklaring, een activatransactie binnen drie maanden, conclusies over
een mogelijke pauliana binnen zes maanden, bestuurdersaansprakelijkheid
binnen negen tot 12 maanden. Andere rechtbanken hebben dergelijke richt-
lijnen bewust niet, omdat zij menen dat hiermee onvoldoende maatwerk kan
worden geleverd.

4. Specifiek toezicht

Toezicht op hoofdlijnen is belangrijk, maar even belangrijk is het toezicht in de
specifiek in de Faillissementswet voorgeschreven gevallen. In die gevallen
heeft de curator machtiging, goedkeuring of toestemming van de rechter-
commissaris nodig. In Den Bosch is de rechter-commissaris voorzien van de
stempels met “akkoord” en met “Toestemming wordt verleend, zoals ver-
zocht.”. De stempel “Verzoek afgewezen.” wordt niet verstrekt. Dat wil niet
zeggen dat verzoeken van curatoren nooit worden afgewezen. Een stempel
voldoet in dat geval echter niet, omdat de rechter-commissaris de afwijzing zal
moeten motiveren. Afwijzen gaat dus per brief, toewijzen van een verzoek gaat
(meestal) met de stempel. De rechter-commissaris moet zich realiseren dat hij
met het zetten van de stempel, een beschikking afgeeft. Mogelijk een beschik-
king waartegen beroep open staat. Hij neemt in feite de inhoud van de brief van
de curator over en maakt die brief tot zijn beschikking. Hiermee is gegeven
welke informatie de curator in zijn verzoek moet opnemen. In de brief moeten
de gronden voor het verzoek staan,16 liefst zodanig dat een stempel kan
volstaan. Dit betekent dat een schriftelijk verzoek minder geschikt is om

15. J.C. van Apeldoorn, Een redelijke termijn in het insolventierecht, TvI 2011, nr. 3 en de daar
genoemde jurisprudentie van het EHRM.
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overdenkingen of twijfels van de curator over zijn beleidskeuze weer te geven.
De vraag is vervolgens, wat dan de gronden van een verzoek zijn. De
Faillissementswet houdt daarover weinig in.

Een van de veel voorkomende verzoeken, gaan over de onderhandse verkoop.
Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de mogelijkheid van onderhandse verkoop
wenselijk, immers in het belang van de boedel, is. De verwachting wordt
uitgesproken dat een rechter-commissaris niet lichtvaardig toestemming zal
geven tot onderhandse verkoop. Om die reden is niet in de wet opgenomen dat
de onderhandse verkoop afhankelijk is van een taxatie.17 In het Voorontwerp
Insolventiewet18 is de beslissing onderhands te verkopen, bij de curator gelaten.
Hij moet dan wel aan de schuldeisers de mogelijkheid geven om bezwaar te
maken. De Recofa-richtlijnen bepalen dat een verzoek tot het verkrijgen van
toestemming voor de onderhandse verkoop kan worden gedaan volgens een
model. In dit model wordt onder meer gevraagd naar taxatierapporten, ver-
koopinspanningen, het aantal gegadigden en biedingen, de betalingsafspraken
en de mening van de bestuurder. Indien het verzoek betrekking heeft op een
doorstart, wordt bij het verzoek de conceptovereenkomst gevoegd.

Bij de rechtbank Oost-Brabant wordt zelden gebruik gemaakt van de formu-
lieren bij de Recofa-richtlijnen. De voorkeur gaat uit naar een duidelijke brief
boven een formulier. In de brief moeten veelal toch de in het formulier
genoemde onderwerpen terugkomen. Bij het verlenen van toestemming voor
een verkoop, gaat de rechter-commissaris na of dat met de verkoop de hoogst
haalbare opbrengst wordt gerealiseerd. Hiervoor is van belang dat de curator
inzicht geeft in taxaties en daarbij aangeeft op welke wijze hij ervoor heeft
gezorgd dat de markt werd bereikt. Vervolgens is van belang te weten welke
invloed de verkoop heeft op de positie schuldeisers. Naar wie gaat de
opbrengst? Heeft dit nog invloed op de positie van borgen? In het model wordt
in dit verband gevraagd naar de mening van de bestuurder, maar evenzeer is van
belang de mening van andere belanghebbenden. Hierbij speelt vaak op welke
wijze de verschillende onderdelen van de verkoop worden gewaardeerd. In de
praktijk komt het vaak aan op de vraag: welk deel van de prijs die de doorstarter
betaalt gaat via de goodwill naar de Belastingdienst en welk deel gaat naar de
separatist? De keuzes die hierin zijn gemaakt moeten worden gemotiveerd in
het verzoek van de curator. In de derde plaats is van belang te bezien – zeker als

16. De toepasselijkheid van artikel 278 Rv wordt in artikel 362 Fw weliswaar uitgesloten, maar
desondanks is een verzoek zonder gronden geen zinnig verzoek. Zie ook HR 11 april 2008,
LJN BC2721.

17. Van der Feltz, II, p. 231.
18. Commissie insolventierecht, Voorontwerp Insolventiewet, 2007.
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de verkoop tegen een ongunstige prijs zal plaatsvinden – welke alternatieven er
zijn. Er is altijd het alternatief van een veiling, maar soms ook de mogelijkheid
om afstand te doen van niet spoedig voor vereffening vatbaar actief.

Een minder vaak voorkomend verzoek, is het verzoek om een machtiging voor
het entameren van een procedure. Dit verzoek komt weliswaar minder voor,
maar heeft verstrekkende consequenties: voor de gedaagde, maar ook voor de
boedel. Het voeren van een procedure is immers kostbaar en tijdrovend. In het
voorbeeld hiervoor, werd al weergegeven dat om deze reden het bij de
beoordeling van een dergelijk verzoek belangrijk is te weten wat de stand
van de boedel precies is.

De Faillissementswet kent geen gronden voor de beoordeling van de vraag of
een machtiging voor het entameren van een procedure kan worden verleend. De
rechter-commissaris dient bij het houden van toezicht, het belang van de boedel
steeds voor ogen te houden. Uit de wetsgeschiedenis bij artikel 2:248 BW valt
op te maken dat de curator moet beoordelen of hij een actie tegen de bestuurder
wil instellen. Bij die beoordeling speelt volgens de wetsgeschiedenis onder
meer de proceskansen, de verhaalsmogelijkheden, of de boedel voldoende
baten heeft om een procedure te bekostigen en de vraag of een snelle en minder
kostbare afwikkeling van het faillissement niet de voorkeur moet krijgen.19 De
Recofa-richtlijnen20 bepalen dat, indien het verzoek strekt tot het verkrijgen
van een machtiging om te procederen inzake bestuurdersaansprakelijkheid, de
curator schriftelijk het standpunt van iedere aangesproken bestuurder overlegt
en vermeldt of de bestuurder verhaal biedt. De Praktijkregels voor curatoren
schrijven voor dat een curator uitsluitend nieuwe procedures aanhangig maakt,
als het belang van de boedel of een ander zwaarwegend belang dat een
zorgvuldig handelend curator zich mede behoort aan te trekken dat vereist.

Het verzoek moet inzicht geven in de proceskansen. De juridische gronden van
de procedure zijn hiervoor belangrijk, maar ook de feitelijke gronden en – in het
geval daarover geschil bestaat – de bewijsmogelijkheden van de curator. Er zal
een kosten-/batenanalyse moeten worden gemaakt. De kosten van een proce-
dure kunnen aanzienlijk zijn. Uit het hiervoor besproken voorbeeld blijkt dat
daarbij van belang is te bezien wie deze kosten moeten dragen. Het komt
regelmatig voor dat een procedure wordt gestart, terwijl het boedelactief
voldoende is om de preferente schuldeisers volledig te voldoen. Bij de
beoordeling moet de rechter-commissaris zich dit realiseren. Wordt de proce-

19. Nota n.a.v. het eindverslag, Kamerstukken II, 1980–1981, 16 631, nr. 9, p. 18.
20. Artikel 3.2 onder d.

P.J. Neijt

86



dure verloren, dan worden de proceskosten volledig op de groep van preferente
schuldeisers afgewenteld. Dit kan aanleiding zijn om te vragen naar het
standpunt van de (belangrijkste) preferente schuldeisers. De baten hebben
veel te maken met de verhaalspositie van de gedaagde. Al deze onderwerpen
hebben invloed op elkaar. In het geval van een zeer kansrijke procedure,
waarbij de verhaalspositie goed is, zal de positie van de preferente schuldeisers
niet wezenlijk beïnvloeden. Zijn de kansen kleiner, of is de verhaalspositie
slecht, dan wordt de kans dat deze groep de kosten voor zijn rekening krijgt,
groter.

De kosten van een procedure bestaan voornamelijk uit de advocaatkosten. In de
regel schakelt een curator nog altijd een kantoorgenoot in om de procedure te
voeren. De kosten komen dan via de vaststelling van het salaris van de curator
ten laste van de boedel. De rechtbank bepaalt het salaris van de curator. Het gaat
erom dat de hoogte van het salaris tegenover alle belanghebbenden billijk is,
waarbij als uitgangspunt een dubbele redelijkheidtoets geldt.21 In het kader van
deze dubbele redelijkheidtoets, dient de vraag te worden beantwoord of in de
gegeven omstandigheden de werkzaamheden van de curator redelijk zijn en de
verrichte werkzaamheden redelijkerwijs noodzakelijk waren.22 Het moet uiter-
aard geen verschil maken of de curator een procedure door een kantoorgenoot
laat voeren, of dat hij een externe advocaat inschakelt. Dit betekent mijns
inziens dat de rechter-commissaris bij het verlenen van een machtiging de
dubbele redelijkheidtoets kan gebruiken. Hieruit vloeit niet alleen voort dat naar
de kosten wordt gekeken, maar dat ook wordt bezien of het entameren van een
procedure redelijkerwijs noodzakelijk is. Wanneer er minder bezwarende
mogelijkheden zijn om de vordering te innen, of een geschil te beslechten,
moeten die mogelijkheden de voorkeur krijgen.

5. Slot

Het toezicht van de rechter-commissaris op de afwikkeling van faillissementen
kent verschillende kanten. Informatie van de curator is daarbij van zeer groot
belang. Deze informatie heeft betrekking op het functioneren van de curator en
zijn kantoororganisatie, tot en met de specifieke feiten die maken dat een
procedure meer of minder kans van slagen heeft. Het is een uitdaging voor de
rechter-commissaris – en daarmee voor de curator van wiens informatie de
rechter-commissaris afhankelijk is – om de rode draad van het dossier steeds
voor ogen te houden.

21. Vgl. artikel 6:96 lid 2 onder c BW.
22. HR 11 september 2009, LJN: BI5907, met name de conclusie van de AG.
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De curator is vergeleken met een octopus. Zijn tentakels lijken voor de rechter-
commissaris soms alle kanten tegelijk op te gaan. Als de curator vergeleken
mag worden met een octopus, dan lijkt de rechter-commissaris misschien het
meest nog op een kwal. Minder zichtbaar, zelfs een beetje doorzichtig, en met
pijnlijk stekende tentakels. De rechter-commissaris heeft, anders dan de curator,
de behoefte om zijn tentakels allemaal een bepaalde kant op te laten wijzen.
Liefst met de stroom mee. Daarmee worden de beslissingen van de rechter-
commissaris voor alle betrokkenen voorspelbaar en begrijpelijk.

P.J. Neijt
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Tot welke informatie van de bank is de curator
gerechtigd?

M.J.M. FRANKEN1

1. Inleiding

Tot welke informatie van de kant van de bank van de failliet is de curator
gerechtigd respectievelijk tot het verstrekken van welke informatie aan
de curator is de (huis)bankier verplicht? Dat is de vraag die, in verschillende
gedaantes, in dit artikel centraal staat.2 Het gaat daarbij, in vergelijking met de
“normale” crediteuren, vooral ook om de bijzondere positie van de bank in zijn
verhouding tot de failliet c.q. diens curator: de positie van de bank in de
rekening-courantverhouding met gefailleerde, alsmede zijn positie als financier
van de onderneming met de daaraan gekoppelde zekerheden. Het betreft dan
niet alleen die bijzondere positie na faillietverklaring, m.n. bij de verzilvering
en afwikkeling van de zekerheden, maar daarnaast gaat het ook om de
bijzondere positie van de bank in de periode voorafgaande aan het faillissement.

Dat de bank als kredietverstrekker een bijzondere positie in het faillissement
heeft, is recent nog eens door Advocaat-Generaal Timmerman in zijn con-
clusies, voorafgaande aan een tweetal arresten van de Hoge Raad, op uitvoerige
wijze aan de orde gesteld.
a. Op de eerste plaats in zijn conclusie voor het arrest inzake Van Leuveren/

ING,3 waarin hij in enige beschouwingen “ten overvloede” stelt:
Daarbij moet worden bedacht dat banken een voorsprong hebben op
andere partijen die met een onderneming in zee gaan. Banken, die – zo
zou gezegd kunnen worden – het insolventierisico creëren door kredieten te
verstrekken, hebben het beste (zo niet veelal: als enige) zicht op de
financiële gezondheid van hun kredietnemers. Het zijn in veel gevallen
ook de banken die op basis van de informatie die hen ter beschikking wordt

1. De auteur is advocaat en werkzaam bij Van Iersel Luchtman Advocaten te Breda
2. Voor de “spiegelvraag” tot welke informatie de curator jegens de bank verplicht is wordt

onder andere verwezen naar de fraaie bijdrage van Verdaas in deze bundel: De informatie-
plicht van de curator jegens de crediteur met een eigendomsvoorbehoud of een pandrecht op
een roerende zaak.

3. Hoge Raad, 1 februari 2013, ECLI: NL: HR: 2013: BY4134, NJ 2013/156, JOR 2013/155,
rechtsoverweging 3.45.
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gesteld, bepalen of de stekker uit de onderneming wordt getrokken of niet.
Leveranciers, werknemers en afnemers hebben in veel gevallen die kennis
en macht niet. Zij moeten afgaan op de façade van de onderneming.

b. Vervolgens schrijft hij in zijn conclusie onder het arrest Eringa/ABN
Amro:4

In par. 3.35 van mijn conclusie voor Van Leuveren q.q./ING merkte ik al op
dat banken (kredietverstrekkers) in zekere zin een “kennisvoorsprong”
hebben op andere schuldeisers. In de regel zullen banken het beste (zo niet
veelal: als enige) zicht hebben op de financiële gezondheid van hun
kredietnemers. Het zijn in veel gevallen ook de banken die op basis van
de informatie die hen ter beschikking wordt gesteld, bepalen of de stekker
uit de onderneming wordt getrokken of niet. Dat terwijl andere schuldeisers
het moeten doen met de façade van de onderneming. Door deze kennis-
voorsprong zullen banken vaak in een betere verhaalspositie verkeren – dat
wil zeggen waar nodig in staat tijdig passende maatregelen te nemen – in
vergelijking met schuldeisers die die kennis en macht niet hebben. Deze
kennisvoorsprong kan ook tegen banken werken. Vergeleken met onwe-
tende, nietsvermoedende schuldeisers zullen banken zich aan de vooravond
van een faillissement eerder op glad ijs bevinden. Een bank zal sneller dan
andere schuldeisers met een redelijke mate van waarschijnlijkheid kunnen
voorzien dat door een bepaalde rechtshandeling mede-schuldeisers worden
benadeeld.

Achtereenvolgens zullen hierna de volgende onderwerpen aan de orde zijn:
• Welk recht op informatie heeft de curator met betrekking tot de mutaties op

de bankrekeningen van gefailleerde na faillissementsdatum? (paragraaf 2).
• Wat zijn de rechten op informatie van de curator in het kader van de

verzilvering door de bank van haar zekerhedenposities? (paragraaf 3).
• In hoeverre heeft de curator recht op informatie omtrent al hetgeen de bank

in de fase vóór het faillissement heeft gedaan? (paragraaf 4).

2. Mutaties bankrekeningen

De curator heeft uiteraard recht op informatie betreffende alle mutaties na
faillissementsdatum op de door gefailleerde aangehouden bankrekeningen. Dat
klinkt als een open deur. Dat is ook een open deur, maar soms – gelukkig steeds
sporadischer – willen banken daarover nogal eens krampachtig doen. Het
belang van de boedel is evident.

4. Hoge Raad, 21 juni 2013, ECLI: NL: HR: 2013: BZ7199, rechtsoverweging 3.6. Hij spreekt
dan abusievelijk over 3.35, want het was 3.45: zie vorige noot.

M.J.M. Franken

90



Voor zover het gaat om creditmutaties dient de curator immers te bezien en te
beoordelen of en in hoeverre deze bijschrijvingen aan de boedel toekomen dan
wel worden geacht onder een eventuele zekerheidsparaplu van de bank te
vallen. Zo komt het regelmatig voor dat er bedragen worden bijgeschreven,
die niet op enige debiteurenlijst vermeld staan of ook anderszins niet uit de
boekhouding van de gefailleerde blijken. Te denken valt dan aan restituties van
nutsbedrijven of van servicekosten, afrekeningen van betaalde voorschotten,
uitkeringen van verzekeraars of van het UWV, subsidies van overheden,
toeslagen of teruggaven van de belastingdienst, of betalingen van (nieuwe)
debiteuren van een eventuele doorstarter, die abusievelijk nog op de rekening
van gefailleerde betalen. Te denken valt ook aan debiteuren, die na faillietver-
klaring nog betalingen verrichten op de g-rekening van de failliet. En zo zijn er
nog wel meer voorbeelden te noemen. Indien en voor zover die crediteringen
niet onder een mogelijk pandrecht van de bank vallen, komen die de boedel toe.
Dat geldt in ieder geval voor restituties,5 huurpenningen, voor zover door enige
huurder na datum faillietverklaring verschuldigd6 en alle andere absoluut
toekomstige vorderingen in het algemeen, die niet onder een pandrecht van
de bankier kunnen vallen.7 Duidelijk is dat de curator belang heeft dergelijke
crediteringen te kunnen volgen, om zo nodig het aan de boedel toekomende van
de bank te vorderen.

Ook kunnen crediteringen plaatsvinden vanwege door de bank na faillissement
gepleegde storneringen ter zake van vóór faillietverklaring gedane debiteringen.
Bovendien is bepaald niet ongebruikelijk dat banken bij het verzilveren van
zekerheden de opbrengsten doen storten op de bankrekening van gefailleerde.
Ook in dat kader – meer specifiek daarover in de volgende paragraaf – bestaat
er een boedelbelang om daarvan kennis te nemen.

Na faillietverklaring kunnen ook nog debetboekingen plaatsvinden. Op de
eerste plaats valt dan te denken aan overboekingen van vóór faillissement die –
om welke reden dan ook – niet meer kunnen worden teruggedraaid. Daarnaast
plegen banken ook ten aanzien van hen in beginsel toekomende rente en
provisiebedragen de bankrekeningen van gefailleerde nog geruime tijd te
debiteren. Ook hier ligt een boedelbelang om daarvan kennis te nemen, hetzij
om die debiteringen als niet-verifieerbare vorderingen te kunnen aanmerken
hetzij om die als juist wel verifieerbaar te beschouwen, voor zover bijvoorbeeld

5. Hoge Raad, 3 december 2010, ING/Nederend, ECLI: NL: HR: 2010: BN9463, NJ 2010/
653, JOR 2011/63.

6. Hoge Raad, 30 januari 1997, inzake WUH/Emmerig, NJ 1987/530.
7. Zie in dat kader o.a. M.J.M. Franken, De curator en het (pand)recht op onderhanden werk,

Insolad lustrumbundel 2011 “De ondernemende curator”, p. 47 e.v.
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de in rekening gebracht bankrente door zekerheidsrechten worden gedekt
(artikel 28 Fw).

Het gebeurt nogal eens dat de bank kort na het uitspreken van een faillissement
een rekening wil sluiten en opheffen. Gezien de hiervoor gemaakte opmer-
kingen is dat niet in het belang van de boedel. Curatoren dienen er dan ook
zoveel mogelijk voor te zorgen dat de betreffende rekeningen gedurende de
gehele duur van het faillissement open blijven, en daarnaast uiteraard ook dat
alle mutaties op die rekeningen door de bank onmiddellijk aan de curator
worden doorgegeven. Dat laatste kan op verschillende manieren. Op de eerste
plaats door het (blijven) toezenden van papieren dagafschriften. Daarnaast
kan het natuurlijk nog gemakkelijker door de curator via internetbankieren
rechtstreeks de mogelijkheid te geven tot het raadplegen van de betreffende
rekening. Dat kan doordat deze gebruik maakt hetzij van de aan gefailleerde
verstrekte passen en toegangscodes hetzij middels een door de bank aan
de curator te verstrekken eigen pas/toegangscode. Soms verlangt de bank van
de boedel een vergoeding van de kosten, gepaard gaande met het openhouden
van de betreffende rekeningen en het verstrekken van de informatie daarover.
Voor zover het gaat om beperkte kosten, gerelateerd aan het aantal mutaties op
de betreffende rekeningen (het gaat dan veelal om zeer beperkte bedragen) mag
het voor de boedel, gezien het boedelbelang, geen bezwaar zijn deze als
boedelschuld te erkennen en bij voorrang8 te betalen.

3. Verzilvering zekerheden

3.1 Algemeen

Als de bank zekerheden heeft voor zijn vordering is hij separatist. Hij kan zijn
rechten uitoefenen “alsof er geen faillissement was” (artikel 57 Fw). Dat
betekent dat de bank als hypotheekhouder van onroerende zaken en als
pandhouder van roerende zaken deze zelf, buiten de boedel en de curator
om, kan executeren. Dat betekent ook dat de bank als pandhouder van
vorderingen op debiteuren mededeling (voor zover dat nog niet eerder is
gebeurd) aan die debiteuren kan doen dat zij uitsluitend bevrijdend aan de
bank kunnen betalen en vervolgens jegens deze debiteuren tot verdere incasso

8. Zie het “Rapport Insolad Afwikkeling Faillissementen”, Kluwer december 2011 sub 4.7.12,
p. 48.
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kan overgaan.9 Dat neemt niet weg dat de bank in alle gevallen goederen
verzilvert, die niet aan hem toebehoren. Het gaat immers om goederen van de
gefailleerde. Alleen al daarom is de bank gehouden om de curator volledig te
informeren en rekening en verantwoording af te leggen over de wijze waarop er
wordt geëxecuteerd alsmede over de uitkomst van deze executieactiviteiten. Dat
is inherent aan de verhouding tussen de zekerheidsgerechtigde enerzijds en de
rechthebbende anderzijds. Ten aanzien van de hypotheekhouder wordt die
rekening en verantwoording expliciet geregeld in artikel 3:272 lid 1 BW. Per
analogiam wordt dat ook geacht te gelden voor de pandhouder.

Dat de curator daar bovendien recht op en belang bij heeft blijkt bovendien uit
een aantal andere elementen:
a. De curator dient periodiek op grond van artikel 73a Fw verslag te doen over

de toestand van de boedel. In dat kader dient de curator in dit – openbaar –
verslag de rechter-commissaris, crediteuren en alle andere betrokkenen te
informeren over de aard en omvang van het faillissement, het actief en het
passief, alsmede de wijze waarop het actief is of wordt verzilverd. Ook op
grond van artikel 96 Fw dient de curator, kort na faillietverklaring, een staat
van baten en schulden op te maken, waartoe ook de tot zekerheid verstrekte
goederen behoren. Onderdeel van deze verslagen zijn ook de door de bank
verzilverde of te verzilveren zekerheden.

b. Bij het woordelijk verslag behoort volgens de Recofa-richtlijnen een
financieel verslag.10 In een dergelijk financieel verslag is het ten minste
aanbevelingswaardig om tot uitdrukking te brengen wat de activa, ook als
deze door de bank zijn verzilverd, hebben opgebracht. Tevens kan en pleegt
daarin tot uitdrukking te worden gebracht welk deel van de opbrengst als
“rechten van derden” naar de zekerheidsgerechtigde is gegaan.11

c. Overigens heeft de Hoge Raad al in 1939 bepaald12 dat in een uitdelings-
lijst inzicht moet worden gegeven in hetgeen door of ten behoeve van
zekerheidsgerechtigden aan actief is gerealiseerd.

9. Dat de curator in dat geval gehouden is de bank de nodige informatie te verstrekken volgt uit
het arrest Hamm/ABNAmro, Hoge Raad 30 oktober 2009, ECLI: NL: HR: 2009: BJ0861,
NJ 2010/96, JOR 2009/341. Zie ter zake ook Verdaas in deze bundel: De informatieplicht
van de curator jegens de crediteur met een eigendomsvoorbehoud of een pandrecht op een
roerende zaak.

10. Zie Recofa-richtlijnen voor faillissement en surseances van betaling 2009 sub 2.4.
11. Zie hiervoor ook het “Rapport Insolad Afwikkeling Faillissementen” sub 3.3, p.17 e.v. Zie

ook het SFV-model voor financiële verslaglegging, ontwikkeld door Wind/Van Ingen, dat
inmiddels door de meeste curatoren ten behoeve van de financiële verslaglegging wordt
gebruikt. Dat SFV-model is te vinden op de website van Insolad.

12. Hoge Raad 2 januari 1939, NJ 1939/458 m.n. Meijers.
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d. Voor de berekening van het salaris van de curator, meer in het bijzonder
voor wat betreft de daarbij toe te passen boedelfactor, is het totaal aan
gerealiseerd actief, inclusief hetgeen aan de zekerheidsgerechtigde toe-
komt, van belang.13

Kortom, de curator heeft recht op informatie en volledige rekening en verant-
woording van alle door de bank te verzilveren activa. De bank is gehouden deze
informatie niet alleen op eerste verzoek van de curator, doch ook sua sponte te
verstrekken.

A fortiori geldt een informatieplicht en medewerking van de bank natuurlijk in
die gevallen, waarin de curator op grond van artikel 57 lid 3 Fw gehouden is de
belangen te behartigen van die schuldeisers, die betere rechten hebben dan de
bank als separatist. Die derden kunnen crediteuren zijn met een bijzonder
voorrecht, dat gaat boven het recht van de separatist, zoals de crediteur die
kosten tot behoud heeft gemaakt (artikel 3:284 BW), de retentor, het waterschap
e.d..14 Het kan tevens gaan om crediteuren met een algemeen voorrecht, dat
prevaleert boven dat van de pandhouder. Het bekendste voorbeeld is natuurlijk
het bodem(voor)recht van de fiscus dat gaat boven het bezitloos pandrecht van
de bank. Ook in een 57-3-situatie blijft de separatist gerechtigd zelf te
executeren. Hij is evenwel gehouden om de bedragen ter hoogte van de
vorderingen (met als maximum de opbrengst van het actief), die crediteuren
met een bijzonder hoger voorrecht hebben, onmiddellijk aan de boedel af te
storten.15 Voor zover het crediteuren betreft met een hoger algemeen voorrecht
(zoals de fiscus en de douane-expediteur) mag de separatist afwachten of deze
crediteur eerst uit het vrije actief kan worden voldaan,16 alvorens hij (een deel
van) de opbrengst aan de boedel moet doen toekomen. Doch het zal duidelijk
zijn dat in deze gevallen de curator temeer recht heeft geïnformeerd te worden
over de door de bank gerealiseerde opbrengsten en dat de bank daarover
volledige rekening en verantwoording dient af te leggen.

13. Het beleid van de rechtbanken verschilt op dit punt nog weleens. Sommige rechtbanken
gaan uit van het totaal gerealiseerd actief, inclusief dat van de zekerheidsgerechtigde, andere
rechtbanken beperken zich tot het ten behoeve van de boedel gerealiseerd actief.

14. Zie ter zake ook “Rapport Insolad Afwikkeling Faillissementen” sub 3.2.4. e.v.
15. Zo dient, bij de executie van een onroerende zaak, uit de opbrengst door de bank resp. de

executerende notaris een bedrag ter hoogte van de hoger bevoorrechte vordering van het
waterschap aan de boedel te worden afgestort, hetgeen in de dagelijkse afwikkelingspraktijk –
ten onrechte – vaak niet pleegt te gebeuren.

16. Overeenkomstig het bepaalde in Verdonk/Ontvanger, Hoge Raad 22 juli 2002, NJ 2002/437.
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3.2 Debiteuren

Enige bijzondere aspecten ten aanzien van de informatievoorziening van bank
aan curator lijken aanwezig te zijn bij de incasso van verpande debiteuren.
Hoewel executoriale of onderhandse verkoop (eventueel op basis van arti-
kel 3:251 BW met toestemming van de voorzieningenrechter) tot de mogelijk-
heden behoort,17 is de gebruikelijke gang van zaken dat getracht wordt de
debiteuren individueel te incasseren. In toenemende mate doen de banken dat
zelf, al dan niet middels door de banken ingeschakelde speciale incassobureaus.
Uiteraard geldt ook hier dat over die debiteurenincasso aan de boedel volledige
rekening en verantwoording dient te worden afgelegd. Nog meer dan bij een
“executoriale” verkoop van (on)roerende zaken of andere goederen geldt dat er
een boedelbelang is, hetwelk rechtvaardigt dat de curator zeer precies wordt
geïnformeerd.

Naast de hiervoor al genoemde algemene aspecten en een mogelijke over-
waarde met betrekking tot de zekerheden in het algemeen of de debiteuren-
positie in het bijzonder, spelen hierbij in ieder geval een drietal elementen
die voor de boedel rechtstreeks van belang zijn, te weten (a) een BTW-belang,
(b) mogelijke schikkingselementen en (c) verjaringsaspecten.

3.2.a Omzetbelasting

Voor zover verpande debiteuren niet in staat zijn hun vorderingen te betalen
bestaat er – indien de gefailleerde een BTW-ondernemer is – recht op restitutie
van de door de gefailleerde aan de debiteur in rekening gebrachte en aan de
fiscus af te dragen BTW. Deze op artikel 29 lid 1 OB gestoelde vordering
jegens de belastingdienst is, indien de betreffende vordering na de faillietverkla-
ring oninbaar is geworden – ongeacht de vraag of deze BTW vóór datum
faillissement daadwerkelijk door de later gefailleerde is afgedragen – te
kwalificeren als een boedelvordering.18 De curator heeft er dus alle belang
bij dat de incasserende bank telkens tijdig en zeer nauwgezet rekening en
verantwoording aflegt van de status van de debiteurenincasso’s, zodat de
curator een eventueel aan de boedel toekomende vordering jegens de fiscus
geldend kan maken.

Datzelfde geldt in het geval bij de incasso van een wel solvente debiteur
genoegen zou moeten worden genomen met een lager bedrag dan de vordering,
bijvoorbeeld in het kader van een mogelijke tegenclaim van de debiteur wegens

17. Zie bijvoorbeeld rechtbank Middelburg, 8 maart 2007, LJN: BB8583.
18. Zie ter zake ook het “Rapport Insolad Afwikkeling Faillissementen”, sub 3.6.10 en 7.3.8.

Tot welke informatie van de bank is de curator gerechtigd?

95



geleden schade of anderszins of omdat, bijvoorbeeld ter besparing van de
kosten van een procedure, met een lager bedrag genoegen wordt genomen. In
dat geval heeft de curator er belang bij dat de boedel een creditnota zendt ter
zake van het niet te betalen deel. Immers, ook in dat geval heeft de boedel recht
op teruggave/verrekening van de in die creditnota te begrijpen BTW. En ook
deze vordering kwalificeert jegens de belastingdienst als een boedelvorde-
ring.19 Het spreekt voor zich dat ook in dat geval de curator hierover
telkenmale en tijdig geïnformeerd dient te worden.

3.2.b Schikkingen?

Uiteraard kunnen er verschillende redenen zijn om met verpande debiteuren
schikkingen te treffen op basis van een lager bedrag dan de nominale vordering.
Het hiervoor genoemde BTW-belang voor de boedel betreft slechts één aspect.

Immers, de vraag rijst of de pandhoudende bank zelfstandig schikkingen met de
debiteur kan treffen zonder de curator daarover te informeren, te raadplegen of
zelfs zijn toestemming te vragen.

Veelal wordt door de pandhoudende banken van de pandgevende, latere failliet
bedongen dat de bank bevoegd zal zijn jegens de debiteur in en buiten rechte
nakoming te eisen, minnelijke regelingen te treffen en/of kwijtingen te
verlenen. Kan dat zonder de curator daarin te betrekken, door hem niet daarover
te informeren of daaromtrent niet zijn toestemming te vragen? In een door de
Rotterdamse rechtbank beslechte casus20 waren curatoren van mening dat IFN
Finance als pandhouder jegens hen onrechtmatig had gehandeld door schik-
kingen met debiteuren te treffen zonder de toestemming van de curatoren. De
curatoren maakten IFN twee verwijten. Het eerste was dat IFN zonder hun
toestemming (zij waren wel geïnformeerd) geen finale kwijting mocht verlenen
nadat een deel van de vordering door de debiteur betaald was. Daarnaast werd
IFN verweten dat de schikking met de betreffende debiteur zonder rechts-
geldige reden tot stand was gekomen. De rechtbank oordeelde op de eerste
plaats dat IFN op grond van haar algemene voorwaarden gerechtigd was
regelingen te treffen met debiteuren en daartoe geen toestemming van de
curatoren nodig had. De rechtbank gaf vervolgens aan dat de getroffen schik-
king ook niet onredelijk was, omdat die op voldoende zakelijke gronden tot
stand was gekomen.

19. Zie “Rapport Insolad Afwikkeling Faillissementen”, sub 3.6.11 en 7.8.3.
20. Rechtbank Rotterdam, 6 april 2011, JOR 2012/226 m.n. Biemans.
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In zijn annotatie bekritiseert Biemans het oordeel van de rechtbank op terechte
gronden. Hij geeft eerst aan wat de wettelijke bevoegdheden van een pand-
houder zijn. Daartoe behoren niet het verlenen van kwijtschelding of het treffen
van afbetalingsregelingen en schikkingen, terwijl de pandhouder evenmin
bevoegd is tot het beheer van de verpande vordering omdat, zoals de
parlementaire geschiedenis zegt:21 “de bevoegdheid tot het verrichten van
deze rechtshandelingen die de rechten en belangen van de pandgever diepgaand
treffen, bij de pandgever behoort te blijven”. Zoals Biemans bovendien
aangeeft kan de pandgever aan de pandhouder weliswaar contractueel bedon-
gen, extra bevoegdheden toekennen, alsdan aan te merken als een verstrekte
volmacht, maar deze volmacht eindigt op grond van artikel 3:72 sub a BW door
het faillissement van de volmachtgever/pandgever, ook als de volmacht onher-
roepelijk is gegeven. Terecht constateert Biemans dan ook:22

Het voorgaande laat geen andere conclusie toe dan dat IFN niet bevoegd
was, noch op grond van haar pandrecht, noch op grond van een volmacht,
om in het faillissement van de vennootschappen een schikking aan te gaan
met de schuldenaren van de aan haar verpande vorderingen. In het
faillissement van de pandgevers/volmachtgevers (de vennootschappen)
waren de curatoren daartoe bevoegd. IFN had aan de curator om toestem-
ming moeten vragen om de schikking aan te gaan. […….] Door toch de
schikking aan te gaan heeft IFN onrechtmatig jegens de boedel gehandeld
en is zij op grond daarvan in beginsel schadeplichtig jegens de boedel.
[……] Het oordeel van de rechtbank dat de schikking “op zakelijke
gronden” tot stand is gekomen doet aan het voorgaande niet af. Of de
schikking op zakelijke gronden tot stand is gekomen, is niet van belang als
de pandhouder daartoe in de eerste plaats niet bevoegd is geweest.

Het standpunt van Biemans overtuigt in voldoende mate. Pandhoudende
banken dienen curatoren niet alleen te informeren over mogelijke schikkingen,
doch expliciet hun toestemming daartoe te verkrijgen. Er is ook een taak
weggelegd voor de rechter-commissaris. Krachtens artikel 104 Fw dient de
curator op zijn beurt voor een schikking goedkeuring te hebben van de rechter-
commissaris. Bovendien kan de pandhouder krachtens artikel 69 Fw, indien de
curator een eventueel gevraagde toestemming weigert, bij dezelfde rechter-
commissaris bepleiten dat de curator alsnog toestemming moet verlenen,
bijvoorbeeld omdat deze die op onredelijke gronden heeft geweigerd.

21. Zie hiervoor Biemans in zijn JOR-noot sub 3.2.
22. Zie zijn noot sub 3.4 en 3.5.
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3.2.c Stuiting van verjaring

Uiteraard kunnen ook in pand gegeven vorderingen verjaren. Soms gelden
korte verjaringstermijnen. Bij vervoersovereenkomsten kunnen vorderingen
verjaren na één jaar (voor binnenlands vervoer) respectievelijk na één jaar en
drie maanden (bij internationaal vervoer).23 Stel dat een pandhoudende bank de
incasso van de vorderingen zelf ter hand neemt of laat uitvoeren door een door
de bank ingeschakeld incassobureau. Wie is dan bevoegd om de verjaring te
stuiten en wie wordt geacht dat te doen? De incasserende bank als pandhouder
of de pandgever/curator? Beiden zijn bevoegd.24 Maar wie wordt geacht die te
stuiten?

Daarover ging een procedure tussen een curator en de Rabobank,25 in welke
procedure de curator de bank aansprakelijk stelde omdat die als pandhouder/
incasseerder de vorderingen niet had gestuit. De rechtbank overwoog eerst dat
buiten een faillissementssituatie van de pandgever de bank als pandhouder
zorgvuldig om moet gaan met de betreffende debiteurenportefeuille, hetgeen
onder meer inhoudt dat de bank zorg dient te dragen voor tijdige stuiting van
lopende verjaringstermijnen. De rechtbank overwoog voorts dat binnen een
faillissementssituatie de zorgplicht van de bank door die situatie nader wordt
ingekleurd. De rechtbank komt dan tot de navolgende conclusie:26

Het is de curator die tijdens het faillissement dient te waken over de
belangen van de boedel en de schuldeisers. In dat verband mag van een
curator worden verwacht dat hij de verjaring van vorderingen die tot de
debiteurenportefeuille behoren tijdig stuit. De curator kon niet volstaan met
de vaststelling dat Rabobank reeds bezig was met de incasso van de
verpande vorderingen. Hij had er rekening mee moeten houden dat
de bank primair haar eigen belang zou dienen. In ieder geval mocht van
de curator worden verwacht dat hij zich door Rabobank had laten
informeren over de omvang en de samenstelling van de debiteurenporte-
feuille, opdat de curator, indien noodzakelijk, stuitingshandelingen had
kunnen verrichten. Dit klemt temeer nu het voor de curator kenbaar was,
althans redelijkerwijs kenbaar had kunnen zijn, dat de bank lang niet alle
vorderingen nodig had om haar eigen vordering te voldoen. Van een

23. Zie art. 8:1711 BW resp. het CMR-verdrag art. 32.
24. Zie de noot van Verdaas onder de in de volgende voetnoot te noemen uitspraak, sub 5-7.
25. Rechtbank Leeuwarden 5 december 2012, JOR 2013/153 m.n. Verdaas
26. Zie rechtsoverweging 6.6.
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redelijk handelend en redelijk geïnformeerd curator mag daarbij naar het
oordeel van de rechtbank ook worden verwacht dat deze op de hoogte is van
de in het vervoersrecht geldende (korte) verjaringstermijnen en dat hij
daarmee rekening houdt.

Dit rechterlijke oordeel is even begrijpelijk als kort door de bocht. Begrijpelijk
is het omdat de rechtbank er terecht van uitgaat dat een goede en voor zijn taak
toegeruste curator ervoor zorgdraagt dat hij – in het kader van de hem gegeven
opdracht tot beheer en vereffening van het vermogen ten behoeve van de
gezamenlijke schuldeisers – optreedt als de eindregisseur bij de hele faillisse-
mentsafwikkeling. Hij dient er voor te zorgen dat hij én de spin in het web is én
als een bok op de haverkist zit. Daartoe wordt hij aangesteld. Dat mogen
rechtbank en alle andere stakeholders in het faillissement van hem verwachten.
Dat betekent dus ook dat hij er onder andere op dient toe te zien dat de belangen
van de boedel niet worden geschaad, bijvoorbeeld doordat een incasserende
pandhouder nalaat mogelijke verjaringen te stuiten. Hoewel hij dus zal hebben
te gedogen dat een pandhouder als separatist mag en zal optreden kan dit
natuurlijk niet betekenen dat hij als eindregisseur de regie aan anderen laat. Hij
zal, bijvoorbeeld ten aanzien van de incasso van debiteuren, niet alleen een
recht hebben op rekening en verantwoording “aan het eind van de rit”, maar hij
zal er dus ook voor moeten zorgen voortdurend van de gang van zaken op de
hoogte te blijven. Daartoe is hij natuurlijk voortdurend tot alle informatie van
de incasserende instantie gerechtigd, gelijk die evenzeer tot voortdurende
informatie verplicht is.

Wat kort door de bocht lijkt de uitspraak toch als de rechtbank een verschil
maakt tussen de situatie buiten faillissement en die binnen faillissement. Niet
goed valt in te zien waarom ook niet binnen faillissement een eigen zorgplicht
van de bank bestaat – ongeacht hetgeen hiervoor is gezegd – om de curator niet
alleen voortdurend geïnformeerd te houden, maar ook om datgene te doen wat
nodig is of kan zijn in het kader van de inning van debiteuren, te weten stuiting
van verjaring. Dat is ook de opinie van Verdaas, die in zijn noot onder de
uitspraak aangeeft:27

Alles overziende: het had zeker ook op de weg van de Rabobank – en
misschien wel meer dan op de weg van de curator – gelegen om de
verjaringen te stuiten. De uitkomst van deze procedures dat de schade
geheel voor rekening van de curator pro se is, vind ik om die reden
onbevredigend.

27. Zie aldaar sub 12.
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Resumerend: de bank dient bij de verzilvering van zijn zekerheden de curator
volledig, voortdurend en tijdig te informeren. Dat geldt voor alle te verzilveren
goederen van gefailleerde, maar nog eens in het bijzonder ten aanzien van de
incasso van de debiteuren. De bank heeft daartoe een (rechts)plicht. Schending
van die rechtsplicht zou kunnen leiden tot aansprakelijkheid jegens de boedel.

4. Informatieplichten van de bank over de voorfase van het
faillissement

Het komt met enige regelmaat voor dat het faillissement van een onderneming
de huisbankier overvalt. Een crediteur kan het faillissement aanvragen, zonder
dat de ondernemer daarover de bank inlicht, terwijl het evenzeer voorkomt dat
de ondernemer zelf, de bank niet informerend, het eigen faillissement aan-
vraagt. Maar even regelmatig komt het voor dat de in problemen geraakte
ondernemer zich tot de huisbankier wendt, met het verzoek hem te helpen bij
een oplossing. Als de bank al niet zelf constateert dat er financiële problemen
zijn in de onderneming en deze uitnodigt om, in overleg en met instemming van
de bank, naar een oplossing te zoeken. In vele gevallen leidt een informele
reorganisatie, met een belangrijke rol voor de afdelingen “recovery” of
“bijzonder beheer” van de bank, tot een (financiële) herstructurering van de
onderneming, waarbij de belangen van alle stakeholders - banken, crediteuren,
belastingdienst, werknemers etc. – uiteindelijk zijn gediend. Over dergelijke
informele reorganisaties, met een belangrijke spilpositie voor de bank, zijn al
meerdere studies verschenen.28 Soms mislukken dergelijke informele reorga-
nisaties. Of blijkt een reorganisatie van de ondernemingsactiviteiten alleen maar
mogelijk in het kader van een doorstart middels en na een faillissement. In
beide gevallen komt er dan een faillissement en zal er een curator worden
benoemd, die (mede) als taak heeft een onderzoek te doen naar de aanleiding en
oorzaken van het faillissement.

In dat kader zal hij ook aandacht dienen te besteden aan de rol van de bank in
die voorfase. Want – als gezegd - plegen banken in die voorfase een belangrijke
rol te spelen. Men zit dan veelal, in meerdere of mindere mate, mede “aan het
stuur” van de onderneming. Zolang dat leidt tot een informele herstructurering,
die in het belang van alle betrokkenen is, hoeft daar niks mis mee te zijn. Maar
er kan een moment komen dat het duidelijk wordt dat een faillissement

28. J.A.A. Adriaanse, Restructuring in the shadow of the law. Informal reorganization in the
Netherlands, dissertatie Leiden, Kluwer 2005; P. Vos, Kredietopvraging en insolventierisico.
Overlevingskansen van bedrijven in financiële moeilijkheden en de Faillissementswet,
dissertatie Leiden 2003, Kluwer 2003; A.M. van Amsterdam, Insolventie in economisch
perspectief, dissertatie Amsterdam 2004, Boom Juridische Uitgevers 2004.
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onvermijdelijk is, hetzij omdat de onderneming niet te redden is, hetzij omdat
een herstructurering alleen maar middels een faillissement kan geschieden.

