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Voorwoord redactie

Eén van de grootste spelers op de markt is de overheid. Het is dan ook niet
verwonderlijk dat in vrijwel ieder faillissement de overheid een rol speelt.
Uiteraard is de overheid in bijna alle faillissementen via de Belastingdienst een
substantiële crediteur. Niemand kan in Nederland om de overheid heen, ook een
curator niet. De overheid is niet alleen de wetgever, maar soms ook de partij die
voorwaarden stelt waarbinnen een rechtspersoon een onderneming of instelling
kan en mag exploiteren. De curator kan in een faillissement activa aantreffen
waarvan de verzilvering afhankelijk is van de overheid. Te denken valt aan
subsidies, emissierechten, aanbestede overheidsopdrachten, etc. Ook kan de
curator bij de afwikkeling van een faillissement te maken krijgen met de
overheid als handhaver van (al dan niet eerder opgelegde) verplichtingen.
Indien de curator hiermee niet of onvoldoende rekening houdt kan dat tot nare
consequenties leiden. De curator kan voorts in een faillissement te maken
krijgen met de overheid als grootste belanghebbende bij de activiteiten van de
failliete vennootschap en derhalve ook bij de wijze waarop het faillissement
wordt afgewikkeld. Te denken valt aan de faillissementen van scholen en
zorginstellingen. Een recent voorbeeld is ook het faillissement van DigiNotar.
In de onderhavige bundel wordt stilgestaan bij die verschillende aspecten van
de betrokkenheid van de overheid bij (de afwikkeling van) een faillissement. De
onderhavige bundel bevat een aantal artikelen met een juridische en praktische
inleiding op een aantal aspecten waarmee de curator van overheidswege te
maken kan krijgen. Voorts worden in een aantal artikelen casusposities be-
handeld waarmee de curator in voorkomende gevallen zijn voordeel kan doen.

Tijdens het jaarcongres op 28 november 2014 in Hotel Okura te Amsterdam
zullen de sprekers in navolging op de inhoud van de onderhavige bundel
casusposities behandelen van faillissementen waarbij de overheid nauw was
betrokken.

De bijdragen in de onderhavige congresbundel zijn naar de mening van de
redactie stuk voor stuk lezenswaardig en voor de praktijk nuttig. De redactie is
de auteurs zeer erkentelijk voor de betreffende bijdragen. Het thema “De
Curator en de Overheid” wordt op tal van terreinen belicht en zal curatoren in
faillissementen op die terreinen snel op weg helpen.

VII



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

Jeroen Reiziger
Alice van der Schee
Jeroen Princen
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De subsidie: oorzaak of redding van het faillissement

MR. C. DRENT1

1. Inleiding

“De dierenambulance in Amsterdam vreest voor een faillissement. Vorig jaar
werd de subsidie voor de organisatie gehalveerd (..)”, zo kopte de website
faillissementsverslag.nl.2 In BN DeStem was te lezen: “Het Toeristen en
Arrangementen Bureau (TAB) in Willemstad gaat failliet. De vereniging moet
ruim 15.000 euro subsidie terugbetalen aan de gemeente die de subsidiekraan
voor TAB per 1 januari 2014 heeft dichtgedraaid”.3 Berichten die bij curatoren
wellicht alarmbellen hebben doen rinkelen en waarschijnlijk ook enkele
interessante vragen hebben opgewekt.

Drie terechte constateringen kunnen op basis van bovenstaande citaten worden
gedaan: subsidies gaan soms om veel geld; een failliet kan gehouden zijn om
een subsidie terug te betalen; en een (rechts)persoon kan failliet gaan juist
vanwege het moeten terugbetalen of stopzetten van een subsidie. Een belang-
rijke vraag die blijft openstaan is of een subsidieaanspraak ook behouden kan
blijven en daarmee een (rechts)persoon juist kan redden van het faillissement.

Ik begin bij het begin: met de vraag wat een subsidie nu eigenlijk is. Daaruit
blijkt dat bij subsidies een veelheid aan besluiten betrokken is. En tegen al deze
besluiten staan rechtsmiddelen open. In het onderstaande wordt toegelicht in
hoeverre die mogelijkheid ook bestaat voor een failliet en curator. Daarna kom
ik toe aan de gevolgen die een (aankomend) faillissement voor een subsidie
heeft. Tot slot geef ik aan op welke manier een curator met een subsidie zijn
voordeel kan doen.4

1. Charlotte Drent is advocaat bij Boels Zanders Advocaten NV. Met dank aan mr. Flip
Schreurs en mr. Michiel Peeters voor hun waardevolle suggesties en aanvullingen op het
gebied van Insolventierecht.

2. ‘Dierenambulance vrees faillissement’ (online, 10 juli 2014), <http://www.faillissements-
verslag.nl/dierenambulance-amsterdam-vreest-faillissement>.

3. ‘Faillissement TAB Willemstad is onafwendbaar’ (online, 13 december 2013), <http://www.
bndestem.nl/regio/moerdijk/faillissement-tab-willemstad-is-onafwendbaar-1.4137091>.

4. Omdat dit artikel niet alleen bedoeld is voor Insolad-leden die meer willen weten van
subsidies, maar ook voor bestuursrechtjuristen die meer willen weten van insolventierecht,
zal voor beide groepen lezers een deel van het beschrevene volstrekt bekend zijn. De auteur
dankt beide groepen op voorhand voor hun geduld daarmee.
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2. Subsidies

2.1 Subsidiebegrip

Een subsidie is “een aanspraak op financiële middelen, door een bestuursor-
gaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders
dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten.”
(artikel 4:21, eerste lid Algemene wet bestuursrecht).5 Met andere woorden:
een (rechts)persoon met een subsidie heeft recht op een financiële bijdrage van
een bestuursorgaan,6 vanwege het verrichten van bepaalde activiteiten door die
(rechts)persoon. Het gaat daarbij doorgaans om activiteiten die de overheid wil
stimuleren of waarvan de overheid vindt dat de (rechts)persoon de kosten niet
volledig zelf hoeft te dragen vanwege het algemeen belang. Denk aan subsidie
voor zonnepanelen, een subsidie voor het saneren van bodemverontreiniging
van een bedrijventerrein of een loonkostensubsidie voor bedrijven in de
bouwsector.

2.2 Subsidieregeling

In de regel bepaalt een wettelijk voorschrift of, en onder welke omstandighe-
den, een subsidie kan worden verleend door een bestuursorgaan.7 Zo’n sub-
sidieregeling kan zijn opgenomen in een wet in formele zin, maar ook in
gedelegeerde wetgeving zoals in een (provinciale of gemeentelijke) verorde-
ning of AMvB.8 Vaak is de regeling nader uitgewerkt in een beleidsregel. Een
subsidieregeling bevat onder andere (standaard) de vereisten waaraan de
aanvraag moet voldoen, het bevoegde bestuursorgaan, de omschrijving van
de activiteiten waarvoor subsidie kan worden verleend, de wijze waarop het
subsidiebedrag kan worden bepaald, voorschriften die aan het subsidiebesluit
kunnen of moeten worden verbonden en de periode waar de subsidie op
betrekking heeft. Voor zover echter de bijzondere subsidieregeling niet anders

5. Hierna aangeduid met: “Awb”.
6. Vaak organen van overheden, zoals het college van burgemeester en wethouders (gemeente)

of de Minister (Rijk). Zie artikel 1:1 Awb.
7. Op de regel dat subsidies een grondslag moeten vinden in de wet bestaan een paar

uitzonderingen, die limitatief zijn opgenomen in artikel 4:23, derde lid Awb. Eén van de
uitzonderingen is dat een subsidie ook rechtstreeks door de Raad van de Europese Unie, het
Europees Parlement en de Raad of de Commissie van de Europese Gemeenschappen kan
worden verstrekt. Een andere belangrijke uitzondering is dat een bestuursorgaan in
incidentele gevallen zonder wettelijke grondslag een subsidie kan verlenen. Bijvoorbeeld
wanneer sprake is van spoed, of van een onverwachte activiteit die volgens het bestuurs-
orgaan subsidiewaardig is.

8. Algemene Maatregel van Bestuur.

Mr. C. Drent
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bepaalt, wordt teruggevallen op de algemene bepalingen in de Awb, meer
specifiek op de bepalingen onder de subsidietitel (titel 4.2).

2.3 Subsidieprocedure

In de specifieke subsidieregeling is dus opgenomen waarvoor, en onder welke
omstandigheden, een subsidie kan worden verleend. De procedure om een
subsidie te verkrijgen, is echter in grote lijnen opgenomen in de Awb.

De subsidieprocedure – zoals ik hem gemakshalve aanduid – begint met het
indienen van een aanvraag door een (rechts)persoon die denkt voor de subsidie
in aanmerking te komen. In de bijzondere subsidieregeling én in de Awb is
opgenomen aan welke eisen zo’n aanvraag moet voldoen. Zo bepaalt artikel 4:2
Awb dat een aanvraag tenminste moet bevatten: de naam en het adres van de
aanvrager, de dagtekening, een aanduiding van de beslissing die wordt
gevraagd, en de gegevens die nodig zijn voor de beslissing. In de subsidie-
regeling kan aanvullend bepaald zijn dat een aanvraagformulier moet worden
ingevuld of de periode waarbinnen de aanvraag moet worden ingediend.9

Voldoet de aanvraag aan alle eisen uit de Awb en aan de specifieke subsidie-
regeling, dan zal het bestuursorgaan binnen een in de subsidieregeling bepaalde
termijn of – als daarin niets bepaald is – binnen een redelijke termijn een
beslissing nemen.10 Die beslissing op de aanvraag is ófwel een besluit tot
subsidieverlening ófwel een besluit tot subsidievaststelling.11

Het verschil tussen het besluit tot subsidieverlening en –vaststelling is als volgt.
In het besluit tot subsidieverlening worden beschreven: de activiteiten waarvoor
de subsidie wordt verleend, de wijze waarop het subsidiebedrag zal worden
bepaald en (eventueel) de periode waarvoor de subsidie wordt verleend. Ook
worden (eventueel) de voorwaarden die moeten worden vervuld opgenomen en –
tot slot – de verplichtingen van de subsidieontvanger. Regelmatig wordt ook een
voorschot op de subsidie vastgesteld.

Bij het besluit tot vaststelling van de subsidie gaat het ‘slechts’ om het vaststellen
van het feit dat de activiteiten (al dan niet) hebben plaatsgevonden, dat aan de

9. De meeste subsidies zijn niet tot het einde der dagen beschikbaar, maar bijvoorbeeld
gedurende vijf jaren, of soms slechts één jaar. De subsidieregeling bepaalt voor welk tijdvak
een subsidie geldt. Binnen die periode moet de aanvraag dan worden ingediend.

10. In de regel wordt een termijn van 8 weken ‘redelijk’ bevonden.
11. Omdat een subsidiebesluit niet van algemene strekking is, kan ook worden gesproken van

een ‘subsidiebeschikking’ (artikel 1:3, tweede lid Awb).

De subsidie: oorzaak of redding van het faillissement
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gestelde voorwaarden en verplichtingen voor het krijgen van subsidie (al dan niet)
is voldaan, en de vaststelling van het definitieve subsidiebedrag.

Doorgaans wordt na de aanvraag éérst een besluit tot subsidieverlening afgegeven
en wordt dat later gevolgd door een subsidievaststellingsbesluit. Het kan echter
ook zo zijn dat in één keer een subsidievaststellingsbesluit wordt genomen. Het
besluit tot subsidievaststelling is in dat geval tevens het besluit tot subsidieverle-
ning. Van een subsidievaststelling zonder voorafgaand subsidieverleningsbesluit
kan alleen sprake zijn sprake als: (i) de subsidieregeling dat bepaalt; of (ii) de
activiteit waarvoor subsidie wordt verleend, reeds heeft plaatsgevonden.

Wanneer naar aanleiding van de aanvraag een subsidieverleningsbesluit wordt
genomen, zal een moment worden bepaald waarop de aanvrager nadere stukken
en informatie aan het bestuursorgaan dient aan te leveren, oftewel een aanvraag
moet indienen, voor het besluit tot subsidievaststelling. Aan de hand daarvan
wordt nadien het besluit tot subsidievaststelling genomen en daarmee is de
aanspraak op financiële middelen compleet. Op basis van die aanspraak wordt
de subsidie éénmalig of – als het gaat om een periodieke subsidie – periodiek
uitgekeerd. Het kan zijn dat de subsidie vooraf reeds geheel of gedeeltelijk
betaald is door middel van voorschotten.

Op het moment dat een (rechts)persoon failliet gaat – of kort voorafgaand aan
dat moment – kan reeds sprake zijn van een subsidieaanvraag, een subsidie-
verleningsbesluit of van een subsidievaststellingsbesluit. Het verschil tussen
deze fasen in de subsidieprocedure is van groot belang voor de positie van een
curator bij een failliete of bijna failliete (rechts)persoon. Dit komt in het
hiernavolgende uitgebreid aan bod.

3. Rechtsmiddelen van de curator en de failliet

Zoals aangegeven bepaalt de Awb de subsidieprocedure. De Awb bepaalt ook
welke rechtsmiddelen de subsidieontvanger ter beschikking staan. Zowel tegen
het subsidieverleningsbesluit als het subsidievaststellingsbesluit staat op grond
van de Awb bezwaar bij het bestuursorgaan en vervolgens beroep bij de rechtbank
en hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
open.12 ,13 Hierdoor kan de subsidieontvanger opkomen tegen bijvoorbeeld een –
in zijn ogen – te lage subsidievaststelling of een weigering van de subsidie.

12. Hierna aangeduid als: “de Afdeling”.
13. Hierbij verdient opmerking dat in de subsidieregeling kan worden bepaald dat een andere

instantie, zoals het College van Beroep voor het Bedrijfsleven, bevoegd is om op het (hoger)
beroep te beslissen.

Mr. C. Drent
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Hierna wordt nog besproken de intrekking, de beëindiging en wijziging van de
subsidie, alsmede de terugvordering van subsidiebedragen en voorschotten.
Ook dit zijn allemaal appellabele subsidiebesluiten waartegen de hiervoor
genoemde rechtsmiddelen open staan voor de subsidieontvanger.