Vanaf dat omslagpunt – het moment waarop voor de bank duidelijk is dat een
faillissement aanstaande is – geldt voor de bank een zorgplicht. Zelfs een
bijzondere zorgplicht. Immers, vanaf dat moment zal de bank rekening hebben
te houden met de belangen van andere crediteuren en zal de bank niet (langer) –
zoals het uitgangspunt is buiten een faillissementssituatie – zoals iedere
willekeurige andere crediteur uitsluitend of primair zijn eigen belangen mogen
behartigen. Zoals recent Bierens het verwoordde:29

Het is vaste jurisprudentie dat de maatschappelijke functie van banken
een bijzondere zorgplicht meebrengt zowel jegens haar cliënten uit hoofde van
de met hen bestaande contractuele verhouding, als ten opzichte van derden met
wier belangen zij rekening behoort te houden op grond van hetgeen volgens
ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt.30

In haar proefschrift uit 2004 beschrijft Van den Heuvel het onder het kopje “de
verantwoordelijkheid van de gesecureerde kredietverlener” als volgt:31

De kredietverlenende crediteur – de bank – heeft naar mijn mening een
zware verantwoordelijkheid ten aanzien van het functioneren van de
onderneming en de belangen van zijn medeschuldeisers. De grondslag
van deze verantwoordelijkheid is, zo bleek in hoofdstuk 6, drieledig. Het feit
dat de bank een zware verantwoordelijkheid toekomt dat zowel het krediet
als de bancaire monitoring worden aangewend in het belang van haar
medeschuldeisers, waarborgt dat de positieve gevolgen van zekerheidsstel-
ling ook daadwerkelijk worden gerealiseerd. Dit maakt dat van een recht-
vaardiging van de negatieve gevolgen van zekerheidsstelling voor de
overige schuldeisers kan worden gesproken. Ten tweede speelt de financiële
afhankelijkheid van de onderneming een rol. De huisbank heeft vaak het lot
van de onderneming in handen. Wanneer zij het krediet opzegt, betekent dit
in de regel het einde van de onderneming. Deze verstrekkende gevolgen
maken dat de bank jegens de andere belanghebbenden bij de continuïteit

29. Zie zijn bijdrage in NTBR 2013/3, Het waarheen en waarvoor van de bancaire zorgplicht.
Bierens is jurist bij Rabobank Nederland en verbonden aan het onderzoekscentrum
Onderneming & Recht van de Radboud Universiteit Nijmegen.

30. Zie voor de betreffende jurisprudentie: Hoge Raad, 9 januari 1998, NJ 1999/285, JOR 1998/
116 (MeesPierson/Ten Bos); Hoge Raad, 23 december 2005, NJ 2006/289, JOR 2006/20
(Safe Haven); Hoge Raad, 27 november 2009, JOR 2010/43 (World Online).

31. N.W.M. van den Heuvel, Zekerheid en voorrang, dissertatie 2004, Boom Juridische
Uitgevers, p. 201.
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van de onderneming een bepaalde verantwoordelijkheid heeft. Tot slot is
van belang dat de relatie tussen de bank en haar kredietnemer zodanig is
dat zij informatie heeft over en invloed heeft op de gang van zaken bij de
onderneming. Het feit dat de bank deze bijzondere positie inneemt, betekent
naar mijn mening dat zij ook verplicht is de mogelijkheden die uit deze
positie voortvloeien niet alleen aan te wenden in haar eigen belang, maar
ook in het belang van medeschuldeisers.

Eerder heeft zij in haar proefschrift al aangegeven dat controle op het handelen
van de bank noodzakelijk is en dat deze toetsing, achteraf, dient plaats te vinden
in een faillissementssituatie, en wel door de curator onder controle van de
rechter-commissaris en, zo nodig, de commissie van schuldeisers.32

Timmerman zegt dit in andere woorden in het hiervoor in de inleiding sub b
weergegeven citaat:

Door deze kennisvoorsprong zullen banken vaak in een betere verhaalspo-
sitie verkeren – dat wil zeggen waar nodig in staat tijdig passende
maatregelen te nemen – in vergelijking met schuldeisers die die kennis en
macht niet hebben. Deze kennisvoorsprong kan ook tegen banken werken.
Vergeleken met onwetende, nietsvermoedende schuldeisers zullen banken
zich aan de vooravond van een faillissement eerder op glad ijs bevinden.
Een bank zal sneller dan andere schuldeisers met een redelijke mate van
waarschijnlijkheid kunnen voorzien dat door een bepaalde rechtshandeling
mede-schuldeisers worden benadeeld.

Een en ander resulteert er in dat vanaf “het omslagpunt” de bank niet meer
(primair) het eigen belang mag behartigen, maar vanwege zijn bijzondere
positie en bijzondere zorgplicht rekening heeft te houden met de belangen
van andere crediteuren. Dat zou bijvoorbeeld kunnen betekenen dat de bank
zeker niet mag bevorderen (of toelaten) dat nog voorraden, waarop eigen-
domsvoorbehoud van leveranciers rust, worden bewerkt/verwerkt of anderszins
goederen, met eigendomsvoorbehoud, nog worden verkocht en worden om-
gezet in debiteuren, zulks ten detrimente van de positie van de eigendoms-
voorbehouders en ten faveure van zijn eigen zekerhedenpositie. Dat betekent
overigens bijvoorbeeld ook dat, als uitgangspunt, de bank – behoudens wanneer
het gaat om reeds verpande debiteuren – crediteringen op de rekening van

32. Zie haar dissertatie p. 172-175.
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gefailleerde ook niet meer mag verrekenen, omdat de bank dan niet meer wordt
geacht te goeder trouw in de zin van artikel 54 Fw te zijn.33

Of en in hoeverre de bank vanaf het omslagpunt wel in voldoende mate
rekening heeft gehouden met de belangen van de medeschuldeisers en niet
teveel het eigen belang heeft gediend, zal dus door de curator moeten worden
onderzocht en getoetst. De, althans in het kader van dit artikel, te beantwoorden
vraag is dan tot welke informatie de curator van de zijde van de bank gerechtigd
is of anders gezegd: tot welke informatie de bank verplicht is. Alvorens in te
gaan op de vraag op welke informatie de curator recht heeft en hoe hij die
informatie zou kunnen verkrijgen, eerst wat prealabele opmerkingen over de
tendensen in literatuur, rechtspraak en wetgeving met betrekking tot informa-
tieverschaffing in het algemeen.

Vooral in Angelsaksische rechtsstelsels bestaan ruime mogelijkheden, zowel
vóór als tijdens een procedure, tot bewijsgaring en het verkrijgen van in-
formatie. De zogeheten discovery of disclosure procedures zijn in die rechts-
telsels gemeengoed. Sedert enige jaren wordt ook in ons rechtsgebied de
tendens tot het verplichten van partijen om mee te werken aan “waarheidsvin-
ding” steeds sterker. Op dit terrein zijn diverse proefschriften verschenen, die –
in het belang van de waarheidsvinding – tenderen naar verdergaande “dis-
closure”-mogelijkheden. Gewezen wordt op de dissertaties van De Bock,34

Sijmonsma,35 Ekelmans36 en Jansen.37 Bovendien werd de jaarvergadering
van de Nederlandse Juristen Vereniging op 8 juni 2012 gewijd aan het
onderwerp “Waarheid en waarheidsvindingen in het recht”, mede aan de
hand van een preadvies van prof. De Groot. In de rechtspraak wordt, niet
alleen door de lagere rechters, maar evenzeer door de Hoge Raad in steeds
ruimere mate een beroep op de exhibitieplicht gehonoreerd.38 Bovendien heeft
de wetgever een wetsvoorstel ingediend, dat er de facto erop neerkomt dat de
thans geldende bepalingen met betrekking tot de exhibitieplicht ex artikel 843a

33. Zie ter zake de onder andere bekende arresten Loeffen/Mees en Hope, Hoge Raad 8 juli
1987, NJ 1988/104; Amro/curatoren THB, Hoge Raad 7 oktober 1988, NJ 1989/449;
Rabobank/Kézér, Hoge Raad 17 februari 2012, NJ 202/605, JOR 2012/234.

34. Tussen waarheid en onzekerheid: over het vaststellen van feiten in de civiele procedure,
dissertatie 2011, serie Burgerlijk Proces & Praktijk, deel XI, Kluwer.

35. Het inzagerecht: artikel 843 a van het Wetboek van Burgerlijk Rechtsvordering, dissertatie
Maastricht, Kluwer 2010.

36. De exhibitieplicht, dissertatie Groningen, Kluwer 2010.
37. Informatieplichten: over kennis en verantwoordelijkheid in contractenrecht en buiten

contractueel aansprakelijkheidsrecht, dissertatie 2012 Leiden, Kluwer 2012.
38. Hoge Raad 8 juni 2012 inzake Abu Dhabi/ABN Amro, JOR 2013/60, alsmede Hoge Raad

26 oktober 2012 inzake X/Theodoor Gilissen Bankiers, JOR 2013/30.
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Rv opnieuw worden geredigeerd en verruimd.39 Het is hier en nu niet de plaats
gedetailleerd in te gaan op wat in de diverse dissertaties, rechterlijke uitspraken
en het wetsvoorstel is aangegeven, maar de juridische – overigens ook de
maatschappelijke – tendens is wel duidelijk: een roep tot verdergaande
disclosure in het belang van een voortgaande waarheidsvinding.

De primair te beantwoorden vraag is tot welke informatie van de zijde van de
bank over al hetgeen in de voorfase vóór het faillissement is gebeurd, de curator
dan gerechtigd is. Uitgangspunt zou moeten zijn dat in het kader van de door de
curator uit te voeren toetsing en het door hem te verrichten onderzoek volledige
openheid van zaken dient te worden gegeven en de bank volledig transparant
dient te zijn over zijn rol in die voorfase. Het spreekt voor zich dat, voor zover
het management van de gefailleerde daarbij betrokken is geweest, ook deze een
belangrijke informatiebron voor de curator zou moeten vormen, doch dat neemt
niet weg dat ook van de bank volledige transparantie kan worden gevraagd,
gebaseerd op zijn betrokkenheid bij de onderneming, zijn bijzondere zorgplicht
en het daaraan noodzakelijk gekoppelde gegeven dat de bank, in ieder geval
vanaf het zogeheten omslagpunt, rekening moet houden met de belangen van
alle betrokkenen (medeschuldeisers) en niet (primair) en (langer) zijn eigen
belang mag dienen.

Vanuit die gedachte van volledige openheid en transparantie zou de curator
aanspraak kunnen maken op (1) gehele openlegging van het dossier van
gefailleerde bij de bank, maar in ieder geval op (2) afschriften van alle
correspondentie en mailwisselingen en gespreksnotities met gefailleerde zelf,
(3) correspondentie en mailwisseling dan wel gespreksnotities met potentiele
overnemers of doorstarters, (4) eventueel in opdracht van de bank ten aanzien
van de failliet gemaakte (evaluatie)rapporten, los van de vraag of die door de
failliet of door de bank zijn betaald, alsmede (5) interne evaluaties en gespreks-
notities van de bank.

Het kan zijn dat een bank niet bereid is openheid van zaken te geven,
bijvoorbeeld omdat men vreest aansprakelijk te worden gesteld. De dan te
beantwoorden vraag is hoe de curator dan toch aan de door hem gewenste
informatie kan komen. Er zijn diverse ingangen:

39. Wetsvoorstel 33 079: Aanpassing van het Wetboek van Burgerlijk Rechtsvordering in
verband met de wijziging van het recht op inzage, afschrift of uittreksel van bescheiden.
Zo wordt o.a. geschrapt de huidige weigeringsgrond de exhibitie moet worden geweigerd als
een behoorlijke rechtsbedeling ook zonder de verschaffing van de bescheiden is gewaar-
borgd. De exhibitie wordt in het nieuwe systeem een gewoon bewijsmiddel, naast alle
andere.
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a. Krachtens artikel 105 Fw is een gefailleerde verplicht de curator alle door
deze gewenste inlichtingen te verschaffen. In geval van een rechtspersoon
geldt deze verplichting, op grond van artikel 106 Fw, ook voor de
bestuurder van de gefailleerde rechtspersoon respectievelijk (indien de
bestuurder een rechtspersoon is) voor diens bestuurder. Daarnaast dient ook
de feitelijk leidinggevende als bestuurder in de zin van artikel 106 Fw te
worden aangemerkt.40 Dat (iemand van) de bank als feitelijk leidingge-
vende in een onderneming zal worden aangemerkt zal waarschijnlijk zelden
of nooit voorkomen, maar er zijn natuurlijk wel situaties denkbaar dat de
facto de bestuurder door de bank buiten spel wordt gezet en zodanig onder
curatele van de bank wordt geplaatst dat deze als feitelijk leidinggever zou
kunnen worden aangemerkt.

b. Op grond van artikel 66 Fw is de rechter-commissaris bevoegd, ter
opheldering van alle omstandigheden van het faillissement, getuigen te
horen of een onderzoek van deskundigen te bevelen. In dat kader heeft de
rechter-commissaris een ruime bevoegdheid en is het onderzoeksterrein
ruim. Zoals de Hoge Raad in 2006 al oordeelde41 dient het verhoor ertoe de
rechter-commissaris – en met hem de curator – door het horen van getuigen
in staat te stellen ten aanzien van alle omstandigheden die het faillissement
betreffen opheldering te verkrijgen. Zoals Wuisman aangaf42 betreft dat
ook de onderhandelingen die enkele maanden voorafgaande aan het
faillissement zijn gevoerd in het kader van een mogelijke overname van
de activiteiten en de daarbij uitgevoerde due diligence onderzoeken. Hij
benadrukt dat het deelgenoot maken van de rechter-commissaris van het
verkregen beeld van de financieel-economische situatie van de later ge-
failleerde, voordat die faillissementen werden uitgesproken

……….dienstig kan zijn voor het verkrijgen door de rechter-commissaris
en de curator van een beter inzicht in de achtergrond, meer in het
bijzonder van de oorzaak of oorzaken, van de faillissementen. [……..]
Dat inzicht kan op zijn beurt weer van nut zijn voor het gestalte geven
aan het beheer en de vereffening van de failliete boedels. [……….]
Onder] “alle omstandigheden het faillissement betreffende” is mede te
begrijpen de financieel/economische situatie van (het bedrijf van) de
failliet vlak voor het uitspreken van het faillissement.

40. Zie o.a. Wessels Insolventierecht, deel IV, nr. 4406, alsmede rechtbank ’s-Hertogenbosch
9 september 1981, NJ 1982/131.

41. Hoge Raad 6 oktober 2006, NJ 2010/184; Zie ter zake ook Hoge Raad 17 mei 2013, ECLI:
NL:HR:2013:BZ3645 en de daaraan voorafgaande conclusie van de advocaat-generaal
Wuisman van 1 maart 2013, ECLI:NL:PHR:2013:BZ3645.

42. Zie de in de vorige noot bedoelde conclusie sub 2.10 en 2.11.
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Kortom, artikel 66 Fw geeft de curator ruime mogelijkheden tot informa-
tieverwerving.

c. Een andere ingang is de exhibitieplicht op grond van het huidige artikel
843a Rv (binnenkort te vervangen door de nieuwe en ruimere artikelen
162a-162c Rv). Op basis van dit artikel heeft de curator de mogelijkheid
om, ervan uitgaande dat hij daarbij een rechtmatig belang heeft, bepaalde
bescheiden op te vorderen.
Mede gezien de strekking van hetgeen hiervoor is gezegd met betrekking
tot artikel 66 Fw zal dat rechtmatig belang van de curator relatief snel
aanwezig zijn. De curator dient onderzoek te verrichten naar de aanleiding
en oorzaken van het faillissement. Als hij “ter opheldering van alle
omstandigheden aangaande het faillissement” middels de rechter-
commissaris daarover getuigen in het kader van artikel 66 Fw kan doen
horen dan lijkt het rechtmatig belang ook bij het opvragen van diverse
bescheiden een gegeven.
Naast het hebben van een rechtmatig belang geldt als criterium dat afschrift
kan worden gevraagd van bepaalde bescheiden. De rechtspraak lijkt
hieraan steeds minder eisen te stellen. In de lagere rechtspraak werd er al
wel vanuit gegaan dat dit begrip niet al te strikt moest worden uitgelegd. In
een uitspraak van de rechtbank Rotterdam43 vorderde een curator van een
derde (niet zijnde de bank) alle dagafschriften op van diens bankrekening,
omdat de curator vermoedde dat daarop betalingen binnen waren gekomen
die bestemd waren voor de gefailleerde.44 Zijn vordering werd toege-
wezen. In 2011 nog wees de Hoge Raad45 een vordering af omdat hij een
verzoek tot afschrift van “alle bescheiden uit de periode september 1992 tot
en met juni 1994 waarover Meropa en Fyffes beschikken” te ruim en te
weinig specifiek vond. Echter, in 2012 oordeelde de Hoge Raad,46 in een
zaak tussen een ex-werknemer en Theodoor Gilissen Bankiers, dat een
vordering tot afschrift van “alle correspondentie van de bank met AFM
naar aanleiding van een bepaald dossier, eventuele door de AFM opge-
maakte rapporten en opgelegde (handhavings)maatregelen daaronder be-
grepen”, als voldoende bepaald zou moeten worden beschouwd. Kort
voordien had de Amsterdamse rechtbank,47 in kort geding, in een geschil
tussen curatoren en KPMG geoordeeld dat KPMG gehouden was aan de

43. Rechtbank Rotterdam 24 februari 2010, ECLI:NL:RBROT:2010:BL5639.
44. Zie ter zake ook president rechtbank ’s-Gravenhage 17 november 1995, KG 1995/436,

waarin een dergelijke vordering van de curator tot inzage van dagafschriften van derden
werd toegewezen op basis van artikel 8 van het toenmalige Wetboek van Koophandel.

45. Hoge Raad 18 november 2011 inzake ISG Holding en STC Interfinans/ o.a. Meropa en
Fyffes, RvdW 2011/1422, ECLI:NL:HR:2011:BS1706; zie aldaar rechtsoverweging 3.5.2.

46. Hoge Raad 26 oktober 2012, JOR 2013/30 m.n. Jansen..
47. Rechtbank Amsterdam 27 maart 2012, JOR 2012/168 m.n. Jansen.

M.J.M. Franken

106



curatoren een afschrift te verstrekken van “het volledige accountantsdos-
sier, voor zover nog niet verstrekt, inclusief de interne stukken, waar nodig
met toelichting”.48 Ergo: de curator zou dus, ook via dit artikel, “alle
bescheiden in het dossier van de bank betreffende gefailleerde” in beginsel
moeten kunnen opeisen.
Voorts geldt als criterium dat men partij moet zijn bij een rechtsbetrekking.
Doch ook dit lijkt voor de curator van de gefailleerde in zijn verhouding tot
een bank een gegeven.
Resumerend: ook artikel 843a Rv, en zeker ook na de aanstaande wets-
wijziging, die een verruiming beoogt, zou de curator voldoende ingang
moeten bieden om volledige opheldering te krijgen over de rol van de bank
in de voorfase van het faillissement.

d. Een andere ingang zou artikel 6:162 BW kunnen zijn. In een kwestie,
beslecht door de rechtbank te Leeuwarden,49 vorderde een curator van de
Friesland Bank een rapport dat de bank over de latere gefailleerden had
doen maken. De rechtbank oordeelde dat de bank handelde in strijd met de
haar betamende zorgvuldigheid door een dergelijk rapport niet aan de
curator van de inmiddels in staat van faillissement verkerende vennoot-
schappen te verstrekken.

f. Een andere mogelijkheid voor de curator om de nodige informatie af te
dwingen is natuurlijk het voorlopig getuigenverhoor, terwijl hij in eventu-
ele procedures een beroep kan doen op de inlichtingenplicht van artikel 21
Rv en hij op grond van artikel 22 Rv de rechter kan verzoeken bepaalde
bescheiden te doen overleggen.

Op grond van al het vorenstaande moge duidelijk zijn dat de curator meerdere
mogelijkheden heeft om van de bank informatie ten aanzien van de fase vóór
het faillissement te verkrijgen, indien de bank niet bereid zou zijn op vrijwillige
basis deze informatie met de curator te delen.

5. Tot slot

In deze bijdrage is onderzocht welke informatieplichten er zijn van een bankier
jegens de curator van een door de bank gefinancierde onderneming. Drie
onderwerpen zijn daarbij aan bod gekomen. De eerste twee, betrekking

48. Overigens wees reeds in 1993 de president van de rechtbank te Breda een dergelijke
vordering toe, ingesteld door de bewindvoerder in de surseance van Van Gils Holding
Roosendaal tegen Deloitte & Touche, zonder dat daaraan bijvoorbeeld artikel 843a Rv ter
grondslag was gelegd. President rechtbank Breda 16 december 1993, KG 1994/57.

49. Rechtbank Leeuwarden 6 juli 2005, ECLI:NL:RBLEE:2005:AT9151, inzake Heuzeveldt/
Friesland Bank.
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hebbend op mutaties van bankrekeningen na faillietverklaring en op de
informatieplichten bij en in het kader van de verzilvering van zekerheden,
lijken zo vanzelfsprekend dat die eigenlijk niet besproken hadden hoeven
worden, ware het niet dat de indruk bestaat dat sommige curatoren hiermee al te
makkelijk omgaan en zich onvoldoende bewust zijn van het feit dat het wel
degelijk in het belang van de boedel is of kan zijn de betreffende informatie van
de bank te ontvangen.

Ten aanzien van het derde onderdeel, de informatieplichten van de bank over
hetgeen de bank in de voorfase van het faillissement wel en niet heeft gedaan,
bestaat in insolventieland tot op heden wellicht minder common sense. Maar
gezien de toenemende maatschappelijke roep om transparantie, gepaard gaande
met de juridische tendens tot grote nadruk op waarheidsvinding en disclosure
van documenten en overige informatie, valt te verwachten dat ook dit onderdeel
in toenemende mate de agenda van curatoren zal kunnen of hebben te bepalen.
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De informatieplicht van de curator jegens de crediteur
met een eigendomsvoorbehoud of een pandrecht op een
roerende zaak

A.J. VERDAAS1

1. Inleiding

1. Sinds het arrest Hamm q.q./ABN AMRO is duidelijk dat op de curator de
verplichting rust om aan de houder van een stil pandrecht op een vordering op
naam de informatie te verstrekken waarover de curator beschikt en die de
pandhouder nodig heeft om mededeling van zijn pandrecht aan de schuldenaar
van de vordering te kunnen doen en de inning van de vordering ter hand te
kunnen nemen.2 Ook de crediteur met een voorbehouden zekerheidseigendom
van of een stil pandrecht op een roerende zaak kan behoefte hebben aan
informatie die hem in staat stelt om zijn rechten uit te oefenen. Rust op de
curator ook de verplichting om aan zo een eigenaar of pandhouder dergelijke
informatie waarover hij beschikt te verstrekken? Over die vraag gaat deze
bijdrage.

2. Ik zal hierna de terminologie “de informatiebehoefte van de houder van een
zekerheidsrecht op een roerende zaak”, respectievelijk “de informatieplicht van
de curator jegens de houder van een zekerheidsrecht op een roerende zaak”
gebruiken. Ik maak, tenzij anders aangegeven, geen onderscheid tussen een
voorbehouden zekerheidseigendom en een stil pandrecht. Ik negeer dat onder-
scheid niet alleen omwille van de leesbaarheid, maar ook omdat voor de
onderzoeksvraag de voorbehouden zekerheidseigendom en het pandrecht op
een roerende zaak over één kam geschoren mogen worden.3

3. Literatuur en jurisprudentie over de vraag of op de curator een informatie-
plicht jegens de houder van een zekerheidsrecht op een roerende zaak rust, zijn

1. De auteur is advocaat en werkzaam bij Bosselaar & Strengers Advocaten en Onderzoek-
centrum Onderneming & Recht, Radboud Universiteit Nijmegen.

2. HR 30 oktober 2009, LJN BJ0861, JOR 2009, 341 m.nt. W.J.M. van Andel, NJ 2010,
96 m.nt. F.M.J. Verstijlen.

3. Zie nader par. 3 hierna.
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schaars. De vraag is wel opgeworpen door Verstijlen.4 Hij komt, voorzichtig en
vrij summier gemotiveerd, tot de conclusie dat de curator een crediteur met een
bijzonder recht, zoals een voorrecht of een eigendomsrecht, indien de curator
weet of moet weten dat die crediteur van dat recht onkundig is, wel van dat
recht op de hoogte moet stellen, maar geen gegevens hoeft te verschaffen
teneinde hem in staat te stellen om zijn recht uit te oefenen.5 Hof Arnhem
betrekt, in een arrest gewezen in een geschil tussen een curator en een crediteur
betreffende een eigendomsvoorbehoud, de volgende, niet gemotiveerde en
mede daarom nogal apodictische stelling:

“Het behoort (…) tot de taak van de curator om de crediteur te voorzien van
de door deze verlangde gegevens om zijn eigendomsrecht uit te oefenen.”6

4. Mede vanwege het gebrek aan geschreven rechtsbronnen kies ik als
voornaamste onderzoeksmethode voor interne rechtsvergelijking. Ik zal, voor
zover ik dat voor de beantwoording van de onderzoeksvraag relevant acht, het
pandrecht op een vordering op naam vergelijken met een zekerheidsrecht op
een roerende zaak. Vervolgens zal ik nagaan of de gevonden overeenkomsten
en verschillen, alsmede de argumenten waarmee de informatieplicht van de
curator jegens de houder van een pandrecht op een vordering op naam is
gemotiveerd, aanleiding zijn om een informatieplicht van de curator jegens de
houder van een zekerheidsrecht op een roerende zaak aan te nemen.

5. Dat leidt tot de volgende opbouw van deze bijdrage. Om te beginnen zal ik,
in paragraaf 2, nagaan aan welke informatie van de curator de houder van een
zekerheidsrecht op een roerende zaak, tijdens het faillissement van zijn
schuldenaar, behoefte zal kunnen hebben. In paragraaf 3 ga ik na wat de –

voor de onderzoeksvraag relevante – overeenkomsten en verschillen zijn tussen
een pandrecht op een roerende zaak en een voorbehouden eigendom. In
paragraaf 4 komen de overeenkomsten en verschillen tussen het pandrecht
op een vordering op naam enerzijds en een zekerheidsrecht op een roerende
zaak anderzijds aan bod. In paragraaf 5 behandel ik de inhoud van de
informatieplicht van de curator jegens de houder van een pandrecht op een
vordering. In paragraaf 6 bespreek ik de argumenten waarmee de informatie-
plicht van de curator jegens de houder van een pandrecht op een vordering is

4. F.M.J. Verstijlen, ‘Bouwen aan het pandrecht’, in: Grietje de Jong e.a. (red.), Markante
Analyses. Opstellen aangeboden aan Mark Wissink op 17 december 2009, Den Haag: Boom
Juridische uitgevers 2009 (hierna: Verstijlen 2009), p. 196-197 en in nr. 6 van zijn noot in de
NJ onder het arrest Hamm q.q./ABN AMRO.

5. F.M.J. Verstijlen, ‘Wat niet weet, deert. Informatierechten van schuldeisers’, TvI 2010, 33,
p. 210-211.

6. R.o. 6 in Hof Arnhem 31 maart 2009, LJN BI2394, JOR 2009, 181 (Klomp q.q./PWG).
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gemotiveerd. In paragraaf 7 zal blijken dat de argumenten voor de informatie-
plicht jegens de houder van een pandrecht op een vordering en de overeen-
komsten en verschillen tussen een pandrecht op een vordering enerzijds en een
zekerheidsrecht op een roerende zaak anderzijds aanleiding zijn om een
informatieplicht van de curator jegens de houder van een zekerheidsrecht op
een roerende zaak aan te nemen. Paragraaf 8 gaat over de inhoud van die
informatieplicht. In paragraaf 9 behandel ik de vragen of van de curator kan
worden verlangd dat hij actief naar voor de zekerheidsgerechtigde relevante
informatie op zoek gaat en daarbij gebruik maakt van specifiek aan hem
toekomende bevoegdheden om informatie over een in zekerheid gegeven
vordering of roerende zaak te vergaren en met de houder van een zekerheids-
recht daarop te delen. In paragraaf 10 trek ik enkele conclusies. Buiten
beschouwing laat ik de mogelijkheid dat een informatieplicht van de curator
jegens een zekerheidsgerechtigde conflicteert met een op de curator rustende
geheimhoudingsplicht.

2. De informatiebehoefte van de houder van een zekerheidsrecht op
een roerende zaak

6. Om zijn zekerheidsrecht op een roerende zaak die hij niet in zijn macht
heeft uit te kunnen oefenen, zal de zekerheidsgerechtigde die zaak om te
beginnen willen revindiceren of in vuistpand nemen.7 Hij kan daarbij op twee
problemen stuiten die mogelijk kunnen worden opgelost door verstrekking aan
hem van informatie waarover de curator van de schuldenaar mogelijk beschikt.
Eén probleem dat zich kan voordoen, is dat hij niet weet waar de zaak zich
bevindt. De aard van een roerende zaak brengt met zich mee dat deze kan
worden verplaatst, zodat goed voorstelbaar is dat de zaak zich bevindt op een
niet aan de zekerheidsgerechtigde bekende plaats.

7. Een ander, door informatieverstrekking door de curator mogelijk oplosbaar,
probleem waardoor revindicatie of invuistpandneming van een roerende zaak
onmogelijk kan zijn, is oneigenlijke vermenging. Daarvan is sprake als de zaak
waarop de zekerheidsgerechtigde een aanspraak als eigenaar of pandhouder
heeft zich bevindt tussen identieke, niet van die zaak te onderscheiden zaken.
Houdt de curator de vermengde zaken, dan geldt een gecombineerd bewijs-
vermoeden waardoor hij vermoed wordt van al die zaken de bezitter en de
eigenaar te zijn. Op de pandhouder of zekerheidseigenaar rust de bewijslast om
aan te tonen op welke goederen zijn rechten rusten.8

7. Zie art. 5:2 BW voor revindicatie en art. 3:237 lid 3 BW voor invuistpandneming.
8. Zie art. 3:109 en 3:119 lid 1 BW.
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8. De zekerheidsgerechtigde die niet beschikt over de gegevens die hem in staat
stellen om aan te wijzen van welke specifieke zaak hij eigenaar of pandhouder
is, de gegevens die hem als eigenaar of pandhouder van ‘zijn’ zaak legitimeren,
zal het bewijsvermoeden niet kunnen weerleggen. Hij verliest daardoor niet zijn
eigendom of zijn pandrecht, maar omdat zijn gestelde eigendom of pandrecht
niet vast zal komen te staan, zal hij de zaak niet kunnen revindiceren of in
vuistpand nemen.9

9. Mogelijk beschikt de curator over de informatie die de zekerheidsgerechtigde
nodig heeft om te kunnen revindiceren of om tot invuistpandneming te kunnen
overgaan. Voorstelbaar is dat dergelijke gegevens te vinden zijn in de door de
curator onder zich genomen administratie van de gefailleerde,10 uit de aan de
gefailleerde gerichte, maar door de curator ontvangen en geopende post,11 of
dat (een bestuurder van) de gefailleerde die gegevens aan de curator, maar niet
aan de zekerheidsgerechtigde heeft verschaft.12

10. In veel gevallen zal ook dergelijke informatie er niet toe leiden dat de
zekerheidsgerechtigde ‘zijn’ zaken weet aan te wijzen, maar geheel academisch
is deze kwestie niet, zoals uit het volgende voorbeeld moge blijken.

Voorbeeld

11. De uitgever van de INSOLAD-jaarbundel 2013 levert aan een juridische
boekhandel 10 exemplaren van deze bundel. De boekhandelaar legt deze op de
toonbank. Hij verwacht veel meer exemplaren te kunnen verkopen en bestelt
nog 30 exemplaren bij het Centraal Boekhuis. Die exemplaren worden onder
eigendomsvoorbehoud geleverd en door de boekhandelaar in zijn magazijn
opgeslagen. Als de boekhandelaar failleert heeft hij pas 2 exemplaren van de
bundel verkocht. Dit zijn 2 door de uitgever geleverde exemplaren. De dertig
door het Centraal Boekhuis geleverde exemplaren liggen nog in het magazijn.
De boekhandelaar heeft de curator verteld dat alle boeken in zijn magazijn zijn
geleverd door het Centraal Boekhuis. Een dag later vertrekt de boekhandelaar

9. Zie in verband met oneigenlijke vermenging en de daarmee verband houdende bewijs-
perikelen voor personen met een goederenrechtelijke aanspraak, zoals eigendom of een
pandrecht, op een of meer van de oneigenlijk vermengde zaken: HR 12 januari 1968, LJN
AC2286, NJ 1968, 274 m.nt. H. Drion (Teixeira de Mattos), HR 17 juni 1994, LJN ZC1398,
NJ 1994, 671 (Gielkens/Gielkens), HR 4 december 1998, LJN ZC2796, NJ 1999, 549 m.nt.
WMK (Potharst/Serrée), F.M.J. Verstijlen, ‘Oneigenlijke vermenging tussen art. 3:109/119
BW en 150 Rv’, in: S.C.J.J. Kortmann e.a. (red.), Onderneming en 10 jaar nieuw Burgerlijk
Recht (Serie Onderneming en Recht deel 24), Deventer: Kluwer 2002, p. 457-478.

10. Vgl. art. 92 Fw.
11. Vgl. art. 14 lid 1 jo. 99 lid 1 Fw.
12. Vgl. art. 105, voor de bestuurder van de gefailleerde jo. art. 106 Fw.
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met de noorderzon. Het Centraal Boekhuis zal uitsluitend aan de hand van
de bij de curator bekende informatie in staat zijn om zich als eigenaar van
30 exemplaren van de INSOLAD-jaarbundel 2013 te legitimeren.

3. Pandrecht op een roerende zaak versus voorbehouden eigendom

12. Zijn er, voor de informatiebehoefte van de houder van een zekerheidsrecht
op een roerende zaak jegens de curator relevante, overeenkomsten en ver-
schillen tussen een pandrecht op een roerende zaak en een voorbehouden
eigendom? Beide figuren dienen hetzelfde doel, te weten zekerheid voor de
crediteur. Die zekerheid bestaat eruit dat hij, althans voor het bedrag dat de
roerende zaak opbrengt, voldoening van zijn vordering verkrijgt, ook in geval
van faillissement van zijn schuldenaar, doordat hij (voor het deel van de
vordering dat door de opbrengst wordt gedekt) niet concurreert met ‘gewone’
crediteuren en, in geval van het faillissement van zijn schuldenaar, zijn recht
kan uitoefenen buiten het faillissement om, derhalve zonder zijn vordering ter
verificatie bij de curator te hoeven indienen en zonder uitdeling te hoeven
afwachten. In beide figuren heeft de zekerheidsgerechtigde zo’n positie op
grond van zijn goederenrechtelijke aanspraak op het onderpand.13

13. Verschillend zijn de wijzen waarop de zekerheidsgerechtigde zijn zekerheid
kan uitoefenen. De zekerheidseigenaar kan zijn eigendom van de (jegens hem
tekortschietende) schuldenaar revindiceren.14 De koopovereenkomst met zijn
schuldenaar wordt daardoor ontbonden. Daardoor wordt de schuldenaar bevrijd
van zijn verplichting tot betaling van de koopsom. De zekerheidseigenaar
verliest zijn met die verbintenis corresponderende vordering op de schuldenaar,
maar kan zijn eigendom opnieuw verkopen en overdragen.15

14. De pandhouder is bevoegd om afgifte van de zaak te vorderen van de
schuldenaar, indien deze jegens hem tekortschiet of de pandhouder goede grond
heeft te vrezen dat hij dat zal gaan doen.16 De pandhouder is bevoegd de in zijn
macht of in de macht van een derde gebrachte zaak te executeren indien de

13. Vgl. voetnoot 20 van de conclusie van A-G Wuisman vóór het arrest Hamm q.q./ABN
AMRO.

14. Vgl. art. 3:92 lid 2 jo. 5:2 BW.
15. Zie bijvoorbeeld Mon. Nieuw BW B-6c 1998 (Reehuis), par. 52 en G.G. Boeve, Eigen-

domsvoorbehoud buiten en in faillissement, Tilburg: Celsius juridische uitgeverij 2007, par.
2.14. Vergelijk ook de regeling van de huurkoop, Afdeling 2, Titel 5, Boek 7A BW, in het
bijzonder art. 1576s.

16. Vgl. art. 3:237 lid 3 BW.
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schuldenaar jegens hem in verzuim is, om vervolgens zijn vordering op de
schuldenaar op de opbrengst te verhalen.17

15. Het komt mij voor dat die verschillen voor de informatiebehoefte van de
zekerheidsgerechtigde en de mogelijke informatieplicht van de curator niet
relevant zijn. De informatiebehoefte van de zekerheidsgerechtigde en de
mogelijke informatieplicht van de curator zien in beide gevallen op het kunnen
achterhalen van de verblijfplaats van de zaak en op het kunnen aantonen dat het
recht van de zekerheidsgerechtigde die specifieke zaak betreft. Het recht dat hij
uit hoopt te kunnen oefenen is in beide gevallen een goederenrechtelijke
aanspraak op een zaak.

4. Pandrecht op een vordering versus een zekerheidsrecht op een
roerende zaak

16. Zijn er, voor de informatiebehoefte van de zekerheidsgerechtigde jegens de
curator relevante, overeenkomsten en verschillen tussen een pandrecht op een
vordering en een zekerheidsrecht op een roerende zaak? De houder van een
pandrecht op een vordering heeft eenzelfde bijzondere verhaalspositie als de
houder van een zekerheidsrecht op een roerende zaak: hij kan zich, met
voorbijgaan aan aanspraken van crediteuren die niet in een bijzondere ver-
haalspositie verkeren en met voorbijgaan aan het faillissement van zijn
schuldenaar, verhalen op zijn onderpand, de verpande vordering, op grond
van een goederenrechtelijke aanspraak daarop.

17. Verschillend zijn het onderpand, het verhaalsobject, en de daarmee samen-
hangende verschillen in de wijzen waarop het onderpand te gelde kan worden
gemaakt. Een roerende zaak kan te gelde worden gemaakt door deze
te verkopen.18 Ook de houder van een pandrecht op een vordering kan
de vordering door verkoop te gelde maken. Hij kan er ook voor kiezen om
de vordering te innen.19 Kiest de pandhouder voor verkoop, dan is nadat hij de
vordering heeft geleverd en de koopsom heeft ontvangen de tegeldemaking wat
hem betreft voltooid. De koper zal op zijn beurt de vordering te gelde willen
maken. Ook hij kan dat zowel doen door de vordering te innen als door deze te
verkopen en te leveren. Vroeg of laat zal de vordering echter geïnd moeten
kunnen worden, wil deze vermogenswaarde hebben. Een pandrecht op een
vordering heeft uitsluitend waarde als de voor de inning noodzakelijke

17. Vgl. art. 3:248 lid 1 BW.
18. De zekerheidseigenaar kan dat doen volgens de algemene regels voor koop, een pandhouder

dient daarbij de bijzondere executiebepalingen in art. 3:248 e.v. BW na te leven.
19. Zie art. 3:246 BW.
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informatie beschikbaar is of erop mag worden vertrouwd dat deze zo nodig
beschikbaar zal komen. Noodzakelijk is in ieder geval informatie die leidt naar
de debiteur van de vordering: wie is hij en hoe kan ik hem bereiken?

5. De inhoud van de informatieplicht van de curator jegens de houder
van een pandrecht op een vordering

18. In zijn arrest Hamm q.q./ABN AMRO heeft de Hoge Raad over de inhoud
van de informatieplicht van de pandgever en de curator het volgende over-
wogen:

“(…) de curator [dient], zoals buiten faillissement de pandgever, de
pandhouder op diens verlangen alle informatie [te verstrekken] aangaande
(de debiteuren van) de verpande vorderingen waarover hij de beschikking
heeft en die de pandhouder nodig heeft teneinde de in art. 3:246 lid 1,
tweede volzin, genoemde mededeling te doen en de inning van de betrokken
vorderingen ter hand te nemen.”

19. Was de Hoge Raad altijd maar zo duidelijk: de curator kan er niet mee
volstaan om de pandhouder te voorzien van de contactgegevens van de debiteur
zodat hij mededeling van zijn pandrecht kan doen. De curator moet de
pandhouder alle voor de inning relevante informatie geven waarover hij
beschikt.20 Dat de informatieverplichting zo ruim is, valt positief te waarderen.
Zou de curator kunnen volstaan met het verschaffen van contactgegevens van
de debiteur van de vordering, eventueel aangevuld met summiere informatie
over de vordering zoals een kopie van een factuur, dan zou de pandhouder niet
steeds optimaal zijn toegerust om de vordering te innen, bijvoorbeeld niet
indien de debiteur de vordering betwist en de curator beschikt over informatie
waardoor die betwisting kan worden weerlegd. Heeft de pandhouder medede-
ling van zijn pandrecht aan de debiteur gedaan dan is de curator niet langer
inningsbevoegd. Het is niet de curator, maar de pandhouder die bevoegd is om
met de debiteur het debat over het bestaan en de hoogte van de vordering te
voeren.21 Zowel de boedel als de pandhouder, indien hij geen surplus aan
zekerheden heeft, heeft belang bij een zo hoog mogelijke opbrengst van de
vordering. Om dat doel te bereiken, is noodzakelijk dat de curator alle voor de
inning relevante informatie deelt met de pandhouder.

20. In die zin: Rechtbank Rotterdam 15 maart 2011, LJN BP9091, JOR 2011, 269 (Infraspe-
cials).

21. Zie art. 3:246 lid 1 jo. lid 3 BW.
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20. Duidelijk is ook dat de curator er niet mee kan volstaan om de pandhouder
informatie te geven over de vordering of vorderingen waarvan de pandhouder
weet dat daarop zijn pandrecht of pandrechten rusten, bijvoorbeeld omdat de
pandgever hem die informatie heeft verschaft. De curator zal de pandhouder
ook moeten voorzien van informatie over vorderingen waarop ten behoeve van
hem pandrechten zijn gevestigd, maar waarvan de pandhouder het bestaan niet
kent totdat de curator hem daarover informeert. Dit volgt niet alleen uit de
hierboven geciteerde overweging, maar ook uit de feitelijke context van die
overweging, zoals weergegeven in het arrest: het was de bank juist te doen om
informatie over de vorderingen die mogelijk aan de bank waren verpand, maar
waarover de bank geen enkele informatie had.22 Gegeven de soepele vesti-
gings- en bepaalbaarheidsvereisten die gelden voor stille pandrechten op
vorderingen en de praktijk bij banken en factormaatschappijen om dagelijks
pandrechten te (doen) vestigen op alle voor verpanding vatbare vorderingen van
alle kredietnemers die zich daartoe hebben verbonden, is het eerder regel dan
uitzondering dat die situatie zich voordoet.23

6. Argumenten voor de informatieplicht van de curator jegens de
houder van een pandrecht op een vordering

21. In zijn arrest Hamm q.q./ABN AMRO heeft de Hoge Raad de informatie-
plicht van de curator jegens de houder van een pandrecht op een vordering als
volgt gemotiveerd:

“Deze verplichting inlichtingen te verschaffen vloeit voort uit de aard en
strekking van het stil pandrecht op vorderingen op naam in verband met de in
art. 3:246 lid 1 en 4 BW genoemde rechtsgevolgen die zijn verbonden aan
mededeling van het stil pandrecht door de pandhouder aan de debiteur van de
verpande vordering, te weten het ontstaan van de nagenoeg exclusieve
bevoegdheid van de pandhouder om in en buiten rechte – en in geval van
faillissement van de pandgever: alsof dit er niet was (art. 57 Fw) – voldoening
van de verpande vordering te eisen en betalingen in ontvangst te nemen. Zou
immers de genoemde verplichting van de gefailleerde pandgever en van de
curator inlichtingen te verschaffen niet worden aangenomen dan zou de
uitoefening van die bevoegdheden grotendeels illusoir worden, met als gevolg
dat de mogelijkheid om overeenkomstig art. 3:239 stil pandrecht te vestigen in
de kern zou worden aangetast.”24

22. Zie r.o. 3.2.1.
23. Zie ook de volgende paragraaf.
24. R.o. 4.2.1.
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22. De Hoge Raad zegt hier (onder meer) dat:
a) het doel van de informatieplicht van de curator (en van de pandgever) is het

in staat stellen van de pandhouder om zijn pandrecht, ook in geval van
faillissement van de pandgever, uit te oefenen; en

b) het doel van uitoefening van het pandrecht het middel van de informatie-
plicht heiligt omdat het doel anders grotendeels onbereikbaar wordt.

23. Dat de informatieplicht ertoe kan bijdragen dat de pandhouder zijn
bevoegdheden kan uitoefenen is duidelijk; zie ook hetgeen ik over de
informatiebehoefte van de houder van een pandrecht op een vordering in de
vorige paragrafen heb opgemerkt. Dat uitoefening, door de pandhouder, van
zijn bevoegdheden grotendeels illusoir zou worden als de, uit het pandrecht
voortvloeiende, informatieplicht die ook rust op de curator niet zou bestaan is
op het eerste gezicht wat zwaar aangezet. De pandhouder zou immers met de
pandgever kunnen overeenkomen dat deze hem voorziet van alle informatie die
hij nodig heeft om zijn pandrecht te kunnen uitoefenen. De prudente pand-
houder die zo’n beding heeft gemaakt, zal in veel gevallen geen informatie van
de curator meer nodig hebben.

24. Anderzijds is het wel degelijk een illusie dat pandhouders op grond van zo
een beding op het moment van faillietverklaring van de pandgever steeds zullen
beschikken over alle informatie die zij nodig hebben om alle verpande
vorderingen te kunnen innen. Daar zijn twee redenen voor. De eerste reden
zijn de soepele vestigings- en bepaalbaarheidsvereisten die gelden voor stille
pandrechten op vorderingen. Het is daardoor zeer eenvoudig om dagelijks stille
pandrechten te vestigen op alle vorderingen die alle pandgevers van een
bepaalde pandhouder hebben of rechtstreeks zullen verkrijgen uit op de
betreffende dag bestaande rechtsverhoudingen. Het is daardoor mogelijk – en
inmiddels gebruikelijk – dat een bank of een factormaatschappij, als gevol-
machtigde van alle kredietnemers die haar hebben beloofd pandrechten te
zullen vestigen op al hun vorderingen, door het doen opmaken van één
authentieke of het opmaken en doen registreren van één onderhandse akte,
stille pandrechten vestigt op alle vorderingen van al die kredietnemers die ten
tijde van het opmaken of registreren van de akte bestaan of rechtstreeks zullen
worden verkregen uit een dan reeds bestaande rechtsverhouding.25

25. Dit volgt uit art. 3:239 lid 1 BW en een aantal arresten van de Hoge Raad. Zie met name HR
20 september 2002, LJN AE7842, JOR 2002, 211 m.nt. N.E.D. Faber, NJ 2004, 182 m.nt.
WMK (Mulder q.q./Rabobank), HR 3 februari 2012, LJN BT6947, NJ 2012, 261 m.nt.
F.M.J. Verstijlen, JOR 2012, 200 m.nt. B.A. Schuijling (Dix q.q./ING) en HR 1 februari
2013, LJN BY4134, NJ 2013, 156 m.nt. F.M.J. Verstijlen, JOR 2013, 155 m.nt. N.E.D.
Faber en B.A. Schuijling (Van Leuveren q.q./ING).
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25. Het is een illusie dat zo een bank of factormaatschappij, binnen praktische
grenzen, bij elke aldus verrichte vestigingshandeling kan beschikken over de
voor het doen van mededeling van al die pandrechten vereiste gegevens.
Daarbij past dat de pandhouder recht heeft op de informatie die hem in staat
stelt om zijn rechten ook daadwerkelijk uit te oefenen. Door de informatieplicht
van de curator jegens de pandhouder wordt recht gedaan aan de figuur van het
pandrecht op vorderingen op naam zoals we die thans kennen.26

26. Dat leidt er in de praktijk toe dat uitsluitend vorderingen van een pandgever
die nog tijdens zijn faillissement ontstaan niet met een pandrecht zijn belast en
‘in de boedel vallen’.27 Men kan dat ongewenst vinden omdat de balans tussen
enerzijds houders van pandrechten op vorderingen en anderzijds de ‘gewone’
faillissements- en zelfs boedelcrediteuren te zeer is doorgeslagen in het
voordeel van pandhouders. Sleutelen aan de informatieplicht van de curator
lijkt mij niet het juiste middel om die balans meer in evenwicht te brengen. De
uitkomsten zouden voor de balans tussen de pandhouder en de andere
crediteuren per geval zeer uiteenlopend zijn. Dat is onwenselijk. Een verde-
lingsvraagstuk zoals dit zou men, als daar aanleiding toe zou zijn, moeten
oplossen door aan andere verdeelsleutels te draaien. Eén mogelijke verdeel-
sleutel bestaat uit de vestigingsvereisten. Een andere mogelijke verdeelsleutel is
de verdeling van de opbrengst; ik verwijs naar de voorstellen die zijn gedaan
om separatisten te verplichten tot afdracht aan de boedel van een percentage
van de door hen gerealiseerde opbrengst.28

27. De tweede reden waarom het een illusie is dat een pandhouder ten laatste op
het moment van faillietverklaring van een pandgever steeds zal beschikken over
de voor de daadwerkelijke inning van alle verpande vorderingen vereiste
informatie, is dat voor een adequate inning veel meer gegevens nodig kunnen
zijn dan de informatie dat de vordering volgens de pandgever bestaat, het
bedrag van de vordering en de contactgegevens van de schuldenaar. Verweert
de schuldenaar zich jegens de innende pandhouder met de stelling dat de
vordering niet bestaat of met de stelling dat hij deze heeft verrekend met een
tegenvordering van hem op de pandgever dan zal de pandhouder, om die

26. In dezelfde zin A-G Wuisman in nr. 2.9, sub c., van zijn conclusie vóór het arrest Hamm
q.q./ABN AMRO, A.J. Verdaas, ‘Verpande vorderingen in het faillissement van de
pandgever. Een trilogie in arresten’, NTBR 2010, 13, par. 3.2 en T.H.D. Struycken en
T.T. van Zanten, ‘Hamvragen omtrent de inning van stil verpande vorderingen in faillisse-
ment – deel I’, TvI 2010, 9 (hierna: Struycken en Van Zanten 2010), par. 3.

27. Zie art. 23 en 35 lid 2 Fw.
28. Waarmee ik niet wil zeggen dat ik er een voorstander van ben om aan deze verdeelsleutels te

draaien.
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verweren te kunnen beoordelen en als daar aanleiding voor is te weerleggen,
andere informatie nodig hebben.

28. De Hoge Raad zegt in de aan het begin van deze paragraaf geciteerde
overweging ook nog dat het bestaan van de informatieplicht kan worden
verklaard door het pandrecht; het pandrecht brengt de informatieplicht als het
ware met zich mee. Dit verklaart waarom de informatieplicht niet alleen rust op
de pandgever, maar ook op de curator. Die verklaring onderschrijf ik,29 waarbij
ik de vraag hoe die informatieplicht dogmatisch moet worden ingebed in het
goederenrecht hier laat rusten.30

29. In het arrest Hamm q.q./ABN AMRO oordeelde de Hoge Raad ook nog dat
de curator gerechtigd is van de pandhouder te verlangen dat hij de kosten
vergoedt die de curator in redelijkheid heeft gemaakt in verband met de
nakoming van zijn informatieplicht.31 Een mogelijk argument tégen de in-
formatieplicht van de curator jegens de houder van een pandrecht op een
vordering, dat die ertoe leidt dat de pandhouder op kosten van andere
crediteuren zijn rechten uitoefent, is daarmee ontkracht.

30. Een argument van meer algemene aard is dat een behoorlijke taakvervulling
door de curator meebrengt dat hij schuldeisers in staat stelt om hun rechten uit
te oefenen. Het faillissement is er immers op gericht dat elke schuldeiser krijgt
waar hij recht op heeft, uiteraard voor zover de boedel toereikend is.32 Hoe ver
dat ‘in staat stellen’ van schuldeisers om hun rechten uit te oefenen reikt, is
moeilijk in abstracto aan te geven, maar het aannemen van een informatieplicht
van een curator jegens schuldeisers met een bijzonder recht, zoals een pand-
recht op een vordering, past daarbij.33

7. Een informatieplicht van de curator jegens de houder van een
zekerheidsrecht op een roerende zaak?

31. Gaan de argumenten voor een informatieplicht van de curator jegens de
houder van een pandrecht op een vordering ook op jegens de houder van een
zekerheidsrecht op een roerende zaak? We zagen in de vorige paragraaf dat het

29. Zie A.J. Verdaas, Stil pandrecht op vorderingen op naam (diss. Nijmegen, Serie Onderne-
ming en Recht deel 43), Deventer: Kluwer 2008 (hierna: Verdaas 2008), nr. 257.

30. Zie daarover Verdaas 2008, nr. 256-259, Verstijlen 2009, p. 194-198 en Struycken en Van
Zanten 2010, par. 4.

31. R.o. 4.2.2.
32. Vgl. Wessels Insolventierecht IV, 2010, par. 4092-4093.
33. In dezelfde zin Struycken en Van Zanten 2010, par. 3. Vgl. ook HR 16 april 1996, LJN

ZC2047, NJ 1997, 727 (Maclou en Prouvost/Curatoren Van Schuppen).
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doel van de informatieplicht van de curator in verband met een pandrecht op
een vordering is het in staat stellen van de pandhouder om zijn rechten uit te
oefenen, ook in geval van faillissement van de pandgever. Een informatieplicht
van de curator jegens de houder van een zekerheidsrecht op een roerende zaak
zou hetzelfde doel hebben: meer in het bijzonder het in staat stellen van de
eigenaar om zijn zaak te revindiceren, respectievelijk van de pandhouder om de
zaak in vuistpand te nemen, en om die zaak vervolgens te gelde te maken.

32. Moet, zoals voor een pandrecht op een vordering geldt, worden aange-
nomen dat een informatieplicht van de curator jegens de houder van een
zekerheidsrecht op een roerende zaak geldt omdat uitoefening van dat zeker-
heidsrecht anders grotendeels illusoir wordt? Het zal niet steeds een illusie zijn
dat zo een zekerheidsgerechtigde zijn recht uitoefent. Voor de pandhouder die
pandrechten heeft op alle roerende zaken van de gefailleerde en niet de
informatie over de verpande zaken krijgt waarover de curator beschikt, zal
uitoefening van zijn rechten als pandhouder veelal geen illusie zijn. Maar er zijn
gevallen waarin dat wel een illusie zal zijn. Bevinden de zaken zich op een niet
aan de pandhouder, maar wel aan de curator bekende plaats, dan is uitoefening
van het pandrecht illusoir indien de curator die informatie niet met de pand-
houder deelt. Hetzelfde geldt voor de zekerheidsgerechtigde wiens zaken
oneigenlijk zijn vermengd indien de curator beschikt over informatie aan de
hand waarvan de zekerheidsgerechtigde zich als eigenaar of pandhouder van
‘zijn’ zaken zou kunnen legitimeren.

33. Het zal wel zo zijn dat houders van pandrechten op vorderingen vaker te
maken hebben met door informatie oplosbare problemen en meer en andere
informatie nodig kunnen hebben dan houders van zekerheidsrechten op
roerende zaken. De informatie die de houder van een zekerheidsrecht op een
roerende zaak nodig heeft om zijn zekerheidsrecht te kunnen uitoefenen, is
slechts de informatie die hem in staat stelt om die zaak te kunnen aanwijzen. De
houder van een pandrecht op een vordering heeft meer informatie nodig. Hij
moet niet alleen de vordering kunnen ‘aanwijzen’, maar ook de debiteur
daarvan kunnen identificeren en traceren en de vordering, bij betwisting
daarvan door de debiteur, aannemelijk kunnen maken of kunnen bewijzen.

34. Rechtvaardigt het gegeven dat de houder van een pandrecht op een
vordering vaker, andere en meer informatie nodig zal hebben om zijn rechten
te kunnen uitoefenen dan de houder van een zekerheidsrecht op een roerende
zaak een fundamenteel verschillende behandeling van hun informatiebehoeftes?
Mijns inziens niet. Men zou zelfs kunnen verdedigen dat het relatief beperkt
zijn van de informatiebehoefte van de houder van een zekerheidsrecht op een
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roerende zaak rechtvaardigt dat daaraan eerder tegemoet moet worden gekomen
dan aan de meer uitgebreide behoefte van de houder van een pandrecht op een
vordering.

35. Er is wel een ander fundamenteel verschil. Is een pandhouder eenmaal
bevoegd de vordering te innen, maar krijgt hij van de curator niet de voor de
inning relevante informatie, dan zal het gevolg daarvan kunnen zijn dat de
vordering niet kan worden geïnd of tot een lager bedrag dan het geval zou zijn
geweest indien de curator die informatie aan de pandhouder had verschaft. Is de
pandhouder inningsbevoegd, dan is de curator onbevoegd om de vordering te
innen, zodat hij de informatie waarover hij beschikt niet zelf kan gebruiken om
de vordering of een zo hoog mogelijk bedrag daarvan te kunnen innen. Ergo:
informatie-assymetrie tussen de curator en de inningsbevoegde pandhouder kan
er toe leiden dat een lagere opbrengst van het onderpand wordt gerealiseerd dan
zonder informatie-assymetrie mogelijk was geweest. Die situatie zal zich bij
een zekerheidsrecht op een roerende zaak slechts bij (hoge) uitzondering
voordoen: kan de eigenaar of pandhouder de zaak waarop zijn recht rust niet
aanwijzen, dan is de curator gerechtigd om die zaak te verkopen. Dat de curator
en niet de zekerheidsgerechtigde de zaak te gelde maakt, zal niet tot een lagere
opbrengst hoeven te leiden. Wel zal in sommige gevallen verschaffing van
bepaalde informatie over de zaak aan de koper tot een hogere opbrengst kunnen
leiden. Beschikt uitsluitend de curator over die informatie en verschaft hij die
niet aan de verkopende zekerheidsgerechtigde, dan zal een lagere dan mogelijke
opbrengst het gevolg kunnen zijn.34

36. Daarbij moet men wel het volgende voor ogen houden. De hiervoor voor
pandrechten op vorderingen geschetste situatie, dat informatie-assymetrie leidt
tot een lagere opbrengst, kan zich uitsluitend voordoen indien de pandhouder
inningsbevoegd is. Immers, is hij dat niet, dan is de curator bevoegd om de
vordering te innen. Dat informatie-assymetrie tot een lager inningsresultaat kan
leiden, rechtvaardigt daarom niet dat de curator de pandhouder de gegevens
moet verschaffen aan de hand waarvan de pandhouder kan aanwijzen welke
vorderingen aan hem zijn verpand. Het rechtvaardigt daarom evenmin dat de
curator wel verplicht is om de houder van een pandrecht op een vordering, maar
niet verplicht zou zijn om de houder van een zekerheidsrecht op een roerende
zaak te voorzien van de informatie waarover de curator beschikt en die de
zekerheidsgerechtigde in staat stelt om aan te wijzen op welke zaak zijn
zekerheidsrecht rust.

34. Zie ook par. 8 hierna.
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37. Voor een informatieplicht van de curator jegens de houder van een
zekerheidsrecht op een roerende zaak pleit tot slot ook het argument van
meer algemene aard dat een behoorlijke taakvervulling door een curator
meebrengt dat hij schuldeisers in staat stelt om hun rechten uit te oefenen.35

38. Is het gecombineerde bewijsvermoeden waardoor de curator die houder van
een roerende zaak is, vermoed wordt daarvan eigenaar te zijn een reden om een
informatieplicht van de curator jegens de eigenaar of pandhouder af te wijzen?
Ik denk dat het antwoord nee moet luiden, omdat nakoming van de op de
curator rustende informatieplicht aan de toepassing van het bewijsvermoeden
vooraf zou dienen te gaan. Dat de curator, gegeven een bepaalde informatie-
assymetrie, onweerlegbaar vermoed wordt eigenaar te zijn, betekent niet dat
niet van hem kan worden verlangd dat hij die informatie-assymetrie opheft
indien hij daartoe in staat is. De regeling van het gecombineerde bewijs-
vermoeden kan vervolgens gewoon worden toegepast. Dat de curator de
zekerheidsgerechtigde in voorkomend geval helpt bij het weerleggen van het
bewijsvermoeden dat de curator eigenaar is, laat die regeling als zodanig
onaangetast. Dat neemt niet weg dat van een informatieplicht van de curator
jegens de houder van een zekerheidsrecht op een roerende zaak wel een
eroderende werking op het bewijsvermoeden uitgaat.36

39. Voor wat betreft het recht van de curator om van de zekerheidsgerechtigde
te verlangen dat hij de kosten vergoedt die de curator in redelijkheid heeft
gemaakt in verband met de nakoming van zijn informatieplicht, zie ik geen
reden om voor zekerheidsrechten op roerende zaken anders te oordelen dan
voor pandrechten op vorderingen. De curator die redelijke kosten maakt om de
houder van een zekerheidsrecht op een roerende zaak te voorzien van door die
zekerheidsgerechtigde van de curator verlangde informatie, mag verlangen dat
de zekerheidsgerechtigde die kosten vergoedt.

40. Al met al zie ik voldoende redenen om, gegeven de informatieplicht van de
curator jegens de houder van een pandrecht op een vordering, een informatie-
plicht van de curator jegens de houder van een zekerheidsrecht op een roerende
zaak aan te nemen.

35. Zie ook par. 6 hiervóór.
36. Vgl. Struycken en Van Zanten 2010, par. 3, in het bijzonder voetnoot 22.
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8. De inhoud van de informatieplicht van de curator jegens de houder
van een zekerheidsrecht op een roerende zaak

41. Over de inhoud van de informatieplicht van de curator jegens de houder van
een zekerheidsrecht op een roerende zaak kan ik betrekkelijk kort zijn. Mutatis
mutandis is die gelijk aan de inhoud van de informatieplicht van de curator
jegens de houder van een pandrecht op een vordering. Alle informatie waarover
de curator beschikt en die de zekerheidsgerechtigde nodig heeft teneinde zijn
recht zo goed mogelijk uit te kunnen oefenen, moet de curator op diens verzoek
aan de zekerheidsgerechtigde verschaffen. Dat is in ieder geval informatie over
de plaats waar de zaak waarop het zekerheidsrecht rust zich bevindt en
informatie die de zekerheidsgerechtigde in staat kan stellen om die zaak aan
te wijzen. Het is bepaald niet uitgesloten dat andere informatie aan die
rechtsuitoefening en/of een optimaal resultaat daarvan kan bijdragen. Is dat
zo, dan zal de curator ook die informatie moeten verschaffen. Het eerste
voorbeeld dat mij te binnen schiet, is dat van een machine waarvan uit een
logboek blijkt dat die altijd goed is onderhouden en storingsvrij heeft ge-
functioneerd. Dat logboek, of de informatie daaruit, zal de curator aan de
pandhouder of zekerheidseigenaar moeten verschaffen.

42. Is de curator uitsluitend verplicht om de zekerheidsgerechtigde de infor-
matie te verschaffen die de curator als het ware in de boedel aantreft of ziet die
verplichting ook op informatie die de curator tijdens het faillissement verwerft?
Ik meen dat de curator alle voor de zekerheidsgerechtigde relevante informatie,
desgevraagd, aan hem moet verstrekken. Voor een onderscheid naar de wijze of
het tijdstip waarop de curator die informatie heeft verkregen, zie ik geen
aanleiding. Dat wil overigens niet zeggen dat de curator actief, ten behoeve van
de zekerheidsgerechtigde, naar informatie op zoek moet; zie daarover de
volgende paragraaf.

9. Actieve informatievergaring en uitoefening van bijzondere
bevoegdheden door de curator?

43. De curator beschikt over enkele bijzondere bevoegdheden om informatie te
vergaren. Uitoefening van die bevoegdheden kan (ook) voor een zekerheids-
gerechtigde interessante informatie opleveren, zowel wanneer het onderpand
een roerende zaak als wanneer het onderpand een vordering is. Ik noem
de verplichting van (een bestuurder van) de gefailleerde om alle inlichtingen
aan de curator te verschaffen. Nakoming van die verplichting kan door de
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rechtbank, op verzoek van de curator, worden bevorderd doordat zij beveelt dat
(de bestuurder van) de gefailleerde in bewaring wordt gesteld.37

44. Voorstelbaar is bijvoorbeeld dat (een bestuurder van) de gefailleerde weigert
de verblijfplaats van een roerende zaak mee te delen aan de zekerheidsgerech-
tigde, maar die, desgevraagd, wel meedeelt aan de curator. Voorstelbaar is ook
dat de gefailleerde weigert aan de houder van een pandrecht op een vordering
informatie te verschaffen waardoor de betwisting van een vordering kan worden
weersproken, maar die informatie, desgevraagd, wel verschaft aan zijn curator.

45. Is de curator jegens een zekerheidsgerechtigde verplicht om, op diens
verzoek en ten behoeve van hem, van dergelijke bevoegdheden gebruik te
maken? Zo een verplichting heeft de curator niet omdat het selectief behartigen
van de belangen van een specifieke schuldeiser buiten de grenzen van de in
artikel 68 lid 1 Fw aan de curator gegeven opdracht tot beheer en vereffening
van de failliete boedel valt, terwijl de Faillissementswet daarvoor ook geen
andere grondslag biedt.38 Op dezelfde grond acht ik de curator ook in meer
algemene zin niet jegens de zekerheidsgerechtigde gehouden om, ten behoeve
van hem, actief achter informatie aan te gaan.

46. Wel zal de curator achter informatie aan moeten gaan en daarbij van zijn
bijzondere bevoegdheden gebruik moeten maken als dat in het belang van de
gezamenlijke crediteuren is, immers bij uitstek het belang dat de curator heeft te
dienen. Dat zal niet zo zijn als de curator mogelijk informatie zou kunnen
vergaren die de zekerheidsgerechtigde in staat stelt om oneigenlijk vermengde
zaken te ‘ontmengen’. Daar heeft uitsluitend die specifieke schuldeiser belang
bij. Wordt echter vermoed dat een aantal, niet uit de administratie van de
gefailleerde blijkende en mogelijk verpande, vorderingen bestaat, dan is het
belang van de gezamenlijke crediteuren dat die vorderingen aan de curator
bekend worden.

47. De informatie die de curator door uitoefening van een aan hem toekomende
bevoegdheid vergaart, zal hij met de zekerheidsgerechtigde moeten delen als
die informatie van belang is voor de uitoefening van diens rechten; zie de
vorige paragraaf. Opmerking verdient dat het in de eerste plaats aan de curator
is om af te wegen of het actief vergaren van informatie of gebruik van een hem

37. Zie art. 105 en 87 Fw, voor de bestuurder van de gefailleerde jo. art. 106 Fw.
38. Zie HR 16 september 2005, LJN AT7797, JOR 2006/52 m.nt. S.C.J.J. Kortmann, NJ 2006,

311 m.nt. P. van Schilfgaarde (De Bont/Bannenberg q.q.) en HR 14 januari 2011, LJN
BN7887, JOR 2011/343 m.nt. J.W.A. Biemans, NJ 2011, 366 m.nt. F.M.J. Verstijlen
(Butterman q.q./Rabobank).
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toekomende bevoegdheid, in het belang van de gezamenlijke crediteuren is. Hij
is de eerstaangewezene om een afweging te maken aan de hand van factoren als
de te verrichten inspanningen, de te maken kosten en de kans dát zijn
inspanningen in het belang van de gezamenlijke crediteuren zullen blijken te
zijn. Iedere schuldeiser die het met (de uitkomst van) die belangenafweging niet
eens is en meent dat de curator actief naar bepaalde informatie op zoek moet en
daarbij van een hem toekomende bevoegdheid gebruik zou moeten maken, kan
de rechter-commissaris verzoeken om de curator te bevelen dat te doen.39

10. Enkele conclusies

48. Op goede gronden heeft de Hoge Raad in zijn arrest Hamm q.q./ABN
AMRO geoordeeld dat een curator een informatieplicht heeft jegens de houder
van pandrechten op vorderingen. De aan het begin van deze bijdrage geciteerde
en door mij als apodictisch gekwalificeerde stelling van het Gerechtshof
Arnhem (“Het behoort (…) tot de taak van de curator om de crediteur te
voorzien van de door deze verlangde gegevens om zijn eigendomsrecht uit te
oefenen.”) is juist en geldt ook indien de crediteur geen eigenaar, maar houder
van een pandrecht op een roerende zaak is. Er is, voor wat betreft de
verplichting van de curator om hen informatie te verschaffen, geen goede
reden om onderscheid te maken tussen houders van pandrechten op vorde-
ringen enerzijds en houders van zekerheidsrechten op roerende zaken ander-
zijds.

49. De curator is verplicht alle informatie waarover hij beschikt en die de
zekerheidsgerechtigde nodig heeft teneinde zijn recht (zo goed mogelijk) uit te
kunnen oefenen, op diens verzoek aan de zekerheidsgerechtigde verschaffen,
ongeacht op welk moment en op welke wijze hij die informatie heeft verkregen.
De curator heeft jegens de zekerheidsgerechtigde recht op vergoeding van de
door de curator in verband met de nakoming van zijn informatieplicht in
redelijkheid gemaakte kosten. Op de curator rust geen verplichting, jegens de
zekerheidsgerechtigde, tot het actief vergaren van informatie, noch tot aanwen-
ding van bijzondere bevoegdheden daartoe om de zekerheidsgerechtigde in
staat te stellen om zijn rechten uit te oefenen. Wel kan de curator daartoe
gehouden zijn als dat in het belang van de gezamenlijke crediteuren is. De
informatie die hij zo vergaart en die van belang is voor een zekerheidsgerech-
tigde in verband met de uitoefening van diens rechten, zal de curator met hem
moeten delen.

39. Zie art. 69 Fw.
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De curator en de fiscus: a free flow of information?

A.J. TEKSTRA1

1. Inleiding

Informatieverstrekking is de laatste jaren een hot issue geworden, zowel in als
buiten faillissement. Mede vanwege de steeds verder voortschrijdende digita-
lisering van de samenleving, wast de informatiestroom steeds meer aan. Dit
leidt ertoe dat de gemiddelde burger in de veronderstelling verkeert dat het
uitwisselen en aanleveren van informatie de transparantie van onze maatschap-
pij zal bevorderen. Dat beeld is weinig accuraat, mede omdat al die informatie
op enig moment ook zal moeten worden bestudeerd op relevantie en bruik-
baarheid. Anders is er vooral veel informatie uitgewisseld en beschikbaar
gekomen, maar is niet duidelijk wat er mee moet en kan gebeuren. In die zin
lijkt sprake te zijn van een ‘informatieparadox’: hoe meer informatie er
aanwezig is, hoe kleiner de kans wordt dat de informatie deugdelijk kan
worden ontsloten en (spoedig) kan worden gebruikt.2 Gaan er zaken verkeerd
doordat de verstrekte informatie niet adequaat is aangewend, dan kan de partij
die de informatie aanleverde in ieder geval melden dat hij of zij wel degelijk de
informatie beschikbaar heeft gesteld. Dat de verkrijger van de informatie niet
tijdig de naald in (digitale3) hooiberg heeft ontdekt, is dan niet meer de
verantwoordelijkheid van de verstrekker van de data.4

Gelukkig is de situatie rondom de informatieverstrekking in faillissement een
stuk overzichtelijker. Meestal is voor de betrokken partijen wel goed duidelijk
welke specifieke informatie bijvoorbeeld een crediteur wenst te ontvangen en
van wie. Overigens komt het ook bij faillissementen wel voor dat verzoeken om
informatie iets weg hebben van een fishing expedition, die een bepaalde
betrokken partij in staat zou moeten stellen bijvoorbeeld claims te kunnen

1. De auteur is advocaat en werkzaam bij Blauw Tekstra Uding Advocaten te Amsterdam.
2. Om een indruk te geven van de omvang van deze informatiestroom: de Amerikaanse

overheid bestempeld jaarlijks meer dan 92 miljoen documenten als ‘geheim’, waarbij circa 4
miljoen mensen inzage in die stukken kunnen krijgen.

3. Er wordt in veel gevallen weliswaar met geavanceerde digitale zoeksystemen gewerkt, maar
dat biedt geen garantie dat de juiste informatie wordt gedetecteerd in het soms overvloedig
beschikbare materiaal.

4. De ontwikkelingen rondom de internationale gegevensuitwisseling tussen overheden, in de
strijd tegen ‘belastingontduiking’ blijft verder buiten beschouwing. Die gegevensverstrek-
king staat ver af van de dagelijkse insolventiepraktijk.
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leggen ter zake van het failleren van een onderneming of de afwikkeling
ervan.5 In zijn bewerking van Polak, Insolventierecht signaleert Pannevis dat
het afgelopen decennium de belangstelling voor de inlichtingenrechten van de
schuldeisers en de inlichtingenplicht van de curator sterk is toegenomen. Hij
geeft de volgende beschrijving van de posities van de verschillende partijen in
de informatieketen bij insolventies:6

“De curator beschikt over een schat aan informatie omtrent de gefailleerde
en de afwikkeling van het faillissement. Hij houdt de administratie die de
gefailleerde bijhield voor het faillissement onder zich (art. 92) en voert de
administratie over de boedel.

Verschillende partijen kunnen belang hebben om kennis te nemen van deze
informatie of onderdelen daarvan. Bijv. de schuldeisers, de schuldeisers-
commissie of de gefailleerde, die het beheer door de curator wil(len)
toetsen, en schuldeisers, die hun vorderingen op de gefailleerde nader
willen onderbouwen, dan wel de mogelijkheden willen onderzoeken om
derden aansprakelijk te stellen. Verder kan worden gedacht aan partijen die
betrokken zijn bij het oorzakenonderzoek van de curator of door de curator
aansprakelijk zijn gesteld.”

De fiscus wordt in dit citaat niet met zo veel woorden als partij aangeduid. In
vrijwel alle gevallen zal de fiscus onder de categorie van de schuldeisers vallen.
De rol en positie van de fiscus gaat echter wel verder dan alleen die van
(preferente) crediteur. De fiscus is bij faillissement bij uitstek een partij met wie
de curator regelmatig overleg zal plegen en ook regelmatig informatie zal
uitwisselen. Ook hier kan worden verwacht dat die uitwisseling van informatie
tussen de curator en de fiscus eerder zal toe- dan afnemen. De curator weet dat
de fiscus van zijn kant over veel vitale informatie met betrekking tot de failliet
en diens stakeholders (aandeelhouders, bestuurders etc.) zal beschikken. De
fiscus weet dat de curator hem op veel punten op weg kan helpen om
duidelijkheid te krijgen over bepaalde gebeurtenissen voorafgaande aan of
tijdens het faillissement. Hier kan dus een intensieve informatie-uitwisseling tot
stand komen.

Als voorbeeld van informatie-uitwisseling tussen de curator en de fiscus kan
worden gewezen op de praktijk bij Amsterdamse faillissementen. In de regio
Amsterdam wordt, kort na het uitspreken van een faillissement, namens de

5. Zie voor een voorbeeld: rechtbank Rotterdam 24 juni 2009, JOR 2009/308, W.J.M. van
Andel.

6. Polak Pannevis, Insolventierecht 2011, par. 7.3.12.1.
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ontvanger een standaardbrief naar de curator gestuurd.7 De brief is bedoeld om
tot een efficiëntere afwikkeling van het faillissement te kunnen komen. Bij de
brief zitten twee bijlagen. Ten eerste een overzicht van de (financiële)
informatie voor zover die de ontvanger bekend is. Ten tweede zit bij de brief
een vragenformulier. De inhoud van de twee bijlagen zal ik hierna nog
bespreken. In de brief zelf wordt door de ontvanger gewezen op art. 43
Algemene wet inzake rijksbelastingen (‘Awr’), waarin – zo staat in de
standaardbrief – is bepaald dat de aangifte- en afdrachtplicht van loon- en
omzetbelasting bij de curator kan komen te liggen.8 Verder staat in de brief dat,
vanwege de lange looptijd van een faillissement, het doorgaans niet zinvol is
om tijdens de afwikkeling te blijven eisen dat er aangifte vennootschapsbelas-
ting wordt gedaan. Er wordt in dat verband verwezen naar het besluit van
27 december 2006, op grond waarvan een ontheffing mogelijk is voor deze
aangifte.9

Welke informatie wordt er via het Amsterdamse systeem nu aan de curator
verstrekt door de fiscus en welke informatie vraagt de fiscus? De door de fiscus
te verstrekken informatie omvat de volgende onderdelen:
– verhaalsoverzicht bij de failliet, voor zover bekend, betreffende auto’s op

naam van de failliet, rekeningnummers en overig verhaal, bijvoorbeeld
aandelen, verzekeringspolissen, boten etc. voor zover uit zogenoemde
‘renseignementen’10 bekend;

– door de ontvanger gelegde beslagen (beslagstukken worden meegestuurd);
– toeslagen en voorlopige teruggaven zoals aan de failliet/natuurlijke persoon

worden uitgekeerd;11

– eventuele controlerapporten van (recente) boekenonderzoeken bij de failliet;
– gegevens over de vennootschapsbelasting: maakt de failliet onderdeel uit

van een fiscale eenheid vennootschapsbelasting? Winst- en verliesgegevens
over de drie boekjaren voorafgaand aan het faillissement op basis van de
ingediende aangiftes dan wel de opgelegde aanslagen vennootschapsbelas-
ting, de carry back-stand per datum faillissement;12

7. Mij is niet bekend of in andere regio’s met eenzelfde brief (met bijlagen) wordt gewerkt. Wel
is mij bekend dat in sommige regio’s een standaardbrief aan de curator wordt gestuurd,
waarin hij/zij met name op allerlei fiscale verplichtingen wordt gewezen, zonder nadere
informatieverstrekking zoals in Amsterdam.

8. Art. 43 Awr komt in paragraaf 2 nader aan de orde.
9. Zie over dit besluit Tekstra, Handboek fiscaal insolventierecht, Sdu Uitgevers 2011, p. 5.
10. Bij renseignementen wordt aan de fiscus door derden, bijvoorbeeld banken of verzekeraars,

informatie doorgegeven over een belastingplichtige aan de fiscus, zulks op grond van een
wettelijke verplichting daartoe.

11. Toeslagen vallen op grond van art. 45 Awr niet onder het faillissementsbeslag en worden
steeds aan de failliet zelf uitgekeerd.

12. Zie over de carry back Tekstra,t.a.p., p. 350-352.

De curator en de fiscus: a free flow of information?

129



– gegevens over de omzetbelasting: maakt(e)13 de failliet onderdeel uit van
een fiscale eenheid omzetbelasting, zo ja een overzicht van de overige
onderdelen van de fiscale eenheid;

– overige gegevens die van belang kunnen zijn voor de afwikkeling van het
faillissement, bijvoorbeeld argumenten voor kennelijk onbehoorlijk bestuur,
door de failliet gestelde zekerheden etc.;

– een overzicht van de behandelaars bij de belastingdienst voor de verschil-
lende ‘units’, te weten invordering (dit zal meestal ook de coördinator zijn
van de kant van de fiscus), omzetbelasting, loonheffing, inkomstenbelasting
en vennootschapsbelasting;

– informatie over de bestuurdersaansprakelijkheid: er wordt vermeld dat de
curator op grond van de Wet bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement
(WBF) kan – lees: moet – onderzoeken of er in periode voorafgaand aan het
faillissement sprake is geweest van kennelijk onbehoorlijk bestuur, met de
mededeling dat, indien de curator een aansprakelijkstelling overweegt, hij/
zij de ontvanger kan verzoeken om een ‘verhaalsoverzicht’ van de bestuur-
der(s), zulks op grond van art. 36.2 Leidraad Invordering 2008. Deze
specifieke informatiemogelijkheid van art. 36.2 wordt hierna in paragraaf 3
nader besproken.

Tegenover deze verstrekte informatie door de fiscus staat een door de curator in
te vullen vragenlijst ten behoeve van de fiscus. Deze vragenlijst is vrij beperkt
van omvang en bevat merendeels vragen van algemene aard. De lijst begint met
vragen over de juistheid van de algemene (faillissements)gegevens, gevolgd
door de vraag of de onderneming is voortgezet dan wel beëindigd en hoeveel
personeelsleden er in dienst zijn en of de personeelsleden zijn ontslagen (per
welke datum). Daarna volgt een vraag, die ziet op de verhaalsmogelijkheden.
De fiscus wil van de curator weten of er zich roerende zaken op de bodem van
de failliet bevinden, waarop een stil pandrecht rust. De fiscus vraagt in dit
verband, onder verwijzing naar het bodemvoorrecht van art. 21 Invorderings-
wet 1990 (‘Iw 1990’) en naar art. 57 lid 3 Fw, om hierop een toelichting te
geven. Verder vraagt de fiscus of de failliet zaken heeft verpand of op andere
wijze zekerheid heeft gesteld. Deze vraag ziet kennelijk op andere zekerheden
dan op een (bezitloze/stille) verpanding van roerende (bodem)zaken. In een
eerdere conceptversie van deze Amsterdamse brief stond nog de vraag opge-
nomen of zich op de bodem van de failliet zaken van derden bevonden waar de
fiscus het bodemrecht van art. 22 lid 3 Iw 1990 voor zou kunnen uitoefenen.
Deze vraag is terecht geschrapt, omdat het niet de taak van de curator is de

13. Veelal wordt ervan uitgegaan dat door het faillissement van een vennootschap binnen de
fiscale eenheid omzetbelasting, de fiscale eenheid met deze failliete vennootschap wordt
verbroken. Zie Tekstra, t.a.p., p. 254-255.
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fiscus op verhaalsmogelijkheden bij derden te wijzen. Dat geldt temeer sinds er
in dit opzicht een meldingsplicht op deze derde rust ex art. 22bis Iw 1990.14

Het vragenformulier van de fiscus ziet vervolgens op enkele algemene faillisse-
mentsaangelegenheden, met name betreffende de gegevens van de faillisse-
mentsrekening (voor eventuele belastingteruggaven) en de beschikbaarheid van
de faillissementsverslagen.15

De conclusie uit deze documenten zoals zij in Amsterdam worden gebruikt kan
zijn dat de fiscus kort na de faillietverklaring aanzienlijk meer informatie
verstrekt aan de curator dan dat hij bij de curator opvraagt. Op zichzelf is dat
verklaarbaar, omdat de curator nog maar net bij de failliet komt kijken, terwijl
de fiscus daar al een langer track record mee heeft.16 Gaande de afwikkeling
van het faillissement zal normaal gesproken de curator over meer informatie
aangaande de failliet gaan beschikken,17 terwijl de informatie bij de fiscus niet
zal toenemen, behoudens de gevallen waarin de curator de fiscus nadere
informatie verstrekt of de fiscus zelf nader onderzoek instelt, bijvoorbeeld in
de vorm van een boekenonderzoek.

Tot slot van deze inleiding wijs ik er op dat de fiscus ook in de periode
voorafgaand aan een faillissement de nodige informatie zal en kan verkrijgen,
die bij het faillissement een rol kan spelen. Bekend is de situatie waarin de
fiscus in het kader van een verzoek om uitstel van betaling of kwijtschelding ten
aanzien van belastingschulden vraagt om informatie over de debiteurenpositie.
In dat kader wenst de fiscus de beschikking te krijgen over de debiteurenpositie
inclusief de hoogte van de openstaande posten, de vervaldata van de vorde-
ringen en de naw-gegevens van de debiteuren.18 Deze informatie stelt de fiscus
niet alleen in staat om te beoordelen hoe het met de financiële positie van de
belastingschuldige is die vraagt om een betalingsregeling of een kwijtschelding,
maar de fiscus kan de informatie ook gebruiken om derdenbeslag onder deze

14. Zie Tekstra, ‘Het bodemrecht van de fiscus anno 2013’, Ondernemingsrecht 2013/7,
p. 261-267.

15. Er wordt op dit punt gevraagd aan te geven op welke internetsites de openbare faillisse-
mentsverslagen, inclusief de financiële verslagen, raadpleegbaar zijn, met het verzoek om,
indien de verslagen niet op het internet beschikbaar zijn, deze per post aan de ontvanger toe
te zenden, gelijktijdig met het toezenden aan de R-C.

16. In veel gevallen zal de bij de fiscus over deze belastingplichtige/failliet beschikbare
informatie verspreid over verschillende afdelingen beschikbaar zijn, dus de kennis bij de
fiscus zal een enigszins ‘versnipperd’ karakter hebben.

17. Uitgangspunt is dan wel dat de curator ook daadwerkelijk de beschikking krijgt over de
financiële gegevens van de failliet. De administratie moet dus niet zijn ‘verdwenen’ of zich
in de ‘cloud’ bevinden, waar de curator niet bij kan. Deze laatste situatie komt in paragraaf 2
nog aan bod.

18. Zie eveneens Vetter-Tekstra-Wattel, Invordering van belastingen, Kluwer 2012, p. 147 e.v.
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debiteuren te leggen. Daar is de informatie niet voor verstrekt en dergelijke
derdenbeslagen onder de debiteuren kunnen de onderneming van de belasting-
schuldige ernstige schade berokkenen, met een faillissement als mogelijk
gevolg. Een andere variant is die waarbij de fiscus in het kader van een
dergelijk uitstel- of kwijtscheldingsverzoek de aangeleverde gegevens over de
crediteuren van de belastingschuldige gebruikt om steunvorderingen te ‘wer-
ven’ ten behoeve van een faillissementsaanvraag. Ook dan wordt de informatie
door de fiscus gebruikt voor een ander doel dan waarvoor zij is verstrekt. De
fiscus handelt in de genoemde gevallen naar mijn mening onzorgvuldig – en
onrechtmatig – jegens de ondernemer, die een uitstel- en/of kwijtscheldings-
verzoek doet en aldus van de regen in de drup komt.

2. Informatieverstrekking door de curator aan de fiscus

De fiscus heeft vrijwel altijd een positie als crediteur in het faillissement. Dit
geeft de fiscus recht op de informatie die ook aan de andere crediteuren zal
toekomen.19 Daarnaast kent de fiscale wetgeving bepalingen die specifiek zien
op de informatieverstrekking aan de fiscus.20 Onderzocht dient te worden in
hoeverre die bepalingen ook bij faillissement van toepassing kunnen zijn. In dit
verband kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de situatie dat de fiscus aan de
curator te kennen geeft in het faillissement een boekenonderzoek te willen
doen. De kernbepaling op dit punt is te vinden in art. 43 Awr. Voor zover hier
van belang, staat in die bepaling dat de bevoegdheden en verplichtingen van
iemand die in staat van faillissement is verklaard kunnen worden uitgeoefend
en nagekomen door de curator.21 Daaraan wordt toegevoegd dat de curator
‘desgevorderd’ tot nakoming van de fiscale verplichtingen is gehouden. Deze
laatste toevoeging heeft tot gevolg dat de curator niet alleen de fiscale
aangifteverplichtingen van de failliet dient na te komen,22 behoudens bijvoor-
beeld een ontheffing zoals in paragraaf 1 vermeld voor de vennootschapsbe-
lasting, maar dat de curator ook is gehouden te voldoen aan de fiscale
informatieverplichtingen die voortvloeien uit art. 47 e.v. Awr.23 Ik teken hierbij

19. Zie daarover verder de bijdrage van Van Andel in deze bundel.
20. Zie in algemene zin over de fiscale informatieverstrekking M.W.C. Feteris, Formeel

belastingrecht, Kluwer 2007, hoofdstuk VII.
21. In art. 43 Awr wordt eenzelfde regeling gegeven voor de bewindvoerder bij een schuldsane-

ring natuurlijke personen.
22. De informatieverstrekking door het doen van aangifte valt overigens te beschouwen als de

moeder van alle informatieverplichtingen. Toch zal ik aan deze vorm van informatiever-
strekking aan de fiscus geen nadere aandacht besteden, omdat zij geen bijzondere –

materiële – gezichtspunten biedt bij insolventie.
23. Zie Tekstra, t.a.p., p. 7, waar eveneens wordt ingegaan op de reikwijdte van het woord

‘desgevorderd’ in art. 43 Awr.
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aan dat de informatieverplichtingen uit de Awr, die hierna de revue zullen
passeren voor zover van belang bij faillissementen, op exact dezelfde wijze zijn
geformuleerd in de Iw 1990, maar dan tegenover de ontvanger. Zie art. 58-63a
Iw 1990.

De vraag doet zich voor of de schakelbepaling van art. 43 Awr, die de curator
voorschrijft de fiscale verplichtingen van de failliete belastingplichtige (desge-
vorderd) na te komen, ook geldt jegens de ontvanger. Mij lijkt dit niet het geval.
Art. 43 Awr ziet alleen op de heffingskant van de belastingen en kan niet
worden toegepast voor de invorderingskant. Daarvoor zou een grondslag in de
Iw 1990 nodig zijn. Laatstgenoemde wet kent geen equivalent van art. 43 Awr.
Verder volgt naar mijn mening uit de aard van de faillissementsprocedure dat de
ontvanger tijdens een faillissement, ten aanzien van vorderingen die in een
faillissement vallen, niet een beroep op de informatieverplichtingen uit de Iw
1990 kan doen. De fiscus heeft in dit opzicht geen andere positie dan de andere
crediteuren in het faillissement. Dit kan anders zijn indien sprake is van fiscale
boedelschulden, die de fiscus bij de boedel wenst in te vorderen, bijvoorbeeld
omdat de curator die schulden weigert te voldoen en/of niet wil meewerken aan
de vaststelling daarvan. Een dergelijke situatie is echter moeilijk voorstelbaar.
Ik beperk mij daarom tot een bespreking van de informatieverplichtingen ten
behoeve van de belastingheffing bij de failliet, niet zijnde de boedel.