3.1 Schakelbepaling Awb

Wanneer de subsidieontvanger failliet is, is artikel 8:22 Awb van toepassing. Dit
artikel bepaalt dat in geval van faillissement (en ook bij surséance van betaling)
de artikelen 25, 27 en 31 van de Faillissementswet14 in administratief beroep
van toepassing zijn. In deze artikelen uit de Fw is het aanhangig maken van
rechtsvorderingen en het overnemen of voortzetten van het geding door de
curator (en/of de failliet) in civiele procedures geregeld.

Artikel 8:22 Awb regelt alleen de toepasselijkheid van deze artikelen op de
beroepsprocedure bij de rechtbank. Desondanks geldt het artikel ook voor de
fase van hoger beroep. Artikel 49, eerste lid van de Wet op de Raad van State
verklaart 8:22 Awb, en daarmee dus ook de artikelen 27, 27 en 31 Fw van
toepassing in hoger beroep. Op grond van artikel 7:1, eerste lid Awb geldt
bovendien dat degene die bevoegd is beroep in te stellen, ook bezwaar moet
instellen. De op grond van de artikelen 25, 27 en 31 Fw bevoegde persoon tot
het instellen van beroep, is dus óók tot het instellen van bezwaar bevoegd.

Hoewel artikel 8:22 de artikelen in de Fw van toepassing verklaart in
faillissement, zijn deze artikelen niet op álle Awb-besluiten van toepassing.
Artikel 25 Fw bepaalt dat het moet gaan om rechtsvorderingen “welke rechten
of verplichtingen tot de failliete boedel behorende ten onderwerp hebben”. Het
is de vraag of een beroep tegen een subsidiebesluit een rechtsvordering is die de
failliete boedel betreft. Gelukkig heeft de Afdeling hierover duidelijkheid
verschaft, ook wat betreft subsidiebesluiten. Op 7 december 2011 oordeelde
zij dat een beroep tegen een besluit tot vaststelling van een subsidie en de
terugvordering van voorschotten van een subsidie inderdaad betrekking had op
de boedel.15 Kortom, de artikelen uit de Fw zijn van toepassing op sub-
sidiebesluiten.16

14. Hierna: “Fw”.
15. ABRvS, 7 december 2011, zaaknr. 201103868/1/H2, AB 2012/126.
16. Ter vergelijking wijs ik op een uitspraak van de Afdeling van 26 juni 2012 (ABRvS, 26 juni

2012, zaaknr. 200106195/1, JB 2002/231). Daarin oordeelde de Afdeling dat het besluit
waarbij een last onder bestuursdwang was opgelegd, geen betrekking had op de boedel van
de failliet.

De subsidie: oorzaak of redding van het faillissement
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Afhankelijk van de situatie, is op grond van de artikelen uit de Fw de failliet
zelf, dan wel de curator, bevoegd om een rechtsmiddel in te stellen of een
geding voort te zetten. Er worden twee situaties onderscheiden: (i) de situatie
dat een rechtsmiddel is ingesteld en de (rechts)persoon nadien failliet wordt
verklaard en (ii) de situatie dat de (rechts)persoon al failliet is verklaard vóórdat
een rechtsmiddel is ingesteld.

3.2 Faillissement nadat rechtsmiddel is ingesteld

In de eerste situatie is de wet zeer duidelijk. Om te beginnen kan de curator na
een faillissement, op eigen initiatief, overgaan tot het overnemen van het geding
(artikel 27, tweede lid Fw).17 Ten tweede kan de verweerder in de procedure
(dat zal in beroep het bestuursorgaan zijn) na het faillissement van de (rechts)
persoon die het beroep heeft ingesteld, de rechter verzoeken om de zaak te
schorsen. Zulks zodat de rechter de curator op kan roepen tot het overnemen
van het geding (overeenkomstig het bepaalde in 27, eerste lid Fw).

Is het geding al zo ver gevorderd dat de zitting al is ingepland en de uitnodiging
daarvoor ook al door partijen is ontvangen, dan geldt het voorgaande niet. Op
grond van artikel 8:22, tweede lid Awb zijn de artikelen 27 en 25, tweede lid Fw
niet van toepassing “indien partijen vóór de faillietverklaring zijn uitgenodigd
om op een zitting van de bestuursrechter te verschijnen”. Volgens de jurispru-
dentie geldt daarbij dat partijen de uitnodiging als bedoeld in artikel 8:56 Awb
moeten hebben ontvangen.18 Is de uitnodiging ontvangen, dan zet de failliet het
door haar ingestelde geding voort. De curator kan de procedure niet overnemen
en kan daartoe ook niet worden opgeroepen.

Ook in het geval dat de curator na de oproeping van de rechter weigert om het
proces over te nemen, wordt het geding door de failliet voortgezet. Wel kan de
wederpartij in dat geval de rechter om ontslag van instantie vragen (artikel 27,
tweede lid Fw). Als dat gebeurt, dan gaat de bestuursrechter over tot de niet-
ontvankelijkverklaring van de failliet. De inhoudelijke gronden worden dan niet
meer behandeld.19

17. Wil de curator het geding overnemen, dan heeft hij vooraf wel een machtiging van de
rechter-commissaris nodig (artikel 68, tweede lid Fw).

18. ABRvS, 27 augustus 2008, zaaknr. 200708993/1.
19. ABRvS, 27 augustus 2008, zaaknr. 200708993/1.

Mr. C. Drent
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3.3 Faillissement voordat rechtsmiddel is ingesteld

In de tweede situatie bestond in de jurisprudentie en literatuur lange tijd
discussie over de vraag of alleen de curator het rechtsmiddel kan instellen, of
dat de failliet daartoe zelf ook bevoegd blijft. Zo schreef Dr. E.B. Pechler: “De
hoofdregel is dat de failliet (of sursiet) in het geding wordt vertegenwoordigd
door de curator. (..) Toegespitst op belastingprocedures treedt de curator steeds
op als vertegenwoordiger als op het tijdstip van faillietverklaring geen beroep
aanhangig is dat door de belastingplichtige zelf is ingesteld.”20 Diverse recht-
banken oordeelden dat alleen de curator bevoegd was tot het instellen van beroep.
Zo deed de Rechtbank Arnhem dat op 19 februari 2008: “Artikel 25, eerste lid,
van de Faillissementswet bepaalt – kort gezegd – dat rechtsvorderingen die
betrekking hebben op verplichtingen die tot de failliete boedel behoren, door de
curator worden ingesteld. Dat betekent dat alleen de curator bevoegd is om
namens de BV beroep in te stellen tegen de uitspraak op bezwaar. De curator
heeft geen beroep ingesteld.”21

De Hoge Raad, die de artikelen 25, 27 en 31 in civiele procedures toepaste,
oordeelde echter al in 1983 ten aanzien van een failliet die zelf in hoger beroep kwam
tegen een civiel vonnis, dat die gang van zaken niet het gevolg had dat de failliet niet-
ontvankelijkmoest worden verklaard.Wel verkreeg dewederpartij volgens deHoge
Raad daarmee de bevoegdheid die hem in artikel 27 Fw wordt toegekend en de
curator werd dus bevoegd om de appelprocedure van de failliet over te nemen.22

Inmiddels hebben ook de hoogste bestuursrechters zich over de kwestie
gebogen en een duidelijk standpunt ingenomen, waardoor de vraag mijns
inziens opgehelderd is.23 De slotsom: zowel de curator als de failliet kunnen
administratiefrechtelijke rechtsmiddelen instellen. Is het geding eenmaal inge-
steld door de failliet, dan geldt vanaf dat moment hetzelfde als voor de eerste
situatie (paragraaf 3.2): de curator kan op eigen initiatief het geding overnemen
of hij kan daartoe verzocht worden door de rechtbank (op aangeven van de
verweerder). Weigert de curator op het verzoek in te gaan, dan kan de
verweerder om ontslag van instantie vragen.

Op 30 juni 2010 oordeelde de Afdeling over de failliet Condor Yachting.24

Deze exploitant van een scheepswerf had bij de Minister van Volkhuisvesting,

20. E.B. Pechler, Belastingprocesrecht, Deventer: Kluwer 2009, p. 33.
21. Rb. Arnhem, 19 februari 2008, LJN: BD1748.
22. HR, 18 november 1983, NJ 1984/256.
23. CRvB, 13 november 2007, AB 2007/368.
24. ABRvS, 30 juni 2010, zaaknr. 200907840/1/H2.

De subsidie: oorzaak of redding van het faillissement
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Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer een verzoek om nadeelcompensatie
(schadevergoeding) ingediend. Hoewel een schadevergoeding werd toegekend,
achtte Condor Yachting deze niet hoog genoeg en stelde bezwaar in. Kort nadat
Condor Yachting bezwaar had ingesteld, werd ze failliet verklaard. Vervolgens
stelde zij zelf beroep in tegen de beslissing op bezwaar, hoewel ze toen reeds
gefailleerd was. Gedurende de beroepsprocedure gaf de rechtbank toepassing
aan artikel 27 Fw en verzocht de curator tot overname van het geding. De
curator deed dit vervolgens. In hoger beroep stelde de Minister zich op het
standpunt dat de rechtbank geen toepassing had mogen geven aan artikel 27 Fw.
Omdat Condor Yachting reeds failliet was ten tijde van het instellen van het
beroep, had zij niet-ontvankelijk moeten worden verklaard. Alleen de curator
kan – zo stelde de Minister – namens een failliet beroep in stellen en de failliet
kan dat zelf niet. Toepassing van artikel 27 Fw (overneming van het geding
door de curator) kan alleen wanneer de zaak al aanhangig is op het moment dat
het faillissement wordt uitgesproken. De Afdeling maakte korte metten met het
betoog van de Minister met de overweging: “Ingevolge artikel 25, eerste lid,
van de Fw wordt een rechtsvordering door de curator ingesteld. Het tweede lid
van artikel 25 laat de mogelijkheid open dat een gefailleerde zelf een
rechtsvordering instelt.”

Bij een faillissement heeft de curator dus de keuze om zelf beroep in te stellen
of om dit door de failliet te laten doen. Is het rechtsmiddel ingesteld door de
failliet dan kan de curator het geding wel nog altijd overnemen. De curator dient
zijn beslissing of hijzelf het beroep instelt (dan wel overneemt) goed te
overwegen. Zijn inmenging heeft namelijk gevolgen. Deze worden hieronder
besproken.

3.4 Gevolgen instellen of overnemen van rechtsmiddel door curator

In de hierboven besproken uitspraak omtrent de failliet Condor Yachting stelde
de Afdeling nadat zij had geconcludeerd dat naast de curator de failliet ook zelf
gerechtigd blijft rechtsvorderingen in te stellen: “Indien dat [het instellen van
een rechtsvordering door de gefailleerde zelf] [toevoeging CD] resulteert in een
veroordeling, heeft die tegenover de failliete boedel geen rechtskracht.”

Met deze overweging slaat de Afdeling de spijker op zijn kop wat betreft het
verschil tussen het instellen en vervolgens ook voortzetten van een geding door
de failliet zelf, dan wel wanneer de curator het geding instelt of nadien
overneemt. Procedeert uitsluitend de failliet, dan heeft een veroordeling geen
rechtskracht ten opzichte van de failliete boedel. Procedeert de curator, dan is
die rechtskracht er wel. Dit volgt uit artikel 25, tweede lid Fw.
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Uitzondering hierop vormt het geval waar artikel 8:22, tweede lid Awb in
voorziet. Heeft een (rechts)persoon nog vóór faillissement een rechtsgeding
gestart en wordt zij gedurende die procedure failliet verklaard, maar was zij op
dat moment al uitgenodigd voor de zitting, dan vinden de artikelen 27 en 25,
tweede lid Fw geen toepassing. Artikel 25, tweede lid Fw bepaalt nu juist dat
een veroordeling van de gefailleerde geen rechtskracht heeft tegenover de
failliete boedel. Nu dit artikel buiten toepassing wordt gelaten, heeft een
veroordeling van een failliet, enkel in het hierboven genoemde geval, wél
rechtskracht ten opzichte van de failliete boedel.

In alle andere gevallen dient de curator af te wegen of hij een eventuele
veroordeling tegenover de failliete boedel rechtskracht wil laten hebben. Zo ja,
zal hij ofwel het geding zelf moeten starten of (als het al gestart is voor
faillissement) het moeten overnemen van de failliet. Nu ging het in de
hierboven besproken kwestie van Condor Yachting over een besluit tot
nadeelcompensatie (schadevergoeding). Door het instellen van beroep kon de
schadevergoeding hoger uit komen te vallen, en dat is iets wat ten bate van de
boedel kan komen. Het is dan ook niet vreemd dat de curator van Condor
Yachting besloot om het geding over te nemen. Ook wanneer sprake is van een
te laag vastgestelde subsidie, een intrekking van de subsidie of terugvordering
van een subsidie zal een curator er goed aan doen om een al lopend geding over
te nemen of zelf een procedure te starten.

4. Gevolgen van (aankomend) faillissement voor de subsidieverlening

In het voorgaande is aangegeven dat een subsidie normaal gesproken tot stand
komt door de indiening van een aanvraag, gevolgd door een besluit tot
subsidieverlening en vervolgens een besluit tot subsidievaststelling. Vooraf-
gaand aan de subsidieverlening en de subsidievaststelling kan de subsidieont-
vanger failliet gaan, of kan hij financieel in een dusdanig slechte situatie komen
te verkeren dat die mogelijk (of waarschijnlijk) tot een faillissement zal leiden.
Hieronder worden de gevolgen van een faillissement of een op handen zijnd
faillissement besproken voor het besluit tot subsidieverlening.

4.1 Weigering subsidieverlening

Na indiening van een aanvraag zal een bestuursorgaan allereerst beoordelen of
die aan alle vereisten voldoet. Zijn alle benodigde formulieren ingevuld en alle
stukken toegezonden? Is deze hobbel genomen, dan zal het bestuursorgaan
bekijken of aan de voorwaarden voor subsidieverlening is voldaan. Daarbij zal
het ook de weigeringsgronden betrekken. In de specifieke subsidieregeling
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kunnen redenen zijn opgesomd op basis waarvan een subsidie kan, of moet,
worden geweigerd. In de Awb zijn ook enkele aanvullende weigeringsgronden
opgenomen, die voor elke subsidie gelden.25

Artikel 4:35, tweede lid sub b Awb bepaalt dat een subsidieverlening kan
worden geweigerd als de aanvrager failliet is verklaard. Is door een failliete
(rechts)persoon de aanvraag ingediend, of is de (rechts)persoon nog vóór de
beslissing op de aanvraag failliet gegaan, dan kan de subsidieaanvraag dus
alleen al om die reden worden afgewezen. Bovendien houdt artikel 4:35,
tweede lid sub b Awb ook een weigeringsgrond in voor een (rechts)persoon
die nog niet daadwerkelijk failliet is, maar wel op het randje van faillissement
balanceert. Is een verzoek tot faillietverklaring bij de rechtbank ingediend, of is
aan de aanvrager surcéance van betaling verleend (of daartoe een verzoek bij de
rechtbank ingediend), dan zijn dat allemaal redenen om de subsidieverlening
eenvoudigweg te weigeren.