Art. 47 lid 1 Awr regelt de informatieverplichtingen jegens de inspecteur.
Uitgangspunt is dat ieder gehouden is desgevraagd aan de inspecteur: a.
gegevens en inlichtingen te verstrekken die voor de belastingheffing ‘te zijnen
aanzien’ van belang kunnen zijn en b. de boeken, bescheiden en andere
gegevensdragers, of de inhoud daarvan – zulks ter keuze van de inspecteur –
“waarvan de raadpleging van belang kan zijn voor de vaststelling van de feiten
die invloed kunnen uitoefenen op de belastingheffing te zijnen aanzien”, voor
dit doel beschikbaar stellen.24 In art. 47 lid 2 Awr wordt bepaald dat deze
verplichtingen ook gelden voor aangelegenheden van een derde, die op grond
van een belastingwet worden aangemerkt als aangelegenheden van degene die
vermoedelijk belastingplichtige is. De sub b vermelde verplichting om boeken,
bescheiden en andere gegevensdrager beschikbaar te stellen aan de inspecteur
geldt op grond van art. 48 Awr eveneens (‘onverminderd’) voor een derde bij
wie zich gegevensdragers bevinden van degene die gehouden is deze, of de
inhoud daarvan, aan de inspecteur voor raadpleging beschikbaar te stellen.
Volgens art. 49 lid 1 Awr dienen de gegevens en inlichtingen duidelijk, stellig
en zonder voorbehoud te worden verstrekt, mondeling, schriftelijk of op andere

24. Uit art. 51 Iw 1990 is ten aanzien van het verstrekken van deze informatie een beroep op een
geheimhoudingsplicht niet mogelijk, ook niet als dit een wettelijke verplichting betreft.
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wijze – ter keuze van de inspecteur – en binnen een door de inspecteur te stellen
termijn. Uit art. 49 lid 2 Awr volgt dat de ambtenaren van de belastingdienst in
staat moeten worden gesteld kopieën, leesbare afdrukken of uittreksels te
maken van de beschikbaar gestelde gegevensdragers of de inhoud daarvan.

In de vorige alinea is geciteerd welke informatie aan de inspecteur moet worden
verstrekt. Het criterium dat daarvoor geldt is zeer ruim: het gaat om informatie
waarvan de raadpleging van belang kan zijn voor de vaststelling van feiten die
invloed kunnen uitoefenen op de belastingheffing. Deze ruime formulering
heeft in het verleden tot veel discussie geleid. De sanctie op het niet voldoen
aan de informatieverplichting, waaronder ook valt het niet indienen van een
aangifte, is namelijk dat voor de vaststelling van de hiermee verband houdende
belastingschuld de bewijslast wordt omgekeerd in het nadeel van de belasting-
plichtige. Dit valt met name af te leiden uit art. 25 lid 3 Awr. Het gebeurde
regelmatig dat de inspecteur een waslijst aan informatie opvroeg, waarvan voor
een deel de vraag kon worden gesteld of die gegevens wel echt nodig waren
voor het vaststellen van de concrete belastingschuld. De fiscus schermde veelal
met de omkering van de bewijslast, met als gevolg dat de informatie dan toch
maar werd verstrekt, mede vanwege het ruime criterium in art. 47 lid 1 Awr.
Sinds 1 juli 2011 is deze situatie wat meer in evenwicht gebracht, doordat de
inspecteur in dit soort gevallen een informatiebeschikking moet afgeven, waar
de belastingplichtige bezwaar en beroep tegen kan aantekenen. Deze informa-
tiebeschikking is terug te vinden in art. 52a Awr.25

De hiervoor aangestipte informatieregeling van art. 47 e.v. Awr zal in
faillissementen niet snel aan de orde zijn, zeker niet het (nog nieuwe) fenomeen
van een informatiebeschikking.26 Voor zover de curator over informatie kan
beschikken die de fiscus in het kader van het vaststellen van belastingschulden
nodig heeft, ligt het niet voor de hand dat de curator zich jegens de fiscus
weigerachtig zal opstellen. Als zich in dit verband problemen voordoen, zullen
die veelal van praktische aard zijn. Zouden aan het verstrekken van de
informatie aan de kant van de failliete boedel kosten verbonden zijn en is de
fiscus niet bereid die kosten te vergoeden, dan lijkt mij dat op zichzelf een

25. Zie voor een overzichtsartikel betreffende deze regeling P. America en R. Waaijer, ‘De
informatieplicht, een ondeugdelijk implantaat in de AWR?’, Weekblad fiscaal recht 2012/
6951, p. 565-572. In dat artikel wordt ook ingegaan op het feit dat de regeling voor de
informatiebeschikking op grond van art. 52a lid 3 Awr onverlet laat de mogelijkheid voor de
fiscus om de informatie via een civiele procedure af te dwingen, versterkt met een
dwangsom.

26. De uitdagende vraag of in dit geval sprake kan zijn van een boedelschuld, vooral in het licht
van het arrest Koot Beheer/Tideman q.q. laat ik voor wat die is. Zie onder meer mijn artikel
over dat arrest in FIP 2013/4, p. 126-133.
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voldoende grond voor de curator om geen medewerking te verlenen. De boedel
heeft immers geen specifiek belang bij deze medewerking. Een ander praktisch
probleem kan zijn dat de administratie eenvoudigweg niet voorhanden is,
omdat er nimmer een deugdelijke administratie is bijgehouden of omdat de
stukken zijn verdwenen.27 Ook dan bevindt de curator zich in een overmachts-
situatie. Nieuw is het fenomeen van de cloud computing, waarbij de (digitale)
gegevens van een onderneming via het internet extern worden beheerd door een
derde partij. Bij een faillissement van de onderneming kan deze derde nog
openstaande vorderingen hebben en de curator toegang tot de gegevens
weigeren, tenzij de openstaande vorderingen worden voldaan. Indien de
afspraken met deze provider het niet mogelijk maken afgifte van de gegevens
te vorderen en er geen specifiek boedelbelang is om deze dwangcrediteur
tegemoet te komen, kan de fiscus de curator in redelijkheid niet dwingen toch
via de informatieverplichtingen van de Awr bepaalde informatie te verstrekken.
De curator zou in een dergelijk geval de fiscus kunnen wijzen op de mogelijk-
heid die art. 48 Awr de inspecteur biedt om de benodigde gegevens rechtstreeks
bij de provider op te vragen.28

In ieder geval kan worden geconstateerd dat de regeling van art. 47 e.v. Awr, in
verbinding met art. 43 Awr, de curator een goede grondslag biedt om de daar
vermelde informatie aan de fiscus (lees: de inspecteur) te verstrekken, zonder
dat geoordeeld moet worden dat de curator daarmee de fiscus in de informa-
tieverstrekking onterecht bevoordeelt boven andere crediteuren. De veronder-
stelling is wel dat de curator ook feitelijk – praktisch gezien en zonder extra
kosten29 – in staat is de gegevens te verschaffen.

27. De situatie dat de gevraagde stukken zich onder een advocaat of andere adviseur bevinden,
laat ik hier buiten beschouwing. Zie verder de bijdrage van Van Daal in deze bundel. De
fiscus zou in een dergelijk geval gebruik kunnen maken van art. 48 Awr, zoals direct hierna
aan de orde komt in verband met de cloud computing.

28. De curator en de fiscus zouden in dit geval samen op kunnen trekken. Stel de provider
beschikt over gegevens die zowel de fiscus als de curator nodig hebben, maar hij wil de
gegevens niet (zonder betaling) aan de curator beschikbaar stellen. De fiscus kan de route
van art. 48 Awr volgen om op die manier informatie te verkrijgen die ook ten gunste kunnen
komen van de curator. Mij lijkt er dan geen beletsel te zijn dat de fiscus de gegevens
doorspeelt naar de curator: het betreft immers gegevens over de failliete onderneming zelf.
Zie Feteris, t.a.p., p. 288: “Gegevens die uitsluitend de belastingplichtige zelf of zijn zaken
betreffen mogen echter wel aan hem verstrekt worden.” Zie eveneens art. 67 lid 2 sub c Awr
en Iw 1990.

29. Als referentiekader kan hier worden gekeken naar de kosten die vanuit de boedel zouden
worden gemaakt indien er informatie aan een crediteur zou worden verstrekt op de voet van
art. 3:15j BW. De ‘meerkosten’ kunnen niet voor rekening van de boedel komen, zo kan de
redenering zijn.
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Sinds 1 januari 2012 is voor bepaalde gevallen een actieve mededelingsplicht
voor de belastingplichtige ingevoerd jegens de fiscus. Het betreft de regeling
van art. 10a Awr. Het niet voldoen aan de daaruit voortvloeiende informatie-
plicht wordt als een overtreding aangemerkt, met als consequentie dat de
inspecteur een bestuurlijke boete kan opleggen tot een maximum van 100% van
het belastingbedrag dat als gevolg van het niet nakomen van de informatiever-
plichting niet is of niet zou zijn geheven (art. 10a lid 3 Awr). De mededelings-
plicht is tot op heden voor een viertal gevallen ingevoerd.30 Voor de
faillissementssituatie is één geval van belang, namelijk de suppletieverplichting
voor de omzetbelasting zoals opgenomen in art. 15 Uitvoeringsbesluit omzet-
belasting 1968. Die schrijft voor dat een belastingplichtige, zodra hij constateert
dat een aangifte in een tijdvak in de afgelopen vijf kalenderjaren onjuist of
onvolledig is gedaan waardoor te veel of te weinig belasting is betaald, alsnog
bij wijze van suppletie de juiste en volledige inlichtingen, gegevens of
aanwijzingen dient te verstrekken. Een curator kan in een faillissement tot de
ontdekking komen dat er een suppletieaangifte dient te worden gedaan. Op deze
situatie zal art. 10a Awr echter niet van toepassing zijn. De curator kan niet als
belastingplichtige in de zin van die bepaling worden aangemerkt. Art. 43 Awr
maakt dat niet anders. Zou de inspecteur een boete aan de failliet willen
opleggen voor het niet verzorgen van een suppletieaangifte, dan zal die boete in
het faillissement, naar mag worden aangenomen, niet een boedelschuld op-
leveren.

3. Informatieverstrekking door de fiscus aan de curator;
geheimhoudingsplicht

De fiscus is over het algemeen zeker bereid de curator van informatie te
voorzien, die van belang is of kan zijn voor de afwikkeling van het faillisse-
ment. De in paragraaf 1 besproken informatiebrief, zoals die bij de door de
rechtbank te Amsterdam uitgesproken faillissementen wordt gebruikt, toont dat
al aan. De curator zal er van zijn of haar kant weinig bezwaar tegen hebben dat
de fiscus de aanwezige kennis over de failliete onderneming deelt, inclusief
informatie over verhaalmogelijkheden bij betrokken partijen zoals de bestuur-
ders en commissarissen van de failliet. De informatie, zoals de fiscus die kan
verstrekken, is stellig in het belang van de boedel en de faillissementscredi-
teuren en kan voorkomen dat de curator extra kosten moet maken om op andere

30. Zie over deze regeling onder meer R.E.C.M. Niessen, ‘Actieve informatieplicht voor
belastingplichtigen’, NTFR Beschouwingen, mei 2013/18, p. 5-13.
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wijze de verhaalinformatie te verkrijgen.31 Ook als de fiscus laat weten dat er
geen verhaal bij deze partijen mogelijk is, vormt dat voor de curator belangrijke
informatie. Het is echter niet duidelijk of het de fiscus wel altijd is toegestaan
dergelijke gegevens aan de curator te verstrekken. Voor de medewerkers bij de
fiscus geldt immers een wettelijke geheimhoudingsplicht, die in sommige
faillissementssituaties geschonden kan worden. Ik zal dit aandachtspunt be-
spreken aan de hand van de regeling van art. 36.2 Leidraad Invordering 2008,
die in paragraaf 1 reeds aan de orde kwam, en handelt over de gegevensver-
strekking door de fiscus aan de curator over de verhaalpositie bij bestuurders
(of commissarissen). Vetter merkt hierover op:32

“In de praktijk lijkt de Belastingdienst zich bij de gegevensverstrekking
over bestuurders weinig aan de geheimhoudingsproblematiek te storen,
terwijl de curator in de regel geen bezwaar zal uiten tegen het ontvangen
van ‘spontane informatie’ van de zijde van de Belastingdienst over derden,
ook als de medewerker van de Belastingdienst zijn of haar boekje te buiten
zou gaan.”

In art. 36.2 Leidraad Invordering 2008 wordt bepaald dat de belastingdienst
desgevraagd aan de curator in het faillissement van een vennootschap33

gegevens verstrekt over de bestuurders van deze vennootschap.34 Daar wordt
aan toegevoegd de eis dat deze gegevens door de curator worden verzocht in
het kader een aansprakelijkstelling van (één der) bestuurders, en/of de beoor-
deling door de curator of een dergelijke aansprakelijkstelling mogelijk dan wel
wenselijk is. Deze regeling voor de gegevensverstrekking aan de curator geldt
op overeenkomstige wijze voor gegevens omtrent (eventueel) aansprakelijk te
stellen commissarissen van een failliete vennootschap.35 Art. 36.2 bevat nog
een belangrijke clausulering aan het slot. De gegevensverstrekking door de
fiscus dient achterwege te blijven voor zover met die verstrekking geen fiscaal
belang is gediend.

31. Dergelijke informatie moet dan bij verhaalbureaus worden ingewonnen, waarbij niet altijd
duidelijk is of deze informatie wel op een legale wijze is verkregen en voldoende
betrouwbaar is.

32. Losbladige Fw, Fiscaal commentaar (J.J. Vetter), aant. 3.9.
33. Kennelijk wordt niet alleen gedoeld op bestuurders van een vennootschap, maar ook op die

van een vereniging of stichting, voor zover die zijn onderworpen aan de heffing van
vennootschapsbelasting. Dit blijkt uit de verwijzing naar art. 2:50a en 300a BW in art. 36.2
van de Leidraad.

34. Het zal dus in dit soort gevallen meestal niet gaan om spontane informatie door de fiscus
zoals Vetter aangeeft.

35. Anders dan bij de bestuurders, wordt het toepassingsgebied voor de toezichthouders beperkt
tot de vennootschap. Er wordt althans geen verwijzing gemaakt naar leden van een raad van
toezicht van een vereniging of stichting.
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Wordt deze regeling gelegd naast de geheimhoudingsplicht van de belasting-
ambtenaren, dan ontstaat het volgende beeld. De geheimhouding wordt gelijk-
tijdig geregeld in de Awr en in de Iw 1990. Volgens art. 67 lid 1 Awr is het een
ieder verboden hetgeen hem uit of in verband met enige werkzaamheid bij de
uitvoering van de belastingwet over de persoon of zaken van een ander blijkt of
wordt meegedeeld, verder bekend te maken dan noodzakelijk is voor de
uitvoering van de belastingwet of de invordering van enige rijksbelasting als
bedoeld in de Iw 1990. Art. 67 lid 1 Iw 1990 bevat eenzelfde formulering, met
dien verstande dat de uitzondering in dit geval wordt gekoppeld aan de heffing
van enige rijksbelasting. Beide geheimhoudingsbepalingen kennen ontheffings-
mogelijkheden in de leden 2 en 3, maar die zijn op de onderhavige situatie niet
van toepassing.

De informatiebepaling van art. 36.2 Leidraad Invordering 2008 geeft, zoals
aangegeven, de curator de mogelijkheid gegevens over derden (bestuurders en
commissarissen) bij de fiscus op te vragen. De ambtenaar die de gegevens
verstrekt, zou de geheimhoudingsplicht schenden indien blijkt dat de gegevens
niet ‘noodzakelijk’ zijn voor de heffing of invordering van belastingen bij de
failliet. Vast staat dat de (verhaals)gegevens over de bestuurders en commis-
sarissen niet noodzakelijk zijn voor de heffing van de belasting bij de failliet. Of
de gegevens noodzakelijk zijn voor de invordering van belastingen bij de
failliet is minder eenduidig vast te stellen. Aannemelijk is overigens dat het
woord ‘noodzakelijk’ niet in geheel strikte zin moet worden uitgelegd.
Voldoende lijkt te zijn dat het verstrekken van de informatie door de fiscus
(in redelijkheid) kan bijdragen tot de invordering van de belastingschulden.36

Strikt redenerend kan worden gesteld dat bij een faillissement van een be-
lastingschuldige niet meer kan worden gesproken van de invordering van
belastingen door de fiscus (in de zin van art. 67 lid 1 Awr), daar de fiscus,
evenals de andere crediteuren, gewoon moet afwachten of er een uitkering in
het faillissement zal komen.37 Dat komt mij voor als een te beperkte
interpretatie. Ik zou willen aannemen dat de invordering van belastingen ook
bij faillissement nog steeds aan de orde blijft. Om de gegevens over de
bestuurders en commissarissen noodzakelijk te doen zijn voor de invordering
van belastingen bij de failliet, moet voldoende aannemelijk zijn dat met de
informatieverstrekking een mogelijkheid wordt gecreëerd om een zodanig
boedelactief te genereren dat de fiscale schulden in het faillissement geheel
of gedeeltelijk kunnen worden voldaan. Pas dan is er een invorderingsbelang in

36. Zie Feteris, t.a.p., p. 291, die overigens nog uitgaat van het voorheen in de bepalingen
gebruikte woord ‘nodig’. Met de wijziging in het woord ‘noodzakelijk’ lijkt geen inhoude-
lijke wijziging op dit punt te zijn beoogd.

37. Dat is ook de strekking van de regeling van art. 19.2 Leidraad Invordering 2008.
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de zin van art. 67 lid 1 Awr aanwezig. Dit ligt in lijn met de slotbepaling van
art. 36.2 Leidraad Invordering 2008, die vermeldt dat gegevensverstrekking
over bestuurders en commissarissen aan de curator achterwege blijft voor zover
met die verstrekking geen fiscaal belang is gediend. Al met al blijft de
geheimhoudingsplicht in het kader van deze informatieverstrekking aan
de curator een diffuus onderwerp. Om aan deze onduidelijkheid een einde te
maken, kan worden overwogen op de voet van art. 67 lid 2 Awr en Iw 1990, via
een Ministerieel besluit, een ontheffing van de geheimhouding te verlenen voor
de informatieverstrekking door de fiscus aan de curator.

4. Informatie-uitwisseling tussen de curator en de fiscus

Er doen zich gevallen voor waarin de curator en de fiscus als het ware tot elkaar
veroordeeld zijn om informatie, verband houdend met het faillissement met
elkaar te delen, althans gevallen waarin deze uitwisseling van informatie kan
worden verwacht. Daar zijn twee duidelijke voorbeelden van voorhanden. Het
eerste voorbeeld ziet op de afstemming tussen de curator en de fiscus over de
aanpak en afwikkeling van bestuurdersaansprakelijkheidsclaims. Het tweede
voorbeeld houdt verband met de afwikkeling van de inleners- en ketenaan-
sprakelijkheid, voornamelijk gerelateerd aan de debiteurenincasso.

Art. 36.1 Leidraad Invordering 2008 ziet op een mogelijk samenloop tussen de
bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement (met name art. 2:248 BW) en de
fiscale bestuurdersaansprakelijkheid (art. 36 e.v. Iw 1990).38 De regeling
veronderstelt een informatie-uitwisseling tussen de fiscus en de curator.
Uitgangspunt van de regeling is dat er naar moet worden gestreefd om slechts
één van de twee aansprakelijkheidsmogelijkheden toe te passen. Als de
ontvanger voornemens is de bestuurder(s) van een gefailleerde rechtspersoon
aansprakelijk te stellen, dan moet hij volgens de regeling contact opnemen met
de curator om te overleggen over de vraag wie tot aansprakelijkstelling
overgaat. Daarbij wordt vermeld dat aansprakelijkstelling door de curator de
voorkeur geniet, tenzij blijkt dat de bewijspositie van de ontvanger sterker is.
Het heeft er echter alle schijn van dat dit overleg in veel gevallen niet plaats
vindt en dat de ontvanger zich niet erg bekommert om het voorschrift dat de
aansprakelijkstelling door de curator de voorkeur verdient. Dit bleek onlangs

38. Deze aansprakelijkheidsregelingen zijn ooit gelijktijdig ingevoerd, op 1 januari 1987 als
(tweede en derde) anti-misbruikwetten. De toepassing van de twee regelingen loopt
inmiddels, vooral door de rechtspraak van de Hoge Raad, zeer uiteen.
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weer39 in een uitspraak van het hof te Amsterdam,40 getuige de volgende
rechtsoverweging (4.9) van het hof:

“Dat verweerder vóór het opleggen van de beschikking geen overleg heeft
gevoerd met de curator heeft, anders dan eiser betoogt, niet tot gevolg dat
de beschikking moet worden vernietigd. De wet stelt dit vereiste niet als
voorwaarde om een bestuurder aansprakelijk te kunnen stellen. De doel-
stelling van het overleg is om acties van de ontvanger en de curator
onderling af te stemmen om te voorkomen dat de bestuurder van de failliet
door twee instanties aansprakelijk wordt gesteld en om te zorgen dat de
instantie met de beste positie de procedure voert. De curator heeft daarna
ingestemd met de beslissing van verweerder om deze procedure te voeren
omdat de Belastingdienst de grootste en bovendien enige preferente
schuldeiser van de BV was. Gelet op de doelstelling van de regeling is
eiser door de gang van zaken niet benadeeld.”

De regeling van art. 36.1 Leidraad Invordering 2008 lijkt op deze manier steeds
meer inhoudsloos te worden. Opvallend is ook dat curatoren zich kennelijk
gemakkelijk neerleggen bij het, zonder voorafgaand overleg, opereren door de
ontvanger. Het feit dat de ontvanger actie onderneemt jegens de bestuurder(s)
impliceert dat daar wat te halen valt. Het is in strijd met de eigen regels van de
fiscus om deze actie te ondernemen buiten de curator om. Volgens die regels
moet eveneens worden bekeken, in het overleg tussen de curator en de
ontvanger, welke actie de voorkeur verdient, ervan uitgaande dat de actie van
de curator de voorkeur verdient, tenzij de fiscus een betere bewijspositie
heeft.41 Het enkele feit dat de fiscus een (preferente) grote schuldeiser is in
het faillissement, is op zichzelf niet doorslaggevend om de actiebevoegdheid bij
de fiscus te leggen. De curator kan via art. 2:248 BW het gehele faillisse-
mentstekort vorderen bij de bestuurder, dus ook de ontstane boedelschulden
(denk aan het UWV en de boedelberedderingskosten), terwijl de fiscus alleen
betaling van openstaande belastingschulden bij de bestuurder(s) kan claimen.
Anders gezegd: de actie van de curator heeft een algemener karakter en strekt
ten behoeve van het collectief der crediteuren. Wat mij betreft zouden curatoren

39. Zie voor een eerder geval hof ’s-Gravenhage 28 september 2010, JOR 2010/371, eveneens
besproken in Tekstra, t.a.p., p. 273-275.

40. Hof Amsterdam 28 maart 2013, LJN CA1887.
41. Bijvoorbeeld omdat de jaarrekeningen wel tijdig zijn gedeponeerd, maar er geen tijdige

melding betalingsonmacht heeft plaatsgevonden.
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wel wat indringender een beroep mogen doen op naleving van het eigen beleid
door de fiscus, zoals neergelegd in art. 36.1 Leidraad Invordering 2008.42

De tweede variant van informatie-uitwisseling tussen de fiscus en de curator is
te vinden in art. 73.4.10 Leidraad Invordering 2008. De achtergrond van deze
per 1 juli 2006 ingevoerde regeling is, kort weergegeven, de volgende.43 Bij
een faillissement van een onderaannemer of een uitlener kunnen de opdracht-
gevers van de failliet door de fiscus worden aangesproken op keten- en/of
inlenersaansprakelijkheid. De opdrachtgevers mogen hun regresvordering die
daaruit voortvloeit in beginsel verrekenen met de eventueel nog openstaande –
meestal aan de bank verpande – facturen. De opdrachtgevers nemen daarom in
de regel het standpunt in dat zij deze facturen pas zullen betalen als definitief
duidelijkheid is ontstaan over het al dan niet aansprakelijk stellen door de
fiscus.44 Het kan lang duren voordat de fiscus hierover een standpunt inneemt.
Soms is de ontvanger geneigd te wachten tot het einde van het faillissement van
de onderaannemer of uitlener, voordat hij hierover een beslissing neemt. Het
gevolg daarvan is dat de debiteurenincasso komt stil te liggen en dat is niet-
productief.

De onderhavige regeling beoogt een dergelijke patstelling te voorkomen, door
de curator de mogelijkheid te geven de fiscus te verzoeken binnen specifieke
termijnen een standpunt in te nemen over een mogelijke aansprakelijkstelling
van de faillissementsdebiteuren. De curator dient daarbij aan de ontvanger alle

42. Stel dat de aansprakelijkstelling door de curator prioriteit krijgt ten opzichte van een actie
van de kant van de ontvanger, dan kan het nuttig zijn dat de curator en de fiscus overleg
plegen over de mogelijke fiscale gevolgen daarvan. Mocht de curator succes hebben met de
aansprakelijkstelling, dan zou de fiscus onder omstandigheden het standpunt kunnen
innemen dat de boedel fiscale winst maakt. Het is verstandig dat de curator hierover op
voorhand afspraken met de fiscus maakt. Zie verder Tekstra, t.a.p., p. 48-51, met de
kanttekening dat sinds het arrest Koot Beheer/Tideman q.q. deze kwestie aan actualiteit heeft
ingeboet, aangezien niet (meer) aannemelijk dat in dergelijke gevallen een (fiscale)
boedelschuld tot stand zal komen. Toch lijkt afstemming tussen de curator en de fiscus
op dit punt nog steeds verstandig.

43. Zie eveneens Tekstra, t.a.p., p. 278 en A. van Eijsden in TvI 2006/5, p. 168-170.
44. Interessant is nog de vraag of de bestaande praktijk nog moet worden aangepast, nu de Hoge

Raad in het arrest ASR/Achmea (HR 6 april 2012, LJN BU3784) de regresvordering als
toekomstige vordering beschouwt tot het moment dat de aangesproken derde (hier de
hoofdaannemer of de inlener) de schuld heeft voldaan voor meer dan diens draagplicht. Mij
lijkt dit niet het geval, omdat het in het kader van de afwikkeling van het faillissement naar
mijn mening redelijk is dat de debiteur een schuld feitelijk niet dubbel hoeft te betalen,
namelijk eerst aan de bank als pandhouder (of aan de boedel als er geen pandrecht is) en
vervolgens aan de fiscus onder de hoofdelijke aansprakelijkheid, terwijl nog maar moet
worden afgewacht of de regresvordering in het faillissement tot uitkering zal komen.
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relevante gegevens te verstrekken om te kunnen beslissen over een aansprake-
lijkstelling. Dit is in de regeling verder uitgewerkt. De regeling is primair in het
belang van de banken, als pandhouders van de betreffende vorderingen. De
debiteuren zelf zullen in veel gevallen dus aan de bank moeten betalen en niet
aan de failliet; zij kunnen een verrekeningsbevoegdheid ook aan de bank
tegenwerpen. Desondanks wenst de fiscus onder deze regeling uitsluitend de
curator als contactpersoon te gebruiken. Op zich is dit niet een onlogische
insteek, alleen heeft de boedel in veel gevallen geen rechtstreeks financieel
belang bij het oplossen van deze patstelling, maar moet de boedel wel kosten
maken. Onder omstandigheden kan het voor hand liggen dat de pandhouder
deze kosten draagt. Het is mijn indruk dat de regeling wel voorziet in een
behoefte, zij het dat de ambtelijke molens in deze kwesties niet bepaald snel
draaien. Het kost vele maanden voordat de ontvanger zijn ei heeft gelegd, ook
als de curator de informatie snel en adequaat aanlevert. Gehoopt moet dan
worden dat in de tussentijd de debiteuren nog steeds goed voor hun geld zijn.

5. De curator als ‘verlengstuk’ van de fiscus?

Enigszins gechargeerd gesteld, kan de vraag worden opgeworpen of de curator
in een faillissement zou dienen te fungeren als een ‘verlengstuk’ van de fiscus,
in die zin dat van de curator verwacht mag – en misschien wel moet – worden
dat hij of zij zich de belangen van de fiscus zodanig aantrekt, dan wel deze
behartigt, dat hij of zij onder omstandigheden aan de slag gaat om gegevens te
verzamelen of handelingen te verrichten, die feitelijk uitsluitend het belang van
de fiscus dienen. Naar mijn mening moet deze vraag ontkennend worden
beantwoord, met uitzondering van de toepassing van de regeling van art. 57
lid 3 Fw in verband met de afwikkeling van het bodemvoorrecht.45 Uit recente
rechtspraak kan naar mijn mening worden afgeleid dat ten aanzien van de
informatievergaring door de curator, de curator dergelijke informatie in beginsel
alleen maar dient aan te wenden in het kader van de afwikkeling van het
faillissement en dat het dus niet aangaat om die informatie aan anderen, zoals de
fiscus, te verstrekken. Dat geldt zeker ingeval de informatie door de curator
wordt verkregen door gebruikmaking van de bijzondere bevoegdheden ont-
leend aan de Faillissementswet.

Van belang is een recente uitspraak van het hof te ’s-Gravenhage46 over de
mogelijkheid voor de curator om via een faillissementsgijzeling een failliet te
dwingen zijn administratie in te leveren en aldus te voldoen aan de informatie-
plicht van art. 105 lid 1 Fw. De failliet verweerde zich in deze zaak onder meer

45. Art. 57 lid 3 Fw strekt overigens niet alleen ten behoeve van de fiscus, maar
46. Hof ’s-Gravenhage 23 juli 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:2900.

A.J. Tekstra

142



met de stelling dat deze informatie mogelijk tegen hem kon worden gebruikt in
een strafrechtelijke zaak.47 Het hof overweegt als volgt:

“De mogelijkheid dat [gefailleerde] gegevens moet verstrekken, die aan-
leiding zouden kunnen zijn voor een eventuele strafvervolging, doet niet af
aan zijn verplichting, waaronder zijn inlichtingenplicht. Door [gefailleerde]
is echter terecht aangevoerd dat de Nederlandse wet thans niet voorziet in
een waarborg tegen het gebruik in een (eventuele) strafzaak van informatie
die in het kader van de inlichtingenplicht op grond van artikel 105 Fw
wordt verstrekt. Daarbij heeft hij onder meer verwezen naar de meer-
genoemde conclusie van de advocaat-generaal bij de Hoge Raad.48 Zoals
hiervoor in rechtsoverweging 7 is vermeld heeft de Hoge Raad inmiddels in
die zaak uitspraak gedaan op 12 juli 2013.49 Hoewel het arrest betrekking
heeft op de fiscaalrechtelijke inlichtingenplicht van een belastingplichtige,
is het hof van oordeel dat het arrest van de Hoge Raad ook relevant is voor
de inlichtingenplicht van de gefailleerde ex artikel 105 Fw in het kader van
een door de rechter-commissaris of de curator gevorderde en door de
rechter bevolen inbewaringstelling.”

Het hof voegt aan deze overwegingen toe dat het in navolging van het
genoemde arrest van de Hoge Raad zal bepalen dat de van de gefailleerde
afkomstige informatie – voor zover sprake is van ‘wilsafhankelijke’ informatie
als bedoeld in dat arrest50 – niet zal mogen worden gebruikt in het kader van
een eventuele strafvervolging of bestuurlijke boeteprocedure tegen de gefail-
leerde. In het dictum van de beschikking bepaalt het hof expliciet dat de door de

47. Voor meer bijzonderheden over dit – hoogst actuele – onderwerp, mede naar aanleiding van
het zogenoemde Chambaz-arrest van het EHRM (5 april 2012, LJN BW5997), verwijs ik
naar de bijdrage van De Bont in deze bundel.

48. Het hof doelt op de conclusie van de A-G Wattel van 1 maart 2013, ECLI:NL:PHR:2013:
BZ3640.

49. De vindplaats van dit arrest is ECLI:NL:HR:2013:BZ3640, V-N 2013/37.7, NTFR 2013/
1586, M. Hendriks.

50. Kennelijk vormt de door de curator gevorderde administratie van de gefailleerde wils-
afhankelijke informatie in deze betekenis. Het is merkwaardig dat het Hoge Raad in het
arrest van 12 juli 2013 niet aangeeft waar de scheidslijn ligt tussen wilsafhankelijke en
wilsonafhankelijke informatie. De Hoge Raad gebruikt slechts de aanduiding “bewijs-
materiaal waarvan het bestaan afhankelijk is van de wil van de belastingplichtige”. De A-G
Wattel gaat daar in zijn conclusie wel op in en noemt de wilsonafhankelijke informatie het
‘Saunders-materiaal’. Daarmee doelt hij op materiaal dat ook onafhankelijk van de wil van
de onderzochte/latere verdachte reeds bestond en door eigenmachtige toepassing van
dwangmiddelen, zoals doorzoeking en inbeslagneming door de autoriteiten, veilig gesteld
zou kunnen worden zonder diens medewerking. Zie met name onder nr. 6.3 van de conclusie
van de A-G. Zie eveneens het commentaar van Hendriks bij dit arrest in NTFR 2013/1586,
met name p. 23.
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gefailleerde aan de curator te verstrekken informatie, waarvan het bestaan van
de wil van de gefailleerde afhankelijk is, slechts mag worden gebruikt ten
behoeve van het beheer en de vereffening van de failliete boedel en een
voortvarende afwikkeling van het faillissement. Dit gecursiveerde deel onder-
streept naar mijn mening dat een curator door hem of haar te vergaren
informatie slechts zal mogen aanwenden ten behoeve van diens beheers- en
vereffeningstaak zoals neergelegd in art. 68 lid 1 Fw.51 Dat is de basis van de
werkzaamheden van de curator. De activiteiten van de curator moeten zich
daartoe beperken, ook in het kader van de informatievergaring en -verstrekking
door de curator.

In het arrest van de Hoge Raad van 12 juli 2013, waar het hof naar verwijst,
ging het over het verstrekken van fiscale informatie. De Hoge Raad geeft in dat
arrest aan dat, voor zover sprake is van materiaal waarvan het bestaan van de
wil van de verstrekker afhankelijk is, dit materiaal zal worden verstrekt met de
restrictie dat het slechts zal worden gebruikt ten behoeve van de belastinghef-
fing (dus niet voor fiscale beboeting of strafvervolging). Vindt de fiscale
informatievergaring plaats door de curator, die daarvoor gebruikt maakt van
diens faillissementsrechtelijke bevoegdheden, en moet er rekening mee worden
gehouden dat deze informatie bij de autoriteiten aanleiding zal geven tot
‘punitieve maatregelen’ – strafvervolging of fiscale/bestuurlijke beboeting –

dan kan de door de curator verkregen informatie, voor zover afhankelijk van de
wil van de verstrekker van de informatie, slechts worden gebruikt door de
curator in het kader van de faillissementsafwikkeling.52 Dat is althans
de conclusie die ik uit deze rechtspraak trek. De jurisprudentie illustreert dat
de curator zeer voorzichtig met de aldus verkregen informatie dient om te gaan
en de informatie niet voetstoots kan doorgeven aan bijvoorbeeld de fiscus. Dit
geldt naar mijn mening ook voor informatie die niet per se aanleiding zal geven
tot punitieve maatregelen in de richting van de verstrekker van de informatie.
Slechts als de informatie voor de fiscus dienstbaar kan zijn in het kader van de
belastingheffing bij de failliet – dus het vaststellen van de belastingvorderingen
in het faillissement – kan het aangewezen zijn dat de curator informatie

51. Ik zou menen dat de curator zich aan deze instructie van het hof dient te houden, ook al zou
men kunnen redeneren dat in de onderhavige rechtspraak als vangnet wordt ingebouwd dat,
als het materiaal toch zou worden gebruikt voor fiscale beboeting of strafvervolging, de
belastingrechter of strafrechter nog zal bepalen welk gevolg aan dit gebruik moet worden
verbonden.

52. Zou de informatie niet afhankelijk zijn van de wil van de verstrekker van de informatie, dan
ligt het voor de hand dat de curator de fiscus of het OM laat weten dat zij de wilsonaf-
hankelijke informatie zelf kunnen achterhalen.
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‘doorspeelt’ naar de fiscus.53 Verwacht mag worden dat zich op dit gebied de
komende jaren nog veel nieuwe ontwikkelingen zullen voordoen.

6. Slotopmerkingen

Betekent het voorgaande dat tussen de curator en de fiscus sprake kan zijn van
een free flow of information? Dat lijkt mij stellig niet het geval. Vanuit de
positie van de curator valt het toe te juichen als de fiscus bereid en in staat is om
hem of haar van die informatie te voorzien die de curator in de gelegenheid
stelt, althans ondersteunt om het faillissement op een adequate wijze af te
wikkelen. Het is echter onduidelijk tot op welke hoogte het de fiscus is
toegestaan informatie aan de curator te verstrekken, met name als dat (ver-
haals)informatie betreft over derden, zoals bestuurders en commissarissen van
de failliet. Het is aan de fiscus om in dit opzicht een eigen afweging te maken:
de ambtenaren zijn daar uiteindelijk zelf voor verantwoordelijk. De curator staat
daar strikt genomen buiten.

Ten aanzien van de bestuurdersaansprakelijkheid valt op dat er kennelijk weinig
overleg plaatsvindt tussen de fiscus en de curator over de concrete aanpak
daarvan. In diverse gevallen blijkt de ontvanger de bestuurders buiten de
curator om aan te spreken, zonder afstemming daarover en zonder zich ervan
te vergewissen of een actie van de zijde van de curator (ten behoeve van de
gezamenlijke crediteuren) niet meer voor de hand ligt, mede gezien de
beleidsregels van art. 36.1 Leidraad Invordering 2008. Een tijdige informatie-
uitwisseling tussen de fiscus en de curator is bij deze mogelijke samenloop
onontbeerlijk. Het verdient aanbeveling dat de curator het handelen van de
fiscus in deze gevallen kritischer volgt en de ontvanger zich standaard bij de
curator meldt vóórdat hij stappen zet jegens de bestuurders, dan wel dat hij zich
aan het begin van het faillissement bij de curator meldt, om hem of haar te
informeren over de stappen die hij reeds heeft gezet in het kader van de
bestuurdersaansprakelijkheid, om met de curator te bekijken wat de beste
vervolgstappen zijn en wie daarbij het voortouw neemt.

Daarnaast geldt dat de curator de fiscus slechts van nadere informatie zou
moeten voorzien, indien dat kan worden geacht in het belang te zijn van de
boedel en de gezamenlijke crediteuren, dan wel indien dit voortvloeit uit een
specifiek wettelijke voorschrift (zoals art. 57 lid 3 Fw). Informatieverstrekking
door de curator aan de fiscus dient, behoudens mogelijke uitzonderingen die

53. Het is nog steeds vaste rechtspraak van de Hoge Raad dat belastingheffing niet als straf kan
worden aangemerkt. Zie recentelijk HR 12 juli 2013, ECLI:NL:2013:61, NTFR 2013/1526,
J. Berns.
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momenteel nog niet zijn uitgekristalliseerd, achterwege te blijven ingeval die
informatie zou kunnen leiden tot fiscale beboeting of strafvervolging, dan wel
die informatie wordt verstrekt in het kader van een reeds voorgenomen
beboeting of vervolging. De curator dient op dit gebied zeer omzichtig te
opereren en zich steeds af te vragen of er nog sprake is van een voldoende
boedelbelang.54 De curator heeft hier een eigen taak en (eind)verantwoorde-
lijkheid en moet zich er niet voor lenen voornamelijk de belangen van partijen
als de fiscus te behartigen, ook al is die (eveneens) crediteur in het faillissement.

54. Dit boedelbelang valt uiteen in: a. een voortvarende en adequate afwikkeling van het
faillissement en b. het belang van de gezamenlijke crediteuren.
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Het gebruik van internet door een curator bij het
informeren van derden

F. VERHOEVEN1

1. Inleiding

Het internet als platform voor informatieverschaffing is niet weg te denken uit
de huidige rechtspraktijk. Denk aan de wijze waarop rechtsprekende instanties
uitspraken en persberichten publiceren op daartoe ingerichte websites en het
Centraal Insolventieregister.

In bepaalde gevallen heeft een publicatie op een officieel register dat via het
internet te raadplegen is, een publicatieplicht min of meer vervangen. Zo zorgt
de griffier ervoor dat een nieuw uitgesproken faillissement, naast de Staats-
courant, ook wordt gepubliceerd in het Centraal Insolventieregister. Publicatie
in een dagblad blijft doorgaans achterwege.2

Curatoren zorgen voor publicatie van openbare verslagen in het Centraal
Insolventieregister en plaatsen deze verslagen en dikwijls ook andere relevante
informatie (onderzoeksrapporten, koopovereenkomsten, schikkingen et cetera)
vaak ook op websites van hun kantoor, tenzij zwaarwegende privacybelangen
zich tegen dergelijke openbaarmaking verzetten.

Kennisneming van in het faillissement relevante informatie via het internet is de
norm en draagt bij aan een transparante afwikkeling van faillissementen.3 De
vraag is of kennisgeving door de curator via dit medium voldoende is als het
gaat om de wettelijke verplichting die de curator heeft om derden te informeren.
Deze vraag is met name relevant voor de meer belangrijke berichtgeving aan
schuldeisers, zoals de datum waartegen vorderingen in het faillissement
ingediend moeten worden, de oproeping voor de verificatievergadering en de

1. De auteur is advocaat en werkzaam bij Houthoff Buruma in Amsterdam. Dit artikel is mede
tot stand gekomen dankzij zijn kantoorgenoten Niels Huurdeman (advocaat) en Bas Kentie
(studerend juridisch medewerker).

2. Zie: artikel 14 Fw en Wenken voor curatoren in faillissementen, Insolventies rechtbank
Amsterdam.

3. Aldus de INSOLAD Praktijkregels voor Curatoren September 2011 bij de toelichting op
hoofdstuk 8. In de toelichting wordt het toezenden van informatie door de curator per email
eveneens tot norm gesteld.
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deponering van de (voorlopige) lijsten met erkende en betwiste schuldvorde-
ringen.

Het belang voor schuldeisers om van deze belangrijke ontwikkelingen in een
faillissement kennis te nemen is evident. Het is niet voor niets dat de wetgever
ervan uitgaat dat de curator bekende schuldeisers rechtstreeks aanschrijft. Maar
in omvangrijke en grensoverschrijdende faillissementen is dit niet altijd een-
voudig en soms zelfs onmogelijk. Zo kan er sprake zijn van een enorm aantal
schuldeisers en vergt het bijhouden van een crediteurenadministratie een grote
inspanning van de curator, zeker als er sprake is van handel in schuldvorde-
ringen.

2. De onbekende schuldeiser

Complexer wordt het als de identiteit van schuldeisers überhaupt niet te
herleiden is. Onbekendheid met schuldeisers doet zich typisch voor bij
grensoverschrijdende faillissementen van vennootschappen die financiële in-
strumenten hebben uitgegeven. Beleggers in dergelijke instrumenten (de
schuldeisers) houden hun economisch (vorderings)recht op de failliete schul-
denaar via een keten van banken, tussenpersonen en clearing agencies.
Afhankelijk van het toepasselijke recht kan het antwoord op de vraag welke
schakel in de keten als de formele schuldeiser naar Nederlands faillissements-
recht kwalificeert en de daarbij behorende rechten mag uitoefenen, steeds een
andere zijn. Zo kan de formele schuldeiser van de failliete uitgevende instelling
de (professionele of particuliere) eindbelegger zijn, die zijn vordering houdt via
een effectenrekening bij een bank. Vaak bundelt de bank op haar beurt de
economische rechten van deze klant met die van de andere klanten die ook
hebben belegd in het door de gefailleerde instelling uitgegeven beleggings-
product. De bank zal de privacy van haar klanten in beginsel handhaven – ook
ten opzichte van de curator – en niet zomaar de persoonsgegevens van haar
klanten verstrekken. Zo kan de curator niet bijhouden wie de schuldeisers zijn,
tenzij zij zich actief melden. Ook komt de curator er niet achter als er in deze
instrumenten is gehandeld, hetgeen tot een wijziging in het schuldeisersbestand
leidt.

Bij een instelling die vele instrumenten heeft uitgegeven, explodeert deze
problematiek en in feite rest de curator geen andere benadering dan de populatie
schuldeisers (die vaak ook de economisch gerechtigden zijn) te benaderen op
dezelfde wijze als de uitgevende instelling dat voor faillissement deed, te
weten: follow the money. De girale en operationele keten tussen eindbelegger en
schuldenaar is zo ingericht dat een betaling van de schuldenaar (van rente of
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hoofdsom) op een financieel instrument in beginsel altijd de eindbelegger
bereikt. Ongeacht of deze belegger de initiële partij is of een distressed debt
koper die het instrument pas na insolventie heeft gekocht. Dit betalingskanaal is
ook geschikt voor het verspreiden van informatie (doorgaans een kort verslag of
een verwijzing naar een website).

Het komt er voor een curator in feite op neer dat in dergelijke gevallen het
identificeren van uitstaande schuldvorderingen geen probleem hoeft te zijn,
maar dat het herleiden van schuldeisers onmogelijk is.

Het voert in het kader van deze bijdrage te ver om verder stil te staan bij
aspecten van giraal effectenrecht waarbinnen schuldeiserrechten uitgeoefend
kunnen worden. Wat de informatieverschaffing door de curator van een failliete
uitgevende instelling betreft, ligt het in de rede dat hij in zijn informatievoor-
ziening bij voorkeur de economisch gerechtigden zal willen bereiken.4

In dergelijke faillissementen is communicatie met schuldeisers via het internet
een noodzaak. Met de beschikking van 1 maart 20135 gewezen in het
faillissement van Lehman Brothers Treasury Co. B.V. (“LBT”) heeft de Hoge
Raad het gebruik van het internet als communicatiemiddel gesanctioneerd.

Voordat ik deze uitspraak bespreek, is het nuttig kort stil te staan bij de
informatieplichten van de curator en de achtergrond van het faillissement van
LBT nader toe te lichten.

3. Kennisgevingsplicht curator

Op diverse plaatsen in de Faillissementswet komt de kennisgevingsplicht van
de curator jegens individuele schuldeisers naar voren. Zonder volledig te willen
zijn, noem ik in dat kader artikel 109 Fw (kennisgeving van de in artikel 108
Fw genoemde beschikkingen), artikel 115 Fw (kennisgeving van deponering
van de lijst van voorlopig erkende schuldvorderingen), artikel 137a Fw
(kennisgeving van vereenvoudigde afwikkeling) en artikel 173a lid 4 Fw

4. Zie in die zin de overweging van de rechtbank Amsterdam ten aanzien van het vaststellen
wie bevoegd was tot stemming over te gaan in de surseance van betaling van GTS Europe,
waarbij aan de economisch gerechtigde stemrecht werd toegekend, mede omdat zij het
economisch risico lopen en aan hen naar het in die situatie van toepassing zijnde recht van
de staat New York stemrecht toekomt (Rb. Amsterdam 21 februari 2002, JOR 2002/107).
M.i. zou de curator in de door hem gehanteerde wijze van informatieverschaffing zich ook
moeten richten op de economisch gerechtigden, zonder dat dit overigens betekent dat hij hen
rechten toekent die zij op basis van de toepasselijke structuur niet hebben.

5. HR 1 maart 2013, JOR 2013/190.

Het gebruik van internet door een curator bij het informeren van derden

149



(kennisgeving van vergadering omtrent doorstart). Ook kennisgevingsplichten
in meer algemene zin zijn in de wet terug te vinden, zoals: artikel 73a
Fw (driemaandelijks verslag), artikel 137 Fw (het verslag na verificatie) en
artikel 183 Fw (uitdelingslijst).6

Een kennisgevingsplicht van de curator kan ook voortvloeien uit beschikkingen
genomen door de rechter-commissaris (artikel 67 Fw). Deze kennisgevings-
plicht heeft de curator dan ten opzichte van de (rechtstreeks) belanghebbenden
bij de beschikking nu dat tevens degenen zijn die van de beschikking in hoger
beroep kunnen komen.7

Artikel 109 Fw spreekt over kennisgeving bij brief, artikel 115 Fw heeft het
over het geven van een ‘schriftelijk bericht’ door de curator. De wetgever heeft
kennelijk beoogd dat de curator de bekende, individuele schuldeiser in ge-
noemde gevallen zoveel mogelijk schriftelijk informeert. Een nadere toelich-
ting, anders dan ‘per brief’ of ‘schriftelijk’ geeft de wet niet.8

Het voorgaande geeft een beeld van de verouderde wettelijke basis voor de
wijze van kennisgeving door de curator. Dat de curatorenpraktijk het belang
van het gebruik van internet in de kennisgevingsplicht erkent, blijkt uit de
Praktijkregels voor Curatoren September 2011. Artikel 8.4. van de Praktijk-
regels bepaalt dat: “De curator [..] de openbare verslagen en andere stukken
behorende tot het openbare dossier op het internet [publiceert], tenzij daaraan
zwaarwegende privacy belangen in de weg staan. Zo nodig treedt de curator in
overleg met de rechter-commissaris. De curator zendt tegelijk met de publicatie
een afschrift van of link naar zijn verslag per email aan alle crediteuren die
desgevraagd hebben medegedeeld op dergelijke toezending prijs te stellen.”9

6. Zie onder meer Wessels, Insolventierecht – Bestuur en beheer na faillietverklaring – deel IV
(2010), nr. 4204, p. 167.

7. Zie het hierna te bespreken HR 1 maart 2013, JOR 2013/190, rov. 3.6.1.: “[..] De
beroepstermijn van vijf dagen van artikel 67 Fw begint te lopen op de dag na die waarop
de rechter-commissaris zijn beschikking heeft gegeven. In verband met het feit dat deze
beroepstermijn zeer kort is – zulks met het oog op het belang van een vlotte afwikkeling van
het faillissement – is het wenselijk dat de beschikking onverwijld ter kennis wordt gebracht
van de (bekende) belanghebbenden [..].”

8. In de Memorie van Toelichting bij artikel 115 staat vermeld dat de curator voor de
kennisgeving – evenals in andere gevallen – gedrukte formulieren kan gebruiken, waardoor
tijd en geld wordt bespaard. Zie Polak/Polak, Faillissement en surseance van betaling
(1972), p. 255.

9. Deze bepaling is als volgt toegelicht: “Kennisneming via internet is thans de norm en is in
overeenstemming met streven naar een transparante afwikkeling. Hetzelfde geldt voor de
toezending per email.”

F. Verhoeven

150



Het gebruik van internet in de communicatie met schuldeisers is, als gezegd,
met name van belang in massafaillissementen. Toepassing van de vereisten van
artikel 109 Fw en 115 Fw, (kennisgeving per brief; schriftelijke kennisgeving),
is in dergelijke situaties niet mogelijk of leidt tot een voor de boedel
onevenredig grote belasting. De wetgever heeft in het verleden op verschillende
manieren rekening gehouden met massafaillissementen. Tot een aanpassing in
de vereisten in de communicatie met grote aantallen schuldeisers kwam het
echter niet.10 Ook in de jurisprudentie was deze ruimte tot voor kort niet
gecreëerd.

In de beschikking van de Hoge Raad van 1 maart 2013 heeft de Hoge Raad
bepaald dat een curator onder omstandigheden aan zijn kennisgevingsplicht kan
voldoen door gebruik te maken van het internet.

4. Het faillissement van Lehman Brothers Treasury Co. B.V.

LBT is op 8 oktober 2008 door de rechtbank Amsterdam failliet verklaard.11

LBT was een (indirecte) dochtervennootschap van de topholding in de
Verenigde Staten, Lehman Brothers Holdings Inc. (“LBHI”). LBT gaf financi-
ële instrumenten uit (“structured notes”). De opbrengst van deze uitgiftes
diende ter financiering van het Lehman Brothers concern en werd direct
doorgeleend aan LBHI. Ten tijde van de faillietverklaring van LBT stonden
er 3.789 verschillende (series van) notes uit. Het passief in het faillissement van
LBT bestond – naast enkele grote intercompany-posities – hoofdzakelijk uit
vorderingen voortvloeiende uit de uitstaande notes.

Belangen in de notes zijn wereldwijd gekocht door tienduizenden beleggers. De
notes werden ondanks het intreden van het faillissement van LBT niet direct
opeisbaar. Nederlands recht voorziet daar niet in en de juridische documentatie
van de notes ook niet. Gezien de (in de meeste gevallen complexe) structuur
van deze notes, de diverse rechtsstelsels die op de terms & conditions van deze
notes van toepassing zijn, en de voortdurende handel in deze notes, vormden de
waardering van deze notes, maar ook het vaststellen wie naar Nederlands recht
als schuldeiser dient te worden beschouwd, lastig te nemen horden.

Door de door LBT toepaste structuur bij de uitgifte van de notes waren zowel
de economisch gerechtigden als de juridisch schuldeisers in beginsel door
(curatoren van) LBT niet op sluitende wijze te herleiden. Wel heeft een groot

10. Denk aan de Brandarisregeling (artikel 281a e.v. Fw) en de WCAM (artikel 3:305a e.v.
BW).

11. De auteur van deze bijdrage was als curator en is als vereffenaar bij LBT betrokken.
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aantal noteholders zich bij curatoren gemeld en actief bijgedragen aan de wijze
van afwikkeling van het faillissement, maar de precieze schuldvorderingen die
deze groep hield was niet steeds te verifiëren en aan constante verandering
onderhevig.

Langs verschillende kanalen communiceerden curatoren met de schuldeisers en
andere belanghebbenden van LBT: een speciaal ingerichte website;12 aan de
hand van een mailing-list waarvoor schuldeisers en andere geïnteresseerden
zich konden aanmelden en via zogenaamde notices. Deze notices bevatten
cruciale informatie over het waarderingsproces en wanneer bepaalde termijnen
werden gesteld. Deze werden verstuurd via de clearinginstellingen, waarmee
zoveel mogelijk de actuele houders van (een belang in) de notes werden bereikt.
Ook indien de schuldeisers uit hoofde van de notes niet dezelfde waren als de
economisch gerechtigden, werden, dankzij de inspanningen van tussenliggende
banken en instellingen, de meeste beleggers bereikt. Deze notices werden ook
via SWIFT verstuurd.13

Op 30 november 2012 is een ontwerp-faillissementsakkoord14 op de LBT
website gepubliceerd. De indiening van de vorderingen uit hoofde van de notes
alsmede de stemming op het faillissementsakkoord door de schuldeisers uit
hoofde van de notes, vonden plaats volgens een procedure zoals vervat in het
Consent Solicitation Memorandum (het “CSM”). Het CSM is een bijlage bij het
faillissementsakkoord en te kenschetsen als een handleiding voor de financiële
instellingen (die een belang in de notes houden of namens klanten vertegen-
woordigen) hoe een vordering in het faillissement in te dienen en op welke
wijze een stem op het akkoord uit te brengen.

12. www.lehmanbrotherstreasury.com.
13. SWIFT staat voor the Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Via

SWIFT worden rekeninghouders bij clearinginstelling, de zogenoemde account banks, met
een zeer grote mate van zekerheid bereikt. Deze instellingen zijn vervolgens gehouden via
SWIFT verspreide berichten aan de houders van het betreffende financiële instrumenten
verder te verspreiden.

14. De complexiteit van de waardering van de notes zou in een reguliere afwikkeling van het
faillissement van LBT hoogstwaarschijnlijk hebben geleid tot een veelvoud aan (mogelijk
langdurige) procedures, die een voortvarende afwikkeling van het faillissement in de weg
zouden staan. Dit aspect, alsmede de grote monetaire belangen – op datum faillissement
bedroeg het passief uit hoofde van de uitstaande notes nominaal meer dan USD 30 miljard
miljard – heeft er toe geleid dat LBT een faillissementsakkoord heeft aangeboden aan haar
schuldeisers. In dit akkoord zijn onder meer de vorderingen van de schuldeisers bindend
bepaald aan de hand van de in de jaren daarvoor tot stand gekomen waarderingsprincipes.
Het akkoord voorziet onder meer in het doen van uitdelingen via internationale betaal-
systemen ten behoeve van de tienduizenden beleggers die een belang houden in de 3.789
door LBT uitgegeven (series van) notes die op datum faillissement nog uitstonden.
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In de aanloop naar de verificatievergadering en de aanbieding van het akkoord,
heeft de rechter-commissaris, mede in het licht van artikel 108 e.v. Fw, op
6 december 2012 een beschikking gewezen (de “Beschikking”).15 In de
Beschikking is onder meer het volgende bepaald:16

(i) “de schuldvorderingen moeten uiterlijk op 25 januari 2013 bij de
curatoren ingediend worden;

(ii) het CSM en hetgeen daarin is bepaald omtrent, onder meer, het
indienen van vorderingen, het geven van instructies ten behoeve van
de stemming over het akkoord en de wijze van vertegenwoordiging op
de verificatievergadering is van toepassing op schuldeisers die een
vordering wensen in te dienen uit hoofde van door LBT uitgegeven
financiële instrumenten onder het Euro Medium Term Note Program,
het German Note Issuance Program, het Swiss Certificates Program en
het Italian Inflation Linked Notes Program (zoals in het CSM ge-
definieerd), gezamenlijk: de Noteholders;

(iii) de verificatievergadering zal worden gehouden op 7 maart 2013;
(iv) gelet op onder meer de complexiteit van en het grote aantal door LBT

uitgegeven en wereldwijd verhandelde financiële instrumenten, het
grote aantal instellingen dat betrokken is bij het direct of indirect
houden van (belangen in) deze instrumenten en de verschillen in
toepasselijk recht en juridische structuren waarbinnen deze instrumen-
ten worden gehouden, wordt bij de beoordeling of de voor het akkoord
vereiste instemming is verkregen voor wat betreft Noteholders uit-
gegaan van de gegevens verkregen op basis van de in het CSM vervatte
procedure; en

(v) de curatoren kunnen bij de toepassing van artikel 109 en artikel 115
Faillissementswet voor wat betreft Noteholders volstaan met een enkele
(elektronische) kennisgeving via de Clearinginstellingen.”

Curatoren hebben op 6 december 2012 via de clearinginstellingen een notice
(de “Notice”) aan noteholders verstuurd. Deze Notice is ook geplaatst op de
LBT Website.

In de Notice zijn onder meer de voor schuldeisers relevante beslissingen van de
rechter-commissaris uit de beschikking van 6 december 2012 opgenomen.
Hieronder zijn ook de beslissingen waarvoor de curator een kennisgevingsplicht
op grond van artikel 109 Fw heeft, zoals de datum van de verificatievergadering

15. Deze beschikking is te vinden op www.lehmanbrotherstreasury.com/pdf/dutch/Decisions-
AmsterdamDistrictCourt.pdf.

16. Zie ook rechtbank Amsterdam 24 januari 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:BZ1037, rov. 2.4.
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(7 maart 2013) en de uiterste datum voor het indienen van de vorderingen
(25 januari 2013). Tevens is in de Notice opgenomen dat LBT een faillissements-
akkoord aan haar concurrente schuldeisers zal aanbieden op 10 december 2012;
dat een ontwerpakkoord vanaf 30 november 2012 op de LBT Website beschik-
baar is en is aangegeven wie een vordering kan indienen, respectievelijk kan
stemmen op het akkoord op basis van een vordering die voortkomt uit de notes en
dat daarbij de procedure dient te worden gevolgd die is opgenomen in het CSM.

Op 10 december 2012 is het faillissementsakkoord en het CSM op de LBT
website geplaatst.17 De periode waarbinnen schuldeisers van LBT op het
akkoord konden stemmen liep van 10 december 2012 tot en met 25 januari
2013. Onderdeel van het geven van een steminstructie was het geven van een
volmacht aan de Consent Agent om de ingediende vordering en de gegeven
steminstructie op de verificatievergadering formeel uit te brengen.

Het faillissementsakkoord op de verificatievergadering van 7 maart 2013 is
door 99% van de meer dan 26.000 (bij volmacht) verschenen schuldeisers
aanvaard. Deze schuldeisers vertegenwoordigden 96% van het totaalbedrag aan
erkende en voorwaardelijk toegelaten schuldvorderingen. De rechtbank Am-
sterdam heeft het akkoord op 22 maart 2013 gehomologeerd en het is op 3 april
2013 in kracht van gewijsde gegaan. In mei 2013 heeft LBT een eerste uitdeling
van ongeveer 12% aan schuldeisers gedaan.

5. De procedure tussen Lehman Brothers Finance S.A. en LBT

Lehman Brothers Finance S.A. (“LBF”) is een in Zwitserland gevestigde
dochtervennootschap van LBHI die op 22 december 2008 in een Zwitserse
insolventieprocedure is geraakt. LBF is een schuldeiser van LBT en tevens
houdster van door LBT uitgegeven notes.

LBF is bij beroepschrift van 21 januari 2013 in beroep gekomen van de
Beschikking. LBF vordert onder meer vernietiging van de Beschikking.18 Ten
aanzien van de ontvankelijkheid – het beroepschrift dateert van 21 januari 2013
terwijl de Beschikking op 6 december 2012 is gewezen bij een beroepstermijn
van vijf dagen (artikel 67 Fw) – stelt LBF onder meer dat de termijn van artikel
67 Fw dient aan te vangen op de dag dat zij kennis heeft gekregen van de

17. Beide stukken zijn nog beschikbaar op de website.
18. LBF verzoekt de rechtbank primair om haar niet ontvankelijk te verklaren omdat de

Beschikking non-existent, althans nietig zou zijn, en subsidiair vernietiging van de
Beschikking. Zie nader rov. 3.1 - 3.2. van de beschikking van de rechtbank Amsterdam
24 januari 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:BZ1037.
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Beschikking, te weten 16 januari 2013 en dat daarmee sprake is van een
verschoonbare termijnoverschrijding.19 LBF neemt daarbij de stelling in dat zij
uit de op 6 december 2012 verstuurde Notice en de LBT Website niet had
behoeven af te leiden dat de Beschikking was gewezen.

In de procedure bij de rechtbank staat dan ook de ontvankelijkheidsvraag
centraal. De ontvankelijkheidsvraag spitst zich, in het licht van het vaststellen
van het moment waarop de termijn van artikel 67 Fw begint te lopen, met
name toe op de vraag of de curatoren van LBT – door de (belangwekkende
beslissingen van de) Beschikking via het internet en de Notice aan schuldeisers
kenbaar te maken – hebben voldaan aan hun kennisgevingsplichten van
artikel 109 e.v. Fw.

Bij beschikking van 24 januari 2013 verklaart de rechtbank LBF niet-ont-
vankelijk in haar hoger beroep omdat zij – kort gezegd – de beroepstermijn van
vijf dagen heeft overschreden en deze termijnoverschrijding niet verschoonbaar
is. LBF had, aldus de rechtbank, op 6 december, althans 10 december 2012,
redelijkerwijs kunnen weten dat de rechter-commissaris de Beschikking had
gewezen. Van schuldeisers mag alertheid worden verwacht in het monitoren
van de LBT website en hoeven onder genoemde omstandigheden niet indivi-
dueel van de tekst van de Beschikking op de hoogte te worden gesteld.20

LBF stelt vervolgens cassatieberoep in. De in dit kader relevante klacht komt er
op neer dat de rechtbank zou hebben miskend dat er in de onderhavige
kwestie sprake is van een verschoonbare termijnoverschrijding, nu LBF eerst
op 16 januari 2013 kennis heeft gekregen van de Beschikking en LBF niet uit
de op 6 december 2012 verstuurde Notice en de LBT Website had behoeven af
te leiden dat de Beschikking was gewezen.

Advocaat-Generaal Timmerman komt in zijn conclusie tot het oordeel dat het
cassatieverzoek faalt, omdat het oordeel van de rechtbank dat sprake is van een
(niet-verschoonbare) termijnoverschrijding niet onbegrijpelijk is. Daarbij gaat
de Advocaat-Generaal in op de wijze waarop de curatoren van LBT de Notice
hebben verspreid en wat er – met betrekking tot het raadplegen van de LBT
Website – van een schuldeiser mag worden verwacht. In paragraaf 2.59 van de
conclusie stelt de A-G onder meer het volgende:21

19. Voor de nadere gronden verwijs ik graag naar de conclusie vóór HR 1 maart 2013, JOR
2013/190, paragraaf 2.35 e.v.

20. Zie rechtbank Amsterdam 24 januari 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:BZ1037, rov. 4.3. –
4.4.

21. Zie zijn conclusie vóór HR 1 maart 2013, JOR 2013/190.
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“[…] De gedachte van de rechtbank is kennelijk dat uit de Notice blijkt dat
er een flinke beweging (er wordt een akkoord aangeboden; er kan over het
akkoord worden gestemd) zit in de afhandeling van het faillissement van
LBT. Dat was voor LBF als grote schuldeiser (zie rov. 2.2.) zeer relevante
informatie. Deze raakt immers zijn rechtspositie in het faillissement. Van
zo’n schuldeiser mag worden verwacht dat hij zich over die voor hem zeer
relevante informatie op de LBT-website nader, meer precies en diepgaander
op de hoogte stelt. Op die website was duidelijk te lezen dat de rechter-
commissaris op december 2012 [sic] met het CSM had ingestemd. Die
alerte houding van een schuldeiser ligt – zo parafraseer ik de rechtbank – te
meer voor de hand nu er voor het type aangelegenheden dat in deze zaak
speelt korte beroepstermijnen gelden. Ik zou nog willen toevoegen dat de
curatoren op die alertheid van schuldeisers [..] in deze bijzondere situatie
waarbij grote belangen op het spel staan en waarbij steeds de relevante
informatie op de LBT website wordt gepubliceerd ook mochten vertrou-
wen.”

Ook de Hoge Raad komt tot het oordeel dat het cassatieberoep dient te worden
verworpen. De Hoge Raad staat in zijn arrest van 1 maart 201322 stil bij de
informatieverschaffing door de curator via internet en overweegt in rechts-
overweging 3.6.2. als volgt:

“Indien de gefailleerde een zeer groot aantal schuldeisers heeft, kan een
redelijke, met het belang van een vlotte afwikkeling van het faillissement
rekening houdende, en aan de belangen van de individuele schuldeisers
voldoende tegemoetkomende, afwikkeling van het faillissement meebrengen
dat de communicatie met de schuldeisers door de curator of de rechter-
commissaris plaatsvindt op een aan de omvang van het faillissement
aangepaste wijze. Als zodanig kan gelden het plaatsen van een voor de
gezamenlijke schuldeisers, of een aantal van hen, bestemde mededeling van
de curator, of van een beschikking van de rechter-commissaris, op een
website die daartoe met toestemming van de rechter-commissaris door of in
opdracht van de curator wordt gebruikt, mits de schuldeiser voldoende
duidelijk is gewezen op het bestaan van deze website, en op het belang van
een regelmatige raadpleging daarvan. Indien in een zodanig geval een
beschikking van de rechter-commissaris of een mededeling van de curator
waaruit ondubbelzinnig van een zodanige beschikking blijkt, op de website
wordt geplaatst, mag, behoudens bijzondere omstandigheden, van de
schuldeisers worden verwacht dat zij van deze beschikking kennis nemen

22. HR 1 maart 2013, JOR 2013/190.
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en, indien zij daartegen beroep wensen in te stellen, dat doen binnen de in
artikel 67 Fw bepaalde termijn, ook indien de beschikking hun niet
individueel ter kennis is gebracht.”

6. Praktische betekenis

De Hoge Raad sanctioneert met deze uitspraak het gebruik van het internet door
een curator. In het bijzonder het gebruik van een website door de curator als
communicatiemiddel met de schuldeisers in de uitoefening van zijn kennisge-
vingsplichten. Wel stelt de Hoge Raad aan een dergelijk gebruik een aantal
voorwaarden.

Er dient sprake te zijn van een faillissement met een (zeer) groot aantal
schuldeisers. De website dient met toestemming van de rechter-commissaris
door of in opdracht van de curator te worden gebruikt. Schuldeisers23 moeten
voldoende duidelijk op het bestaan van een dergelijke zijn gewezen. Daarbij
moet het belang van de website voldoende aan de schuldeiser kenbaar worden
gemaakt. De curator heeft in een dergelijke situatie kennelijk nog slechts een
meer individuele kennisgevingsplicht jegens schuldeisers waar het gaat om het
informeren over het bestaan en het belang van een website waarop belangrijke
informatie staat.

In dat kader merkt de Hoge Raad nog expliciet op dat wanneer op de website
van de curator een beschikking (of een mededeling van de curator waaruit
ondubbelzinnig van een beschikking blijkt) wordt geplaatst, van schuldeisers
mag worden verwacht dat zij van de beschikking kennis (kunnen) nemen.
Hoger beroep tegen een beschikking van de rechter-commissaris dient dan
ook te worden ingesteld binnen de termijn van artikel 67 Fw, ook indien
de schuldeiser niet individueel van de beschikking op de hoogte is gesteld. De
termijn van artikel 67 Fw begint mijns inziens te lopen op het moment dat
de beschikking, of de mededeling van de curator waaruit ondubbelzinnig van
een beschikking blijkt, op de relevante website wordt geplaatst.

Aldus geeft de Hoge Raad invulling aan het concept van ‘de oplettende
schuldeiser’.24 Van een schuldeiser mag worden verwacht dat deze, indien
hij voldoende is geïnformeerd over het bestaan van de website en het belang

23. “ Schuldeisers” in dit verband zijn zij die zich eerder bij de curator als zodanig hebben
gemeld, danwel zij die de curator via SWIFT-berichten of andere vormen van massa-
communicatie mogelijkerwijs kan bereiken.

24. Ik verwijs in dat kader ook naar rov. 4.3. van de beschikking van rechtbank Amsterdam
24 januari 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:BZ1037.
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daarvan, de website regelmatig raadpleegt en indien nodig, de beschikking
opvraagt om zodoende binnen de juiste termijn hoger beroep in te kunnen
stellen.25 De Hoge Raad biedt nog wel een uitweg in de vorm van bijzondere
omstandigheden aan de kant van de schuldeiser.

In zijn noot onder de beschikking van de rechtbank Amsterdam van 22 maart
2013,26 waarmee de rechtbank het LBT akkoord homologeert, betoogt Van
Andel onder meer dat een website als adequaat communicatiemiddel valt te
billijken indien de termijn van vijf dagen van artikel 67 Fw pas begint te lopen
wanneer (i) de tekst van de beschikking op de website is geplaatst en (ii) aan de
bekende schuldeisers een signalering ter zake is verzonden. Een dergelijke
voorwaarde verbinden aan de inzet van communicatie (exclusief) via een
website strekt weliswaar tot aanbeveling, maar is strikt juridisch niet nodig
nu artikel 109 en artikel 115 Fw niet meebrengen dat de individuele schuldeiser
wordt voorzien van (een kopie van) de beschikking zelf. De mededeling
waaruit van een beschikking blijkt, zoals de kennisgeving van de datum van
de verificatievergadering, is, ook volgens de Hoge Raad, voldoende.

7. Conclusie

In faillissementen is – als gezegd – kennisneming via het internet inmiddels de
norm. Kennisgeving aan schuldeisers door de curator op basis van de in de wet
genoemde kennisgevingsplichten, dient op grond van de wet in beginsel
schriftelijk en individueel te geschieden.

Maar sinds de uitspraak van de Hoge Raad van 1 maart 2013 is duidelijk dat het
de curator in een massafaillissement is toegestaan aan zijn kennisgevings-
plichten te voldoen via een website, indien de schuldeisers voldoende op het
bestaan van de website en het belang daarvan zijn gewezen. Van een
schuldeiser mag worden verwacht dat hij in een dergelijke situatie oplettend-
heid betracht en de website regelmatig op relevante informatie controleert.
Indien de schuldeiser dat niet doet, loopt hij onder meer het risico dat hij
belangrijke informatie mist. Dit kan betekenen dat een (zeer korte) beroeps-
termijn verstrijkt van een beslissing waartegen de schuldeiser had willen
opkomen. De Hoge Raad dient mijn inziens met deze uitspraak de voortvarende
afwikkeling van een dergelijk faillissement zonder de belangen van de
(gezamenlijke en individuele) schuldeisers uit het oog te verliezen.

25. Een dergelijk hoger beroep kan onder aanvulling van gronden worden ingediend.
26. Rechtbank Amsterdam 22 maart 2013, JOR 2013/191.
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De uitspraak roept wel een aantal vragen op. In de eerste plaats kan men zich
afvragen in hoeverre hetgeen in deze uitspraak is bepaald ook van toepassing is
bij faillissementen waarbij het niet per se gaat om een zeer groot aantal
schuldeisers. Ik zou menen dat ook in de situatie dat het gaat om een
faillissement met een geringer aantal schuldeisers dan bij LBT, maar waarvan
een groot deel onbekend is en verspreid over meerdere landen, communicatie
via het internet de enige manier is om deze schuldeisers te bereiken. Ook bij een
gefailleerde vennootschap die slechts een enkel financieel product heeft uit-
gegeven dat in – bijvoorbeeld – 20 individueel verhandelbare instrumenten is
verkocht met gebruikmaking van internationale handelsplatformen, zou de
curator mogen teruggrijpen op de uitspraak van de Hoge Raad.

Hetzelfde geldt bij faillissementen waarbij schuldeisers om privacy-redenen
terughoudend zijn in het voor het voetlicht treden als “bekend schuldeiser”
(schuldeisers met vorderingen veroorzaakt door wanbeleid of zorgplichtschen-
ding, gedupeerde spaarders, slachtoffers van milieuschade et cetera) en waarbij
schuldeisersbelangen worden vertegenwoordigd door belangenbehartigende
stichtingen of andere organisaties.

In de tweede plaats geeft de Hoge Raad in zijn beschikking een indicatie van
een onderzoeknorm voor schuldeisers. Een schuldeiser dient actief een even-
tuele website van de curator te monitoren en zonodig op korte termijn tot actie
over te gaan indien deze schuldeiser daartoe aanleiding ziet, binnen de
termijnen van artikel 67 Fw. Geldt deze gewenste oplettendheid van de
schuldeiser nu enkel in massafaillissementen? Wordt deze oplettendheid slechts
gevraagd indien het een professionele partij betreft? Ook hier zou ik menen dat
de gewenste oplettendheid van schuldeisers breder kan worden getrokken. De
formulering van de Hoge Raad in rechtsoverweging 3.6.2. is algemeen van aard
en kan de genoemde oplettendheid worden verlangd van iedere schuldeiser die
op goede gronden – lees: indien de website voldoet aan de door de Hoge Raad
geformuleerde voorwaarden – wordt geconfronteerd met een curator die via het
internet met schuldeisers communiceert. De hoedanigheid van de schuldeiser –
professionele partij of niet – lijkt mij in dat kader niet van doorslaggevend
belang.
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ICT en faillissement

O.A. LUBACH

1. Inleiding

Er is in toenemende mate belangstelling voor fraude bestrijdingfraudebestrij-
ding in faillissementen, getuige een interview met professor Hilverda in de
NRC van 19 juli 2013. Op dit moment worden nog weinig fraudezaken
vervolgd, maar volgens professor Hilverda zit het Ministerie van Veiligheid
en Justitie sinds eind vorig jaar op de juiste lijn en “wordt de ernst beseft”. Dat
dit voor de curator invloed zal hebben op het veiligstellen van digitale
bedrijfsinformatie is evident.

De verspreiding van digitale informatieverwerking is vrijwel 100%. Er is geen
bedrijf in Nederland dat niet beschikt over tenminste één PC, e-mail en digitale
boekhouding. Dat deze digitale revolutie het werk van de curator in de
afwikkeling van een faillissement sterk beïnvloedt behoeft geen betoog.
Tenslotte, waar kan de behoefte aan informatie groter zijn dan bij een curator
in een nieuw faillissement. Alles wat het bedrijf, de crediteuren en de
debiteuren, het personeel en de financiële gegevens aangaat staat uiteindelijk
in computers opgeslagen.

Data en informatie hebben een merkwaardig duaal karakter. Bijna iedereen kan
zich wel een geval herinneren dat digitale informatie verdwenen was door een
gecrashte disk of PC, waarna het vervolgens niet mogelijk was deze data te
herstellen. Ook een back-up systeem blijkt niet altijd betrouwbaar te zijn. Back-
up systemen van bedrijven zijn niet altijd betrouwbaar. Het blijft lastig om ICT-
afdelingen te overtuigen regelmatig de gemaakte back-ups te controleren en
terug te lezen. Het is daarom van belang om aanwezige bedrijfsgegevens snel
veilig te stellen.

Anderzijds is, aan het eind van een faillissement, het definitief wissen van alle
bedrijfscomputers en datadragers een vak apart. Het gevaar dat “gewiste” data
alsnog leesbaar worden gemaakt, is niet denkbeeldig. Er bestaat een categorie
hackers voor wie het een uitdaging is om “gewiste” data te herstellen en deze
vervolgens te publiceren. Dit tot groot ongenoegen van de voormalige eigenaar
van de data.

161



Velen, vooral jongere mensen, hebben al door schade en schande ondervonden,
dat eenmaal gepubliceerde informatie zeer moeilijk van internet verwijderd kan
worden.

De hoeveelheid data is in de meeste bedrijven zeer groot. In een klein
faillissement betreft het al gauw één miljoen documenten. In een middelgroot
faillissement meer dan 25 miljoen. Voor grote faillissementen is de bovengrens
niet aan te geven. Niet alle opgeslagen data zijn zinvol. En zeker niet uniek. Het
aantal kopieën van e-mails en documenten is groot.

Het is dus belangrijk de, voor het faillissement zinvolle, data te selecteren.
Daarnaast moet een keuze worden gemaakt op welke wijze deze data efficiënt
kunnen worden bewaard, zodat de noodzakelijke bedrijfsgegevens op een later
moment goed beschikbaar zijn en blijven.

Met het veiligstellen van digitale bedrijfsgegevens zijn de ICT problemen van
de curator echter niet ten einde. Splitsingen, eventueel continuering van
bedrijfsactiviteiten en het beëindigen van contracten, websites, domeinnamen
enz. vragen vaak een heel specifieke kennis van ICT en contractmanagement.

In hoofdstuk 1 wordt nader ingegaan op de redenen waarom we data en
informatie moeten vastleggen en bewaren. Hoofdstuk 2 geeft inzicht in soorten
data en informatie, ICT architecturen en de locaties waar relevante data van een
onderneming kan worden gevonden. Met deze kennis kan de curator de
voorstellen voor vastlegging van data beter beoordelen. In hoofdstuk 3 wordt
ingegaan op de selectie van te bewaren data en in hoofdstuk 4 op de praktische
uitvoering van het veiligstellen van data. Hoofdstuk 5 behandelt het verkrijgen
van toegang tot de bewaarde gegevens. Hoofdstuk 6 gaat dieper in op de andere
ICT problemen waarmee de curator te maken krijgt. Hoofdstuk 7 bevat de
conclusies en aanbevelingen.

2. Waarom data vastleggen

Er zijn vele redenen om digitale bedrijfsgegevens van een failliete onderneming
vast te leggen. Eén van de redenen is, dat van vrijwel alle faillissementen met
enige omvang de afwikkeling langer duurt dan de ICT-systemen beschikbaar
blijven. Bovendien heeft de curator, die direct na het faillissement de digitale
bedrijfsgegevens veilig stelt, de zekerheid dat gegevens tijdens de afwikkeling
niet verdwijnen of gemodificeerd worden. De opdracht aan de bestuurder van
de failliet om de digitale gegevens beschikbaar te houden is misschien voor de
digitale boekhouding nog haalbaar. Voor wat minder gestructureerde gegevens
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zoals e-mail en digitale documenten is een opdracht om gedurende langere tijd,
mogelijk belastende, documenten ongewijzigd te bewaren waarschijnlijk wel
een erg grote aanspraak op de eerlijkheid van de bestuurder. Daarbij is de vraag
of de opslag wel op een technisch betrouwbare manier gebeurt. Zo niet, dan is
de kans aanwezig dat na enige tijd de gegevens niet meer leesbaar zijn.

Vastgelegde data kunnen worden gebruikt voor:

1. Maximaliseren van het boedelactief.
Hiervoor is zeker de beschikking over informatie omtrent de openstaande
debiteurenvorderingen van belang. Indien over een openstaande factuur een
dispuut bestaat is het gewenst om te beschikken over relevante e-mails,
correspondentie en documenten (zoals de factuur zelf).

2. Beoordelen van claims van voormalige personeelsleden
Mogelijk dienen voormalige personeelsleden claims in ten laste van de boedel.
Dan is toegang tot de data van de personeelssystemen noodzakelijk.

3. De intrinsieke waarde van digitale documenten
Het is mogelijk dat de in systemen opgeslagen informatie zelf een zekere
waarde vertegenwoordigt. Bijvoorbeeld de projectdocumenten van een archi-
tectenbureau.

4. Verhaal op bestuurders
Ook kan het zijn dat er verhaal mogelijk is op de bestuurders. Zie hiervoor
punt 5

5. Onderzoek naar de oorzaak van het faillissement, fraude onderzoek.
Ingeval van fraude moet aangetoond worden, dat de vastgelegde data daad-
werkelijk dezelfde zijn als de originele data van de failliete onderneming. Er
moet dus forensisch correct worden vastgelegd.

6. Doorstarts en deelverkopen
De doorstarter wil veelal vrij zijn om naar eigen goedkeuren met de systemen
om te gaan, zonder rekening te moeten houden met een verplichting aan de
curator om de data ongewijzigd te bewaren. Bij deelverkopen wordt het nog
complexer omdat dan data gesplitst dienen te worden, evenals systemen en
infrastructuren.
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7. Belastingdienst
Toelevering van data aan en bewaarplicht voor de belastingdienst.

3. Noodzakelijke ICT achtergrond

3.1 Data versus informatie

De begrippen data en informatie worden vaak als synoniemen gebruikt. Dit is
feitelijk onjuist. Data (als meervoud van datum) zijn ruwe gegevens die zonder
context of definitie geen betekenis hebben. Bijvoorbeeld de reeks getallen
120.127, 192.693, 351.457 heeft op zich geen betekenis. Deze getallen worden
informatie, indien tevens wordt verteld, dat de definitie van de getallen de
omzet van bedrijf X over de jaren 2010, 2011 en 2012 is. Dan hebben de
getallen wel een betekenis en kunnen er conclusies aan worden verbonden.

Om uit data (een reeks nullen en enen) informatie in de vorm van een
complete boekhouding of e-mail te maken, zijn zeer veel definities en inter-
pretatieve handelingen noodzakelijk.

De conclusie moet dientengevolge zijn, dat het vastleggen van data alleen zin
heeft als ook de gegevens aanwezig zijn om van de data informatie te maken.

De praktijk
Regelmatig worden wij geconfronteerd met in beslaggenomen computertapes
waarop de laatste back-up van een failliet staat. Deze tapes bevatten alleen data,
dus niet meer dan reeksen met nullen en enen. De vraag luidt vaak of hierop
factuur x aan firma y vindbaar is. Helaas is het zonder de bijbehorende
gegevens over de wijze waarop de omzetting van data naar factuur moet
worden uitgevoerd, moeilijk en veelal slechts tegen hoge kosten mogelijk om
de factuur te traceren. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat alle gegevens over
de wijze waarop de data moeten worden bewerkt om een factuur te reprodu-
ceren moeten worden opgezocht. Aangezien deze gegevens ontbreken, moeten
deze alsnog worden opgezocht.

Dit betekent dat allereerst bekend moet zijn met welke hardware de tape kan
worden gelezen. Deze hardware moet beschikbaar zijn, wat gezien het grote
aantal verschillende typen niet altijd eenvoudig is, en worden verbonden met een
passende computer, waarvan er eveneens vele varianten bestaan. Dan moet
bekend zijn met welke back-up software (merk en versie) de tape is aangemaakt.
De software moet in de juiste versie beschikbaar zijn. Vaak betreft het een oudere
versie waar maar moeilijk aan te komen is. Waarschijnlijk is de factuur met
behulp van een boekhoudsysteem opgesteld en moet ook dit boekhoudsysteem
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met de juiste inrichting worden geïnstalleerd op de juiste hardware. Deze
procedure is zeer bewerkelijk en als gevolg daarvan erg duur.

Indien de curator de data op het moment van faillissement op de juiste wijze
veilig stelt, kan hij onafhankelijk van de medewerking van de failliet (en zijn
ICT-systeem) beschikken over de digitale bedrijfsgegevens. Bovendien is hij er
dan zeker van, dat deze gegevens aanwezig waren op het moment van het
faillissement en dat er na deze datum geen wijzigingen zijn aangebracht.

3.2 Soorten data

Voor deze verhandeling is het zinvol onderscheid te maken tussen gestructu-
reerde en ongestructureerde data en tussen data op bedrijfsniveau, op niveau
van de individuele werknemer en privé data.

Daarnaast is het van belang te beseffen dat verschillende datasoorten een
verschillende “vluchtigheid” hebben. Met vluchtigheid wordt hier bedoeld: de
kans, dat data na een bepaalde tijd nog hersteld kunnen worden, nadat deze zijn
gewist.

3.2.1 Gestructeerde en ongestructureerde data

Gestructureerde data
Gestructureerde data zijn data, die opgeslagen zijn in een databank en derhalve
een eenduidige datadefinitie kennen. Voorbeelden zijn Boekhoudsystemen,
Enterprice Resource Planning (ERP) systemen en Personeelsystemen. De
data uit deze systemen zijn op een voorgestructureerde manier via rapporten
te benaderen. Gestructureerde data zijn goed te benaderen en te doorzoeken
mits het bijbehorende systeem met zijn specifieke inrichting beschikbaar is. Is
dit systeem niet (meer) beschikbaar dan is met speciale technieken toegang te
verkrijgen tot de gegevens (zie 6.1) indien de datadefinities bekend zijn. Als dit
niet het geval is dan is het zeer moeilijk, zo niet onmogelijk, de omzetting van
data naar informatie te maken.

Ongestructureerde data
Ongestructureerde data zijn data, waarvan de maker vrij is in het kiezen van
vorm en inhoud. Denk hier aan tekstdocumenten, webpagina’s, afbeeldingen,
presentaties. Spreadsheets kunnen in beide categorieën vallen. Het verkrijgen
van toegang tot ongestructureerde data is mogelijk met algemeen beschikbare
systemen zoals Microsoft Word en Excel. Echter, het zoeken van informatie in
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de grote hoeveelheid ongestructureerde informatie vergt wel speciale hulp-
middelen (zie 6.2).

E-mail systemen
Een bijzonder geval betreft e-mail systemen. Hier is sprake van ongestructu-
reerde data die op een gestructureerde manier in een databank zijn opgeslagen.
Het is meestal mogelijk de data te benaderen via het e-mail systeem, maar in de
praktijk is dit niet handig. Het doorzoeken van e-mail op die manier is, complex
en tijdrovend en dus duur. De oplossing hiervoor wordt beschreven in 6.3.

3.2.2 Eigenaarschap Eigendom?

Data die op bedrijfsniveau beschikbaar zijn staan meestal op een server. Deze
data zijn in het algemeen gemakkelijk toegankelijk en goed vast te leggen. Data
van individuele gebruikers staan deels op individuele PC’s en laptops en deels
op servers. Indien de PC’s of laptops beschikbaar zijn, zijn de data goed vast te
leggen en verder te verwerken. In veel faillissementen zijn de PC’s en laptops
echter niet (allemaal) beschikbaar voor het vastleggen van data. Deels omdat
deze “verdwenen” zijn, deels omdat deze niet alleen data van dit faillissement
bevatten en deels omdat de gebruikers weigeren mee te werken aan het
vastleggen van de data.

Een apart probleem vormen de privé data, die op PC’s, laptops of servers staan.
Feitelijk heeft de curator daar geen toegang toe, maar het maken van
onderscheid tussen bedrijfsdata en privé data kan alleen door de gebruiker
worden gedaan. Echter de gebruiker het recht geven data van de PC te
verwijderen, zet de deur open voor het verwijderen van belastende data. Een
per casus op te lossen dilemma, te meer omdat de curator vaak enige tijd moet
samenwerken met de bestuurder.

3.2.3 Vluchtigheid van data

Met vluchtigheid van data wordt de tijdafhankelijke kans bedoeld dat data na te
zijn gewist, nog kunnen worden hersteld. Herstel kan via recovery procedures
of door het gebruik van back-ups.

Recovery betekent dat de “gewiste data” weer leesbaar worden gemaakt. Dit is
mogelijk omdat in de meeste gangbare computersystemen de opdracht om een
bestand te wissen er niet toe leidt, dat de data werkelijk van een harde schijf
wordt verwijderd. Er wordt slechts in het systeem vastgelegd dat op de plaats
waar het bestand heeft gestaan een nieuw bestand mag worden geschreven.
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Zolang dat niet heeft plaats gevonden kan het oude bestand weer volledig
worden hersteld. Hiervoor is speciale programmatuur beschikbaar. Het zal
duidelijk zijn dat op computers waar erg veel bestanden worden geschreven de
kans dat het “gewiste” bestand is overschreven en niet meer te herstellen is, veel
groter is dan in computers waar slechts weinig op wordt geschreven. Daarom is
de kans gewiste bestanden op een server te herstellen nihil. Op een PC worden
echter veel minder schrijfacties uitgevoerd. Hier is de kans op herstel van
bestanden veel groter. Het zal duidelijk zijn dat na verloop van tijd de kans op
herstel steeds kleiner wordt omdat er steeds meer schrijfacties op de schijven
van de computers zullen zijn uitgevoerd. Daarom is vooral bij kritische PC’s
altijd haast geboden met de vastlegging.