Uiteraard is het mogelijk om tegen zo’n weigeringsbeslissing te procederen. De
jurisprudentie wijst echter uit dat de kansen op succes minimaal zijn. Zelfs als
de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd al verricht zijn voor het
faillissement, kan het bestuursorgaan de subsidie gewoon weigeren onder
verwijzing naar artikel 4:35, tweede lid sub b Awb. Dit bepaalde de Afdeling
in haar (nog immer) leidende uitspraak van 19 maart 1996.26 Tekenend is dat
ook de Memorie van Toelichting bij het artikel bepaalt dat uitsluitend het
daadwerkelijk bestaan van de staat van faillissement of surcéance van betaling
(dan wel het verzoek daartoe) beslissend is.27 Er komt dus niet veel belangen-
afweging aan te pas bij de toepassing van deze weigeringsgrond.

Dat ligt helemaal anders wanneer een (rechts)persoon tegen een faillissement
aanhikt, maar er nog geen verzoek bij de rechtbank is ingediend en er ook geen
sprake is van surcéance van betaling. In dat geval zijn de hiervoor besproken

25. Zie de MvT (Kamerstukken II, 1993/94, 23 700, nr. 3) bij artikel 4:35 Awb, waarin is
opgenomen dat de concrete subsidieregeling bepaalt in welke gevallen een subsidie
geweigerd kan worden. Aan een beperkt aantal weigeringsgronden bestaat echter bij vrijwel
iedere subsidie behoefte. Uit oogpunt van harmonisatie van wetgeving heeft de wetgever het
wenselijk geacht, deze gronden in de Awb neer te leggen. Deze zijn uitdrukkelijk aanvullend:
zij gelden naast de eventueel in de concrete subsidieregeling neergelegde weigeringsgronden.
Dit is in de aanhef van zowel het eerste als het tweede lid van artikel 4:35 Awb tot uitdrukking
gebracht met de woorden “in ieder geval”.

26. ABRvS, 19 maart 1996, AB 1996/265.
27. Kamerstukken II, 1993/94, 23 700, nr. 3, p. 60.
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weigeringsgronden niet van toepassing.28 Artikel 4:35, eerste lid Awb noemt
echter ook nog enkele andere gevallen waarin een subsidieverlening kan
worden geweigerd. Zo wordt onder sub a het geval genoemd dat er “een
gegronde reden bestaat om aan te nemen dat de activiteiten niet of niet geheel
zullen plaatsvinden”.

Een bestuursorgaan zou mijns inziens kunnen stellen dat er een gegronde vrees
is voor faillissement, en dat daardoor de activiteiten niet meer verricht zullen
kunnen worden. Om deze weigeringsgrond in te roepen zal het bestuursorgaan
echter meer moeite moeten doen dan wanneer al van een faillissement (of een
verzoek daartoe) sprake is. Er moet door het bestuursorgaan worden aange-
toond dat er een gegronde reden, oftewel: een concrete aanwijzing, is dat het
niet verrichten van de activiteiten zich zal voordoen. Zo valt in de Memorie van
Toelichting te lezen:

“Het eerste lid stelt de eis dat een gegronde reden bestaat om aan te
nemen dat de daar bedoelde situaties zich zullen voordoen. Om op
grond van het eerste lid een subsidie te kunnen weigeren zal het
bestuursorgaan derhalve moeten beschikken over concrete, op de
individuele subsidie-ontvanger betrekking hebbende aanwijzingen,
die het oordeel kunnen dragen dat zich waarschijnlijk («misschien»
is niet voldoende) een intrekkingsgrond zal voordoen.”29 Bovendien
zal: “in de beschikking tot weigering van de subsidie uiteengezet [zal;
bewerking CD] moeten worden waarop het bestuur dat waarschijn-
lijkheidsoordeel baseert.”

Een wat zwaardere klus voor het bestuursorgaan dus, en wat meer ruimte voor
de (rechts)persoon om de beslissing de subsidie te weigeren, aan te vechten.

Een casus waarin een subsidie op grond van artikel 4:35, eerste lid sub a Awb
werd geweigerd, vanwege de vrees voor een aanstaand faillissement, was aan de
orde bij de Rechtbank Rotterdam.30 Er was in die casus nog geen verzoek tot
faillietverklaring bij de rechtbank ingediend en er was ook geen surcéance van
betaling verleend. Het ging om een muziekschool die al meerdere jaren achtereen-
volgens van het college van burgmeester en wethouders een subsidie had

28. Een aanhangige subsidieaanvraag zou dus een belangrijk argument kunnen zijn om te
verzoeken om toepassing van de zogenaamde "stille bewindvoering", waarin een door de
rechtbank aangewezen beoogd curator de vennootschap begeleidt in de pre-faillissements-
fase en zogenaamde desintegratieschade ten gevolge van de openlijke bekendheid van een
faillissement of surseance tracht te voorkomen.

29. Kamerstukken II, 1993/94, 23 700, nr. 3, p. 59.
30. Rb. Rotterdam, 17 december 2008, LJN: BG7146.
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ontvangen. Op 1 juli 2008 besloot het college echter ambtshalve om aan de
muziekschool per 1 januari 2009 geen subsidie meer te verstrekken op grond van
artikel 4:35, eerste lid sub a Awb. Het college vond dat er een gegronde reden
aanwezig was om aan te nemen dat de muziekschool in 2009 haar activiteiten niet
meer zou kunnen verrichten. Uit aan het college toegezonden stukken (een brief
en een plan van aanpak) was naar voren gekomen dat de financiële situatie
zorgwekkend was en dat een eventuele subsidie niet genoeg zou zijn om de
bestaande tekorten weg te werken. De rechtbank oordeelde dat van een situatie als
bedoeld in artikel 4:35, eerste lid sub a Awb inderdaad sprake was. Bovendien
vond de rechtbank dat de belangen van de muziekschool voldoende waren
meegenomen doordat er een afbouwperiode van 7 maanden in acht was genomen.
Ik stel vast dat het bestuursorgaan in deze casus concrete aanwijzingen had
aangedragen (de brief en het plan van aanpak) om aannemelijk te maken dat de
activiteiten niet meer verricht zouden kunnen worden, overeenkomstig het
bepaalde in de Memorie van Toelichting.

In de besproken uitspraak kwam nog een ander gegeven aan de orde. Er was in
de casus duidelijk sprake van een ‘langdurige subsidierelatie’. Die was ontstaan
doordat meerdere periodes achter elkaar voor dezelfde activiteiten aan de
muziekschool een subsidie was verleend. Wanneer sprake is van een langdurige
subsidierelatie dan mag de subsidieontvanger daaraan het gerechtvaardigd
vertrouwen verlenen dat zij, na afloop van de huidige subsidieperiode, ook
voor de komende periode(s) subsidie zal krijgen.31 Naar aanleiding van de
jurisprudentie over het gerechtvaardigd vertrouwen dat een subsidieontvanger
kan ontlenen aan een langdurige subsidierelatie, is bij de totstandkoming van de
subsidietitel in de Awb artikel 4:51 opgenomen. Dit artikel bepaalt dat een
bestuursorgaan een nieuwe subsidie bij het bestaan van een langdurige subsi-
dierelatie slechts kan weigeren met in achtneming van een redelijke termijn. Het
artikel geldt echter alleen bij het bestaan van een langdurige subsidierelatie van
drie of meer jaren én wanneer de nieuwe subsidie geweigerd wordt op de grond dat
sprake is van veranderde omstandigheden of gewijzigde inzichten. Artikel 4:51 Awb
is in het geval dat een subsidie geweigerd wordt naar aanleiding een aankomend
faillissement, niet van toepassing. In dat geval is namelijk geen sprake van een
weigering op grond van veranderde omstandigheden of gewijzigde inzichten, maar
van de grond genoemd in artikel 4:35, eerste lid sub a Awb: een gegronde reden om
aan te nemen dat de activiteiten niet of niet geheel zullen plaatsvinden. Dat betekent

31. Dit was al vóór de subsidietitel in de Awb werd opgenomen, bestendige jurisprudentie. Zie
de MvT (Kamerstukken II, 1993/94, 23 700, nr. 3, p. 76), waarin valt te lezen dat het
bestendige jurisprudentie is dat een subsidieontvanger een gerechtvaardigd vertrouwen op
voortzetting van een langdurige subsidierelatie heeft. Deze jurisprudentie is in artikel 4:51
Awb geïmplementeerd.
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echter niet dat er geen beroep kan worden gedaan op de bestendige jurisprudentie ter
zake het gerechtvaardigd vertrouwen dat kan worden ontleend aan een langdurige
subsidierelatie.

In de casus die bij de Rechtbank Rotterdam aan de orde was, was weliswaar
sprake van een langdurige subsidierelatie maar werd een toekomstige subsidie
geweigerd op grond van artikel 4:35 eerste lid sub a Awb. Artikel 4:51 Awb was
daardoor niet van toepassing op de weigering, en de verplichting om een
redelijke termijn in acht te nemen dus ook niet. Desondanks, had het college
van burgmeester en wethouders een beëindigingstermijn van zeven maanden in
acht genomen. Het besluit van het college van 1 juli 2008 om geen subsidie
meer te verlenen zou pas gaan gelden voor subsidies per 1 januari 2009. De
Rechtbank gaf expliciet aan dat artikel 4:51 inderdaad niet van toepassing was,
maar nam desondanks in haar beoordeling mee de door het college gehanteerde
termijn van 7 maanden, in het kader van de belangenafweging, redelijk te
vinden. Hieruit kan mijns inziens worden afgeleid dat ook als artikel 5:41 Awb
niet van toepassing is, het bestaan van een langdurige subsidierelatie ertoe kan
leiden dat bij de beëindiging van de subsidie een redelijke termijn in acht moet
worden genomen. Ook dan kan immers een gerechtvaardigd vertrouwen op
voortzetting zijn ontstaan.

Is sprake van een weigering een subsidie te verlenen, terwijl er een lang-
durige subsidierelatie bestaat, dan zal de (rechts)persoon (of failliet/curator)
bij het aanwenden van rechtsmiddelen dus aandacht kunnen besteden aan de
vraag of in het kader van de belangenafweging niet een (langere) beëindi-
gingtermijn in acht had moeten worden opgenomen. Dit is van belang, nu de
inachtneming van een langere termijn voordat de beëindiging ingaat, een
langere periode waarin subsidiegelden kunnen worden geïncasseerd betekent.

4.2 Voorwaardelijke subsidieverlening

Een beschikking tot subsidieverlening kan onder een opschortende of ontbindende
voorwaarde worden verleend. Die mogelijkheid vloeit rechtstreeks voort uit artikel
3:38 Burgerlijk Wetboek,32 dat krachtens de schakelbepaling, artikel 3:59 BW,
ook van toepassing is binnen het bestuursrecht. Artikel 4:33 Awb bepaalt
aanvullend dat voorwaarden die vereisen dat uitsluitend het bestuursorgaan of
uitsluitend de subsidieontvanger handelingen verricht, niet aan subsidieverlenings-

32. Hierna: “BW”.
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besluiten mogen worden verbonden.33 Hierdoor is het wél toegestaan om
voorwaarden aan de subsidieverlening te verbinden die het handelen van een
derde of het handelen van een derde tezamen met het bestuursorgaan of de
subsidieontvanger betreffen.

Gezien het voorgaande is het mogelijk dat een bestuursorgaan, bij een
vermoeden dat de subsidieontvanger failliet zal gaan, het al dan niet intreden
van dat faillissement als voorwaarde bij de subsidieverlening opneemt. Bij-
voorbeeld omdat het (nog) niet genoeg concrete aanwijzingen heeft om de
subsidie al helemaal te kunnen weigeren. Aangezien de (rechts)persoon een
derde, namelijk een rechter, nodig heeft om het faillissement uit te spreken is
een dergelijke voorwaarde op grond van artikel 4:33 Awb toegestaan.

Afhankelijk van de wijze waarop de voorwaarde is opgenomen zal bij het
intreden van het faillissement de subsidieverlening komen te vervallen. Dan wel
zal bij het niet intreden van het faillissement binnen een bepaalde termijn, de
subsidieverlening pas van kracht worden.

4.3 Wijziging of intrekking subsidieverlening

Een bestuursorgaan kan in sommige gevallen een eenmaal genomen sub-
sidieverleningsbesluit wijzigen of zelfs intrekken. Deze bevoegdheid is opge-
nomen in de artikelen 4:48 en 4:50 Awb. Artikel 4:48 ziet daarbij op gevallen
waarbij wordt ingetrokken vanwege omstandigheden bij de subsidieontvanger
(zoals een faillissement) en 4:50 op gevallen waarbij wordt ingetrokken
vanwege omstandigheden bij het bestuursorgaan zelf.34 In alle gevallen geldt
dat intrekking of wijziging van de subsidieverleningsbeschikking alleen kan
zolang er nog geen besluit tot subsidievaststelling is genomen. De intrekking of
wijziging is zelf overigens ook een (appellabel) besluit.

Twee van de omstandigheden die artikel 4:48 noemt waarbij tot intrekking of
wijziging kan worden overgegaan zijn: (sub a) de activiteiten waarvoor subsidie
is verleend, hebben niet of niet geheel plaatsgevonden of zullen niet of niet
geheel plaatsvinden; en (sub b) de subsidieontvanger heeft niet voldaan aan de
aan de subsidie verbonden verplichtingen.

33. Hierop gelden twee uitzonderingen, hier niet aan de orde, namelijk dat: a. de subsidieont-
vanger meewerkt aan de totstandkoming van een overeenkomst ter uitvoering van de
beschikking tot subsidieverlening; of b. de subsidieontvanger aantoont dat een gebeurtenis,
niet zijnde een handeling van het bestuursorgaan of van de subsidieontvanger, heeft
plaatsgevonden.

34. Artikel 4:50 Awb is bij een faillissement dus niet aan de orde.
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Het is heel goed denkbaar dat van deze omstandigheden sprake zal zijn wanneer
een (rechts)persoon - nadat aan haar een subsidie is verleend - failliet wordt
verklaard of dichtbij die status is gekomen. Zo zal een failliete (rechts)persoon
mogelijk geen activiteiten meer verrichten en een bijna failliete (rechts)persoon
kan daar ook al grote moeite mee hebben. Verder kan het zo zijn dat de curator
na een faillissement niet gelijk alert is op bepaalde aan de failliet opgelegde
verplichtingen, zoals het overleggen van een rapportage of het voldoen aan
controlevoorschriften.

Uit de Memorie van Toelichting volgt dat artikel 4:48, eerste lid sub a Awb
zelfs met een faillissement of surséance in gedachten is geschreven: “Hier zij
nog opgemerkt, dat de onder a genoemde intrekkingsgrond mede goede
diensten kan bewijzen ingeval van faillissement of surseance van de subsidie-
ontvanger. Immers, faillissement zal veelal, en surseance kan meebrengen dat
de activiteiten waarvoor subsidie is verleend niet of niet geheel meer plaats-
vinden of zullen plaatsvinden. In dat geval kan het bestuur tot intrekking
overgaan (..).”35

Is sprake van een faillissement en worden er inderdaad geen activiteiten meer
verricht, dan zal een bestuursorgaan zonder al te veel moeite tot intrekking van
de subsidieverleningsbeslissing over kunnen gaan.

Zijn de activiteiten vóór faillissement al (voor een groot gedeelte) uitgevoerd,
dan ligt echter een wijziging van de subsidieverlening meer voor de hand dan
een intrekking. De reden daarvoor ligt besloten in de proportionaliteit. Een
subsidie wordt verleend om rechtspersonen te stimuleren bepaalde activiteiten
te laten verrichten. Een volledige intrekking van de subsidie terwijl de
activiteiten gewoon zijn verricht, staat niet in verhouding tot het belang dat
met intrekking wordt gediend (voorkomen dat subsidie wordt betaald terwijl
geen activiteiten meer zullen plaatsvinden). Ziet de subsidie bijvoorbeeld op
een jaar aan activiteiten, en gaat de (rechts)persoon na een half jaar failliet, dan
zal de wijziging normaal gesproken zien op een verlaging (halvering) van het
uiteindelijk vast te stellen maximale bedrag aan subsidie. Over de reeds
verrichte activiteiten voor faillissement bestaat dus wel nog een recht op
subsidie.

Hetzelfde gaat doorgaans op voor het vanwege een faillissement niet meer
nakomen van de aan de subsidieverlening verbonden verplichtingen. Wanneer
deze bijvoorbeeld controlevoorschriften betreffen die niet essentieel zijn voor het
doel waarop de subsidie ziet, is een gehele intrekking van de subsidieverlening

35. Kamerstukken II, vergaderjaar 1993/94, 23 700, nr. 3, p. 77.

De subsidie: oorzaak of redding van het faillissement

15



niet proportioneel.36 Een wijziging van de subsidieverlening in de zin van
bijvoorbeeld een extra of andere controlemogelijkheid, is dat wel. De proporti-
onaliteitseis is gelijk ook hetgeen waarmee de curator, als hij rechtsmiddelen
tegen de intrekkings- of wijzigingsbeslissing instelt, in bezwaar en beroep zijn
voordeel kan doen. Zo is het denkbaar dat een subsidieverlening volledig wordt
ingetrokken, terwijl de activiteiten voor tachtig procent al voor faillissement
waren verricht. De curator kan dan tegen de volledige intrekking procederen met
een beroep op de proportionaliteit: dat volledige intrekking niet gerechtvaardigd
was gezien het feit dat bijna alle acitiviteiten al waren verricht voor faillissement.
Met een dergelijke procedure kan bewerkstelligd worden dat alsnog tot wijziging
van de subsidieverlening wordt overgegaan in plaats van volledige intrekking,
waardoor nog een gedeelte van de subsidie geïncasseerd kan worden.

Gaat het bestuursorgaan reeds bij een op handen zijnd faillissement of een
aanstaande surcéance van betaling tot intrekking of wijziging over, dan zal het
die beslissing grondig moeten motiveren. Er moet immers wel sprake zijn van
gewijzigde omstandigheden ten opzichte van het moment van subsidieverle-
ning. Het bestuursorgaan zal dus én een concrete aanwijzing moeten hebben dat
volgens hem de financiële situatie inmiddels veranderd is én moeten aangeven
waarom daardoor thans aannemelijk is dat de activiteiten niet meer (geheel)
zullen worden uitgevoerd. Omdat hier een zware motiveringsplicht op het
bestuursorgaan rust, zal doorgaans gekozen worden voor een opschorting van
de betaling van voorschotten zolang het faillissement nog niet uitgesproken is
(zie hierna paragraaf 4.4).

Het tweede lid van artikel 4:48 Awb bepaalt dat de intrekking of wijziging
terugwerkt tot en met het tijdstip waarop de subsidie is verleend, tenzij bij de
intrekking of wijziging anders is bepaald. De Memorie van Toelichting bepaalt
hierover: “De mogelijkheid dat het bestuursorgaan anders bepaalt is opgeno-
men, omdat, met name bij subsidies voor voortdurende activiteiten, de redelijk-
heid soms zal eisen dat de intrekking niet verder terugwerkt dan tot op het
moment waarop de activiteiten zijn beëindigd of het moment, waarop in strijd
met de verplichtingen is gehandeld”.37

Hoewel in het tweede lid van artikel 4:48 Awb een discretionaire bevoegdheid
voor het bestuursorgaan besloten lijkt te liggen om aan een intrekking of
wijziging al dan niet terugwerkende kracht tot het verleningstijdstip mee te

36. A.J. Bok, Subsidies, mon. Awb A6, Deventer: Kluwer 2002, p. 147.
37. Kamerstukken II, vergaderjaar 1993/94, 23 700, nr. 3, p. 77.
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geven, toetst de rechtspraak die beslissing niet marginaal.38 De Afdeling velde
op 7 november 2012 een oordeel over de beslissing van het college van
burgemeester en wethouders om een exploitatiesubsidie van een zwembad in te
trekken omdat het zwembad failliet was verklaard.39 Het college had daarbij
overeenkomstig de hoofdregel in artikel 4:48, tweede lid Awb de intrekking
terugwerkende kracht gegeven tot aan het moment van de subsidieverlening.
De Afdeling oordeelde echter – onder verwijzing naar het hierboven weerge-
geven citaat uit de Memorie van Toelichting – dat de redelijkheid in het
onderhavige geval vereiste dat de intrekking niet verder terugwerkte dan tot het
tijdstip dat de activiteiten beëindigd waren door het zwembad.40 Daarbij achtte
de Afdeling kennelijk relevant dat subsidie was verleend voor een langdurige
voordurende activiteit (voor vijf jaren) en het zwembad haar activiteiten tot op
het moment van faillissement overeenkomstig haar subsidieverplichtingen had
voortgezet.

Deze uitspraak geeft aan dat het voor de curator kan lonen om te procederen
tegen de intrekking van een meerjarige subsidie die tot het moment van
subsidieverlening terugwerkt. Als de intrekking immers geen volledige terug-
werkende kracht heeft, zal de (failliete) (rechts)persoon minder ontvangen
subsidievoorschotten hoeven terugbetalen. Op de terugvordering van subsidie-
voorschotten zal in paragraaf 4.5 nader worden ingegaan.

4.4 Opschorting betaling van voorschotten

Normaal gezien volgt op de subsidieverlening een subsidievaststellingsbesluit
als de activiteiten zijn voltooid. Daarbij wordt het definitieve subsidiebedrag
vastgesteld en vervolgens wordt tot betaling van de subsidie overgegaan. Het
bestuursorgaan kan echter ook al na of bij de subsidieverlening een (periodiek)
voorschot vaststellen en betalen. In deze mogelijkheid voorziet artikel 4:95
Awb. Een bestuursorgaan zal dit doorgaans doen bij langlopende subsidies of
wanneer de ontvanger de subsidie daadwerkelijk nodig heeft om met de
gesubsidieerde activiteiten te kunnen starten.

38. Marginale toetsing betekent dat een rechter nagaat of de overheid een besluit in een gegeven
geval in redelijkheid, gelet op de daarbij betrokken belangen, had mogen nemen. De rechter
kijkt dan alleen of het besluit op de juiste manier tot stand is gekomen en voldoende is
gemotiveerd en oordeelt niet inhoudelijk. Marginale toetsing wordt normaal gezien
toegepast bij een discretionaire (vrije) bevoegdheid van het bestuursorgaan.

39. ABRvS, 7 november 2012, LJN: BY2522, AB 2013/37 m.nt. W. den Ouden, JB 2013/4
m.nt. B. de Kam.

40. Overigens had de Rechtbank Groningen dit oordeel in beroep reeds geveld. Zie Rb.
Groningen, 23 november 2011, zaaknrs. 11/250 en 11/748.
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Indien een (periodiek) voorschot wordt betaald door het bestuursorgaan, dan
kan het die betaling bij een (aankomend) faillissement opschorten. Artikel 4:56
Awb bepaalt immers dat de verplichting tot betaling van een voorschot kan
worden opgeschort, als het bestuursorgaan ernstig vermoedt dat er grond is om
artikel 4:48 Awb toe te passen. Zoals onder paragraaf 4.3 besproken bepaalt
artikel 4:48 Awb dat een subsidie in een aantal gevallen kan worden ingetrok-
ken of gewijzigd. Eén van die gevallen is dat ‘de activiteiten waarvoor subsidie
is verleend niet of niet geheel hebben plaatsgevonden of zullen plaatsvinden’
(eerste lid sub a). In paragraaf 4.3 heb ik reeds geconcludeerd dat zowel een
faillissement als een aankomend faillissement hieronder kan worden geschaard.
Voor een aankomend faillissement zijn echter wel concrete aanwijzingen nodig.
Als die er niet zijn, zal het bestuursorgaan moeite hebben om de intrekking van
de subsidieverlening deugdelijk te motiveren.

Wil het bestuursorgaan niet het risico lopen dat zijn besluit tot intrekking de
rechterlijke toets niet doorstaat, dan kan het gebruik maken van het – mildere –
middel opschorting van de voorschotbetalingen. Het bestuursorgaan kan dan op
een later moment (bijvoorbeeld als het faillissement wél is uitgesproken) tot
daadwerkelijke intrekking van de subsidieverlening overgaan. Ook kan het
opschorten van de betalingen de voorkeur verdienen als het bestuursorgaan nog
wat meer tijd nodig heeft om het besluit tot intrekking te nemen, bijvoorbeeld
omdat het nog stukken moet verzamelen en de subsidieontvanger nog moet
horen (art 4:8 Awb).

In de kwestie over de exploitatiesubsidie van een zwembad, waarover de
Afdeling op 7 november 2012 oordeelde, was niet alleen de intrekking van de
subsidieverlening aan de orde (besproken onder paragraaf 4.3), maar ook het
besluit tot opschorting van de betaling van voorschotten. Dat besluit was
voorafgaand aan de intrekking van de subsidieverlening genomen. Het college
van burgemeester en wethouders had de bevoorschotting van een exploitatie-
subsidie aan het plaatselijke zwembad opgeschort vanwege een vermoeden van
een toekomstig faillissement. De activiteiten waarvoor subsidie was verleend
zouden (volgens het college) niet meer plaatsvinden en het zwembad zou
bovendien niet meer kunnen voldoen aan de opgelegde subsidieverplichtingen.
Het college had concrete aanwijzingen voor het aankomende faillissement: uit
zowel een brief van de directeur van het zwembad als uit enkele gevoerde
gesprekken was naar voren gekomen dat het zwembad binnen korte termijn niet
meer aan haar betalingsverplichtingen zou kunnen voldoen. Het college had in
principe dus ook al tot intrekking van de subsidie over kunnen gaan, maar deed
dit niet en volstond met opschorting.
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Twee maanden later ging het zwembad daadwerkelijk failliet en vervolgens
ging het college wél over tot de intrekking van de subsidieverlening. De
curator, die rechtsmiddelen had ingesteld, voerde in (hoger) beroep tegen het
opschortingsbesluit aan dat het college een faillissement nu juist in de hand had
gewerkt door tot opschorting van de subsidie over te gaan. Het had met het oog
op de belangen van het zwembad daarom helemaal niet mogen opschorten. De
rechtbank – en nadien de Afdeling – gingen niet in dit betoog mee: het
opschorten van betalingen moet worden gezien als een tijdelijke conservatoire
maatregel. Dat opschorting niet in het belang van een subsidieontvanger is en
mogelijk een faillissement bespoedigt, maakt niet dat van het middel geen
gebruik mag worden gemaakt.41

Opschorting treedt in doordat het bestuursorgaan de subsidieontvanger schrif-
telijk op de hoogte stelt van zijn vermoeden dat artikel 4:48 Awb kan worden
toegepast. De opschorting blijft vervolgens van kracht totdat tot daadwerkelijke
intrekking wordt overgegaan óf in ieder geval nadat dertien weken zijn
verstreken. Tegen het besluit tot opschorting staan rechtsmiddelen open. Omdat
de betaling van voorschotten gelijk met de bekendmaking van het besluit wordt
stopgezet, verdient het aanbeveling om bij het instellen van bezwaar (en/of
beroep) gelijk een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening bij de
Voorzieningenrechter in te dienen. Bij voorlopige voorziening kan de Voorzie-
ningenrechter de opschorting voorlopig opheffen, zodat de betaling van
voorschotten weer wordt hervat totdat op het bezwaar of beroep is beslist.42

4.5 Terugvordering van voorschotten

Indien voorschotten zijn betaald naar aanleiding van de subsidieverlening, en
de subsidieverlening wordt ingetrokken of gewijzigd, dan zal dat doorgaans
betekenen dat de voorschotten (of een gedeelte daarvan) onverschuldigd zijn
betaald. Het bestuursorgaan kan de onverschuldigd betaalde bedragen vervol-
gens terugvorderen op grond van de artikelen 4:57 en 4:95, vierde en vijfde lid
Awb.