Meestal wordt van de servers en de formele systemen regelmatig een back-up
gemaakt. Ook hosting-partijen en cloud-leveranciers maken meestal wel
back-ups. Sommige systemen maken automatisch een herstelmogelijkheid,
zodra data wordt gewist. Bijvoorbeeld de meeste versies van het Microsoft
e-mailsysteem Exchange bewaren een verwijderde e-mail box nog één maand.
Daarna is de informatie echt weg, tenzij deze nog kan worden teruggehaald uit
een reguliere back-up. Dit is echter erg bewerkelijk.

Gewiste data in PC’s kan relatief goed worden hersteld, maar er worden zelden
of nooit goede back-ups van PC’s gemaakt.

In de volgende tabel wordt een overzicht gegeven van de verschillende soorten
data en hun vluchtigheid in de zin van herstelbaarheid via recovery en via
back-up.

Soort data Recovery Backup

PC data Goed Slecht

E-mail Matig en in de tijd beperkt Goed maar bewerkelijk

Server documenten Slecht Goed

Formele systemen Goed Goed

Smart Phones Slecht Slecht

Tablet Slecht Slecht

Cloud data Slecht Goed maar in de tijd beperkt

Data van PC’s, tablets en smartphones dienen dus zo snel mogelijk te worden
vastgelegd. Server data heeft wat meer tijd waarbij het verstandig is snel vast te
stellen of er een goede back-up is en deze niet verloren kan gaan.
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3.3 ICT architecturen

Tot voor een paar jaar was de wereld van de bedrijfsinformatica redelijk
eenvoudig en overzichtelijk. Een bedrijf had een Microsoft architectuur:
Microsoft Windows PC’s en Microsoft Windows servers (al of niet in een
extern rekencentrum), Exchange voor e-mail en een ERP- of boekhoudsysteem.
Dit komt nog steeds veel voor, maar het aantal varianten van ICT architecturen
neemt snel toe. Apple heeft een stukje van de markt te pakken gekregen, Open
Source komt ook steeds vaker voor. Maar twee recente ontwikkelingen hebben
een veel grotere invloed op de ICT architectuur. De eerste is “alles in the
cloud”. Voorbeelden zijn Google docs en Microsoft Windows 365. In dit geval
zijn er geen documenten en verwerkingsprogramma’s meer op de lokale
computers aanwezig, maar staat alles op een server ergens op het Internet.
De tweede is BYOD (Bring Your Own Device). Dit betekent dat gebruikers de
mogelijkheid krijgen hun eigen apparatuur in het netwerk van de onderneming
te gebruiken. Hierbij moet gedacht worden aan laptops, maar vooral aan tablets
(I-pad) en smartphones. Delen van de bedrijfsdata kunnen nu op deze apparaten
achterblijven.

In veel bedrijven komt een mix van verschillende architecturen voor. Snel
inzicht in de architecturen en de juiste keuze die hieruit voortvloeien voor de
vastlegging is van groot belang. Elke architectuur oplossing heeft zijn eigen
methode voor de uitvoering (zie ook hoofdstuk 5).

3.4 Locatie van de data

Het zal duidelijk zijn dat de locatie van de data, die moet worden vastgelegd,
afhangt van de ICT architectuur. In de klassieke Microsoft architectuur
bevinden bedrijfsdocumenten zich op een server, evenals de formele systemen
(boekhouding en ERP). De meeste e-mails bevinden zich in een e-mail server,
maar hier treden de eerste problemen op. Zodra een gebruiker zijn e-mail zelf
archiveert, komt deze standaard op zijn PC terecht en verdwijnt de e-mail uit de
e-mail server. Daarmee wordt het al snel belangrijk ook relevante PC’s te
kopiëren. Persoonlijke documenten bevinden zich op de server of in de PC. Dit
laatste vooral bij laptops.

Servers kunnen zich binnen de bedrijfspanden van de failliet bevinden of extern
in een rekencentrum zijn gehost.
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In toenemende mate komt gebruik van webmail voor. Deze e-mail komt dus
niet mee voor in computers binnen het bedrijfsnetwerk. Wel zijn er vaak op de
PC aanwijzingen te vinden dat er gebruik wordt gemaakt van webmail.

Bij een cloud architectuur zijn weinig of geen data aanwezig bij de failliet.
Alles staat dan ergens op het Internet. De cloud supplier is de enige die weet
waar.

Uiteraard heeft de fysieke locatie van de data invloed op de uitvoering van de
vastlegging van data van de failliet.

4. Welke data bewaren?

Een belangrijke vraag die telkens weer een rol speelt bij de afwikkeling van een
faillissement is welke data moet worden bewaard. Met vastleggen en opslaan
zijn tenslotte altijd kosten gemoeid.

Voor de hand liggend is om in ieder geval de boekhouding en de e-mail te
bewaren. De zeven jaar bewaarplicht voor de belastingdienst geldt voor alle
bedrijfscorrespondentie en dus ook voor de e-mails, maar ook voor de per post
verstuurde en ontvangen brieven. Deze worden ook steeds vaker alleen digitaal
bewaard. Dus ook de bedrijfsdocumenten, meestal op interne of externe servers
of in the cloud zijn van belang om te bewaren. PC data en serverdata van
individuele werknemers kan interessant zijn omdat het herstelbare gewiste
bestanden kan bevatten en vaak e-mail archieven.

De verdere bedrijfsdata betreffen vaak data die te maken hebben met de interne
processen van de failliet. Voor eventuele doorverkopen kunnen die belangrijk
zijn. Denk aan kwaliteitsdata en productie- of procesdata, of klantgegevens.
Dus als delen van de failliete onderneming kunnen worden verkocht is het van
belang de systemen in goede staat te bewaren of minimaal de data in een
bruikbare vorm vast te leggen. Er is geen algemene richtlijn te geven welke data
hier van belang zijn en in welke vorm deze moeten worden bewaard. De curator
zal zich hier moeten laten adviseren door een ICT expert.

5. Best practice: Vastlegging van data

In dit en het volgende hoofdstuk wordt de werkwijze van de vastlegging en het
toegankelijk maken van data weergegeven (zoals die door Limits-Consulting
BV wordt gepraktiseerd). De werkwijze is ontwikkeld op basis van de afwikke-
ling van ca tachtig faillissementen gedurende de laatste vijf jaar.
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Het vastleggen kent verschillende fasen. Fase 1 en 2 dienen direct na
faillissement uitspaak te worden uitgevoerd. De data als aangegeven in fase 2
kunnen bedoeld of onbedoeld worden gewist en het herstellen van de data is
maar een beperkte tijd mogelijk.

Het is een bekend probleem dat de curator zo vroeg in het faillissement nog niet
over activa beschikt, maar daar zijn afspraken over te maken met specialisten
op het gebied van ICT ondersteuning voor faillissementen.

Voor fase 3 is meer tijd, hoewel deze data vaak erg hard nodig zijn voor het
afwikkelen van het faillissement. Dus indien de systemen van de failliet nog
beschikbaar kunnen worden gehouden en er personeel beschikbaar blijft voor
het bedienen en onderhouden van de systemen kan fase 2 fase 3? wel wat later
gebeuren.

5.1 Fase 1: Inventarisatie

Als eerste activiteit dient altijd een “volledige” inventarisatie van de ICT
omgeving van de failliet te worden gemaakt. De volgende zaken moeten
worden onderzocht:
• Aanwezige architecturen en toegangsgegevens
• Toegepaste formele systemen en methode van vastleggen
• Toegepaste e-mailsystemen en methode van vastleggen
• Beschikbare PC’s, laptops, tablets en smartphones
• Gebruikte back-up procedures en -systemen
• Eventueel de productiesystemen

Zodra deze informatie beschikbaar is wordt een gefaseerd plan voor het
vastleggen van de data gemaakt. Er kan dan ook een kostenraming worden
gemaakt voor het vastleggen. Veelal is de goedkeuring van de rechter-
commissaris nodig voor de uitvoering.

5.2 Fase 2: Vastleggen vluchtige data

Het meest kritisch zijn de PC’s omdat deze soms verdwijnen of worden gewist
zonder dat er een back-up van bestaat. Deze moeten dus als eerste worden
gekopieerd. Om zeker te stellen dat de data rechtsgeldig zijn toe te wijzen aan de
oorspronkelijke gebruiker dient dit op een forensisch juiste manier te gebeuren.
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Server data kunnen als files worden gekopieerd. Op server data is geen zinvol
herstel van gewiste bestanden mogelijk. Het is dus verstandig om ook een back-
up in beslag te nemen en vast te stellen met welke software deze back-up is
gemaakt. Weliswaar is gebruik van back-ups, meestal op tape, niet erg aan-
trekkelijk (zie 3.1), maar als er verdenking is van gewiste data kan dit de enige
redding zijn.

In de inventarisatie moet duidelijk zijn geworden of er sprake is van data in-the-
cloud. Zo ja dan moeten de toegangscodes hiervan worden vastgelegd. Daar-
mee kan dan een kopie van de data worden gemaakt.

De e-mails moeten in de vorm van een e-mail databank (Microsoft en andere) of
als e-mailfolders (Mbox en anderen) worden vastgelegd. Daarnaast kunnen e-
mail boxen voorkomen op PC’s. Als de kritische PC’s zijn gekopieerd kunnen
de e-mail boxen uit deze kopieën worden gebruikt.

Ook data op tablets en smartphones is erg vluchtig en moet zo snel mogelijk
worden vastgelegd. Er bestaat een toenemend aantal technische hulpmiddelen
om dit te doen. Curatoren moeten de afweging maken aan het begin van het
faillissement hoeveel druk zij op de bestuurders willen uitoefenen om de
beschikking te krijgen over deze apparatuur. Bestuurders zullen zich meestal
wel verzetten tegen het afgeven van de tablets en smartphones.

5.3 Fase 3: Vastleggen formele systemen

In fase 1 is onderzocht hoe de formele systemen het beste kunnen worden
vastgelegd. Dit hangt ondermeer af van het gebruik dat nog moet worden
gemaakt van de data en de systemen. Indien alleen raadpleging van data in het
systeem nodig is dan is de meest aantrekkelijke methode een omzetting naar
Microsoft Excel. Indien dit mogelijk is kan worden volstaan met het maken van
een kopie van de databank van het systeem.

Omzetten naar Excel kan voor de meeste systemen die in Nederland worden
gebruikt.

Indien nog bewerkingen, zoals maken van boekingen of factureren, noodzakelijk
zijn kunnen de systemen het beste tijdelijk operationeel worden gehouden. Als dit
niet mogelijk is of hoge kosten met zich mee brengt zijn er technieken
beschikbaar waarmee de betreffende systemen operationeel kunnen worden
gekopieerd. Deze techniek heet virtualisatie. Het gevirtualiseerde systeem kan
dan op een willekeurig server operationeel worden gehouden, waarbij er op
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afstand via het Internet toegang kan worden verleend. In extreme gevallen kunnen
complete systemen naar een externe locatie worden overgebracht. Dit is echter
een risicovolle en meestal dure operatie.

Specifiek voor digitale boekhoudingen bestaat nog een alternatief in de vorm
van het opslaan van de digitale gegevens. Dat is de vorm van Belastingdienst
Audit files. In principe dient ieder in Nederland gevoerd digitaal boekhoud
systeem een Audit file te kunnen produceren ten behoeve van de belasting-
dienst. De praktijk is echter anders. Veel kleinere of oudere systemen kunnen
dit niet, of leveren een slechte kwaliteit bestand. Maar zelfs als de kwaliteit
goed is bevat de auditfile alleen financiële en commerciële gegevens. Logis-
tieke gegevens over leveringen maken geen deel uit van de auditfile. De meeste
auditfiles kunnen wel worden verwerkt in Excel (zie hiervoor 6.1).

5.4 Fase 4: Nabewerking

De opslag van data gebeurt altijd op harde schijven.

In de nabewerkingsfase wordt allereerst van alle gekopieerde data een extra
kopie gemaakt. Dit is noodzakelijk om te voorkomen dat als één harde schijf
defect raakt alle data verloren gaat. Bij voorkeur wordt één kopie bij de
dienstverlener opgeslagen en één kopie bij de curator.

Daarna worden de noodzakelijke conversies uitgevoerd om de data beschikbaar
te kunnen stellen.

In deze fase worden ook gedetailleerde beschrijvingen van de data en de
systemen gemaakt.

5.5 Praktische problemen en oplossingen

De oplossing voor het vastleggen van data van PC’s die ook privé data of data
van andere ondernemingen bevatten kan soms gevonden worden in samenwer-
king met een bewaarder. De kopie, die van de PC gemaakt wordt, wordt
vervolgens bij een bewaarder in bewaring gegeven. De afspraak wordt dan
gemaakt dat de data alleen verder wordt benaderd in een samenwerking tussen
curator, bewaarder en de bestuurder van de failliete onderneming. Het voordeel
van deze procedure is dat er geen data verloren kan gaan, terwijl er tijd komt om
in detail te bekijken welke data wel en welke niet voor de afwikkeling van het
faillissement wordt gebruikt.

O.A. Lubach

172



Een bekend probleem van data en systemen “in the cloud” is dat de curator
onder druk gezet kan worden door de leverancier van de cloud diensten om
openstaande facturen te betalen voordat de toegang tot de data en systemen
wordt hersteld. Zelfs als hij dat niet doet zal hij zeker betaling vragen voor de
cloud diensten na faillissement. Het is dus aantrekkelijk de data zo snel
mogelijk op eigen datadragers vast te leggen. Toegang is dan mogelijk op
een manier die in hoofdstuk 6 is weergegeven.

6. Best practice: Toegang tot bewaarde data

Als alle data op een correcte manier zijn vastgelegd en er veiligheidskopieën
zijn gemaakt kan er worden begonnen met het omzetten van de data naar
informatie en het beschikbaar stellen hiervan aan de curator of de accountant.
De werkwijze voor gestructureerde en ongestructureerde data is verschillend.

6.1 Gestructureerde data

Zoals reeds in 5.3 is aangegeven is omzetting naar Microsoft Excel de meest
aantrekkelijke manier om toegang te verkrijgen tot gestructureerde data. Het
voordeel hiervan is:
• Onafhankelijk van de systeemleverancier. Leveranciers van systemen vra-

gen soms hoge bedragen voor het continueren van de systemen.
• Uniforme bediening en uiterlijk ongeacht het onderliggende systeem. Excel

is bij de meeste accountants zeer bekend.
• Veel rapportages beschikbaar voor het onderzoek door de curator of de

accountant

Er zijn gespecialiseerde bedrijven die de omzetting naar Excel voor de meest
gangbare (boekhoud) systemen kunnen uitvoeren. Dit kan door een directe
koppeling aan de kopie van de databank of door het gebruik van auditfiles (zie
5.3). Er bestaan echter specifieke branch systemen die zo weinig worden toege-
past dat de investering in de omzetting naar Excel niet economisch haalbaar is. In
dit geval wordt de oplossing gevonden in het maken van een virtuele kopie van
het systeem, die dan via het Internet beschikbaar wordt gesteld. Voor het
raadplegen is dan wel kennis van het betreffende systeem blijvend nodig.

6.2 Ongestructureerde data

Alle andere bedrijfsdocumenten, die zijn vastgelegd, zijn met algemeen
beschikbare programma’s leesbaar. Echter de hoeveelheid documenten (inclu-
sief alle e-mails) is in ieder faillissement zo groot dat op deze manier zoeken
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van informatie ondoenlijk is. De ervaring leert dat in een klein faillissement
meer dan één miljoen documenten worden aangetroffen. In een groot faillisse-
ment zijn dat er al snel meer dan honderd miljoen. Er zijn andere hulpmiddelen
noodzakelijk. Hier bestaan twee wegen:
1. Forensische zoekprogramma’s. Deze programma’s kunnen in grote hoe-

veelheden data naar woorden en woordcombinaties zoeken. Ook zoeken
naar patronen, bijvoorbeeld alle telefoonnummers of postcodes in de data is
mogelijk. Zodra de zoekvraag is ingegeven start het systeem met door-
zoeken van de dataverzameling. Deze methode is zeer krachtig en wordt
door veel forensische onderzoekers toegepast. Het grootste nadeel van deze
techniek is dat, afhankelijk van de grootte van de dataverzameling het
zoeken uren tot dagen kan duren. Daarmee is deze methode minder
geschikt voor interactief zoeken. En dat is wat een curator in een
faillissement wil.

2. Indexeren. Hier wordt eenmalig door een programma de volledige data-
verzameling doorzocht en geïndexeerd naar zoekwoorden. Dit is verge-
lijkbaar met de methode die zoekmachines op het Internet (bijvoorbeeld
Google) toepassen. Het voordeel van deze methode is dat, nadat de
dataverzameling eenmaal is geïndexeerd, het zoeken erg snel gaat en
zich leent voor interactief zoeken.

De methode van indexeren is beter geschikt voor de ondersteuning van de
informatiebehoefte van de curator.

Indexeerprogramma’s zijn er vele. Van eenvoudige freeware programma’s (zoals
Google desktop of Copernick) tot zeer uitgebreide forensische indexeerprogram-
ma’s (FTK, Encase en Vound Intella). Deze laatste categorie ondersteunt het werk
van de curator veel beter. Zo kunnen zoekresultaten eenvoudig gefilterd worden
op aspecten als creatie datum, schrijver van het document, ontvanger van de
e-mail, type document, taal waarin het document is geschreven.

Een praktijkvoorbeeld
Indien een groot aantal documenten in de Nederlandse taal is geïndexeerd en
we willen een zoekopdracht uitvoeren naar e-mails die aan de heer Kan zijn
verstuurd moeten we als zoekwoord dus “kan” ingeven. Dit levert naar alle
waarschijnlijkheid meer dan een half miljoen hits op. Door nu te filteren op
type = “e-mail” en ontvanger = “kan” worden de gewenste resultaten snel
verkregen. Eenvoudige indexeerprogramma’s kennen deze filters niet.

De forensische indexeerprogramma’s zijn daarbij in staat een groot aantal
verschillende soorten documenten te indexeren.
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De geïndexeerde dataverzameling kan aan de curator worden aangeboden of via
het Internet beschikbaar worden gesteld.

Met deze techniek kan snel een inzicht worden verkregen in de correspondentie
en documenten van een failliet. Specifieke documenten zijn zeer snel te vinden.

De praktijk
Case 1: In een groot faillissement heeft een van de vaste transporteurs direct na
de faillissementsuitspraak een grote hoeveelheid gereed product gegijzeld. Zijn
claim was dat hij niet op de hoogte was gesteld van de problemen van
de failliet. De vraag was in de e-mail boxen te zoeken naar bewijzen dat de
transporteur wel degelijk op de hoogte was van de financiële positie van de
failliet. Doorzoeken van de mailboxen voordat deze waren geïndexeerd heeft
drie mandagen werk gekost. Na indexatie kostte de zoekactie vijftien minuten.
Het resultaat was hetzelfde: voldoende e-mails om te bewijzen dat de trans-
porteur al zes maanden voor het faillissement op de hoogte is gesteld van de
financiële problemen..

Case 2: De curator vermoedt dat een faillissement is uitgelokt om een gewenste
overname voor de overnamekandidaat financieel gunstiger te laten verlopen. Na
indexering van de e-mails bleken de bestuurders van de failliet en de overname
kandidaat drie maanden voor het faillissement privé e-mail adressen te hebben
uitgewisseld en stuurde een bestuurder van de failliet zijn collega kort voor de
faillissementsuitspraak per e-mail een foto van een uit zijn broek gescheurde
werknemer met de toegevoegde tekst: “als we binnenkort voor firma Y werken
moeten we wel nieuwe bedrijfskleding hebben”. De overname is niet door-
gegaan. De failliet is later aan een andere bieder verkocht.

Case 3: In een groot faillissement van een groothandel bestonden miljoenen
facturen in PDF formaat. Enige debiteuren ontkenden het bestaan van een groot
aantal facturen. Via de geïndexeerde serverdata waren de facturen binnen een
paar uur gevonden.

6.3 E-mails: van gestructureerd naar ongestructureerd

Een bijzonder geval betreft e-mail. E-mails zijn ongestructureerde data die
gestructureerd (lees in een databank) zijn opgeslagen. Om de e-mails ge-
makkelijk doorzoekbaar te maken is een conversie naar een ongestructureerde
vorm noodzakelijk. Hiervoor bestaat speciale programmatuur, die afhankelijk is
van het gebruikte e-mailsysteem.
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Nadat de conversie is uitgevoerd wordt de e-mail verwerkt op de manier zoals
in 6.2 is weergegeven.

7. Andere belangrijke ICT zaken

7.1 Splitsen

Als de failliete onderneming gesplitst en in delen verkocht wordt, moeten de
infrastructuur, de systemen en de datasets ook gesplitst worden. Het is niet
moeilijk voor te stellen dat dit complexe processen zijn, waarbij soms te
veel wordt overgedragen aan een koper en soms systemen aan de ene partij
worden verkocht die voor een andere partij van levensbelang zijn. Dit soort
splitsingsprocessen vraagt veel kennis en inzicht in ICT-structuren, -processen
en -contracten.

7.2 Kostenefficiëntie

Tijdens de afbouw van een bedrijf zijn de ICT kosten vaak erg hoog.
Verbindingen en computersystemen zijn aangeschaft en afgestemd op de
oorspronkelijke activiteiten van het bedrijf. Voor het faillissement heeft vaak
al een significante afbouw van de activiteiten plaats gevonden. Tijdens de
afwikkeling is de ICT nog veel sterker “oversized” en dus duurder dan gewenst.
Netwerk- en stroomkosten zijn een substantieel deel van de operationele kosten
waarmee de curator wordt geconfronteerd. De afbouw moet dus zo nauw als
mogelijk aansluiten bij de afbouw van bedrijfsactiviteiten. Dit vraagt veel
kennis van zaken en ervaring.

Hoe vaak komt het niet voor dat een curator de bedrijfsoperaties nog enige
tijd moet voortzetten. Het ICT personeel heeft echter vaak als eerste een nieuwe
baan. De ICT continuïteit wordt dan een zorgenpunt, zeker ook omdat de
toeleveranciers vaak niet al te bereidwillig zijn als ze nog openstaande
vorderingen hebben. Het kan dus nodig zijn ICT interim management in te
zetten.

7.3 Wissen en vernietigen van datadragers

Als ICT apparatuur overtollig zijn geworden zullen zij meestal worden geveild
of verkocht. Dit houdt echter wel in dat de data opgeslagen op deze apparatuur
moeten zijn gewist. In 3.2.3 zagen we al dat data vaak nog kunnen worden
hersteld. Dit stelt dus eisen aan de manier waarop de data worden gewist.
Hoewel de beroemde spijker door de harddisk een redelijk afdoende maatregel
is (zelfs die is niet 100% veilig, maar voor ons doel goed genoeg) maakt dit de
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apparatuur direct minder waard. Zeker voor grote servers en opslagsystemen
vermindert de waarde aanzienlijk zonder disks. De betere veilinghuizen kunnen
PC’s afdoende wissen, maar het wissen van servers en opslagsystemen is
specialistenwerk en vraagt soms bijzondere en creatieve hardware en software
oplossingen.

Vernietigen van grote hoeveelheden datadragers zoals cd’s, floppies en hard-
disks kan het beste door een gecertificeerd vernietigingsbedrijf worden gedaan.
De kosten zijn gering en de curator heeft de garantie dat de data niet meer te
herstellen zijn.

8. Conclusies en aanbevelingen

8.1 Conclusies

Omgaan met de digitale gegevens van een failliete onderneming behelst meer
dan het maken van een kopie van de boekhouding. Voor het afwikkelen van een
faillissement zijn veel meer data van belang, in het bijzonder e-mails, tekst-
bestanden en spreadsheets en in toenemende mate Internet en mobiele telefoon
gerelateerde data. Zeker voor het onderzoek naar de oorzaak van het faillisse-
ment, maar vooral als er geprocedeerd zal moeten worden. Vastleggen op een,
indien mogelijk forensisch, juiste manier van de relevante data en het beschik-
baarstellen op een manier die het werk van de curator optimaal ondersteunt, is
specialistenwerk. De ICT afdeling van een failliet of hun externe systeembe-
heerder heeft hiervoor niet de noodzakelijke kennis en ervaring. Daarnaast kan
de interne ICT afdeling, gezien het te verwachten personeelsverloop, de curator
geen continuïteit bieden.

In de praktijk blijkt de indexering van documenten en e-mails een uiterst
krachtig middel om vanaf het begin van het faillissement inzicht te hebben in
correspondentie en bedrijfsdocumenten. Hiermee kan de curator de uitspraken
van de bestuurders en crediteuren verifiëren. Daarnaast biedt het mogelijkheden
om zeer efficiënt specifieke documenten zoals facturen, brieven en e-mails te
vinden.

8.2 Aanbevelingen
• Maak gebruik van het momentum van het begin van een faillissement.

Veelal bestaat er direct na de faillissementsuitspraak minder verzet tegen de
vastlegging van data dan enige tijd later. Er zijn ICT specialisten die bereid
zijn de eerste noodzakelijke stappen risicodragend uit te voeren, zodat niet
gewacht hoeft te worden totdat duidelijk is of er boedelactief is.
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• Maakt direct na de faillissementsuitspraak een goede inventarisatie van de
beschikbare ICT. Vergeet hierbij niet na te gaan of er bruikbare back-ups van
systemen zijn en of deze zeker gesteld kunnen worden.

• Leg de meest vluchtige data direct na de toewijzingen van het faillissement
vast. Indien er sprake is van een surseance fase of een stille bewindvoering
kan hiermee al begonnen worden voor de faillissementsuitspraak.

• Zorg ervoor dat alle relevante data worden vastgelegd voordat er wijzi-
gingen in de ICT infrastructuur worden doorgevoerd.

• Verdiep u in de selectie van vast te leggen data. Alles vastleggen is vaak
geen optie. De keuze hangt af van het soort onderneming en de te
verwachten afwikkeling van het faillissement. In eerste aanleg is dit geen
ICT beslissing.

• Maak de gestructureerde data, bijvoorbeeld data van boekhoudsystemen of
ERP data, inzichtelijk via generieke systemen zoals Microsoft Excel. Indien
dit echt niet mogelijk is dient het formele systeem als een virtuele kopie te
worden bewaard.

• Indien de operationele activiteiten van de failliet nog enige tijd moeten
worden gecontinueerd zoek dan ondersteuning van een partij die daarmee
ervaring heeft. De kennis van de ICT afdeling is meestal niet toegespitst op
deze activiteiten en de continuïteit van de ICT afdeling is in voorkomende
gevallen zeker niet gegarandeerd.

• Splitsen van systemen en infrastructuren, gecontroleerd afbouwen van ICT
omgevingen op een kosteneffectieve manier is specialistenwerk. Maak
hiervan gebruik. Uiteindelijk is dit vaak kostenbesparend.

• Zorg ervoor dat alle systemen en datadragers die verkocht, geveild of
afgevoerd worden deugdelijk zijn gewist of gecertificeerd worden vernie-
tigd.

Over de auteur:
Ir. Obbe A. Lubach is directeur van Limits-Consulting BV. Limits-Consultingen
is sinds 2008 gespecialiseerd in de ICT ondersteuning bij de afwikkeling van
faillissementen. In meer dan tachtig faillissementen heeft Limits-Consulting
data veiliggesteld en de curator middelen verschaft de data te doorzoeken.
Daarnaast adviseert Limits-Consulting curatoren op het gebied van ICT en
levert zij diensten voor doorstarts en afbouw van de ICT van de failliet.
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De curator en informatieverschaffing aan de media

R.J. SCHIMMELPENNINCK

1. Journalisten

In een vrij land moeten journalisten hun werk kunnen doen en bij faillisse-
menten die ertoe doen heb je als curator met de media te maken. Er is vaak
enige angst om met journalisten te gaan praten. Een curator heeft geen ervaring
met de pers, is bang dat zaken uit hun verband worden getrokken en vraagt zich
af waarom hij de pers te woord moet staan. Mijn advies is echter om, indien dat
in het belang van schuldeisers is, zo open mogelijk met de pers te praten. Zie
belangstelling van de pers als een kans om goed voorlichting te geven aan
betrokkenen en het publiek over een onderwerp waar veel onbegrip over
bestond maar dat de afgelopen jaren door meer proactief optreden van curatoren
helderder voor het voetlicht is gebracht.

Dit artikel is geen wetenschappelijke verhandeling. Aan de hand van wat losse
ervaringen ga ik in op de vraag wat je als curator wel of niet zou kunnen doen.
Bedacht moet worden dat er veel soorten journalisten zijn. Journalisten die
achtergrondartikelen schrijven en zich echt verdiepen in de materie. En
journalisten die alleen uit zijn op het actuele nieuws, met hen heb je als curator
vaker te maken. Wanneer zij ruiken dat er iets wordt achtergehouden, krijgen zij
er extra zin in om door te graven. Mijn ervaringen zijn doorgaans goed tot zeer
goed, maar er zijn valkuilen en klemmen. Ik begin daarom met een paar
mindere ervaringen.

2. Een vroege ervaring met de radio

Het was in 1991, de begintijd van de mobiele telefoon, en ik zat in de auto. Op
een willekeurige dag, om tien voor drie, werd ik gebeld op mijn mobiel. Aan de
andere kant van de lijn een medewerker van ‘Het Noordhollands Kanaal’, een
regionale zender uit Noord-Holland:

“Klopt het dat u curator bent van Medicopharma?”
– “Ja.”
“Mag ik u een vraag stellen voor ons journaal?”
– “Zit ik al in de uitzending?”
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“Nee, maar we nemen dit wel op voor de uitzending over 10 minuten.”
– “OK, vraag maar!”

De medewerker van het Noordhollands Kanaal startte de opname:

“Klopt het dat u curator bent van de fabriek van Medicopharma, hier in
Noord Holland, waar 300 mensen werken? En wat zijn de vooruitzichten
voor deze mensen?”
– “Ja, dat klopt. Medicopharma is een fabriek waar medicijnen worden
gemaakt die niet meer gepatenteerd zijn. De fabriek heeft altijd winst
gemaakt en de vooruitzichten voor deze fabriek en haar werknemers zijn
goed. Het is een goed draaiend onderdeel van een grotere groep bedrijven.”
“Maar als u geen koper voor de fabriek kan vinden, is er dan een kans dat
mensen worden ontslagen?”
– “Nou, als gezegd, ik verwacht dat de fabriek en de banen behouden
kunnen blijven.”
“Maar als die verwachting niet uitkomt?”
– “Dan zullen ontslagen onvermijdelijk zijn.”
“Dank u, goedemiddag.”
– “Goedemiddag.”

Een kwartier later werd ik gebeld door een werknemer van Medicopharma. Er
was grote onrust ontstaan. Het Noordhollands Kanaal stond op de werkvloer
aan voor de arbeidsvitaminen. En tijdens het journaal had de nieuwslezer
gezegd dat de fabriek failliet was en dat ontslagen, aldus de curator, onver-
mijdelijk waren. Daarna was mijn stem te horen geweest: “Dan zullen ontslagen
onvermijdelijk zijn”. Alle mensen op de werkvloer hadden dit gehoord en het
werk meteen stilgelegd.

Hoewel ik de onrust heb kunnen sussen en de fabriek uiteindelijk met behoud
van werkgelegenheid is overgedragen aan een koper, had ik wel een les geleerd.
De boodschap dat de fabriek goed draaide was niet overgekomen. De journalist
had al het positieve weggelaten, omdat hij daarin niet geïnteresseerd was, en
aangestuurd op een statement over ontslagen. Daar ging het hem om en dat
kwam dan ook in de uitzending. Sindsdien ben ik een voorstander van live
uitzendingen, omdat je dan direct in de uitzending zit. Echter er zijn maar
weinig live programma’s. Kom je in het journaal voor radio of TV dan zijn de
opnames vaak vele minuten terwijl daarvan vaak maar enkele seconden worden
uitgezonden. Ik heb nooit een media training gehad maar wel met adviseurs
gewerkt en mijn adviseur raadt me aan, als oplossing voor het probleem
hierboven, om de vraag te herhalen in het antwoord door te zeggen “Als er
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geen koper gevonden kan worden – hetgeen ik niet waarschijnlijk acht – dan
zullen ontslagen onvermijdelijk zijn.” Achteraf is het natuurlijk makkelijk
praten.

3. Live-uitzendingen

Echter, ook bij live-uitzendingen heb je niet alles in de hand. Een interessante
ervaring in dat verband was toen ik op 5 november 2009, twee weken na het
faillissement van DSB Bank, door Clairy Polak werd geïnterviewd in het
actualiteitenprogramma NOVA.

Voorafgaand aan de uitzending werd ik netjes ontvangen door een medewerk-
ster en bijgepraat over wat er zou gebeuren. Ik had de filmpjes gezien die in de
uitzending zouden worden getoond en de vragen doorgenomen die naar
aanleiding daarvan zouden kunnen worden gesteld.

De uitzending liep voor het grootste deel zoals ik had verwacht. Echter, nadat
Clairy had gezegd dat we nog één minuut hadden, trok ze een geheimzinnig,
wat guitig gezicht. Onder de papieren waar zij uit voorlas, trok ze een brief op
papier van DSB Bank tevoorschijn met allerlei doorhalingen met zwarte stift.
De brief werd natuurlijk ook aan de kijker getoond.

Clairy vertelde dat het een aanmaning aan een leningnemer van de bank betrof
om een achterstand van € 300 te betalen plus een boete van € 3.000. “Hoe kon
dat?” vroeg ze. Ik zei: “Ik heb deze brief niet eerder gezien en ik zie allerlei
doorhalingen dus ik kan hier niets over zeggen, maar het is van belang…”

Vervolgens heb ik het slotstatement gemaakt dat ik van tevoren met mijn
communicatieadviseur had besproken. Daarmee maakte ik de minuut vol.
Clairy begreep wel dat haar actie niet zo netjes was en interrumpeerde mij
dan ook niet. Hierdoor kon mijn slotstatement tot zijn recht komen. Achteraf
vonden velen het incident van de brief en mijn reactie het opvallendste van het
hele interview.

4. Schrijvende pers

Deze niet onverdeeld positieve ervaringen met radio en tv heb ik niet opgenomen
om een negatief beeld te schetsen, maar om te waarschuwen dat de mate van
controle, die je als geïnterviewde hebt op uitzendingen, gering is. Hoe goed
voorbereid je ook bent, er kunnen zich altijd onverwachte zaken voordoen. Het
voordeel bij geschreven pers is dat dit in mindere mate het geval is.
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Bij interviews door de schrijvende pers verdient het de aanbeveling de afspraak
te maken, dat je de tekst voor publicatie kan inzien en hierop commentaar mag
geven. Ik geef mijn commentaar altijd weer in het document in ‘track changes.’
Dit komt de overzichtelijkheid ten goede en vergemakkelijkt ook het werk van
de journalist. Hij kan de wijzigingen eenvoudigweg accepteren of verwerken.
Bij een dergelijke wijze van commentaar krijg je zelden protest. Het is dan ook
een mooie manier om je punt goed over te laten komen.

Overigens, wanneer een journalist voor een verhaal komt, neemt hij vaak ook
een fotograaf mee. Daarbij is het meestal niet mogelijk om te verifiëren dat een
passende foto bij het interview wordt geplaatst. Hierdoor kan een ongelukkige
foto van je worden gepubliceerd. Als lijdend voorwerp heb je hier echter niets
over te zeggen. Datzelfde geldt eigenlijk ook voor de kop boven het stuk. De
journalist zegt altijd dat hij daar geen afspraken over kan maken, omdat de
eindredactie dit op zich neemt. Daardoor heb je geen invloed op de kop die
boven het interview komt te staan. Uiteindelijk zijn deze zaken minder van
belang. Het is niet aan mij om een foto van mij goed te vinden en problemen
met de kop boven een van de interviews die ik gaf, kan ik me niet herinneren.

De meeste contacten met de schrijvende pers bestaan uit snelle interviews over
de telefoon. Hierbij heb je doorgaans met jachtige journalisten te maken, die
snel iets willen horen om daar een artikel(tje) over te schrijven. Vaak hoor je ze
al tikken terwijl je praat en kan je het resultaat direct na het gesprek toegestuurd
krijgen. Als een journalist je direct belt, kan hij je overvallen. Hij begint dan
met een makkelijke vraag, een vraag die je wel wilt beantwoorden. Voor je het
weet zit je goed en wel in een interview dat een kant op gaat die je niet wilt.
Dan is het lastig alsnog vragen af te weren. Indien je contacten via een
communicatieadviseur leidt, iets wat ik maar zelden doe, kan deze er voor
zorgen dat je niet wordt overvallen.

Je kan bij interviews de journalist verzoeken zijn vragen van tevoren te mailen.
Zeker wanneer het heel erg druk is kan je communicatieadviseur dat al doen, of
je secretaresse, om vragen te kanaliseren. Dit geeft je ook de kans om je (even)
voor te bereiden. Daarnaast heeft dit als voordeel dat je kan inschatten waar de
journalist heen wil. Neem trouwens niet al te veel voorkennis bij een journalist
aan. Vaak hebben journalisten weinig kennis van een onderwerp. Het voor-
gaande is overigens geen kritiek. Journalisten werken onder steeds verder
toenemende tijds- en prestatiedruk. Ze moeten bovendien de vaak complexe
informatie verwerken tot een voor de (ongeïnformeerde) lezer begrijpelijk stuk.
Velen kunnen dit verbazingwekkend goed. Door de jaren heen heb ik kundige
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journalisten leren kennen, welke enorm behulpzaam zijn voor de goede beeld-
vorming.

5. Persberichten

Curatoren zijn in de kern juristen. Ook al zijn de door curatoren geschreven
persberichten juridisch kloppend, niet zelden zijn zij onverteerbaar voor de
gemiddelde lezer. Om die reden worden persberichten bijna nooit integraal
overgenomen en doorgaans intensief bewerkt door journalisten. Wat je trou-
wens vaak ziet is dat er in een persbericht een quote staat. Bijvoorbeeld wat de
curator vindt van een overname en hoe de voorzitter van de OR daarop reageert.
Dergelijke quotes worden wel vaak overgenomen door de media.

Enkele keren is me overkomen dat een journalist of persagentschap een eigen
zeer vrije bewerking van een persbericht maakt en die bewerking weer verkoopt
aan andere media. Een manier om de kans op verkeerde berichtgeving te
voorkomen is om zelf journalisten te berichten dat er een persbericht aankomt
en een afspraak te maken dat zij het persbericht onder embargo ontvangen.
Vervolgens kan je deze journalisten ieder vijf tot tien minuten aan de telefoon
geven om vragen te stellen. Dan stel je ze in staat om een eigen verhaal te
maken, met daarin een dialoog met de curator of een enkele opmerking.
Bovendien kan je afspreken dat het bericht je nog voor commentaar kan
worden voorgelegd. Bij langere persberichten is het over het algemeen zo dat
deze niet tot in detail door journalisten worden gelezen. Ook hier speelt tijds- en
prestatiedruk een rol. Een eerste verzoek van journalisten in reactie op een
persbericht is dan ook vaak om in de kern aan te geven waar dit op neerkomt.

De meeste curatoren zijn juristen en taal is hun gereedschap. Daarbij bedienen
ze zich soms van voor leken onbegrijpelijke vakjargon. Zo wilde ik tijdens
bovengenoemd interview met Clairy Polak praten over ‘debiteuren’ en ‘credi-
teuren’. Dit werd echter door mijn communicatieadviseur als ‘te ingewikkeld’
gekwalificeerd. Ook ‘geldleners’ en ‘geldnemers’ bleek te specialistisch.
Uiteindelijk werd het ‘mensen met een lening van de bank’ en ‘mensen met
een lening aan de bank’.

6. Internet en nieuwe media

Het grootste publiek bereikt men via het internet. Maar de snelheid van het
internet brengt tevens gevaren met zich mee. Je geeft een journalist van
bijvoorbeeld RTLZ een antwoord op zijn vraag. Hij maakt er een artikel van
en plaatst dat op de website. Tien minuten later is het overgenomen door NU.nl
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en twee dozijn andere nieuwssites. Twintig minuten later is het bericht via
‘likes’ en ‘tweets’ in alle uithoeken van het internet te vinden.

Dit sneeuwbaleffect ondervond ik vorig jaar zelf toen een regel uit het
kasstromenoverzicht, behorende bij het openbaar verslag over DSB Bank, tot
een zelfstandig bericht werd verheven over het buitensporig hoge bedrag dat
curatoren volgens deze journalist aan het faillissement hadden verdiend. De
journalist vermeldde daarbij niet dat in het door hem genoemde bedrag ook
omzet van kantoorgenoten en andere adviseurs, zoals accountants zaten.

Het leed is dan al geleden en verdere verspreiding is niet meer te voorkomen.
Uiteraard wordt een correctiebericht uitgegeven, maar je weet nooit in hoeverre
dat bericht weer wordt overgenomen. In het geval van DSB Bank corrigeerde
RTLZ weliswaar het originele bericht op haar website, maar daarmee was het
bericht nog niet verbeterd op de websites die het bericht hadden overgenomen.

Openbare verslagen worden tegenwoordig meestal op internet gezet en dat is
goed. Maar overschat de informatiewaarde niet. De verslagen zijn immers
gebaseerd op het model dat Recofa voorschrijft lang en bevatten veel herhalin-
gen uit vorige verslagen, zodat deze voor het publiek en journalisten nauwelijks
te verteren zijn. Soms gaat een journalist dan maar inzoomen op een klein
onderdeel. Een voorbeeld: In het eerste verslag in het faillissement van Van der
Hoop bankiers stond de standaardregel “paulianeus handelen” waar we achter
hadden gezet: “wordt onderzocht ”. De volgende dag stond een dikke kop in de
krant dat bij dit geruchtmakend faillissement sprake was van paulianeus
handelen. Terwijl we juist wilden berichten over de goede vooruitzichten
voor crediteuren, zoog deze kop alle aandacht op, zelfs die van een ijverige
officier van justitie, die meteen belde met de vraag of hij kon helpen. Om de
crediteuren en journalisten te helpen het belangrijkste nieuws uit een openbaar
verslag te halen, is het nuttig om een samenvatting van de belangrijkste punten
in de eerste bladzijde van het verslag op te nemen. Bovendien houd je op die
manier zo veel mogelijk de regie over het nieuws, in plaats van maar af te
wachten welk al dan niet relevant detail journalisten uit het lijvige verslag
zullen lichten.

7. De communicatieadviseur

Het voorgaande brengt mij bij de vraag of het zin heeft een communicatie-
adviseur in te schakelen. Mijn grondhouding is in dat opzicht positief, alhoewel
wel enkele kanttekeningen zijn te maken.
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Een communicatieadviseur kan je behoeden voor ongelukken. De toegevoegde
waarde zit in de ‘klankbord’ functie, de training die je krijgt en de kennis die de
adviseur heeft over programma’s en journalisten en de ingangen bij die partijen.

Tegelijkertijd dien je als curator ook op je hoede te zijn. Het veld waar je in
opereert is complex. Je dient daarom te allen tijde zelf strak de controle te
houden over de informatieverschaffing aan de pers. Het is om die reden dat ik
een communicatieadviseur nooit als mijn woordvoerder laat optreden. Ook de
redactie van concepten van interviews doe ik altijd zelf. Een curator dient zich
te hoeden voor adviseurs die denken de wijsheid in pacht te hebben en denken
dat beeldvorming belangrijker is dan werkelijkheid.

Tegelijkertijd kan een communicatieadviseur overigens goede diensten ver-
richten door als het heel druk is – bijvoorbeeld in het begin van een
faillissement – vragen van journalisten en de communicatie als geheel in goede
banen te leiden. Zo krijgen curatoren in het faillissement van DSB Bank iedere
dag van de communicatieadviseur een persclip per e-mail. Daar zitten ge-
publiceerde artikelen in, maar ook links naar programma’s en berichten uit
sociale media. Denk bijvoorbeeld aan klachten van cliënten van DSB Bank,
uitwisseling van ervaringen op fora of de formatie van actiegroepen. Het
voordeel hiervan is dat je als curator weet wat er speelt. Ander voordeel: een
communicatieadviseur kent de wereld buiten de complexe wereld waarin de
curator dagelijks opereert. Hij kan inschatten wat er leeft onder journalisten en
hun publiek. Dat wijkt soms 180 graden af van zaken die in een faillissement
belangrijk zijn. Maar de belangrijkste toegevoegde waarde van de communica-
tieadviseur is volgens mij dat hij je helpt de regie te voeren over het nieuws: de
timing en inhoud van de berichtgeving.