De beslissing tot terugvordering is een appellabel besluit. Doorgaans wordt de
beslissing tezamen met het besluit tot intrekking of wijziging genomen, hetgeen

41. ABRvS, 7 november 2012, LJN: BY2522, AB 2013/37 m.nt. W. den Ouden, JB 2013/4
m.nt. B. de Kam.

42. Artikel 8:81 Awb geeft de Voorzieningenrechter de bevoegdheid om op verzoek een
voorlopige voorziening te treffen indien tegen een besluit bezwaar of beroep is ingesteld
en sprake is van onverwijlde spoed. In geval dat om een voorziening wordt gevraagd
hangende beroep, kan de Voorzieningenrechter ambtshalve gelijk op dat beroep beslissen
(artikel 8:86 Awb).
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de procesefficiëntie ten goede komt. De terugvordering van voorschotten is op
dezelfde manier geregeld als de terugvordering van subsidiebedragen. Om
herhaling te voorkomen verwijs ik naar paragraaf 5.3 waarin de terugvordering
van subsidiebedragen (en voorschotten) uitgebreid aan bod komt.

5. Gevolgen van (aankomend) faillissement voor de
subsidievaststelling

De mogelijkheid bestaat dat een (rechts)persoon een aanvraag heeft ingediend,
dat aan haar een subsidie is verleend bij subsidieverleningsbesluit, en dat zij
daarna pas failliet gaat of in een financieel zeer moeilijke situatie komt te
verkeren. Welke gevolgen dat heeft voor de subsidievaststelling wordt hieron-
der besproken.

5.1 Lagere vaststelling

Het bestuursorgaan dient een subsidie overeenkomstig de subsidieverlening
vast te stellen (artikel 4:46 Awb). Dit houdt in dat het definitieve subsidiebedrag
moet worden vastgesteld volgens het bedrag of de berekeningswijze die in de
subsidieverlening is genoemd. De voorwaardelijke aanspraak op een subsidie
wordt met de subsidievaststellingsbeslissing onvoorwaardelijk.

In een aantal gevallen kan een subsidie echter lager worden vastgesteld dan in
de subsidieverleningsbeschikking bepaald. Deze gevallen zijn opgenomen in
het tweede lid van artikel 4:46 Awb. Twee van die gevallen zijn: (sub a) de
activiteiten waarvoor subsidie is verleend hebben niet of niet geheel plaats-
vonden en (sub b) de subsidieontvanger heeft niet voldaan aan de aan de
subsidie verbonden verplichtingen. Als de subsidieontvanger nog vóór de
subsidievaststelling failliet is gegaan, is er een grote kans dat één van deze
twee gevallen zich voordoet.

Zo zal een failliete (rechts)persoon geen activiteiten meer verrichten en komt
het ook dikwijls doordat een curator vergeet om aan de subsidieverplichtingen
te voldoen, of dit eenvoudigweg niet langer kan. Het bestuursorgaan kan dan de
subsidie lager vaststellen dan oorspronkelijk verleend en in het ergste geval
zelfs op nihil vaststellen. Bij een (rechts)persoon die ten tijde van de
vaststelling nog niet failliet is, maar wel in een financieel zeer slechte situatie
verkeert, zullen de gevallen sub a en b zich minder snel voordoen.

Een oplettende lezer zal constateren dat de gevallen genoemd in artikel 4:46,
tweede lid sub a en b nagenoeg dezelfde zijn als die waarin de subsidieverlening
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kan worden ingetrokken of gewijzigd (paragraaf 4.3).43 Gevolg: het bestuursor-
gaan heeft – als de hierboven genoemde gevallen zich bij een faillissement
voordoen – een keuze. Zo kan het enerzijds overgaan tot het intrekken of wijzigen
van het subsidieverleningsbesluit. Bij wijziging zal op een later moment wel nog
een subsidievaststelling moeten plaatsvinden.44 Anderzijds kan het bestuursor-
gaan de subsidieverlening laten voor wat ze is, en de subsidie bij het vaststel-
lingsbesluit lager vaststellen (in dit geval kan dat ook nihil zijn). Afhankelijk van
het moment waarop één van de gevallen sub a of b zich voordoet, en van de vraag
of voorschotten worden betaald op basis van de subsidieverlening, zal het
bestuursorgaan van de ene of de andere mogelijkheid gebruik maken.

Evenals tegen de andere subsidiebesluiten staat tegen de (lagere) subsidievast-
stelling bezwaar en (hoger) beroep open.

5.2 Intrekking en wijziging subsidievaststelling

Evenals het subsidieverleningsbesluit kan ook het subsidievaststellingsbesluit
achteraf worden ingetrokken of gewijzigd. De vraag of intrekking of wijziging
mogelijk is naar aanleiding van een faillissement van de subsidieontvanger,
wordt hieronder beantwoord.

Het bestuursorgaan kan op grond van artikel 4:49 Awb een vastgestelde
subsidie weer intrekken of wijzigen als: (sub a) zich feiten of omstandigheden
voordoen waarvan het bestuursorgaan bij de vaststelling niet op de hoogte was
of kon zijn en op grond waarvan de subsidie lager zou zijn vastgesteld; (sub b)
de subsidievaststelling onjuist was en de subsidieontvanger dit wist of kon
weten; en (sub c) de subsidieontvanger na de subsidievaststelling niet heeft
voldaan aan opgelegde verplichtingen.

De gevallen als genoemd sub a en b zullen zich niet vanwege een faillissement
voordoen. Het geval sub c kan zich in principe wel voordoen bij een
faillissement, maar ook dat zal zelden voorkomen. Er worden namelijk niet
of nauwelijks verplichtingen aan een subsidievaststelling verbonden; de kans
dat een curator ze na een faillissement niet nakomt is dus zeer klein.

43. Het enige verschil is dat het bij de intrekking of wijziging van de subsidieverlening óók kan
gaan om activiteiten die niet of niet geheel zúllen plaatsvinden. Bij de subsidievaststelling
moeten de activiteiten al hebben plaatsgevonden.

44. Na intrekking van de subsidieverlening kan het bestuursorgaan ambtshalve op grond van
artikel 4:47 onder c Awb tot vaststelling van de subsidie op nihil overgaan. Noodzakelijk is
dit echter niet. De CBB oordeelde zelfs dat het niet mogelijk is omdat na intrekking van de
subsidieverlening geen subsidievaststelling meer hoeft plaats te vinden, omdat de sub-
sidieverlening niet meer bestaat. (CBB 9 november 1999, AB 2000/233)
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Als de subsidievaststelling wordt ingetrokken zal dat normaal gesproken met
terugwerkende kracht zijn. Evenals voor de intrekking van de subsidieverlening
geldt, kan het bestuursorgaan echter redelijkerwijs gehouden zijn om tot
terugwerking tot een later moment over te gaan. Ook tegen de wijzigings- of
intrekkingsbeslissing staat bezwaar en (hoger) beroep open.

5.3 Terugvordering voorschot of subsidie

Een beslissing die zich bij een faillissement vaker voor zal doen is de
terugvordering van betaalde voorschotten of subsidie. Van terugvordering van
voorschotten zal sprake zijn bij een intrekking of wijziging van het besluit tot
subsidieverlening (reeds genoemd onder paragraaf 4.3) en bij de lagere
vaststelling van de subsidie (paragraaf 5.1) – mits er voorschotten zijn betaald.
Van terugvordering van subsidie kan sprake zijn na een intrekking of wijziging
van de subsidievaststelling (paragraaf 5.2). Zoals al aangegeven zal die laatste
situatie zich niet of nauwelijks voordoen bij een faillissement.

Het bestuursorgaan kan bij afzonderlijk besluit of gelijktijdig met de wijziging/
intrekking van de vaststelling of lagere vaststelling, de betaalde voorschotten of
subsidie terugvorderen. Dit bepaalt artikel 4:57 Awb. De terugvordering
geschiedt op grond van onverschuldigde betaling. Achteraf gezien – na de
wijziging/intrekking of lagere vaststelling – zijn de voorschotten of subsidies
namelijk betaald zonder rechtsgrond.

Wanneer het bestuursorgaan kort voor of vlak na faillissement besluit tot de
lagere vaststelling van de subsidie, de intrekking of wijziging van de sub-
sidieverlening of de intrekking of wijziging van de subsidievaststelling, zal de
curator na het uitspreken van het faillissement niet altijd gehouden zijn om tot
terugbetaling over te gaan.

Er kunnen drie gevallen worden onderscheiden: (i) voorschot/subsidie is
betaald voor faillissement, besluit tot terugvordering is genomen voor faillis-
sement; (ii) voorschot/subsidie is betaald voor faillissement, besluit tot terug-
vordering is genomen na faillissement; (iii) voorschot/subsidie is betaald na
faillissement, besluit tot terugvordering is genomen na faillissement.
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5.3.1 Onverschuldigde betaling en terugvorderingsbesluit voor faillissement

In het eerste geval (i) is de onverschuldigde betaling voor het faillissement
gedaan en is het voor de terugvordering constitutieve besluit eveneens voor
faillissement genomen. Daardoor valt de vordering van het bestuursorgaan
onder de werking van het faillissement. De vordering tot terugbetaling ziet
immers op de voldoening van een verbintenis uit de boedel gedurende
faillissement en artikel 26 Fw bepaalt:“Rechtsvorderingen, die voldoening
van een verbintenis uit de boedel ten doel hebben, kunnen gedurende het
faillissement ook tegen de gefailleerde op geen andere dan een in artikel 110
bepaalde wijze worden ingesteld.”

Uit dit artikel volgt ook gelijk dat de vordering van het bestuursorgaan ter
verificatie bij de curator zal moeten worden ingediend.45 De wijze waarop de
vordering ter verificatie moet worden ingediend, wordt geregeld in artikel 110
Fw. Voor het bestuursorgaan is het van belang de vordering tijdig ter verificatie
in te dienen.46 In de verificatievergadering wordt beoordeeld of vorderingen (al
dan niet voorwaardelijk) worden erkend of betwist. Betwisting kan uiteindelijk
leiden tot een (renvooi)procedure bij de rechtbank ter vaststelling van de
betalingsverplichting.

Betwisting door de curator of failliet is echter niet aan de orde bij vorderingen van
een bestuursorgaan op basis van een subsidieterugvorderingsbeschikking. Ten
aanzien van besluiten van bestuursorganen geldt namelijk het beginsel van de
‘formele rechtskracht’. Dit beginsel houdt in dat onherroepelijke besluiten47 van
een bestuursorgaan per definitie als rechtmatig worden aangemerkt.48 Bovendien
heeft te gelden dat tegen besluiten waartegen een bestuursrechtelijke rechtsgang
openstaat of open heeft gestaan, geen civiele rechtsgang (meer) openstaat: de
civiele rechter zal zich niet-ontvankelijk verklaren.49 Dit alles brengt met zich
dat het betwisten van een vordering op basis van (administratiefrechtelijk

45. Zonder het doorlopen van de verificatieprocedure, die dient ter vaststelling van alle
vorderingen en de volgorde van voorrang, zal de vordering immers niet worden voldaan.

46. Na afloop van de termijn kunnen vorderingen nog tot uiterlijk twee dagen voor de
verificatievergadering worden ingediend. Tijdens de vergadering wordt dan alsnog ge-
verifieerd, tenzij daartegen bezwaar wordt gemaakt (art. 126 lid 1 Fw). Alsdan beslist de
rechter-commissaris (art. 127 lid 4 Fw). Ook na de verificatievergadering is verificatie –
onder omstandigheden – nog mogelijk, zie de artikelen 173a, 173c, 178, 186, 191 en 127
lid 3 Fw.

47. ‘onherroepelijk’ wil zeggen dat er geen (verdere) rechtsmiddelen meer mogelijk zijn tegen
het besluit, door ofwel het uitgeput zijn daarvan ofwel het laten verstrijken van termijnen.

48. HR, 16 mei 1986, NJ 1986/ 723 (Heesch/van den Akker).
49. HR, 22 februari 1957, NJ 1957/310 (Schellen- en deuropeners); HR, 25 november 1977, AB

1978/1, NJ 1978/255 (Nagtegaal en Bavelaar).
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rechtmatige) terugvorderingsbeschikking door de curator of failliet feitelijk
zinloos is.50 Materieelrechtelijk zal er niets meer op aan te merken zijn, omdat
de beschikkingen (en dus de vorderingen) op grond van de formele rechtskracht
als rechtmatig worden gekwalificeerd. Formeel zal een betwisting ook nergens toe
leiden omdat de civiele rechter de failliet en curator in de renvooiprocedure niet-
ontvankelijk zal verklaren. Tegen de terugvorderingsbeschikking staat (of stond)
immers een bestuursrechtelijke rechtsgang open voor de failliet en de curator.

De enige optie voor de curator en failliet is dus de administratieve rechtsgang.
Dit houdt in het maken van bezwaar, en het daarna indienen van beroep tegen
de beschikking tot terugvordering. Een probleem vormt echter dat deze
administratiefrechtelijke procedure doorgaans niet gelijk zal lopen met de
verificatieprocedure.

Tekenend voor deze problematiek is een uitspraak van de Afdeling van
7 december 2011.51 Op 18 september 2008 en op 9 december 2009 waren
subsidies verleend aan de stichting Meavita Groep (hierna: “Meavita”) voor een
bepaalde periode. Bepaald was dat binnen vier maanden na afloop van die
periode de subsidieverantwoording moest worden ingediend (oftewel: de
aanvraag tot subsidievaststelling). Op 9 maart 2009, na afloop van de project-
periode, werd Meavita failliet verklaard. Meavita had echter nog geen sub-
sidieverantwoording ingediend en haar curatoren deden dit vervolgens ook niet,
ondanks herhaalde aanzegging van het bestuursorgaan. Uiteindelijk besloot het
bestuursorgaan daarom tot ambtshalve vaststelling van de subsidie, op nihil, en
tot terugvordering van de betaalde voorschotten. Dit kon het bestuursorgaan
doen op grond van artikel 4:46, tweede lid sub b. Meavita had namelijk niet aan
haar verplichting (tot het indienen van een subsidieverantwoording) voldaan.
Maevita en haar curatoren stelden rechtsmiddelen in en kwamen uiteindelijk bij
de Afdeling terecht. Meavita en haar curatoren stelden zich op het standpunt dat
de besluiten de Fw doorkruisten vanwege de formele rechtskracht. Door het
eventueel verkrijgen van rechtmatigheid vóór de verificatievergadering zou de
vordering immers niet meer met succes kunnen worden betwist en zou het
bestuursorgaan ten onrechte worden bevooroordeeld. Daarom had volgens
Meavita en de curatoren artikel 29 Fw moeten worden toegepast. Artikel 29
Fw bepaalt dat aanhangige rechtsgedingen die een voor de boedel relevante

50. Zie ook de noot van J.H.A. van der Grinten bij ABRvS, 7 december 2011, AB 2012/126; Zo
ook: T. Barkhuysen en M. Claessens, ‘Bestuursrecht en faillissementsrecht: een ongemakke-
lijke relatie. De casus van de subsidie-beschikking’, Tvl 2012/18.

51. ABRvS, 7 december 2011, LJN: BU7072, AB 2012/126 m.nt. J.H.A. van der Grinten. Zie
ook: T. Barkhuysen en M. Claessens, ‘Bestuursrecht en faillissementsrecht: een ongemakke-
lijke relatie. De casus van de subsidie-beschikking’, Tvl 2012/18.

Mr. C. Drent

24



vordering tot onderwerp hebben, na faillietverklaring worden geschorst. Ver-
volgens worden ze alleen dan voortgezet als de verificatie van de vorderingen
betwist wordt. De Afdeling ging in dit betoog niet mee. Zij oordeelde in de
eerste plaats dat geen sprake kan zijn van een doorkruising van de Fw bij het
nemen van de besluiten tot vaststelling en terugvordering van subsidies. Ná het
nemen van de besluiten ontstaat namelijk pas een vordering tot terugbetaling
die later kan worden ingediend per verificatie, zo stelde zij. Bovendien
oordeelde de Afdeling dat artikel 29 Fw – schorsing van de procedure – niet
kon worden toegepast. Deze bepaling is namelijk in de Awb niet van
overeenkomstige toepassing verklaard op bestuursrechtelijke procedures. In
de noot van Van der Grinten bij deze uitspraak wordt terecht opgemerkt dat in
deze zaak het beroep op artikel 29 Fw sowieso geen soelaas had kunnen bieden,
zelfs al had de Afdeling overeenkomstige toepassing van het artikel in het
bestuursrecht mogelijk geacht. Artikel 29 Fw is immers slechts van toepassing
op gedingen die tijdens de faillietverklaring aanhangig waren. Dat was het
onderhavige geding niet het geval.52

Nu de rechtspraak en de wet geen oplossing bieden voor deze problematiek, is
het voor de curator van belang om in ieder geval tijdig rechtsmiddelen aan te
wenden tegen terugvorderingsbesluiten. Dit om te voorkomen dat de besluiten
al formele rechtskracht verkrijgen voor de verificatievergadering, waarna er
niets meer tegen de vorderingen tot terugbetaling is in te brengen. Indien de
curator op het moment dat de bezwaar- of beroepstermijn afloopt nog niet weet
of het aanwenden van rechtsmiddelen zinvol en kansrijk is, is het een goede
optie om zekerheidshalve pro forma bezwaar of beroep in te stellen.53

Overigens geldt de formele rechtskracht van het terugvorderingsbesluit en de
niet-ontvankelijkheid bij de civiele rechter alleen ten aanzien van die personen
die ook daadwerkelijk bestuursrechtelijke rechtsmiddelen tegen het besluit
kunnen of konden aanwenden.54 Het gaat dan om personen die als belangheb-
benden (in de zin van artikel 1:2 Awb) bij het besluit kunnen worden
aangemerkt. Artikel 7:1 en 8:1 Awb bepalen namelijk dat alleen belangheb-
benden bezwaar en beroep kunnen instellen tegen een besluit. De failliet en de
curator zijn als subsidieontvanger per definitie belanghebbende bij het besluit
tot terugvordering van de subsidie (of het subsidievoorschot). Daardoor heeft de
formele rechtskracht, zoals hierboven besproken, ten aanzien van de failliet en

52. ABRvS, 7 december 2012, zaaknr. 201103868/1/H2, AB 2012/126, m.nt. J.H.A. van der
Grinten.

53. Een pro forma-beroepschrift bevat nog geen gronden en motivering, maar vermeldt slechts
dat tegen het besluit wordt opgekomen.

54. HR, 3 februari 2006, AB 2006/225.
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de curator gelding. Andere schuldeisers in het faillissement zullen daarentegen
doorgaans geen belanghebbenden zijn bij het besluit tot terugvordering en
kunnen tegen dat besluit dus ook geen bestuursrechtelijke rechtsmiddelen
aanwenden. Dit betekent dat andere schuldeisers in het faillissement de
vordering van het bestuursorgaan wél zullen kunnen betwisten in de verifica-
tievergadering en dat die betwisting bovendien kan worden voorgelegd in een
renvooiprocedure. Omdat het besluit ten opzichte van hen geen formele
rechtskracht kan hebben verkregen.55 Hoewel de schuldeisers hierdoor wel
ontvankelijk zullen zijn in die renvooiprocedure (voor hen heeft er immers geen
administratieve rechtsgang tegen het besluit opengestaan), zal de renvooipro-
cedure feitelijk altijd onsuccesvol zijn. De schuldeisers zullen de vordering in
de partijverhouding failliet en bestuursorgaan proberen aan te tasten. In de
verhouding tussen het bestuursorgaan en de failliet is de vordering echter door
de formele rechtskracht definitief komen vast te staan en niet meer aantastbaar.
De betalingsverplichting van de failliet jegens het bestuursorgaan blijft dus hoe
dan ook van kracht.

Wordt de vordering van het bestuursorgaan erkend in de verificatieprocedure,
dan zal sprake zijn van een concurrente vordering. Het bestuursorgaan zal op
dezelfde manier worden behandeld als andere schuldeisers zonder bijzondere
voorrang.

5.3.2 Onverschuldigde betaling vóór en terugvorderingsbeslissing ná
faillissement

Uit vaste rechtspraak volgt dat een vordering tot terugbetaling van een subsidie
(voorschot) pas ontstaat wanneer het besluit daartoe is genomen.56 Dit betekent
voor het geval onder (ii) dat de vordering ná faillissement ontstaat. Een
dergelijke vordering valt in beginsel niet onder de werking van het faillissement
en is niet-verifieerbaar.57 Uitgangspunt in het Faillissementsrecht is namelijk
dat alleen vorderingen die vóór de faillissementsdatum zijn ontstaan, onder de
werking van het faillissement vallen.

Schulden die na faillissementsdatum zijn gemaakt kunnen weliswaar ook uit de
boedel worden betaald, en zelfs nog vóór alle andere schulden, maar alleen als
sprake is van zogenaamde ‘boedelschulden’. In paragraaf 5.3.3 zal de boedel-

55. HR, 19 juni 1998, AB 1998/416, m.nt. Th.G. Drupsteen en ABRvS, 24 maart 2004, JN
2004/225, m.nt. A.M.L. Jansen.

56. ABRvS, 21 oktober 1996, AB 1996/496; HR 18 april 2003, NJ 2003/431.
57. Zie ABRvS, 7 december 2012, zaaknr. 201103868/1/H2, AB 2012/126, m.nt. J.H.A. van der

Grinten, p. 5-7.
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schuld nader worden toegelicht. Voor het geval hier aan de orde, namelijk
wanneer sprake is van (een achteraf) onverschuldigde betaling voor faillisse-
ment op grond van een terugvorderingsbeslissing na faillissement, is slechts van
belang om vast te stellen dat geen sprake van een boedelschuld.58 Op basis van
het voorgaande moet geconcludeerd worden dat in het onderhavige geval
sprake is van een niet-verifieerbare vordering die ook geen boedelschuld is.
Dit betekent in beginsel dat de vordering niet uit de boedel betaald kan worden.

Sinds het arrest Koot Beheer/Tideman qq van de Hoge Raad van 19 april 2013
echter, is de categorie van verifieerbare vorderingen verruimd.59 Kort samen-
gevat worden sindsdien ook vorderingen die zijn ontstaan na faillissement,
maar die voortvloeien uit een reeds bestaande rechtsverhouding, als verifieer-
baar aangemerkt. De Hoge Raad stelde namelijk dat: “vorderingen die een
boedelschuld opleveren, moeten worden onderscheiden van vorderingen op
de schuldenaar, met het oog op de voldoening waarvan de vereffening van de
boedel plaatsvindt. Vorderingen die voortvloeien uit een reeds ten tijde van de
faillietverklaring bestaande rechtsverhouding met de schuldenaar en die geen
boedelschuld opleveren op een van de hiervoor in 3.7.1 vermelde gronden,
behoren tot bedoelde vorderingen op de schuldenaar, ook als ze pas tijdens het
faillissement ontstaan, zoals onder meer blijkt uit art. 37 en 37a Fw en de op
art. 37 Fw gegeven toelichting (Van der Feltz I, p. 409).” [onderstreping CD]

Een voorbeeld van een vordering die verifieerbaar is, omdat hij voortvloeit uit
een bestaande rechtsverhouding, is de vordering tot schadevergoeding uit een
voor faillissement gepleegde onrechtmatige daad, waarbij de schade na faillis-
sement is ontstaan. Een ander voorbeeld is een boete die na faillissement is
opgelegd ter zake een vóór faillissement gepleegde overtreding.60

Op basis van Koot Beheer/Tideman qq kan mijns inziens verdedigd worden dat
de vordering uit onverschuldigde betaling van het bestuursorgaan weliswaar is
ontstaan na datum faillissement, maar wel voortvloeit uit een reeds ten tijde van
de faillietverklaring bestaande rechtsverhouding en daardoor alsnog verifieer-
baar is. Wanneer de aanvraag tot het verkrijgen van een subsidie wordt
ingediend, ontstaat er mijns inziens namelijk al een rechtsverhouding tussen
het bestuursorgaan en de subsidieontvanger. De subsidieverleningsbeslissing,
het subsidievaststellingsbesluit en de eventuele wijziging of intrekking daarvan,

58. Zoals uit paragraaf 5.3.3 volgt, is bij betaling vóór faillissement de boedel (normaal
gesproken) niet gebaat, waardoor artikel 24 FW geen toepassing heeft.

59. HR 19 april 2013, LJN: BY6108, JOR 2013/224, m.nt. G.A.J. Boekraad
60. Noot van G.A.J. Boekraad bij HR 19 april 2013, JOR 2013/224.
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vloeien allemaal voort uit diezelfde rechtsverhouding. Dat geldt dus ook voor
de terugvordering van voorschotten van die subsidie.

Op basis van Koot Beheer/Tideman qq dient de vordering die op basis van de
subsidieterugvorderingsbeslissing na faillissement ontstaat, alsnog als een
verifieerbare vordering worden aangemerkt. Dit heeft tot gevolg dat de
vordering in de afwikkeling van het faillissement kan worden betrokken.61

Het bepaalde onder paragraaf 5.3.1 is van overeenkomstige toepassing.

5.3.3 Onverschuldigde betaling en terugvorderingsbeslissing na faillissement

Wanneer onverschuldigde subsidies of voorschotten zijn betaald ná faillisse-
mentsdatum en de terugvorderingsbeslissing eveneens ná het faillissement
wordt genomen, is in tegenstelling tot het bovenstaande (paragraaf 5.3.2) wél
sprake van een boedelschuld.

Boedelschulden ontstaan altijd na faillissement en hoeven niet te worden
geverifieerd. Alle boedelschulden tezamen vormen de kosten van het faillisse-
ment en die moeten eerst worden voldaan, voordat tot uitkering aan de
faillissementsschuldeisers wordt toegekomen.

In Koot Beheer/Tideman qq is niet alleen de categorie van verifieerbare
vorderingen verruimd, maar is ook de boedelschuld en het ontstaan daarvan
opnieuw gedefinieerd. De zaak draaide om een curator die de lopende
huurovereenkomst van de bedrijfsruimte van de failliet had opgezegd en
vervolgens overging tot oplevering. Daarbij bleek sprake te zijn van schade
aan het pand. De verhuurder vorderde daarop de kosten van herstel. Hij stelde
zich op het standpunt dat ná faillissement door toedoen van de curator een
verplichting was ontstaan om het gehuurde in goede staat op te leveren en dat
daarom sprake was van een zogenaamde ‘boedelschuld’. Een begrijpelijk
standpunt, nu onder een boedelvordering volgens vaste jurisprudentie inder-
daad een vordering werd begrepen die na de faillietverklaring was ontstaan
door toedoen van de curator (het zogenaamde ‘toedoencriterium’).62 De Hoge
Raad zag in deze zaak echter aanleiding om van die vaste jurisprudentie af te
wijken en gaf in r.o. 3.7.1. een nieuwe definitie van een ‘boedelschuld’.
Boedelschulden zijn volgens de Hoge Raad slechts die schulden die “een
onmiddellijke aanspraak geven jegens de faillissementsboedel hetzij ingevolge

61. Mits het bestuursorgaan de vordering tijdig indient ter verificatie.
62. Zie bijvoorbeeld HR 28 september 1990, LJN: AD1243, NJ 1991/305 m.nt. P. van

Schilfgaarde (De Ranitz q.q./Ontvanger) en HR 12 november 1993, LJN: ZC1136, NJ
1994/229 (Frma q.q./Blankers-Van Gennip).
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de wet, hetzij omdat zij door de curator in zijn hoedanigheid zijn aangegaan,
hetzij omdat zij een gevolg zijn van een handelen van de curator in strijd met
een door hem in zijn hoedanigheid na te leven verbintenis of verplichting.
Onder het aangaan van een schuld door de curator in deze zin is te verstaan dat
de curator deze schuld op zich neemt bij een rechtshandeling, doordat zijn wil
daarop is gericht (art. 3:33 en 35 BW).” De conclusie van de Hoge Raad ten
aanzien van de vordering van de kosten van herstel, was dat deze vordering niet
kwalificeerde als boedelschuld, omdat niet aan de nieuwe definitie werd
voldaan.