De communicatieadviseur kan ook goede diensten verrichten in de communi-
catie met partijen binnen de onderneming. Communicatie met bijvoorbeeld
ondernemingsraden, vakbonden, werknemers, leveranciers en afnemers is
immers cruciaal tijdens een faillissement.

8. Afsluiting

Een goede communicatie met de buitenwereld is zeer belangrijk en vergt veel
aandacht van de curator. Zie de belangstelling van journalisten als positief en
als een kans op betere communicatie maar realiseer je dat je nooit geheel in de
hand hebt hoe de berichten uitvallen, hoe goed de voorbereiding ook is. De
vraag is echter in hoeverre een curator altijd onmiddellijk transparant moet zijn
en te allen tijde de pers te woord moet staan. Die vraag verdient verdere
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uitdieping. Curatoren zijn bijna publieke figuren met een mandaat van een
rechtbank. Pers en publiek eisen volstrekte openheid. Maar openheid kan soms
de zaak (en schuldeisers) schaden, bijvoorbeeld als er onderhandeld wordt
achter de schermen. Er worden steeds meer stille bewindvoerders aangesteld
om negatieve effecten van faillissementen te voorkomen of beperken. Hun werk
kan ernstig worden bemoeilijkt door publiciteit. Je moet open zijn en bent
verantwoording schuldig, maar er zijn ook grenzen in het belang van anderen.
Sowieso: durf ook nee te zeggen. Sommigen zeggen uit ijdelheid of misplaatst
plichtsbesef te snel een interview toe. Denk na bij wat er te winnen valt voor het
dossier.

R.J. Schimmelpenninck

186



Houdt de curator zich aan de privacyregels?

W. VAN DEN BOUT1

Welke regels zijn van belang bij het verwerken van persoonsgegevens door de
curator?

Bij de uitvoering van zijn taak komt de curator met gegevens van diverse
partijen in aanraking. Van de gefailleerde, van werknemers, van schuldeisers,
etc. Wanneer de curator persoonsgegevens van deze partijen publiceert in een
faillissementsverslag of op een andere manier gebruikt, kan de privacy van deze
partijen in het geding komen.

Naast de centrale vraag met welke privacyregels de curator rekening moet
houden, wordt in deze bijdrage ook stilgestaan bij praktische vragen. Hoe kan
de curator te weten komen voor welke doeleinden de gefailleerde persoonsge-
gevens verwerkte? Kan de curator zomaar een klantenbestand verkopen? Kan
de curator een verzoek om inzage in persoonsgegevens van bijvoorbeeld een
schuldeiser afwijzen?

Voordat de praktijk in wordt gedoken, wordt eerst het juridisch kader be-
sproken, waaronder de belangrijkste wettelijke begrippen en verplichtingen.

1. Juridisch kader

Op Europees niveau is het onderwerp privacy als grondrecht verankerd in
artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (‘EVRM’). In
dit artikel is het grondrecht neergelegd dat eenieder recht heeft op respect voor
zijn of haar privéleven.2 Ook in artikel 17 van het Internationaal Verdrag inzake
Burgerrechten en Politieke Rechten (‘IVBPR’) is het recht op de eerbiediging
van de persoonlijke levenssfeer vastgelegd. In Nederland is hetzelfde grond-
recht in artikel 10 van de Grondwet verankerd.

Inmenging in dit grondrecht is niet toegestaan, tenzij deze inmenging i) bij wet
is voorzien en ii) noodzakelijk is in een democratische samenleving, zo blijkt
uit artikel 8 EVRM. Bij de toetsing of de inbreuk op het grondrecht gerecht-
vaardigd is, dienen de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit in acht te

1. De auteur is advocaat en werkzaam bij Van Benthem & Keulen N.V. te Utrecht.
2. En daarnaast voor zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie.
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worden genomen. De proportionaliteitseis houdt het volgende in: de inbreuk op
de privacy door het verwerken van persoonsgegevens van betrokkene mag niet
onevenredig zijn in verhouding met het doel van de verwerking.3 Dit beginsel
wordt ook wel het evenredigheidsbeginsel genoemd. Bij het subsidiariteits-
beginsel speelt de vraag of het doel van de verwerking van persoonsgegevens
niet op een andere, minder ingrijpende manier bereikt kan worden. Zo ja, dan
dient voor die minder ingrijpende manier te worden gekozen. De inbreuk op de
persoonlijke levenssfeer bij gegevensverwerking dient zoveel mogelijk te
worden beperkt.

Het grondrecht ‘eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer’ is nader uitge-
werkt op Europees niveau en nationaal niveau.

Europees niveau
Het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie hebben een aantal
richtlijnen op het gebied van privacy aangenomen waarin het grondrecht
‘respect voor zijn privéleven’ verder is uitgewerkt. In 1995 is de Privacyricht-
lijn4 in werking getreden. Deze richtlijn stelt beperkingen aan het gebruik van
persoonsgegevens. Op grond van deze richtlijn dient elke lidstaat ook een
onafhankelijk toezichtsorgaan op te richten. In Nederland heeft het CBP de taak
om toezicht te houden op de bescherming van de persoonsgegevens.

Met de komst van diverse digitale technologieën en de snelle ontwikkeling
binnen de telecommunicatiesector is het nodig gebleken om de bestaande
privacyregels in de richtlijn aan te vullen. In 2002 is daarom de e-Privacy-
richtlijn5 in werking getreden, welke in 2009 is gewijzigd.6 De e-Privacyricht-
lijn biedt privacybescherming aan gebruikers van openbare elektronische
communicatiediensten, ongeacht de gebruikte technologieën.

3. MvT, Tweede Kamer, vergaderjaar 1997–1998, 25 892, nr. 3, p. 8.
4. Richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke

personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije
verkeer van die gegevens.

5. Richtlijn 2002/58/EG van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en
de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie.

6. Richtlijn 2009/136/EG van 25 november 2009 tot wijziging van Richtlijn 2002/22/EG
inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische commu-
nicatienetwerken en -diensten, Richtlĳn 2002/58/EG betreffende de verwerking van per-
soonsgegevens en de bescherming van de persoonlĳke levenssfeer in de sector elektronische
communicatie en Verordening (EG) nr. 2006/2004 betreffende samenwerking tussen de
nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake
consumentenbescherming.
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Nationaal niveau
De Wet persoonsregistraties was de belangrijkste uitwerking van artikel 10 van
de Grondwet. De Privacyrichtlijn is door Nederland geïmplementeerd in de Wet
bescherming persoonsgegevens (‘Wbp’). De Wbp bevat regels over het
verwerken van persoonsgegevens. De beginselen van proportionaliteit en sub-
sidiariteit nemen ook een centrale rol in de Wbp in. Door gebruik van het woord
‘noodzakelijk’ in een groot aantal wettelijke bepalingen, wordt het verwerken
van persoonsgegevens gebonden aan het noodzakelijkheidcriterium.

De e-Privacyrichtlijn is in Nederland geïmplementeerd in de Telecommunica-
tiewet (‘Tw’), waarin onder andere bepalingen zijn opgenomen over het
versturen van o.a. ongevraagde e-mailberichten voor commerciële doeleinden
(spamverbod) en regels met betrekking tot het gebruik van cookies op websites
zijn opgenomen.

Naast formele wetgeving dient rekening te worden gehouden met zelfregule-
ring. Op grond van artikel 25 van de Wbp is het namelijk mogelijk om de Wbp
specifiek voor een bepaalde branche of sector uit te werken in een gedragsode.
De gedragscode bevat dan aanvullende regels voor de bescherming van
de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de sector waarvoor de gedrags-
code geldt. De regels worden uitgelegd en gepreciseerd voor de desbetreffende
sector.7 Het CBP kan vervolgens een verklaring afgeven dat de gedragscode
een juiste uitwerking van de Wbp vormt. Deze verklaring is doorgaans geldig
voor een periode van vijf jaar.

Het CBP heeft voor de volgende branches en sectoren een gedragscode
goedgekeurd: particuliere recherchebureaus, deurwaarders, financiële instel-
lingen, zorgverzekeraars en de farmaceutische industrie. Ook bestaat er een
gedragscode voor het doen van onderzoek en statistiek. Of een specifieke
branche of sector een gedragscode heeft opgesteld, kan op de website van het
CBP, worden geverifieerd.8

2. Begrippen

Welke begrippen zijn van belang in de Wbp? Sleutelrol spelen uiteraard de
begrippen ‘persoonsgegeven’ en ‘verwerken’ als je kijkt naar de titel van de
wet. Artikel 1 Wbp geeft uitleg aan deze en andere veelvoorkomende wettelijke
begrippen.

7. MvT, Tweede Kamer, vergaderjaar 1997–1998, 25 892, nr. 3, p. 130.
8. Http://www.cbpweb.nl/Pages/ind_reg_gedragscodes.aspx
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‘Persoonsgegevens’ zijn gegevens betreffende een geïdentificeerde of identifi-
ceerbare levende natuurlijke persoon. ‘Als identificeerbaar wordt beschouwd
een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de
hand van een identificatienummer of van een of meer specifieke elementen die
kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, psychische, economi-
sche, culturele of sociale identiteit’.9 Het gaat om informatie die het privé- of
familieleven van een individu raakt, maar ook om activiteiten die worden
ondernomen door een individu, zoals economisch of sociaal gedrag. Gegevens
die uitsluitend betrekking hebben op rechtspersonen zijn in principe geen
persoonsgegevens.10 Gegevens van natuurlijke personen die als bestuurder
optreden van een rechtspersoon worden door het CBP wel als persoonsgege-
vens aangemerkt.11 Bij directe identificatie gaat het om de naam van een
persoon, bij indirecte identificatie kan het gaan om een telefoonnummer, een
sofinummer of om een unieke combinatie van belangrijke criteria waarmee zijn
of haar identiteit kan worden vastgesteld door het verkleinen van de groep
waartoe hij of zij behoort, zoals leeftijd, beroep en woonplaats.12 Persoonsge-
gevens zijn niet alleen NAW-gegevens of e-mailadressen, maar zijn ook
medische gegevens of gegevens over iemands politieke voorkeur. Ook een
IP-adres is een persoonsgegeven, zo oordeelde het hof Den Haag,13 wanneer
het IP-adres betrekking heeft op een natuurlijk persoon.

Uit het voorgaande blijkt dat de wetgever heeft gekozen voor een ruime
definitie.14 Persoonsgegevens kunnen elke soort informatie betreffen. De
vorm waarin deze gegevens worden gepresenteerd is namelijk niet van belang
bij de beoordeling of een gegeven een persoonsgegeven is.

Het ‘verwerken’ van persoonsgegevens omvat iedere handeling met betrekking
tot die gegevens. Het kan gaan om verzamelen, bewaren, gebruiken, verstrek-
ken en wijzigen van persoonsgegevens, maar bijvoorbeeld ook het ordenen,

9. Artikel 2 sub a Privacyrichtlijn.
10. Artikel 29 Werkgroep, Advies 4/2007 over het begrip ‘persoonsgegeven’, 20 juni 2007,

01248/07/NL WP 136, p. 24. Zie:
http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2007/wp136_nl.pdf. MvT en Twee-
de Kamer, vergaderjaar 1997–1998, 25 892, nr. 3, p. 47. De Artikel 29 Werkgroep is het
onafhankelijke advies- en overlegorgaan van alle privacy toezichthouders in Europa. Niet
alleen de nationale toezichthouders, maar bv. ook de Europese Toezichthouder voor ge-
gevensbescherming, die toezicht houdt op de verwerking van persoonsgegevens bij de
instellingen en organen van de EU.

11. CBP 9 februari 2005, z2004-1177, p.1
12. Artikel 29 Werkgroep, Advies 4/2007 over het begrip ‘persoonsgegeven’, p. 13.
13. Gerechtshof ’s-Gravenhage 15 november 2002, LJN AF0684.
14. Dit volgt ook uit de Europese wetsgeschiedenis. Artikel 29 Werkgroep, Advies 4/2007 over

het begrip ‘persoonsgegeven’, p. 4.
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raadplegen en vernietigen daarvan. De curator verwerkt dus persoonsgegevens
van de gefailleerde, wanneer hij bijvoorbeeld een openbaar verslag publiceert.
Van crediteuren worden persoonsgegevens verwerkt, wanneer de curator NAW-
gegevens van een crediteur verstrekt of op internet plaatst. Ook van klanten
kunnen persoonsgegevens verwerkt worden, bijvoorbeeld wanneer de curator
het klantenbestand van de gefailleerde verkoopt. Deze voorbeelden zullen later
in dit artikel behandeld worden.

De Wbp is overigens niet altijd van toepassing wanneer persoonsgegevens
worden verwerkt. Bijvoorbeeld wanneer gegevens door een natuurlijk persoon
worden verwerkt voor persoonlijke of huishoudelijke doeleinden. Denk hierbij
aan het bijhouden van een persoonlijk adressenboekje of een verjaardags-
kalender. Ook is de Wbp niet van toepassing op niet geautomatiseerde
verwerkingen van persoonsgegevens, mits de gegevens niet in een bestand
zijn opgenomen of bestemd zijn om daarin te worden opgenomen.15

Alle verplichtingen in de Wbp rusten op degene die als verantwoordelijke voor
de verwerking kan worden aangemerkt. De ‘verantwoordelijke’ is de ‘natuur-
lijke persoon, rechtspersoon of ieder ander die of het bestuursorgaan dat,
alleen of te zamen met anderen, het doel van en de middelen voor de
verwerking van persoonsgegevens vaststelt’.16 Het gaat om de partij die
formeel-juridisch zeggenschap heeft over de verwerking.17 Tot de datum van
het faillissement was de verantwoordelijke veelal de gefailleerde zelf. Het is
juist die rol, die de curator overneemt vanaf datum faillissement. Tijdens het
faillissement dient de curator als de verantwoordelijke in de zin van de Wbp te
worden aangemerkt.

De ‘bewerker’ is degene die ten behoeve en overeenkomstig de instructies van
de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks
gezag te zijn onderworpen. De bewerker beslist niet over het doel van de
verwerking of het gebruik van de persoonsgegevens die hij verwerkt in
opdracht van de verantwoordelijke. Het schoolvoorbeeld van een bewerker is
de partij aan wie een onderneming haar salarisadministratie heeft uitbesteed. Op
grond van de Wbp is de verantwoordelijke verplicht om een overeenkomst met
de bewerker aan te gaan over het verwerken van de persoonsgegevens.18

15. Artikel 2 Wbp.
16. Artikel 1 sub d Wbp.
17. Het is mogelijk dat meerdere partijen verantwoordelijk zijn voor een specifieke verwerking

van persoonsgegevens. Zie voor meer informatie de opinie van de Europese Artikel 29
Werkgroep over de begrippen ‘verantwoordelijke’ en ‘bewerker’, http://ec.europa.eu/justice/
policies/privacy/docs/wpdocs/2010/wp169_nl.pdf#h2-4.

18. Artikel 14 Wbp. Zie ook paragraaf 5.
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Tot slot is het begrip ‘betrokkene’ relevant. De betrokkene is namelijk diegene
op wie een persoonsgegeven betrekking heeft. Bij een faillissement kunnen
betrokkenen bijvoorbeeld de gefailleerde, de crediteuren, werknemers en
klanten zijn.

3. Wanneer mogen persoonsgegevens worden verwerkt?

De algemene beginselen voor de rechtmatigheid van de verwerking van
persoonsgegevens zijn te vinden in artikel 6 en 7 Wbp: ‘persoonsgegevens
worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze
verwerkt’ en ‘worden voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerecht-
vaardigde doeleinden verzameld’. De curator is belast met het beheren en
vereffenen van de failliete boedel, ex artikel 68 lid 1 Faillissementswet (‘Fw’).
De curator zal dan ook voor dit doeleinde gegevens verwerken. Daarnaast bevat
de Faillissementswet talloze wettelijke verplichtingen, zoals het ter griffie
deponeren van het faillissementsverslag, afschriften van de boedelbeschrijving,
een lijst met voorlopige erkende en betwiste vorderingen en de uitdelingslijst.
Deze documenten kunnen dan door eenieder worden ingezien.

Persoonsgegevens mogen niet verder worden verwerkt op een wijze, die
onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor de gegevens oorspronkelijk
zijn verkregen, zo blijkt uit artikel 9 Wbp. Dit artikel is bijvoorbeeld van
belang wanneer de curator een klantenbestand verkoopt aan een koper die het
bestand voor zijn eigen doeleinden wil gaan gebruiken.19 Daarnaast bepaalt de
Wbp in artikel 11 dat persoonsgegevens ‘slechts worden verwerkt voor zover
zij, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens
worden verwerkt, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn’.
Persoonsgegevens mogen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is
voor het verwezenlijken van het doel van de verwerking (artikel 10 Wbp). Op
de verantwoordelijke rust de verplichting om de persoonsgegevens adequaat te
beveiligen conform het bepaalde in artikel 13 Wbp.

Artikel 8 Wbp bevat echter de meest belangrijke verplichting in de Wbp. Hierin
staan de rechtvaardigingsgronden voor het verwerken van persoonsgegevens.
Steeds moet worden nagegaan of er een rechtmatige grondslag bestaat voor de
verwerking. De curator zal zich veelal beroepen op artikel 8 sub c of sub f Wbp
wanneer hij persoonsgegevens verwerkt. Op grond van artikel 8 sub c Wbp
mogen persoonsgegevens worden verwerkt indien dit ‘noodzakelijk is om een

19. Zie paragraaf 8.
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wettelijke verplichting na te komen waaraan de verantwoordelijke onderwor-
pen is’. De curator zal zich in dit kader met name beroepen op de Faillisse-
mentswet, maar ook kan worden gedacht aan belastingwetgeving. Als er geen
wettelijke verplichting bestaat, kan de grondslag in artikel 8 sub f Wbp
uitkomst bieden. Op grond van dit artikel is het verwerken van persoonsgege-
vens toegestaan indien dit ‘noodzakelijk is voor de behartiging van het
gerechtvaardigde belang van de verantwoordelijke of van een derde aan wie
de gegevens worden verstrekt, tenzij het belang of de fundamentele rechten en
vrijheden van de betrokkene, in het bijzonder het recht op bescherming van de
persoonlijke levenssfeer, prevaleert’. De curator moet in dit geval een be-
langenafweging maken. Zijn eigen belangen of die van de derde zullen moeten
worden afgewogen tegen die van de betrokkene. Wanneer de curator gegevens
verwerkt van werknemers, zal dit veelal in het kader van de uitvoering van de
arbeidsovereenkomst zijn. Dit kan vallen onder de grondslag in sub b, nood-
zakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.

4. Enkele wettelijke verplichtingen

Bewerkersovereenkomst
Artikel 14 Wbp legt bij de verantwoordelijke de verplichting neer om een
overeenkomst te sluiten met door hem ingeschakelde bewerkers. In deze
bewerkersovereenkomst wordt geregeld hoe de bewerker de persoonsgegevens
moet verwerken, hoe deze moeten worden beveiligd en geheimgehouden. De
verantwoordelijke moet toezien op de naleving van de bewerkersovereenkomst
door de bewerker. De strekking van de bepaling is, te voorkomen dat bij
eventuele tekortkomingen in de gegevensverwerking, verantwoordelijke en
bewerker zich wat betreft hun verantwoordelijkheden achter elkaar zouden
kunnen verschuilen.20 Voor de curator kunnen de door de gefailleerde in het
verleden gesloten bewerkersovereenkomsten informatie verschaffen over de
verwerkingen die de gefailleerde heeft uitbesteed voor datum faillissement.

Meldplicht
Op grond van artikel 27 Wbp dient de verantwoordelijke, voordat hij per-
soonsgegevens gaat verwerken, dit te melden aan het CBP. In de melding moet
onder meer opgave worden gedaan van de naam en het adres van de verant-
woordelijke, het doel van de verwerking en de categorieën van betrokkenen en
ontvangers. Hoewel nog lang niet alle ondernemingen alle verwerkingen
aanmelden, kunnen de meldingen die de gefailleerde voor datum faillissement
heeft verricht, voor de curator relevante informatie bevatten. Te meer omdat de

20. MvT, Tweede Kamer, vergaderjaar 1997–1998, 25 892, nr. 3, p. 99.
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curator een deel van deze verwerkingen na datum faillissement (tijdelijk) zal
voortzetten. Overigens is een groot aantal veelvoorkomende verwerkingen
vrijgesteld van de meldplicht op grond van artikel 29 Wbp en het Vrijstel-
lingsbesluit,21 zoals de personeelsadministratie, de salarisadministratie en het
verwerken van persoonsgegevens van debiteuren/crediteuren en afnemers en
leveranciers. Een vrijstelling ziet alleen op de meldplicht in artikel 27 Wbp, de
rest van de Wbp is gewoon op deze verwerkingen van toepassing.

Informatieverplichting
De verantwoordelijke dient de betrokkenen in beginsel te informeren over (in
ieder geval) zijn identiteit en de doeleinden waarvoor hij hun persoonsgegevens
verwerkt. Indien de verantwoordelijke de persoonsgegevens rechtstreeks van de
betrokkene zelf verkrijgt, moet deze informatie worden medegedeeld vóór het
moment van de verkrijging, tenzij de betrokkene hiervan reeds op de hoogte is
(artikel 33 Wbp). Dit laatste kan bijvoorbeeld het geval zijn als de vorige
verantwoordelijke (de gefailleerde) deze informatie verstrekt heeft. Beargu-
menteerbaar lijkt ook dat de betrokkenen, waar de curator mee te maken heeft,
reeds op de hoogte zijn van het feit dat de curator belast is met het beheren en
vereffenen van de boedel voor welk doel hij hun persoonsgegevens zal
verwerken, door publicatie van het faillissementsvonnis op bijvoorbeeld
rechtspraak.nl en schriftelijke kennisgeving van het faillissement aan de
bekende crediteuren. Deze vraag is echter nog niet eerder aan het CBP of
een rechter voorgelegd.

Wanneer de verantwoordelijke de gegevens niet rechtstreeks van de betrokkene
verkrijgt, dan moet hij de informatie aan de betrokkene mededelen op het
moment van vastlegging van de gegevens of - wanneer de gegevens bestemd
zijn om te worden verstrekt aan een derde – uiterlijk op het moment van de
eerste verstrekking (artikel 34 Wbp). Ook in dit geval geldt dat de verant-
woordelijke de betrokkene actief en ongevraagd op de hoogte stelt, tenzij deze
reeds op de hoogte is. Informeren kan in dit geval ook achterwege blijven
wanneer de vastlegging of verstrekking van persoonsgegevens bij of krachtens
de wet is voorgeschreven. Hier zou de Faillissementswet ook onder kunnen
vallen. Vereiste voor deze uitzondering is dat de wet voldoende specifiek is,
zodat de betrokkene uit de wet kan opmaken wie hij desgewenst kan
aanspreken op het verwerken van zijn persoonsgegevens. Dit lijkt in de
Faillissementswet wel het geval te zijn, omdat de rol en taken van de curator
hierin zijn beschreven.

21. Http://wetten.overheid.nl/BWBR0012461/geldigheidsdatum_05-08-2013
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Inzageverzoek
De betrokkene heeft ook enkele specifieke rechten waaronder het inzagerecht.
Op grond hiervan mag hij zich met enkele tussenpozen tot de verantwoordelijke
wenden met het verzoek hem mede te delen of hem betreffende persoonsgege-
vens worden verwerkt (artikel 35 Wbp). Indien dat het geval is, moet de
verantwoordelijke een volledig overzicht geven van de verwerkte gegevens in
begrijpelijke vorm, een omschrijving van het doel of doeleinden van de
verwerking, de categorieën van gegevens waarop de verwerking betrekking
heeft en de ontvangers of categorieën van ontvangers, alsmede de beschikbare
informatie over de herkomst van de gegevens. De betrokkene kan de verant-
woordelijke vervolgens verzoeken om zijn gegevens te verbeteren, aan te
vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze bijvoorbeeld feitelijk
onjuist zijn (artikel 36 Wbp).

Overigens zijn in de praktijkregels voor curatoren 2011 ook regels opgenomen
met betrekking tot het verstrekken van informatie aan derden door curatoren.22

De curator vermijdt zoveel mogelijk kennis te nemen van feiten en omstan-
digheden die de hoogstpersoonlijke levenssfeer van de gefailleerde of derde
betreffen. Deze gegevens maakt de curator in het algemeen niet openbaar
zonder de betrokkene daarover te informeren.

Een inzageverzoek kan worden geweigerd indien sprake is van een van de
uitzonderingen in artikel 43 Wbp. Bijvoorbeeld wanneer weigering nood-
zakelijk is in het belang van de bescherming van de betrokkene of van de
rechten en vrijheden van anderen. De eisen van proportionaliteit en subsidi-
ariteit dienen hierbij in acht te worden genomen. Het belang van schuldeisers,
die de curator vertrouwelijke informatie over de gefailleerde of zijn vermogen
hebben gegeven, kan aan inzage van de daarop betrekking hebbende stukken in
de weg staan, zo oordeelde het Gerechtshof Leeuwarden dit jaar.23 De curator
behartigt bij uitstek de belangen van derden, namelijk de belangen van de
gezamenlijke schuldeisers in het faillissement. De aard van deze aan de curator
opgedragen taak brengt volgens het Hof mee dat voor een goed beheer van de
boedel vertrouwelijkheid vereist is, bijvoorbeeld in het kader van onderzoek
naar paulianeuze of frauduleuze handelingen of bestuurdersaansprakelijkheid.
Het belang van deze derden kan aan inzage van de daarop betrekking hebbende
stukken, in de weg staan.

22. Insolad Praktijkregels voor curatoren 2011, hoofdstuk 8.
23. Gerechtshof Leeuwarden 8 januari 2013, LJN BZ1829, r.o. 11.
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Andere uitspraken op het terrein van het inzagerecht zijn: Verzoekster v The
Royal Bank of Scotland en ABN AMRO;24 Appellante v college B&W
Zevenaar;25 Verzoeker v verweerster en QS Gezondheidsmanagement;26

Raad van State 1 augustus 2012;27 Dexia-zaak.28

Doorgifte
Het kan voorkomen dat persoonsgegevens die aan een verwerking worden
onderworpen of die bestemd zijn om te worden verwerkt, worden
doorgegeven aan landen buiten de Europese Unie. Deze gegevens mogen pas
worden doorgegeven indien dat land een passend beschermingsniveau biedt
(artikel 76 e.v. Wbp). Op de website van het CBP is terug te vinden welke
landen een passend beschermingsniveau hebben en welke niet.29 Wanneer een
land geen passend beschermingsniveau heeft, kan de doorgifte alleen plaats-
vinden als sprake is van een van de uitzonderingen in artikel 77 Wbp. Zoals
toestemming van de betrokkene of wanneer gebruik wordt gemaakt van door
het Europees Parlement en de Europese Raad opgestelde modelcontracten.30

5. Verwerking persoonsgegevens gefailleerde

De bevoegdheid van de curator om in het privéleven van de gefailleerde in te
grijpen vloeit voort uit de faillietverklaring.31 Dit neemt niet weg dat de curator
de inmenging in het privéleven zoveel mogelijk dient te beperken (proportio-
naliteitstoets32).

Openbare verslagen
Artikel 73a Fw verplicht de curator om elke drie maanden een faillissements-
verslag uit te brengen. Dit verslag bevat gegevens van de gefailleerde, maar ook
informatie over de activa en passiva van de boedel, algemene informatie over
het personeel en informatie over de crediteuren. In de verslagen zijn persoons-
gegevens opgenomen, als bedoeld in de Wbp. Deze informatieverstrekking kan
dan ook inbreuk maken op het privéleven van de gefailleerde, maar zal vaak

24. HR 8 februari 2013, Verzoekster/The Royal Bank of Scotland en ABN AMRO, LJN BY4196.
25. Raad van State 30 januari 2013, Appellante/College B&W Zevenaar, LJN BY9910.
26. Rb. Middelburg 21 december 2012, Verzoeker/Verweerster en QS Gezondheidsmanagement,

LJN BZ5988.
27. Raad van State 1 augustus 2012, LJN BX3309.
28. HR 29 juni 2007, Dexia Bank Nederland, LJN AZ4663.
29. Http://www.cbpweb.nl/Pages/int_lijst.aspx
30. Http://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/international-transfers/transfer/

index_en.htm
31. B.M. Katan. ‘Overzichtsartikel; insolventierecht en het EVRM’, Tvl 2006, 20, p. 86.
32. Zie bijvoorbeeld ook ECRM 16 oktober 1986, M/The Netherlands, appl. no. 10996/84.
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noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld om crediteuren te kunnen voorzien van in-
formatie. Belanghebbenden moeten op de hoogte kunnen zijn van wie er bij het
faillissement betrokken zijn.

De Wbp verzet zich volgens het CBP niet tegen publicatie van verslagen op
internet, bijvoorbeeld op de website Rechtspraak.nl.33 In de Faillissementswet
is immers bepaald dat een groot aantal documenten openbaar moet worden
gemaakt.34 De grondslag kan worden gevonden in artikel 8 sub f Wbp. ‘Doel
van de verwerking is gelegen in een goede uitvoering van de Faillissementswet.
De Faillissementswet gaat niet uit van openbaarmaking van verslagen en
crediteurlijsten op internet, maar dat wil nog niet zeggen dat dat niet zou
kunnen’.35 Voorkomen moet worden dat bovenmatig en onbeperkt gebruik kan
worden gemaakt van de online gepubliceerde persoonsgegevens, aangezien
toegang via internet de mogelijkheid van een verbreding van de gebruiksmoge-
lijkheden met zich brengt.36 Op de curator rust de verplichting om ervoor zorg
te dragen mogelijkheden tot onverenigbaar gebruik te verhinderen.37 Gedacht
moet worden aan het beperken van de toegang, bijvoorbeeld doordat alleen kan
worden gezocht op bedrijfsnaam van gefailleerde, de vestigingsplaats, het
insolventienummer of naam van de curator. En door te verhinderen dat de
verslagen en lijsten door middel van internetzoekmachines zijn te benaderen.
Tot slot meent het CBP dat ’voorzien moet worden in de mogelijkheid voor
betrokkenen om verzet aan te tekenen tegen bepaalde verwerkingen’.38

Overigens heeft het CBP richtsnoeren opgesteld voor het publiceren van
persoonsgegevens op internet.39 Aangezien de toezichthouder in deze richt-
snoeren de Wbp uitlegt voor deze specifieke vorm van verwerking, dient de
verantwoordelijke rekening te houden met deze regels.

De proportionaliteitseis blijft te allen tijde van belang. Bij de belangenafweging
die besloten ligt in artikel 8 sub f Wbp zal in ieder geval een rol spelen aan wie
de curator de informatie verschaft. In zijn verslag mag de curator wel verwijzen
naar het proces-verbaal van het verhoor van bestuurders, dat hij heeft ontvangen
van de officier van justitie. Ook heeft de curator de gelegenheid om de stukken

33. Advies CBP 2 september 2003, z2003-0118. Andere mogelijkheden zijn de eigen website
van het advocatenkantoor waar de curator werkzaam is al dan niet via de website
Curatorennet.nl.

34. Artikelen 14, 19, 73a, 97, 107, 112 jo. 114, 183 Faillissementswet.
35. Advies CBP 9 februari 2005, z2004-1177.
36. Advies CBP 2 september 2003, z2003-0118.
37. Advies CBP 9 februari 2005, z2004-1177.
38. Advies CBP 9 februari 2005, z2004-1177.
39. CBP Richtsnoeren, Publicatie van persoonsgegevens op internet, december 2007.
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in een civiele procedure te gebruiken. De rechter oordeelde dat de curator echter
niet de processen-verbaal ter inzage mag geven aan de pers.40

Post
Artikel 99 Fw geeft de curator de bevoegdheid om de post van de gefailleerde te
openen. Wanneer de curator via de postblokkade (artikel 14 lid 2 Fw) brieven
van de advocaat van de gefailleerde aan zijn cliënt ontvangt, mag hij deze niet
openen en/of lezen omdat deze onder het beroepsgeheim vallen, zo oordeelde
het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (‘EHRM’) in Foxley/Verenigd
Koninkrijk.41

Bij deze inbreuk op de bescherming van de correspondentie van gefailleerde
geldt dat naar mate het faillissement langer duurt, er minder snel aan de
proportionaliteitseis zal zijn voldaan. Het EHRM heeft een aantal keer
geoordeeld dat een postblokkade voor de duur van het gehele faillissement in
strijd is met artikel 8 EVRM.42

Wanneer de curator de privécorrespondentie van een bekende persoonlijkheid
verkoopt, zou dat veel geld kunnen opleveren voor de boedel. De Engelse
rechter vond dit echter te ver gaan.43

6. Verwerking persoonsgegevens crediteuren

Ook persoonsgegevens van crediteuren kunnen worden verwerkt door de
curator, bijvoorbeeld in openbare faillissementsverslagen en crediteurenlijsten.

Het CBP oordeelde dat de openbaarmaking op internet van het contactadres van
een crediteur voor een goede uitvoering van de Faillissementswet niet boven-
matig is.44 In dit geval had de curator het privéadres van de crediteur
opgenomen in een crediteurenlijst en op de website van zijn advocatenkantoor
gezet. De crediteur had hier bezwaar tegen. Het CBP overweegt dat in verband
met de proportionaliteitstoets de curator wel voorzieningen had kunnen treffen
om onverenigbaar gebruik van de gepubliceerde gegevens te verhinderen. Door
middel van een login-procedure bijvoorbeeld kan de toegang tot de credi-
teurenlijst beperkt worden tot de bij dat faillissement betrokkenen. Ook moet de

40. Pres. Rb. Rotterdam, 18 mei 1995, KG 1995, 254. Zie in dit kader ook Hof
’s-Hertogenbosch 15 december 1997, JOR 1998, 50.

41. EHRM 20 juni 2000, Foxley/Verenigd Koninkrijk, appl. No. 33274/96m, par. 30.
42. EHRM 17 juli 2003, Luordo/Italië, appl. No. 32190/96; EHRM 1 juni 2004, Narinen//

Finland, appl. No. 45027/98.
43. Chancery Division 10 September 1999, Haig v Aitken, All ER 2000-2/80.
44. Advies CBP 15 juni 2007, z2006-01462.
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curator de betrokkenen de mogelijkheid bieden om verzet aan te tekenen tegen
verwerking van (een deel van) de persoonsgegevens. In onderhavig geval had
tevens een ander contactadres dan het privéadres van de crediteur vermeld
kunnen worden.

7. Verwerking persoonsgegevens derden

Werknemers
Bij faillissement mag de curator personeelsdossiers overdragen aan een ander
bedrijf. Daarbij moet de curator zich houden aan bepaalde waarborgen om de
privacybelangen van de werknemers te beschermen. De overdracht dient te
worden aangekondigd in een daarvoor geschikt medium, zoals een personeels-
blad. Ook krijgen werknemers de mogelijkheid bepaalde gegevens te laten
verwijderen en bezwaar te maken tegen de overdracht. Tot slot mogen niet meer
gegevens verstrekt worden dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de
arbeidsovereenkomst of een publiekrechtelijke aanstelling als ambtenaar. Oude
en niet meer relevante gegevens moeten worden verwijderd uit de personeels-
dossiers. Een tien jaar oud verslag van een functioneringsgesprek is niet meer
relevant.45

Bij een faillissement mag de curator niet zomaar de privélaptop van een
werknemer onderzoeken, ondanks dat er mogelijk bewijs van faillissements-
fraude op te vinden is.46 De curator had in deze zaak een ex-werknemer
verplicht om een kopie te maken van de harde schijf van zijn privélaptop,
omdat de curator vermoedde dat er fraude was gepleegd. De ex-werknemer
gebruikte zijn laptop niet alleen privé, maar ook voor zijn werk, waardoor er
ook zakelijke informatie opstond. Een derde partij zou de data op de kopie van
de harde schijf onderzoeken. Het Gerechtshof oordeelde dat de curator welis-
waar het recht heeft om de zakelijke informatie op de laptop te ontvangen, maar
hij mag niet eisen dat de ex-werknemer een kopie maakt van alle data op de
harde schijf. Ook mag een volledige kopie niet aan een derde partij voor
onderzoek worden gegeven. Een dergelijk onderzoek zou inbreuk maken op de
privacy van de ex-werknemer.

Klanten
Een klantenbestand kan van waarde voor de boedel zijn, wanneer het verkocht
wordt. In dit bestand zijn persoonsgegevens van de klanten opgenomen. De
vraag rijst of de curator dit klantenbestand zomaar mag verkopen.

45. Http://www.cbpweb.nl/Pages/inf_va_personeelsdossiers.aspx
46. Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 2 november 2010, Schlüter/Curator van Rynart Transport.
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Het CBP heeft een uitspraak gedaan met betrekking tot de verkoop van een
kandidatenbestand van een werving en selectiebureau.47 Voor de curator had dit
bestand een financiële waarde, maar het werving en selectiebureau heeft het
bestand gedeeltelijk vernietigd uit privacyoverwegingen. Het CBP oordeelde
dat de verstrekking van een kandidatenbestand aan een nieuw bureau onder
bepaalde omstandigheden rechtmatig kan zijn. Beoordeeld moet worden of de
verstrekking zou zijn voortgevloeid uit het doel van de registratie. ‘Een
verstrekking vloeit voort uit het doel van de registratie indien dat doel in de
gegeven omstandigheden met zich meebrengt dat de verstrekking plaatsvindt.
Of dit het geval is hangt af van de onderliggende rechtsverhouding, de aard van
de registratie alsmede de aard van het doel en de betekenis daarvan in het
maatschappelijk verkeer. Van een doelverstrekking is geen sprake als de
belangen van de geregistreerden bij de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer onvoldoende in acht worden genomen.’48 Het doel van een werving
en selectiebureau is het bemiddelen voor kandidaten bij het vinden van werk.
Na faillissement zullen de kandidaten nog steeds behoefte hebben aan bemidde-
ling. Wanneer de kandidaten bijvoorbeeld goed geïnformeerd worden over de
verstrekking van hun gegevens aan een nieuw bureau, kan het verstrekken van
het kandidatenbestand rechtmatig zijn. De mogelijkheid om bezwaar te maken,
de aard van de gegevens en de mogelijke gevolgen kunnen ook een rol spelen
bij de afweging of de verkoop rechtmatig is.

In 2004 oordeelde de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam dat
wanneer een curator gegevens afkomstig uit een relatiebestand verkoopt aan
een concurrerende vennootschap, er geen sprake hoeft te zijn van onverenigbaar
gebruik zoals bedoeld in artikel 9 Wbp.49 Ook al had de gefailleerde in haar
privacystatement de volgende tekst opgenomen: ‘We will never sell personal
data or share personal data with third parties unless we have your permission
or are required by law to do so’.

Artikel 9 van de Wbp bepaalt dat persoonsgegevens niet verder mogen worden
verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor de
gegevens zijn verkregen. Concreet moet de curator dus bij het voornemen tot
het verkopen van een relatiebestand onderzoeken of de verkoop en het verdere
gebruik van de gegevens door de koper verenigbaar zijn met de doeleinden
waarvoor de gefailleerde de gegevens gebruikte. Dit wordt ook wel de

47. CBP 13 november 2001, z2001-1242.
48. Advies CBP 13 november 2001, z2001-1242.
49. Vzr. Rechtbank Amsterdam 12 februari 2004, ECLI:NL:RBAMS:2004:AO3649, r.o. 7.
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verenigbaarheidstoets genoemd. Bij deze toets moet volgens de Wbp in ieder
geval rekening worden gehouden met:
– de verwantschap tussen het doel van de beoogde verwerking en het doel

waarvoor de gegevens door de gefailleerde zijn verkregen;
– de aard van de betreffende gegevens (gevoelig of niet);
– de gevolgen van de beoogde verwerking voor de betrokkene;
– de wijze waarop de gegevens zijn verkregen;
– en de mate waarin jegens de betrokkene wordt voorzien in passende

waarborgen (bijvoorbeeld door het verstrekken van informatie).50

In voornoemd kort geding werden in het kader van deze verenigbaarheidstoets
de volgende omstandigheden relevant geacht: de gegevens werden voor de-
zelfde doeleinden verwerkt als voorheen; het betrof geen privacy gevoelige
gegevens en de betrokkenen werden erop gewezen, dat zij hun gegevens op een
gemakkelijke manier konden laten verwijderen uit de bestanden van de
concurrerende vennootschap.51 In deze zaak vorderden de aandeelhouders
afgifte dan wel vernietiging van de persoonsgegevens afkomstig uit het
relatiebestand van hun failliete vennootschap, nadat deze door de curator waren
verkocht aan een concurrent. De vordering werd in kort geding afgewezen,
omdat ’op voorhand niet kan worden vastgesteld dat sprake is van onverenig-
baar gebruik in de zin van artikel 9’.

8. Conclusie

De curator moet dus rekening houden met diverse regels op het gebied van
privacy. Hierbij zijn de Wbp en eventuele branchespecifieke gedragscodes het
meest relevant voor de dagelijkse praktijk. Ook al geeft onder andere de
Faillissementswet de curator een groot aantal bevoegdheden, die veelal tot
gevolg zullen hebben dat er inmenging plaatsvindt in het privéleven van de
gefailleerde en andere betrokkenen, de curator zal iedere inbreuk op de privacy
zo beperkt mogelijk moeten houden als gevolg van het proportionaliteits- en
subsidiariteitsbeginsel.

50. Artikel 9 lid 2 sub a tot en met e Wbp.
51. De tekst van de brief van de concurrent luidde als volgt: ‘In het verleden werd u voor dit

soort aangelegenheden benaderd door “A”. Door de overname van de adressen en
activiteiten van “A” hebben wij de beschikking gekregen over uw adres. Wij respecteren
uw privacy, maar zouden u graag in de toekomst blijven benaderen voor evenementen in uw
vakgebied. Daarom bieden wij u in deze brief de gelegenheid om aan te geven of u dat wenst
of niet. Zo niet, dan zullen wij uw gegevens per omgaande verwijderen uit ons adressenbe-
stand.’ Zie ook de noot bij deze uitspraak van A.R. Lodder over de waarde van een
privacystatement in geval van faillissement, http://cli.vu/pubdirectory/255/manuscript.pdf.
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Some Remarks on Exchange of Information in
International Insolvency Cases

B. WESSELS1

1. Introduction

1. Approximately eighteen months before the date of publishing this contribu-
tion, professor Ian Fletcher QC (Hon) (University College London) and I issued
our Report containing a set of Global Principles for Cooperation in Internati-
onal Insolvency Cases. These Global Principles reflect a non-binding statement,
drafted in a manner to be used both in civil-law as well as common-law
jurisdictions, and aim to cover all jurisdictions in the world.2 In 2006, Fletcher
and I were appointed by the American Law Institute (ALI) and the International
Insolvency Institute (III) to prepare this Report. The ALI is a renowned legal
academic institute in the United States of America, established in 1923 by
judges, legal practitioners and academics, who collaborated as the “Committee
on the Establishment of a Permanent Organization for the Improvement of the
Law”. ALI’s general aim is “to promote the clarification and simplification of
the law and to secure the better administration of justice”. In Europe, ALI is
known mainly for its role in the realization of so-called Restatements,
comprehensive descriptions and explanations of certain major topics of law,
such as the Restatements on the Law of Agency, Conflict of Laws, Contracts,
Judgments, and Foreign Relations, for which ALI has a deservedly prominent
place within the development of North-American law.3 The other institution,
III, is according to its tag line, a “Non-Profit Corporation Dedicated to the
Improvement of International Insolvency Systems and Procedures”. The III was
established in 2000 as a “limited member organization”. As of mid 2013 the

1. Legal consultant Dordrecht, The Netherlands; Professor of International Insolvency Law,
University of Leiden, Leiden Law School.

2. For the Final Report for the Global Principles, see http://www.ali.org/index.cfm?fuseac-
tion=publications.ppage&node_id=85, or
http://www.iiiglobal.org/component/jdownloads/finish/557/5932.htm. The full text can also
be accessed via www.bobwessels.nl, go to weblog, 2012-06-doc1.