Samenvattend kunnen boedelschulden sinds dit arrest dus op drie manieren
ontstaan: (i) op basis van de wet (art. 39, 40 en 24 Fw); (ii) door de curator
aangegaan ten behoeve van de afwikkeling van het faillissement; (iii) ten
gevolge van handelen van de curator dat in strijd is met een eigen verplichting
van de curator na faillissement.63

Artikel 24 Fw is één van de wettelijke bepalingen waaruit een boedelschuld
voortvloeit. Artikel 24 Fw bepaalt: “Voor verbintenissen van de schuldenaar,
na de faillietverklaring ontstaan, is de boedel niet aansprakelijk dan voor zover
deze ten gevolge daarvan is gebaat.” Wanneer een subsidie(voorschot) na
faillissementsdatum aan de failliet wordt betaald, dan is de boedel ten gevolge
van die betaling gebaat. Is die betaling achteraf gezien onverschuldigd, doordat
het bestuursorgaan vervolgens een terugvorderingsbesluit neemt, dan is die
vordering dus een schuld waarvoor de boedel aansprakelijk is, oftewel: een
boedelschuld. Hieruit volgt ook gelijk de reden waarom bij betaling voor
faillissement en een terugvorderingsbeslissing na faillissement (paragraaf 5.3.2)
geen boedelschuld ontstaat: bij betaling vóór faillissement is de boedel niet
gebaat.64

Dergelijke boedelschulden zijn concurrente boedelschulden die dus vóór alle
faillissementsschulden moeten worden voldaan. Hierop bestaat één uitzonde-
ring die is gemaakt in het arrest van de Hoge Raad van 5 september 1997.65

Indien sprake is van een (i) vordering uit onverschuldigde betaling na
faillissement aan de failliet, terwijl (ii) tussen de failliet en de betaler geen
rechtsverhouding bestond die aanleiding tot betaling gaf en (iii) de betaling

63. Inmiddels heeft ook de hoogste bestuursrechter zich aangesloten bij het arrest van de Hoge
Raad. De kosten van de toepassing van bestuursdwang (op basis van een administratief-
rechtelijk besluit) worden aangemerkt als boedelschuld. Er is namelijk sprake van een
handelen door de curator in strijd met een door hem in zijn hoedanigheid na te leven
verplichting. Zie ABRvS 23 juli 2014, JM 2014/111 m.nt. P. Jong en F. Onrust.

64. Hier verder niet besproken uitzonderingen daargelaten.
65. HR 5 september 1997, NJ 1998/437 m.nt. P. van Schilfaarde (Ontvanger/Hamm q.q.).
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slechts het gevolg was van een onmiskenbare vergissing, dan is er geen
concurrente boedelschuld maar is de curator verplicht om het onverschuldigd
betaalde bedrag onmiddellijk terug te betalen. De terugvordering van (een
voorschot van) een subsidie voldoet niet aan de eisen uit het hierboven
genoemde arrest. Weliswaar is sprake van een vordering uit onverschuldigde
betaling, maar aan de eisen onder (ii) en (iii) wordt niet voldaan. Het komt er
aldus op neer dat de terugvordering van (een voorschot van) een subsidie gelijk
wordt behandeld als de andere boedelschulden.

6. Profiteren van subsidie na een faillissement

6.1 Invordering

Het is natuurlijk heel goed mogelijk dat de hiervoor besproken nadelige
besluiten niet genomen worden. Wanneer alle activiteiten gewoon zijn uitge-
voerd en aan alle voorschriften is voldaan, zal het bestuursorgaan de subsidie
moeten vaststellen. Dat er dan een faillissement is uitgesproken of op handen is,
doet daar niets aan af. Voor de curator is het van belang om ervoor zorg te
dragen dat – voor zover mogelijk – aan alle voorschriften blijft worden voldaan.
Zoals bijvoorbeeld het tijdig indienen van een aanvraag tot subsidievaststelling
en het verstrekken van de juiste stukken en rapporten. Dit kan voorkomen dat
de subsidieverlening wordt ingetrokken of dat de subsidie lager wordt vastge-
steld.

Alleen als al vóór de subsidieverlening sprake is van een (aankomend)
faillissement, kan het bestuursorgaan op basis van dat gegeven de subsidiever-
lening weigeren. Toekenning blijft in dat geval ook nog mogelijk. Zo kan een
bestuursorgaan aanleiding zien een subsidie juist wél te verlenen ondanks de
vrees voor een faillissement, om dit juist af te wenden.

Wordt een subsidie inderdaad voor, of kort na, faillissement vastgesteld, dan
heeft de failliet recht op betaling door het bestuursorgaan. Is een subsidie
eenmaal vastgesteld, dan wordt deze in beginsel binnen zes weken betaald
(artikel 4:87 Awb).66 Vaststelling van de subsidie voor en gedurende faillisse-
ment, en de daarop gevolgde betaling, komt ten goede aan de boedel op grond
van artikel 20 en 24 Fw.

Betaalt het bestuursorgaan niet tijdig, dan is het op grond van artikel 4:97 Awb
van rechtswege in verzuim. Dit heeft de verschuldigdheid van wettelijke rente

66. Dit is slechts anders wanneer in de subsidieverlening of -vaststelling de betaling in gedeelten
en/of binnen een afwijkende termijn is opgenomen (artikel 4:52 en 4:53 Awb).
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tot gevolg (artikel 4:98 Awb verklaart de artikelen 6:119, eerste en tweede lid
BW en 120, eerste lid BW van toepassing). Voor de boedel is het bestuursor-
gaan dan een ‘gewone’ debiteur. Blijft betaling uit, dan zit er voor de curator
niets anders op dan betaling af te dwingen via de civiele rechter. Het bestuurs-
procesrecht kent namelijk geen bijzondere invorderingsprocedure voor de
(rechts)persoon op het bestuursorgaan.

6.2 Overdracht

Ook op het moment dat de subsidie nog niet is vastgesteld is er een manier voor
de curator om geld voor de boedel te genereren of te behouden. Hij kan
namelijk de subsidie overdragen. Er zijn twee gevallen denkbaar waarin de
curator dat zou willen doen. Het eerste geval is in de periode tussen de
subsidieverlening en – vaststelling. De failliete (rechts)persoon kan de activi-
teiten niet meer uitvoeren, maar een andere (rechts)persoon wel. Die kan dan
uiteindelijk ook de subsidie voor die activiteiten ontvangen. Het tweede geval is
wanneer sprake is van een doorstart. Voor beide situaties is van belang dat er
nog geen sprake mag zijn geweest van een besluit tot intrekking.67

Overdracht is geregeld in artikel 3:83 BW. Artikel 3:83 BW bepaalt in het eerste
lid dat eigendom, beperkte rechten en vorderingsrechten in beginsel overdraag-
baar zijn. Dit is slechts anders wanneer de wet of de aard van recht zich tegen
overdracht verzet. De overdraagbaarheid van subsidies wordt niet uitgesloten in
de wet. Wel kan een subsidiebeslissing naar haar aard onoverdraagbaar zijn,
namelijk als sprake is van een hoogstpersoonlijke vordering.68 ,69 ,70 Een vorde-
ringsrecht kan op grond van artikel 3:83, tweede lid ook onoverdraagbaar worden
gemaakt in een beding. Denkbaar is dat in de voorschriften bij de subsidieverle-
ning de onoverdraagbaarheid wordt opgenomen of dat dit in de subsidieregeling
staat.71

67. In dat geval is er namelijk geen subsidie meer om over te dragen.
68. T.M. Parl. Gesch., Boek 3 BW, p. 314 en F.E.J. Beekoven van den Boezem, Onoverdraag-

baarheid van vorderingen krachtens partijbeding (serie recht en praktijk nr. 126), Deventer:
Kluwer 2003, p. 27-28.

69. Zie bijvoorbeeld HR 7 september 1990, NJ 1991/52, over de hoogstpersoonlijke vordering
van de curator op de bestuurder van de failliet ex. artikel 2:248 BW.

70. Een subsidieaanspraak is hoogstpersoonlijk als bijvoorbeeld de activiteiten alleen door de
subsidieontvanger kunnen worden verricht. Te denken valt aan een subsidie voor een
sportrolstoel. Daarvoor is vereist dat de subsidieontvanger een gehandicapte sporter is.

71. M. Scheltema en M.W. Scheltema, Gemeenschappelijk recht. De wisselwerking tussen
publiek- en privaatrecht, Deventer: Kluwer 2007, p. 159, met verwijzing naar M.J. Jacobs,
Subsidieovereenkomst: een onderzoek naar de rechtsvormen van subsidies, in het bijzonder
overeenkomsten (diss. Amsterdam VU), ’s-Gravenhage:Elsevier bedrijfsinformatie 1999,
p. 202.
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Voor een geldige overdracht is ook nog levering nodig.72 Levering van een
subsidiebeschikking kan feitelijk alleen middels openbare cessie, dus met een
mededeling aan het bestuursorgaan. Er is namelijk ‘publiekrechtelijke effectu-
ering’ nodig. Dit houdt in dat de tenaamstelling van het besluit door het
bestuursorgaan wordt veranderd. Pas na de wijziging van de tenaamstelling is
de overdracht voltooid.73

Tekenend voor die wijziging tenaamstelling, is een zaak waarin de Hoge Raad
op 9 april 2004 besliste. Deze zaak had geen betrekking op een subsidiebesluit
maar op visdocumenten.74 De rechthebbende in deze kwestie had zijn visdo-
cumenten verkocht, en wel kort voor zijn faillissement. De tenaamstelling was
echter nog niet gewijzigd. De vraag die speelde was of de documenten in het
faillissement vielen of niet. De Hoge Raad oordeelde dat de visdocumenten in
het faillissement vielen, omdat de tenaamstelling essentieel was voor de
overdracht. Die overdracht was, volgens het Hof, niet voltooid zolang de
tenaamstelling niet was doorgevoerd.75

7. Conclusie

In het voorgaande heb ik de gevolgen van een faillissement voor een subsidie-
ontvanger besproken. Voor het subsidieverstrekkende bestuursorgaan bestaan er
verschillende manieren om te voorkomen dat subsidiegelden in de failliete
boedel komen te vallen. Zo kan een bestuursorgaan de subsidieverlening
weigeren bij een (aangevraagd) faillissement, of als er een concreet vermoeden
is dat door een toekomstig faillissement de gesubsidieerde activiteiten niet
zullen gaan plaatsvinden. In dat laatste geval kan de subsidie ook onder
voorwaarden verleend worden.

Is de subsidie eenmaal verleend, dan kan het bestuursorgaan vanwege een
(aankomend) faillissement de subsidieverlening weer intrekken en op grond
daarvan al betaalde voorschotten terugvorderen. Als slechts sprake is van een
vermoeden dat de subsidieontvanger failliet zal gaan, kan nog niet tot intrek-
king worden overgegaan maar kan wel de betaling van voorschotten worden
opgeschort. Door die terugvordering of opschorting nog voordat een (rechts)
persoon failliet is, kan een faillissement door een bestuursorgaan in de hand

72. Artikel 3:94 BW.
73. HR, 9 april 2004, NJ 2004/33 en Vrz. Rb. Arnhem 15 juli 2003, JB 2004/32 m.nt. C.L.

Knijff.
74. Dat zijn vergunningen om te vissen op specifieke soorten binnen een bepaalde zone. Voor

vergunningen geldt hetzelfde als subsidies: het zijn rechten verschaft door een bestuursor-
gaan, die onder omstandigheden overdraagbaar kunnen zijn.

75. HR, 9 april 2004, NJ 2004/33.
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worden gewerkt. Het kan wel eens de laatste druppel zijn. Met name aangezien
subsidies soms aanmerkelijke bedragen vertegenwoordigen.

Omdat het bestuursorgaan wel enige concrete aanwijzingen nodig heeft om
zo’n nadelig besluit te kunnen nemen, moet een (rechts)persoon voorzichtig
zijn om haar financiële slechte(re) situatie aan het subsidieverstrekkende
bestuursorgaan mede te delen. Die informatie zou er namelijk wel eens toe
kunnen leiden dat het bestuursorgaan de subsidie niet verleent, achteraf intrekt
of de bevoorschotting opschort. Daarentegen kan een moeilijke financiële
situatie een bestuursorgaan er soms ook toe brengen een subsidie juist wel te
verlenen. Dit met als doel een – in haar ogen – belangrijke subsidieontvanger
uit een financieel dal te trekken. Een rechtspersoon zal dus goed moeten
afwegen of het verstandig is financiële informatie juist wel of niet met het
bestuursorgaan te delen. Het verlenen dan wel intrekken (of weigeren) van de
subsidie kan de redding respectievelijk de oorzaak van het faillissement
vormen.

Blijft de subsidieverlening gewoon in stand, dan kan een faillissement nadien
op zichzelf niet tot gevolg hebben dat de subsidie in het vaststellingsbesluit
lager wordt vastgesteld. Heeft echter het faillissement geleid tot het niet
plaatsvinden van alle activiteiten, of is aan bepaalde voorschriften (door de
curator) niet voldaan, dan zijn dat wel redenen om de subsidie lager (of op
nihil) vast te stellen. Naar aanleiding van de lagere vaststelling van de subsidie
kunnen betaalde voorschotten of subsidiebedragen door het bestuursorgaan
worden teruggevorderd. Het is echter allerminst zeker dat een bestuursorgaan
die betaalde bedragen of voorschotten nog terug krijgt. Dit is afhankelijk van
het moment dat de terugvorderingsbeslissing wordt genomen en de voorschot-
ten of de subsidie betaald zijn. Bij betaling van het voorschot of de subsidie
vóór datum faillissement en terugvordering voor of tijdens het faillissement, zal
het bestuursorgaan de vordering tijdig moeten indienen ter verificatie.

De curator zal de betwisting van de vordering niet van de verificatievergadering
moeten laten afhangen. Worden namelijk niet tijdig tegen het besluit tot
terugvordering administratiefrechtelijke rechtsmiddelen aangewend, dan weer-
houdt de formele rechtskracht van het besluit de curator ervan om de vordering
nog te kunnen betwisten. De terugvordering van een ná faillissementsdatum
betaalde subsidie of voorschot, kwalificeert als een boedelschuld. Er is geen
verificatie nodig en het bestuursorgaan zal als concurrente boedelschuldeiser
vóór alle faillissementsschuldeisers betaald moeten worden. Ook in dit geval
geldt voor de curator dat hij de vordering alleen in de administratiefrechtelijke
procedure zal kunnen aanvechten.