3. For its website, see www.ali.org. On ALI’s work, see Michael Traynor, “The First Restate-
ments and the Vision of the American Law Institute, Then and Now”, 32 Southern Illinois
University Law Journal 2007, pp. 145ff.
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maximum number of members is 300, including insolvency practitioners,
scholars and judges.4

2. To a large extent the said Global Principles for Cooperation in International
Insolvency Cases (hereinafter “Global Principles”) build further on the ALI’s
Principles of Cooperation among the member-states of the North American
Free Trade Association (the “ALI-NAFTA Principles”). These Principles were
evolved in the context of the ALI’s Transnational Insolvency Project, conducted
between 1995 and 2000, for which the Reporter was Professor Jay L. West-
brook, University of Texas at Austin, Texas, USA. The objective of that Project
was to provide a non-statutory basis for cooperation in international insolvency
cases involving two or more of the NAFTA states consisting of the United
States, Canada and Mexico. The ALI-NAFTA Principles were published as a
separate volume in the four-volume text of the Transnational Insolvency Project
(2003).5 In 2002 III had decided to accept the ALI Guidelines Applicable to
Court-to-Court Communications in Cross-Border Cases, which were included
in Appendix B to the ALI-NAFTA Principles, and to promote their use in
international cases not limited to the three NAFTA countries.

3. In this contribution I will describe the structure and content of the Report, its
relation to other initiatives in the world to create a better legal infrastructure for
dealing with cross-border insolvency (reorganization or liquidation) cases.6 I
will provide four illustrations of what we feel are important principles to further
international insolvency law not only as a scholarly domain, but to assist judges
and international insolvency practitioners in their approach to the conduct in
these cross-border insolvency matters. Finally, I will conclude with emphasi-
zing the Global Principles’ aim and purpose.7

4. Most of its members actively participate in internal study groups and committees. III
maintains a website, which contains one of the richest sources (“hard law”, “soft law”,
“articles”, and “protocols”) of international insolvency law. For its website, see www.
iiiglobal.org.

5. See American Law Institute, Transnational Insolvency: Cooperation Among the NAFTA
Countries: Principles of Cooperation Among the NAFTA Countries, Juris Publishing, Inc.,
New York 2003, hereinafter “ALI NAFTA Principles”.

6. On the method of analysis, review and discusion used see Ian F. Fletcher and Bob Wessels,
“Global Principles for Cooperation in International Insolvency Cases”, in: International
Insolvency Law Review 2013, p. 2 e.v.; Bob Wessels, “A Global Approach to Cross-Border
Insolvency Cases in a Globalizing World”, in: Dovenschmidt Quarterly, The Hague, Eleven
International Publishing 2013, nr. 1, p. 15 e.v.

7. The final Report has been discussed at the 89th Annual Meeting of ALI, May 23, 2012,
Washington, D.C., and was unanimously adopted by the membership of III at the 12th
Annual Conference of III, June 22, 2012, Paris.
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2. Structure and Contents

4. The Global Principles for Cooperation in International Insolvency Cases
cover mainly three areas. After Section I which provides an “Introduction and
Overview”, Section II constitutes the heart of the statement, the “Global
Principles for Cooperation in International Insolvency Cases”. These Global
Principles are the result of a global research survey that established the extent to
which it is feasible to achieve a worldwide acceptance of the ALI-NAFTA
Principles, either in their existing form or, if necessary, with modifications or
variations. Then follows Section III, which includes a review and appreciation
of the Guidelines Applicable to Court-to-Court Communications in Cross-
Border Cases (“Court-to-Court Guidelines”). These Guidelines in their original
form were included in Appendix B of the ALI-NAFTA Principles and represent
procedural suggestions for increasing communications between courts and
between insolvency administrators in cross-border insolvency cases. These
Guidelines have already been used in many cross-border cases, including such
cases as Nortel Network and Lehman Brothers, the latter one involving some
70 insolvency proceedings in 17 countries all over the world. The original
Guidelines have been revised in the course of our project in the light of
subsequent developments in relation to this important form of cross-border
cooperation that have in numerous ways been strongly influenced by the
Guidelines themselves. The text resulting from this revision is recorded in
Section III, with the heading “Global Guidelines for Court-to-Court Commu-
nications in International Insolvency Cases”.

5. An Appendix to the Report provides a “Glossary of Terms and Descriptions”.
As is explained in the Report, in recent times many states, regional public
institutions, international non-governmental organizations, and practitioners’
associations have produced many laws, regulations, principles, guidelines and
statements of best practices, all aiming for the better coordination of insolvency
measures or proceedings concerning economic enterprises that have operations,
assets, activities, debtors or creditors in more than one state. The resulting
complexity is compounded by a bewildering variety of technical terms and
expressions used in the various texts. The Appendix aims to promote the
development of a uniform global legal terminology in matters relating to
insolvency and therefore to assist insolvency practitioners, courts and legis-
lators in their efforts to improve the components to smoothen cross-border
communication and coordination. In a separate Annex Fletcher and I present a
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Statement of the Reporters, setting out our proposals for “Global Rules on
Conflict of Laws Matters in International Insolvency Cases”.8

6. As indicated, the ALI-NAFTA Principles were created some ten years ago,
with the focus on USA, Canada and Mexico. Having laid the groundwork for a
wider dissemination of the ALI-NAFTA Principles and their accompanying
Guidelines, the ALI and the III considered in 2005 that it would be timely and
appropriate to undertake a systematic evaluation of the possibility of adapting
them so as to provide a standard statement of principles suitable for application
on a global basis in international insolvency cases. The ALI-NAFTA Principles,
though written with the specific needs of the three NAFTA states primarily in
mind, are necessarily of an international nature, and the Reporters for that
project had expressed the hope that the Principles “… may be helpful to our
colleagues in other countries as well”.9 The most important objective within the
remit of the project was to establish the extent to which it is feasible to adopt “at
a global level” the ALI-NAFTA Principles together with the Guidelines,
including their alignment with certain comments received. The Reporters
therefore developed a systematic consultation exercise, conducted with the
help of experts drawn from a wide range of jurisdictions and legal traditions
around the world and able to pronounce authoritatively on the feasibility of
applying the Principles (or conversely, any obstacles to doing so) from the
perspective of each state and legal system with which they had direct personal
experience. In addition, we considered it to be both appropriate and necessary
to take account of the considerable volume of work that has already been
carried out in this field in recent years.10

7. In the text, the terms “cooperation”, “coordination” and “communication”
play a major role. Within the ALI-NAFTA Principles, “cooperation” encom-
passes “a variety of approaches to make legal systems work together better in
addressing multinational problems, without necessarily making the systems
more similar”. The term “coordination” is sometimes used to mean a limited

8. These proposals are not included in the Global Principles for Cooperation in International
Insolvency Cases, but have been submitted to ALI and III as a useful starting point for
further debate on a global level, bearing in mind the necessity to have these proposals tested
against existing treaties or conventions and ALI’s other work products and ongoing work on
Principles related to other topics with conflict of law consequences.

9. See American Law Institute 2003, Reporter’s Preface, at xxi. See Jay Lawrence Westbrook,
“Chapter 15 and Discharge”, 13 American Bankruptcy Institute Law Review 2005, p. 515.
As a reminder, contrary to USA and Canada, Mexico belongs to the family of civil code
countries.

10. See Bob Wessels, “ALI-III Global Principles, New Strategies for Cross-Border Coopera-
tion?,” in: Annual Review of Insolvency Law, Thompson Reuters, Carswell, Toronto,
Canada 2009, pp. 587-611.
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harmonization “aimed at making two different systems work better together,
without being fully harmonized”.11 “Communication” relates to certain forms
of exchange of information between different jurisdictions via various role
players (courts, insolvency office holders, court clerks, certain other authorities)
as a means to cooperate or to coordinate pending insolvency proceedings or
developments within an international insolvency case.12 In line with the
approach taken in the ALI-NAFTA Principles, the Global Principles project
is directed primarily at cooperation, but in its recommendations seek a measure
of coordination as well.13

8. A number of projects and studies that either directly or indirectly relate to
national and cross-border insolvency matters have been conducted by such
organizations as the Asian Development Bank, the World Bank, the IMF, the
European Bank for Reconstruction and Development, the United Nations
Committee on International Trade Law (UNCITRAL), and by other bodies of
experts (for example, the Principles of European Insolvency Law 2003 and the
European Communication and Cooperation Guidelines for Cross-border In-
solvency (2007). As a result of the work of these organizations and bodies,
there have emerged a number of texts, variously called “principles”, “guideli-
nes”, “good practice standards” or “recommendations”. These texts amount to a
striking demonstration of the globalization of commercial activity in the

11. American Law Institute 2003, Volume 4, p. 3.
12. Where Fletcher and I, as the Reporters, aim to further build on the accepted concepts and

terms of the ALI-NAFTA Principles, the report does not follow the distinctions made by the
Austrian author Geroldinger, to use the term “coordination” as the result of “collaboration”,
which term itself covers all topics of information exchange (“communication”), all other
matters in which different proceedings pending in different states can influence each other
(“intervention” possibilities), “cooperation” (actually aligning approaches to pending
proceedings) and “harmonisation” or “uniformation” (as found in certain provisions of
the EU Insolvency Regulation, such as Arts. 7(2) (reservation of title), 20 (return and
imputation), 29 (right to request the opening of secondary proceedings), 30 (advance
payments of costs and expenses), 31 (duty to cooperate and to communicate), 32 (exercising
creditors’ rights), 33 (stay of the process of liquidation in secondary proceedings), 34
(measures ending secondary proceedings), 35 (assets remaining in the secondary procee-
dings), 39 (right to lodge claims) and 40 (duty to inform creditors). See Andreas Ge-
roldinger, Verfahrenskoordination im Europäischen Insolvenzrecht. Die Abstimmung von
haupt- und Sekundärinsolvenzverfahren nach der EuInsVO, Veröffentlichungen des
Ludwig-Boltzmann-Institutes für Rechtsvorsorge und Urkundenwesen, Manzsche Verlags-
und Universitätsbuchhandlung, Wien 2010, pp. 25ff. See also Bob Wessels, “Harmonization
of Insolvency Law in Europe”, 8 European Company Law 1, 2011, pp. 27ff.

13. Cooperation in cross-border cases between courts is based on the premise that these courts,
in principle, act on the same footing and are not subordinated to one another, see, in general,
Michael Nunner, Kooperation internationaler Gerichte, Jus Internationale et Europaeum
36, Mohr Siebeck, Tübingen 2009, pp. 112ff.
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insolvency era, and the raised awareness internationally of the need to address
the issues associated with insolvency in a cross-border context.14

9. Account has also been of the fact that some of the central issues addressed in
the original ALI-NAFTA Principles (including recognition, relief, and coopera-
tion) have, since ALI’s adoption of the text in 2000, found their way into
national or federal legislation. In the USA, since 17 October 2005, Chapter 15
US Bankruptcy Code has been in place.15 It enacts virtually all the provisions
of the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency of 1997 and
thereby encapsulates several of the ALI’s Principles. In Great Britain an
amended version of the Model Law became effective as of 4 April 2006.16

Other states have also enacted legislation within which the Model Law, and
hence some aspects of the ALI Principles, are reflected. These states include
Australia, British Virgin Islands, Canada, Cayman Islands, Colombia, Eritrea,
Greece, Japan, Mauritius, Mexico, Montenegro, New Zealand, Poland, Ro-
mania, Serbia, Slovenia, South-Africa, South Korea, and Uganda.17

10. Since 2002 a significant contribution to the process of international
insolvency has been made by the entry into force of the EU Insolvency
Regulation. Several topics dealt with in ALI’s Principles are now applicable
on a compulsory basis in 27 of the 28 EU Member States (as of 1 July 2013,
including Croatia). These topics include, e.g., cooperation (between “liquida-
tors”) in parallel proceedings, recognition, access to court, information
and communication, claims filing and avoidance actions, as well as rules
governing – for intra-Union cases – jurisdiction to open insolvency proceedings
and jurisdiction in respect of insolvency-related matters, the recognition of
foreign proceedings, and uniform rules of conflict of laws.

14. In the same way Roman Tomasic, “Insolvency Law Reform in Asia and Emerging
Insolvency Norms”, 15 Insolvency Law Journal 2007, pp. 229-242.

15. Pursuant to Recommendations 1 and 6, see American Law Institute 2003, pp. 93, 99.
16. The Cross-Border Insolvency Regulations 2006, S.I. 2006/1030. Enactment for Northern

Ireland was effected by SRNI 2007/115, in force from 12 April 2007, thereby bringing the
Model Law into effect for the entire United Kingdom.

17. These countries are listed by UNCITRAL as having enacted legislation based on the Model
Law, see <www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/insolvency/1997Model_status.html>.
It should be noted, however, that also the Ley Concursal of Spain (2003), and draft
legislation in the Netherlands (2007) have been inspired by the Model Law, see Bob
Wessels, “Judicial Cooperation in Cross-Border Cases”, Inaugural Lecture University of
Leiden, Kluwer, Deventer 2008, p. 19, and Carlos Aurelio Esplugues & Silvia Barona-Vilar,
“International Bankruptcy in Spain”, 1 November 2011. Available at SSRN: <http://ssrn.
com/abstract=1952782>.
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11. Above, I am just mentioning the key sources we have embedded in our
research. In our Report we analyse ten of such sources. As a result, Fletcher and
I believe that the Global Principles for Cooperation in International Insolvency
Cases are therefore in line with other international developments and other
attempts of developing modes of international cooperation in the area of
international insolvency.18

3. The Global Principles

12. The Global Principles for Cooperation in International Insolvency Cases
contain 37 Global Principles for Cooperation in Global Insolvency Cases and
18 Global Guidelines for Court-to-Court Communications in International
Insolvency Cases, accompanied, in each case, by commentary. The commen-
tary contains – comparative – elucidations and provides informed background
on how a certain rule, including its specific terms, is applied in a certain legal
context. Often the considerations at stake are outlined and balanced, whilst
many times a specific chosen rule is illustrated by examples or illustrations. In
this way users of the Global Principles are able to understand more fully the
background and meaning of a certain rule or its application in a certain
situation. The commentary forms an integral part of the Global Principles.
Notes (or “Reporters’ Notes”) have been used to set forth or discuss legal and
other sources, the legal position in certain national or regional legal systems
and, where relevant, the current position on certain matters in instruments of
soft law. When provided, they appear at the end of a segment of black-letter
commentary. The Reporters’ Notes should enable readers to better evaluate the
background of certain principles and sometimes suggest avenues for further
investigation or additional research.

13. We demonstrate in our Report that the essential provisions of the ALI’s
“Principles of Cooperation Among the NAFTA Countries”, subject to certain
necessary modifications, are fully capable of acceptance in jurisdictions across
the world.19 On the other hand, the challenge of our present day should not be
ignored and our ambition has been to make real progress. Professor Bufford, as
reviewer on behalf of III, reported in November 2011 that he was especially
pleased with some of the innovations we proposed, such as the principles on

18. For a recent overview of this area, see Bob Wessels, International Insolvency Law, 3rd ed.,
Kluwer, Deventer 2012.

19. The reviewer on behalf of ALI, U.S. Bankruptcy Judge Elisabeth Stong (Eastern District of
New York), was particularly helpful in suggesting comments with the goal of internal
coherence and consistency with the kind of statements that ALI customarily receives or
issues.
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case management (Principle 4), equality of arms (Principle 5), cooperation
(Principle 26) and coordination (Principle 27), while he particularly supported
principles on which there is not full agreement, such as assistance to reorganiza-
tion (Principle 30), limits on priorities (Principle 35), and making a plan
binding on the creditors (Principles 36 and 37).20 In the USA practice the
Global Principles have been received favourably.21

14. To give a sense of what Fletcher and I regard as particularly important
principles I have selected four of them, which I will briefly explain now, a
general principle and three concerned with cross-border information sharing.

4. Equality of arms

15. In the well-known Eurofood case22 it was observed:

“66 Concerning more particularly the right to be notified of procedural
documents and, more generally, the right to be heard, ….., these rights occupy
an eminent position in the organisation and conduct of a fair legal process. In
the context of insolvency proceedings, the right of creditors or their represen-
tatives to participate in accordance with the equality of arms principle is of
particular importance. Though the specific detailed rules concerning the right
to be heard may vary according to the urgency for a ruling to be given, any
restriction on the exercise of that right must be duly justified and surrounded by
procedural guarantees ensuring that persons concerned by such proceedings
actually have the opportunity to challenge the measures adopted in urgency.”

After research and discussion we developed Global Principle 5. It says:

Principle 5 Equality of arms
5.1 All judicial orders, decisions and judgments issued in an international
insolvency case are subject to the principle of equality of arms, so that there
should be no substantial disadvantage to a party concerned. Accordingly:
(i) each party should have a full and fair opportunity to present evidence

and legal arguments;
(ii) each party should have a full and fair opportunity to comment on the

evidence and legal arguments presented by other parties.

20. Prof. Bufford is a professor at Penn State (Dickinson School of Law) and former U.S.
Bankruptcy Judge –Central District of California, Los Angeles.

21. See Patrick E. Mears and Timothy S. McFadden, “Court-to-Court Communications, Reform
of European Regulation”, ABI Journal, October 2012, at 33ff.

22. CJEU 2 May 2006, Case C-341/04.
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5.2 When the urgency of a situation calls for a court to issue an order,
decision or judgment on an expedited basis, the court should ensure:
(i) that reasonable notice, consistent with the urgency of the situation, is

provided by the court or the parties to all parties who may be affected
by the order, decision or judgment, including the major unsecured
creditors, any affected secured creditors, and any relevant supervisory
governmental authorities;

(ii) that each party may seek to review or challenge the order, decision or
judgment issued on an expedited basis as soon as reasonably practica-
ble, based on local law;

(iii) that any order, decision or judgment issued on an expedited basis is
temporary and is limited to what the debtor or the insolvency admini-
strator requires in order to continue the operation of the business or to
preserve the estate for a limited period, appropriate to the situation.
The court should then hold further proceedings to consider any
appropriate additional relief for the debtor or the affected creditors,
in accordance with Principle 5.1.

16. Global Principle 5 has no counterpart in the original ALI-NAFTA
Principles, but we believe that in a fully global sphere of application it is
essential to articulate clearly the fundamental principles of fair and equal
treatment, and the assurance of receiving the benefit of due legal process, for
all parties concerned. Such levels of assurance can by no means be taken for
granted in the operation of the legal process of even developed and sophisti-
cated, and basically democratic, societies. For example, even within the
membership of the EU allegations and suspicions have surfaced of non-
observance in proceedings in some states of such supposedly basic matters as
the right to be heard, and the right to receive adequate notice of procedural
events bearing upon a party’s interests. The possible failure to respect such
essential aspects of fair legal process in actuality, and not merely on a
theoretical level, drew comment from the ECJ in the Eurofood case already
mentioned. It is therefore important, we believe, to include an express declara-
tion of the fundamental importance of respect for the principle known to
doctrinal literature as “Equality of arms”.23

23. The principle is widely accepted in European and Civil Law systems as an inherent aspect of
fair legal process. In the jurisprudence of the European Convention on Human Rights, both
the Commission (when operational) and the European Court of Human Rights have invoked
the principle in their elucidation of the meaning and effects of (particularly) Articles 5 and 6,
which refer to the rights to a “fair hearing” and “fair trial” in determination of civil rights and
obligations and also in the context of criminal proceedings including the deprivation of
liberty. In one notable case, the 1993 judgment in Dombo Beheer v. Netherlands !
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17. The value of having a visible expression of the fundamental importance of
respect for the principle of equality of arms, such as we have placed in Global
Principle 5, is underscored by the regularity with which these elements appear
to be overlooked, or by-passed, until they are detected and corrected by a
vigilant court. Two recent examples illustrate this. The Royal Court of Jersey,
on 23 December 2011, in the case of Re Standish, ([2011] JRC 239A) felt
impelled to qualify the nature of recognition and assistance it was granting to
court-appointed receivers from England.24 While granting the English receivers
the power to investigate the possible whereabouts of assets on the island of
Jersey, the court re-shaped the terms of their authority so as to preserve the right
of local parties to invoke the jurisdiction of the Jersey court in order to decide
whether they should have to provide confidential information sought by the
English receivers. Drawing upon case authorities from insolvency law, regar-
ding the recognition of receivers appointed by foreign courts, the Jersey court
affirmed that it was its responsibility to determine questions of fairness arising
in such circumstances (see para. [22] of the judgment).

18. Another case concerns Sean Quinn (Irish Bank Resolution Corporation Ltd
v. Quinn [2012] NICh 1, 10 January 2012, Deeny J). Mr. Quinn is a well known
business tycoon in Ireland. His largest creditor was a bank, with a claim of
almost €2 billion. On 10 January 2012 the High Court in Northern Ireland gave
judgment annulling the bankruptcy order previously obtained by Quinn.
Quinn’s petition had been filed on 10 November 2011, and had been dealt
with by the court the next day without the official receiver having been given
the opportunity to reflect on whether he would wish to make any representa-
tions at the hearing (see para.[23]). Quinn initially succeeded in his contention
that his COMI was not in the Republic of Ireland, but in Northern Ireland on the
basis that “he was born, bred and worked all his life” in Northern Ireland. This
“rush to the court house” was compromised by his omission to disclose a
number of relevant factors which would have raised serious doubts in the
court’s mind whether his COMI was genuinely located in Northern Ireland, as
he was alleging, rather than in the Republic of Ireland. On appeal brought by
the Bank his Northern Irish bankruptcy was annulled and on 16 January 2012
Quinn was declared bankrupt in the Republic of Ireland, where his bankruptcy
could last up to 12 years, in contrast to the UK where the norm is 12 months.

(A 274, §33), the ECHR stated: “As regards litigation involving opposing private interests,
“equality of arms” implies that each party must be afforded a reasonable opportunity to
present his case – including his evidence – under conditions that do not place him at a
substantial disadvantage vis-à-vis his opponent.”

24. In non-bankruptcy proceedings involving the imposition of an asset-freezing order.
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19. Indeed, it has been gratifying to note that Global Principle 5 has been
widely welcomed by the advisers and consultants to the Global Principles
project. We believe it will provide a sound affirmation of the ultimate value of
respect for due process and procedural fairness in cross-border insolvency
cases.

5. Cooperation and sharing of information between courts and
administrators

20. This is the text of Global Principle 9:

Principle 9 Cooperation and sharing of information between courts and
administrators
9.1 Cooperation between courts and between administrators should include
prompt and full disclosure regarding all relevant information, including
assets and claims, with a view to promoting transparency and reducing
international fraud.
9.2 Insolvency administrators should provide all other insolvency admini-
strators involved with prompt and full disclosure about the existence and
status of the insolvency proceedings in which they have been appointed.
9.3 Insolvency administrators should share relevant non-public information
with other insolvency administrators, subject to applicable law and appro-
priate confidentiality arrangements.
9.4 Following recognition, a foreign representative should be entitled to use
all available legal means to obtain information about the debtor’s assets in
all jurisdictions where those assets may be found.
9.5 An insolvency administrator, debtor, or creditor filing an insolvency
case or seeking recognition of a foreign insolvency proceeding should
provide prompt and full disclosure about the existence and status of any
foreign insolvency case that concerns the same or a related debtor at the
time of filing.
9.6 An insolvency administrator should provide prompt and full disclosure
to other insolvency administrators of material developments in any foreign
insolvency case that concerns the same or a related debtor.

21. Global Principle 9 is central to the attainment of all other objectives
comprised within these Global Principles. Access to relevant information is a
vital requirement for the efficient conduct of an insolvency proceeding by the
representative who has responsibility for the case. In order that timely and
effective action may be taken by courts and administrators involved in an
international case, it is essential that all those who are in a position to make a
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constructive contribution to the conduct of the matter should provide coopera-
tion to ensure that the foreign representative is enabled to perform their
functions on the basis of optimal information becoming available to them as
freely and rapidly as is reasonably practicable. Moreover, the right of the
foreign representative to utilize remedies under local law in furtherance of the
task of administering the debtor’s assets should also be respected.

22. The principle has several roots. First of all, provisions in international
standard-setting instruments which relate to the sharing of information among
administrators acting in concurrent proceedings concerning the same debtor,
and the provision of information to other interested parties, together with
applicable safeguards for the protection of sensitive or privileged information
are wide spread.25 Global Principle 9.1 and 9.4 are nearly identical in their
wording to General Principle IVA and IVB respectively of the ALI NAFTA
Principles. Principle 9.2 and 9.3 have the purpose of reinforcing and amplifying
the scope of this Global Principle, and are inspired by several recent inter-
national instruments which have given expression to benchmarking provisions
concerning this crucial aspect of international legal cooperation. Principles 9.5
and 9.6 are closely aligned with the core values expressed in the first four
subsections of Global Principle 9.

23. The term “cooperation”, as employed in Principle 9.1, should be understood
to denote that the duties in question are reciprocal, in that it is incumbent on the
respective participants – whether courts or insolvency administrators – to
respect the needs of their counterparts in other countries to be provided with
such information as happens to be in the possession of the one and which is
relevant to the functions which the other is or may be required to perform.
Similarly, the concept of “prompt and full disclosure” characterizes the spirit in
which such cooperation should take place, and indicates that this should be one
of openness and transparency, even to the extent of anticipating the require-
ments of the other in a proactive manner. However such a degree of cooperation
can only be attained if all participants are able to place complete trust in the
integrity and professional discretion of their counterparts with regard to the use
which is made of the information provided. This includes the provision of
adequate safeguards concerning secure storage of the information so as to
maintain the confidentiality of sensitive data and to prevent its misuse by third
parties.

25. Just to name a few sources: Article 21(1)(d), (e) and (g) UNCITRAL Model Law (1997),
Article 31 EU Insolvency Regulation (2000), Articles 11, 16 and 31 of the ALI/UNIDROIT
Principles of Transnational Civil Procedure (2000) en Guidelines 6, 7 and 8 of the CoCo
Guidelines (2007).
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24. From practical experience it follows that proper decision making by all
parties concerned is heavily dependent on information available. Principle 9.1
therefore adds that consideration should be given to improving transparency of
the method of sharing information. According to LoPucki “transparency”
means “… when all relevant aspects of its operation [meaning: a “court
system”] are revealed to policymakers, litigants, and the public in forms that
they can readily comprehend”.26 This would preferably be the mutual distribu-
tion of information via the use of existing websites.27 These could also be
regionally focused websites, such as INSOL Europe Case Register Database.28

In appropriate cases tailor-made websites could be created. A concern to be
addressed in the sharing of information and the method to be chosen to do so is
the reduction of fraud. Consideration should be given to ensuring that certain
information of a sensitive nature, whether from the aspect of public, private or
commercial sensitivity (such as information regarding financial amounts, login
codes, security measures, certain public or fiscal data, identifiable names of
certain persons, etc.) is shared in such ways that this information will not be
accessible for parties which do not have an interest in the international case at
hand.

25. To ensure that certain key aspects of the duty of cooperation in matters of
the provision of information are properly understood by those acting in a global
context, two additional sub-principles have been added, numbered as 9.2 and
9.3. These reflect the European CoCo Guidelines 7.1 and 7.5 respectively. The
provision of information should be unhindered and direct and should take place
as soon as is reasonably practicable. It is stressed again that all Global
Principles only apply to the fullest extent permissible under any applicable
law. Therefore Principle 9.3 invites an administrator to apply national rules
relating to confidentiality of relevant information, which is not available in the
public domain.

26. Global Principle 9.4 requires the making available of all positive legal
powers available under the laws of the country where cooperation is requested,
to enable a recognized foreign representative to obtain information about the
debtor’s assets in each jurisdiction. Such enhanced access to powers of

26. Lynn M. LoPucki, “Court-System Transparancy”, in: 94 Iowa Law Review, February 2009,
nr. 2, 481ff. LoPucki defends a full court electronic transparency.

27. Such systems are in place for specific court filings (e.g. US PACER) or for general
information sharing possibilities, such as www.austlii.edu.au (Australia), www.bailii.org
(England, Wales, Ireland, Scotland), www.rechtspraak.nl (The Netherlands)

28. See www.insolvencycases.eu.
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investigation is predicated upon the foreign representative having been “re-
cognized”, which should be understood to refer to the act of the local court in
recognizing the foreign insolvency proceeding. The right of access to investi-
gative powers under the laws of the recognizing state is embodied in Article 21
(1)(d) of the UNCITRAL Model Law. Principle 9.4 should allow a recognized
foreign representative to use all legal methods of obtaining information that
would be available to a creditor or to an administrator in a domestic insolvency
proceeding. The imposition of an active, and continuing, duty of disclosure
forms an integral aspect of the process under the UNCITRAL Model Law.
When an application for recognition is initially made, article 15(3) imposes a
positive obligation to disclose to the court all foreign proceedings in respect of
the debtor that are known to the foreign representative. Subsequently, by article
18 the foreign representative is subject to a continuing obligation to inform the
court promptly of any substantial change in the status of the recognised foreign
proceeding or the status of the foreign representative’s appointment, and of any
other foreign proceeding regarding the same debtor that becomes known to him
or her. Under Guideline 7 of the European CoCo Guidelines, an active and
ongoing duty to share information is made applicable between liquidators.

6. Language in Cross-Border Cooperation

27. Global Principle 21 relates to the most important channel of communica-
tion, language. The text is as follows:

Principle 21 Language
21.1 Where there is more than one insolvency case pending with respect to a
debtor the insolvency administrators should determine the language in
which communications should take place with due regard to convenience
and the reduction of costs. Notices should indicate their nature and
significance in the languages that are likely to be understood by the
recipients.
21.2 Courts should permit the use of languages other than those regularly
used in local proceedings in all or part of the proceedings, with due regard
to the local law and available resources, if no undue prejudice to a party
will result.
21.3 Courts should accept documents in the language designated by the
insolvency administrators without translation into the local language,
except to the extent necessary to ensure that the local proceedings are
conducted effectively and without undue prejudice to interested parties.
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21.4 Courts should promote the availability of orders, decisions and
judgments in languages other than those regularly used in local procee-
dings, with due regard to the local law and available resources, if no undue
prejudice to a party will result.

28. In June 2011 Professor Zimmermann from the Max Planck Institute in
Hamburg, Germany, delivered an address at the Inaugural Congress of the
European Law Institute.29 He pointed at the much more difficult task of the ELI
than that of the ALI as the European Union alone has 23 official languages. In
addition, one is confronted too many times with improper translations into other
official languages of the EU or what originally had been developed in one of the
EU’s working languages. Whereas in many other sciences, such as medicine,
psychology or economics, English is the prevailing language, this is not so
obvious for the law in Europe. Twenty years ago, as Zimmermann recalls, in
Brussels two languages were used: good French and poor French. Now English
is on the rise. Not the English of Jane Austen or Winston Churchill, but a
simplified form of it spoken by people from the European continent, sometimes
referred to as Eur-english. This language is not bad, but it is often simple, with a
limited vocabulary, generally accepting two flaws:
– this language will only generally or imprecisely reflect notions that are very

common in English, such as “comity”, the “granting” of a “stay”, the
providing of “relief” or the use of a “trust”, but which in other languages
may not have equivalents;

– this language does not always capture the true meaning of foreign legal
terms or expressions that are common in a national legal language, such as
the Dutch word bindend advies (a third party charged with a fully binding
opinion), goederenrechtelijke overeenkomst (a specific requirement in trans-
ferring assets) or financiëlezekerheidsovereenkomst (which is one word in
Dutch for a specific security contract).

29. It is obvious that in an international insolvency case which involves, for
instance, courts in the USA, Switzerland and Japan, or neighbouring courts in
Bulgaria and Turkey, or courts in Canada, Guatamala and Norway, an under-
standing has to be in place on what language to use.

In our Report we have included two recommendations, a general one and a
recommendation for each individual case. Several international non-governmental
organizations and practitioners’ associations have produced many best practices
and soft law, but using a large variety of technical terms and expressions in the

29. See www.europeanlawinstitute.eu. ELI was established in 2011 inspired by ALI’s tasks.
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various texts. This diversity of technical terminology can give rise to confusion
and misunderstanding. Accordingly, in the Report’s Appendix we have included
over 150 terms and expressions to promote the development of a uniform global
legal terminology.

30. On an individual level Fletcher and I have suggested Principle 21, cited
above, with the heading “Language”. Principle 21.1 is a new Global Principle,
which has no exact counterpart in the original ALI-NAFTA Principles. Global
Principle 21 has its origin in Europe, where under the application of the EU
Insolvency Regulation, administrators have a duty to communicate in parallel
cross-border insolvency proceedings. In 2007 in Europe, CoCo Guideline 10
has been designed to accommodate the choice of an agreed language for
purposes of communication, which is based on international practice, conve-
nience and agreement.

31. Global Principle 21 is based upon this European text, which text itself found
its inspiration in Article 6 of the ALI/UNIDROIT Principles of Transnational
Civil Procedure 2004. In the other paragraphs, we recommend, under certain
conditions, that courts (i) should permit the use of languages other than those
regularly used in local proceedings, (ii) should accept documents in the
language designated by the insolvency administrators without translation into
the local language, and (iii) should promote the availability of orders, decisions
and judgments in languages other than those regularly used in local procee-
dings. Where a choice of language is made, for instance in a case between
Germany and the Netherlands, a choice for German, or in a US-Brazilian case, a
choice for English, we recommend that a native speaker of that language should
be sensitive to the fact that the person(s) he or she is speaking to may be
communicating in what is for him or her is a second or third language.30

7. Independent Intermediary

32. Global Principle 23 introduces an independent intermediary, a new profes-
sional function to overcome any hurdles in global communication.

30. Acting in the spirit of achieving effective and efficient international insolvency cases will, in
general, mean the use of simple and clear words spoken with careful articulation, and the
avoidance of dialect words, over-sophisticated language, linguistic puns, euphemisms,
topical references or nationally-derived cultural allusions that may be incomprehensible to
those from outside the state in question.
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Principle 23 Communications between Courts; Intermediaries
23.1 Courts before which insolvency cases or requests to recognize foreign
insolvency proceedings or requests for assistance are pending should, if
necessary, communicate with each other directly or through the insolvency
administrators to promote the orderly, effective, efficient and timely admi-
nistration of the cases.
23.2 Such communications should utilize modern methods of communica-
tion, including electronic communications as well as written documents
delivered in traditional ways. The Global Guidelines for Court-to-Court
Communication, set out in Section III of these Global Principles should be
employed. Electronic communications should utilize technology which is
commonly used and reliable.
23.3 Courts should consider the use of one or more protocols to manage the
proceedings with the agreement of the parties, and approval by the courts
concerned.
23.4 Courts should consider the appointment of one or more independent
intermediaries within the meaning of Global Principle 23.5, to ensure that
an international insolvency case proceeds in accordance with these Global
Principles. The court should give due regard to the views of the insolvency
administrators in the pending insolvency cases before appointing an inter-
mediary. The role of the intermediary may be set out in a protocol or an
order of the court.
23.5 An intermediary:
(i) Should have the appropriate skills, qualifications, experience and

professional knowledge, and should be fit and proper to act in an
international insolvency proceeding;

(ii) Should be able to perform his or her duties in an impartial manner,
without any actual or apparent conflict of interest;

(iii) Should be accountable to the court which appoints him or her;
(iv) Should be compensated from the estate of the insolvency case in which

the court has jurisdiction.

33. Principle 23 (Communications between Courts; Intermediaries) has been
developed from Procedural Principle 10 of the ALI-NAFTA Principles and
takes as a starting point that communications through courts in different states
take place directly or through the respective insolvency administrators, under
appropriate circumstances by using electronic means, including teleconferen-
cing, electronic mail or video-link conferencing, sometimes with the use of a
written framework that expresses the objectives of the cooperative process on
which the respective courts, together with all parties in interest, are engaged.
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34. Global Principle 23.4 recommends a court to “…consider the appointment
of one or more independent intermediaries within the meaning of Global
Principle 23.5, to ensure that an international insolvency case proceeds in
accordance with these Global Principles”. In the reality of everyday life under
certain circumstances the court may wish to refrain from conducting direct
communications with another foreign court, or even from doing so through the
insolvency administrators who are conducting the respective proceedings in the
states concerned. Reasons for considering such a course of action could be
simply the unavailability of such e-technological means, especially in smaller,
local courts. A more obvious consideration may be the anticipated complexity
of multilingual communications conducted between different time-zones, with
more then two insolvency cases pending simultaneously (e.g. in such cases as
Madoff or Lehman Brothers). Some may even think that cross-border commu-
nication with courts and administrators in three jurisdictions is simply impossi-
ble. Another reason could be the court’s genuine desire to maintain full
impartiality, particularly if there are perceived to be conflicts between the
administrators. In any such case the court could consider appointing an
independent intermediary.

35. An intermediary’s general task is to help ensure that an international
insolvency case is operated in accordance with these Global Principles and with
any specific provisions that are either set out in a protocol or specified in the
order made by court, see Global Principle 23.4 third line. The court should give
due regard to the views of the insolvency administrators in the pending
insolvency cases before appointing an intermediary, see Global Principle 23.4
second line. Global Principle 23.5 sets out the intermediary’s legal position and
sets some professional and ethical rules for his role. The role of an independent
intermediary is new compared with the ALI-NAFTA Principles, but the
appointment of an independent intermediary fully fits within the structure of
Articles 25-27 UNCITRAL Model Law31, whilst the UNCITRAL Legislative
Guide of 2010 has adopted the figure of a “court representative” having a
similar function as an intermediary.32

31. Article 27(a) Model Law allows a court to implement cooperation by any appropriate means,
including the appointment of a person or body to act at the direction of the court.

32. A court representative is a person who may be appointed by a court to facilitate coordination
of insolvency proceedings concerning enterprise group members taking place in different
jurisdictions, see UNCITRAL Legislative Guide, Part Three: Treatment of Enterprise
Groups, United Nations, Vienna 2010, para. 37.
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8. Goals of the Global Principles

36. The goal of the Global Principles is not to provide a complete charter for
law reform. The Joint Reporters believe we can fairly claim that our Report
fulfils the commission ALI and III entrusted to us. We believe too that we have
further built on the existing ALI-NAFTA Principles, together with the useful
“soft law” work done by other organizations, and that we have drafted Global
Principles that are tangible, practical and realistic. The main goal of the ALI and
the III is for the Global Principles to provide a standard statement of principles
suitable for application on a global basis in international insolvency cases. As in
the ALI-NAFTA Principles, a “principle” is a statement of value serving as a
guideline for behaviour in cross-border insolvency cases. While the Global
Principles are linked to the ALI-NAFTA Principles, the present Report is to be
regarded as an independent text.

37. Contemplating the future Fletcher and I consider that the Global Principles
may serve several purposes. They are worded in language that permits courts to
apply them in a flexible way, tailored to the specific circumstances of each
individual case. Where the Global Principles reflect a non-binding statement,
we have chosen – contrary to several examples of soft law documents – not to
include words such as “to the maximum extent possible” or “as far as possible”,
which allows the application of any national rule with which a given principle
would conflict.

38. The Global Principles may serve as an indication for insolvency office
holders of the best, or preferred, approach in cross-border cases. Both for judges
(and sometimes arbitrators) and for practitioners, the Global Principles may
apply in cases where (international) insolvency legislation has been formulated
in general, open terms or provisions or in cases where the existing body of
binding legislation does not cover a specific matter. Following its adoption,
copies of the Report were quickly supplied to all those who had been directly
involved in the project as members of the various groups of advisors and
consultants. An early indication of the international impact of the Report at the
highest judicial level came from the Supreme Court of the United Kingdom,
which delivered judgment on 24 October 2012 in the final appeal in the case
Rubin v. Eurofinance SA.33 The leading judgment was delivered by Lord
Collins of Mapesbury who, at paragraph 13 of his judgment, cites Principle 13
of the Global Principles Report, together with the supporting Commentary to
that Principle at pages 83 to 93 of the Report. (Principle 13 expresses the

33. Rubin v. Eurofinance SA [2012] UKSC 46; [2012] 3 W.L.R. 1019.
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principles governing the exercise of international jurisdiction to open insol-
vency cases).

39. Furthermore, the Global Principles may serve as non-binding codified
customs and norms that may assist in preparing legal advice, in drafting
contracts or in matters of interpretation. They may therefore indicate an
alternative or a solution in cases where it proves to be impossible to determine
a specific rule of the law applicable or the law relating to (insolvency)
proceedings. In this way too the Global Principles may stimulate convergence
and coherence between several regional or national legal systems.

40. Fletcher and I also are of the opinion that the Global Principles could assist
as a model or a guide for national or regional legislators.34 It is noteworthy that
in the published proposals of the EU Commission for revision of the EU
Regulation 1346/2000 on Insolvency Proceedings35, a replacement of Article 31
on cooperation and communication between liquidators is announced together
with additional Article 31a on cooperation and communication between courts,
and additional Article 31b on cooperation and communication between liqui-
dators and courts. These provisions embody a proposal for a court to be
empowered to appoint “…where appropriate, a person or body acting on its
instructions” in order to facilitate the coordination of main and secondary
insolvency proceedings concerning the same debtor which are taking place
concurrently. This innovation appears to have been adapted from the model
delineated in Global Principle 21.

41. Finally, it is suggested that the Global Principles could form a part of
courses and classes in academia all over the world and in post-graduate
programs (of continuing education), so students and other interested professio-
nals could be taught some of the principles that guide or steer international
approaches.

9. Towards EU Cross-Border Insolvency Court-to-Court Cooperation
Guidelines

42. Within the European Union judicial cooperation is at the heart of the EU’s
policy to create an area of freedom, security and justice. The Leiden Law

34. In relation to Europe, the Global Guidelines could be considered in the context of the work
following from the European Parliament resolution of 15 November 2011 with recommen-
dations to the European Commission on insolvency proceedings in the context of EU
company law (2011/2006(INI)).

35. Reference to COM (2012) 744 final of 12.12.12.
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School, in cooperation with Nottingham Law School, has been awarded at the
end of 2012 a EU Action Grant ‘Civil Justice’. The grant is part of a larger EU
project called European Cross-border Insolvency: Promoting Judicial Coopera-
tion. The grant relates to the development of a set of Guidelines, tentatively
called “EU Cross-Border Insolvency Court-to-Court Cooperation Guidelines”.
These would be the outcome of a programme of study, research, discussion and
pilot-training of judges. These (non-binding) EU Cross-Border Insolvency
Court-to-Court Cooperation Guidelines will be developed for application in
matters of cross-border communication and cooperation in insolvency cases
between courts in the European Union. The result should (i) ensure as far as
possible that the EU Insolvency Regulation works in practice, to efficiently and
effectively deal with a debtor’s estate, (ii) fit the current environment where
solutions have been developed based on models reflecting cooperation and
communication, and (iii) ensure to the best possible extent the organisation and
conduct of a fair legal process, with a fair representation of stakeholders
concerned in insolvency processes.36

43. The program (we call it the “JudgeCo-project”), which will run till the end
of 2014, builds further on the Global Principles initiative. During the year 2013
a draft text of EU Cross-Border Insolvency Court-to-Court Cooperation
Guidelines will be developed. The basis will be formed by surveys sent out
to a representative group of around forty experts – insolvency judges, senior
insolvency court representatives, insolvency lawyers/trustees/ practitioners,
academics – based in the majority of EU Member States and some five non-
EU jurisdictions. Based on further analysis and discussion the draft-Guidelines
will be reviewed by a Review & Advisory Group after which the Guidelines are
to be presented to the general public. The JudgeCo-project includes further
review by and training of some sixty judges from nearly all EU Member States
during 2014.37

44. Under the European Commission’s proposal to amend the EU Insolvency
Regulation, extended cross-border cooperation provisions have been included.
Recital 20 will be replaced by a text that cross-border cooperation between
different proceedings is required. Duties are not formulated in a non-committal
way: “The main condition here is that the various liquidators and the courts
involved must cooperate closely, in particular by exchanging a sufficient
amount of information.” The recital opens the door for soft law initiatives

36. The project is funded (since the beginning of 2013) by an Action grant from the European
Commission, with third-party funding by the International Insolvency Institute (III).

37. For further information: JudgeCo@Law.LeidenUniv.nl (projectcoordinator: Dr. Bernard
Santen) or: B.Wessels@Law.LeidenUniv.nl.
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such as the CoCo Gidelines and the Global Principles, by stating: “In their
cooperation, liquidators and courts should take into account best practices for
cooperation in cross-border insolvency cases as set out in principles and
guidelines on communication and cooperation adopted by European and
international associations active in the area of insolvency law.”

Conclusion
45. Both the CoCo Guidelines, the Global Principles as well as the EU Cross-
Border Insolvency Court-to-Court Cooperation Guidelines (in development)
should be able to serve as these best practices mentioned. What is important is
that these sets of soft law have been developed in larger groups of interested
and experienced judges, academic scholars and insolvency practitioners. It is
for that reason that the true aspiration for cooperation in international in-
solvency cases will be stimulated by explaining there use to practitioners and by
educating younger generations within the spirit that the Global Principles aim to
reflect: the embodiment of what is globally perceived as the best solution in
certain matters of international insolvency cases. In these ways it is hoped that,
as embodied in the final text, the Global Principles possess persuasiveness, as
they are supported by a large global consensus, and will obtain the approbation
of governmental authorities, domestic and international organizations, practi-
tioners, and (most importantly) courts in their search for suitable solutions and
their approach to the conduct of international insolvency matters in the future.

B. Wessels
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