De subsidie: oorzaak of redding van het faillissement
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Om te voorkomen dat een subsidie lager (of op nihil) wordt vastgesteld kan de
curator de subsidie na faillissement overdragen naar een andere rechtspersoon
die de activiteiten en voorschriften wel kan naleven. Zo kan de boedel toch nog
van de subsidie profiteren. Het ondanks een faillissement profiteren van een
subsidie kan ook als het (aanstaande) faillissement het bestuursorgaan niet heeft
doen besluiten de subsidieverlening te weigeren of in te trekken. Als bovendien
alle activiteiten gewoon nog zijn uitgevoerd en de curator ervoor heeft gezorgd
dat aan alle verplichtingen is voldaan, zal het bestuursorgaan de subsidie
gewoon moeten vaststellen.

Al met al is het voor een curator van groot belang om bij een faillissement van
een rechtspersoon die een subsidie heeft aangevraagd of al heeft verkregen,
alert te zijn. Het tijdig aanwenden van rechtsmiddelen tegen nadelige besluiten
en het blijven voldoen aan de subsidievoorschriften kan ertoe leiden dat de
subsidie-inkomsten behouden blijven voor de boedel.

Mr. C. Drent
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Nadeelcompensatie

De actuele stand van zaken ten aanzien van aansprakelijkheid
van de overheid voor rechtmatig overheidshandelen.

MR. F.A. MULDER EN MR. IR. F.A. LINSSEN1

Inleiding

Net als iedere andere partij in het rechtsverkeer kan de curator in faillissementen
geconfronteerd worden met aansprakelijkheid van de overheid. Het overheids-
aansprakelijkheidsrecht is veelomvattend, complex en constant in ontwikke-
ling.2 Overheidsaansprakelijkheid kan zich in vele gedaanten voordoen. Zo
gaat het vaak over aansprakelijkheid van de overheid voor onrechtmatig
overheidshandelen. Daarbij valt te denken aan aansprakelijkheid voor onrecht-
matige besluiten, schending van toezeggingen, aansprakelijkheid jegens falend
overheidstoezicht of aansprakelijkheid als bezitter van een opstal. Het kan ook
gaan om aansprakelijkheid van de overheid wegens schending van de redelijke
termijn van artikel 6 EVRM, aansprakelijkheid op basis van een door de
overheid gesloten overeenkomst of aansprakelijkheid jegens strafrechtelijk
optreden van de overheid.

Tot het omvangrijke speelveld van overheidsaansprakelijkheid behoort tevens
aansprakelijkheid van de overheid op grond van rechtmatig overheidshandelen.
Het gaat dan om gevallen waarbij de overheid weliswaar rechtmatig heeft
gehandeld, maar voor de belanghebbende toch een recht op schadevergoeding
bestaat. Dit recht bestaat wanneer iemand als gevolg van het overheidshandelen
onevenredig is getroffen ten opzichte van andere personen die in een soortgelijke
positie verkeren. Over dit onderdeel van de overheidsaansprakelijkheid, door-
gaans aangeduid als nadeelcompensatie, gaat deze bijdrage.

1. Mr. F.A. Mulder is werkzaam als advocaat bij Van Benthem & Keulen advocaten en
notariaat, te Utrecht. Hij is gespecialiseerd in bestuursrechtelijke schadevergoeding en treedt
regelmatig op als voorzitter van adviescommissies inzake nadeelcompensatie. Mr. ir. F.A.
Linssen is eveneens advocaat bij Van Benthem & Keulenin het team bestuursrechtelijke
schadevergoeding. Zij treedt regelmatig op als advocaat in nadeelcompensatiezaken en als
medewerker en secretaris van diverse schadeadviescommissies. De auteurs danken Remko
Vos voor het meelezen en al het ondersteunend werk.

2. Zie voor een betrekkelijk recent overzicht van de stand van zaken B.J. van Ettekoven e.a.,
‘Overheidsaansprakelijkheid anno 2013: de stand van de rechtsontwikkeling’, O&A 2013/
32.
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Hoewel in het Nederlandse rechtssysteem nog steeds het uitgangspunt is dat een
ieder zijn eigen schade draagt, weten ook in Nederland bedrijven en burgers die
schade lijden de weg naar de overheid snel te vinden. Nadeelcompensatie biedt
daarbij een extra mogelijkheid, in gevallen waarin de overheid in beginsel niets
te verwijten valt. Bekende voorbeelden zijn schadeclaims wegens waardever-
mindering van een woning als gevolg van een ongunstige verandering van het
planologisch regime (planschade), schade door het (rechtmatig) intrekken van
een vergunning (denk aan de Kokkelvissers op de Waddenzee),3 doch ook
schade door het rechtmatig verlenen van een vergunning (het toestaan van
gasboringen van de NAM!).

In deze bijdrage komen allereerst de verschillende verschijningsvormen van
nadeelcompensatie aan de orde. Vervolgens worden de materiële criteria voor
toekenning van een nadeelcompensatieclaim behandeld, waarbij aandacht zal
worden besteed aan de stroom van jurisprudentie en de nieuwe regelgeving
over het normaal maatschappelijk risico die onlangs is verschenen. Vervolgens
zal worden ingegaan op de nieuwe Wet nadeelcompensatie en schade bij
onrechtmatige besluiten. Daarbij zal tevens de huidige stand van zaken en de
toekomstige regeling omtrent de vraag welke rechter bevoegd is van de
nadeelcompensatieclaim kennis te nemen, worden besproken. Tot slot zal
aandacht worden besteed aan enkele bijzondere aspecten die van belang zijn
voor de curator in faillissement die met nadeelcompensatie wordt geconfron-
teerd. Daarbij zal aandacht worden besteed aan de rol van het draagkrachtbe-
ginsel en enkele procedurele aspecten voor tijdens de faillietverklaring lopende
nadeelcompensatieclaims.De bijdrage eindigt met een aantal samenvattende
conclusies.

Verschijningsvormen van nadeelcompensatie
De term nadeelcompensatie wordt wel gebruikt als verzamelnaam voor schade
als gevolg van rechtmatig overheidshandelen. Er zijn echter verschillende
vormen waarin dergelijke schade zich kan voor doen, waarbij de schade-
beoordeling en procedure niet altijd gelijk zijn.

Zo wordt wel onderscheid gemaakt tussen wettelijke nadeelcompensatie (op
de wet gebaseerd) en buitenwettelijke nadeelcompensatie. Daarnaast kan kan
ook het onzuivere schadebesluit niet onbesproken blijven.

3. Op het openstellen van de nadeelcompensatieregeling voor de Kokkelvissers is in de
literatuur stevige kritiek geuit: zie o.a. Ch.W. Backes & J.E. Hoitink, ‘Geen schadevergoe-
ding voor risico’s die inherent zijn aan ontplooide activiteiten’, O&A 2007/27. Uiteindelijk
werden de nadeelcompensatieverzoeken van de vissers afgewezen: zie ABRvS 27 april
2011, AB 2011/150 en 151.

Mr. F.A. Mulder en mr. ir. F.A. Linssen
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Wettelijke nadeelcompensatie
Het bekendste voorbeeld van wettelijke nadeelcompensatie is planschade,
gebaseerd op artikel 6.1 Wro. Dit betreft schade die uitsluitend wordt veroor-
zaakt door een van de in artikel 6.1 Wro genoemde planologische maatregelen.
De schadeberekening bij planschade kent een van (algemene) nadeelcompen-
satie afwijkende systematiek, doordat bij de bepaling van de omvang van het
nadeel niet wordt uitgegaan van de feitelijke situatie doch een planvergelijking
wordt gemaakt op basis van de maximale invulling van de planologische
situatie voor en na de schadeveroorzakende wijziging.

Naast planschade bestaan op dit moment nog tientallen andere wettelijke
nadeelcompensatieregelingen, die alle hun grondslag vinden in het zogenaamde
égalitébeginsel (het rechtsbeginsel van gelijkheid voor de openbare lasten).4

Kenmerkend voor alle regelingen is dat niet de volledige schade wordt vergoed
doch slechts dat deel van de schade dat boven het normaal maatschappelijk
risico uitkomt. Naast de regelingen opgenomen in bijzondere wetten, zoals de
Waterwet en de Wet Milieubeheer, hebben de meeste (lagere) overheden een
eigen nadeelcompensatieverordening of -regeling.5 Bekend is de Beleidsregel
nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu 2014 (voorheen bekend als de
Regeling nadeelcompensatie Verkeer en Waterstaat 1999)6 die van toepassing
is op bijvoorbeeld de aanleg en verbreding van rijkswegen.

Buitenwettelijke nadeelcompensatie
Tegenover de op wet of beleidsregels gebaseerde nadeelcompensatie bestaat
ook de mogelijkheid om nadeelcompensatie te claimen op grond van een
rechtmatig overheidsbesluit of een rechtmatige overheidshandeling, zonder dat
een beleidregel of verordening bestaat waaronder het besluit of de handeling
kan worden gebracht. Het in de inleiding genoemde voorbeeld van de claim van
de Kokkelvissers naar aanleiding van de intrekking/beperking van hun vis-
rechten op de Waddenzee betreft zo’n geval. Procedureel is daarbij van belang

4. In de Memorie van Toelichting op de recente wetswijziging van 28 maart 2013 tot wijziging
van de Crisis- en herstelwet en diverse andere wetten wordt gesteld dat sinds de wijziging
van de Wro per 1 juli 2008, ook aan de planschaderegeling het égalitébeginsel ten grondslag
ligt. Onder de WRO (oud) was de heersende mening dat de planschaderegeling, anders dan
andere nadeelcompensatie, meer op het rechtszekerheidsbeginsel was gebaseerd. Dit had
onder meer tot gevolg dat geen aftrek voor normaal maatschappelijk risico werd toegepast.
Planschade week in zoverre duidelijk af van andere nadeelcompensatie.

5. Zie bijvoorbeeld de Algemene Verordening Nadeelcompensatie van de gemeente Amster-
dam, Gemeenteblad 2012, afd. 3A, nr. 19/68.

6. Stcrt. 1999, 172; Stcrt. 2014, 16584.
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dat een door de overheid naar aanleiding van een dergelijke claim genomen
besluit alleen bij de bestuursrechter kan worden aangevochten indien het
schadeveroorzakende besluit zelf ook voor bestuursrechtelijke rechtsmiddelen
open stond.7 Gaat het om feitelijk handelen dan zal de belanghebbende nu nog
naar de civiele rechter moeten gaan. Daarbij moet dan de stelling worden
ingenomen dat sprake is van een onrechtmatige daad van de overheid indien het
op zich zelf rechtmatig handelen niet geflankeerd wordt met nadeelcompensa-
tie. Met de inwerkingtreding van het hoofdstuk nadeelcompensatie van de
elders in dit artikel behandelde Wet nadeelcompensatie en onrechtmatige
besluiten zal dit gaan veranderen.8

Onzuiver schadebesluit
In het kader van de behandeling van de verschijningsvormen van nadeelcom-
pensatie mag niet onbehandeld blijven de nadeelcompensatie die wordt ge-
claimd in samenhang met het bezwaar tegen het schadeveroorzakende besluit
(het zogenaamde onzuivere schadebesluit). In het kader van een te nemen
besluit dient de overheid immers artikel 3:4 lid 2 Awb in acht te nemen. Dit
artikel bepaalt dat de voor een of meer belanghebbenden nadelige gevolgen van
een besluit niet onevenredig mogen zijn in verhouding tot de met het besluit te
dienen doelen. De vraag rijst dan in hoeverre de overheid de schadelijke
gevolgen van een besluit in het kader van het nemen van dat besluit al dient te
compenseren. Uit de jurisprudentie van de bestuursrechter blijkt dat als
hoofdregel heeft te gelden dat de overheid een ‘knip’ mag aanbrengen door
het schadebesluit van het schadeveroorzakende besluit te ontkoppelen. Dat wil
zeggen dat een schadeveroorzakend besluit in de meeste gevallen rechtmatig
kan worden genomen met verwijzing naar de mogelijkheid om (in een aparte
procedure) een zuiver nadeelcompensatiebesluit te vragen.9 Het onzelfstandig

7. ABRvS 6 mei 1997, AB 1997/229 (Van Vlodrop).
8. Artikel 4:126 Awb. Zie ook de Memorie van Toelichting bij de Wet nadeelcompensatie en

schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten, Kamerstukken II 2010/11, 32 621, nr. 3,
p. 15.

9. Dit is ook het uitgangspunt bij de codificatie van het égalitébeginsel in de Awb: zie
Kamerstukken II 2010/11, 32 621, nr. 3, pp. 9-10; zie in de jurisprudentie recentelijk ABRvS
6 augustus 2014, ECLI:NL:RVS:2014:2943. Het ging om een waterleiding die door een
reconstructie van een weg verlegd moest worden. De vergunning van de leidingbeheerder
werd daartoe ingetrokken, door de gemeente Rotterdam. De Afdeling overweegt dat niet was
gebleken of aannemelijk gemaakt dat de schade als gevolg van het besluit zodanig groot was
dat deze zonder dat daarvoor compensatie wordt geboden aan het nemen van het besluit in
de weg staat. De Afdeling stelt voorts als voorwaarde dat een reële mogelijkheid bestaat om
nadeelcompensatie voor onevenredige schade te krijgen die niet anderszins is verzekerd.
Aan dit criterium was voldaan door een door de gemeente in een beleidsregel vastgelegde
‘Verlegregeling’.
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schadebesluit (een besluit waarin de compensatie van de schade onderdeel
uitmaakt van het schadeveroorzakende besluit) verliest dus aan belang, doch
bestaat nog wel: mocht bij het nemen van het schadeveroorzakende besluit op
voorhand duidelijk zijn dat ernstige schade ontstaat, dan kan dit met zich
meebrengen dat dit besluit, gezien artikel 3:4 lid 2 Awb, niet rechtmatig kan
worden genomen, zonder direct in het kader van dat besluit de schade te
vergoeden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij intrekking van een beguns-
tigende beschikking10 of bij ernstige geluidshinder.11

Uit het voorgaande volgt dat indien een schadeveroorzakend besluit zonder een
daaraan gekoppelde schadevergoeding de toets van artikel 3:4 lid 2 Awb
doorstaat, nog wel degelijk sprake kan zijn van onevenredige schade op grond
van het égalitébeginsel en dus een recht op nadeelcompensatie. De belangheb-
bende kan daartoe – nadat het schadeveroorzakende besluit onherroepelijk is
geworden – een zuiver nadeelcompensatiebesluit uitlokken. Daarbij is het niet
noodzakelijk om eerst het schadeveroorzakende besluit aan te vechten.12

Materiële criteria voor toekenning van nadeelcompensatie
Zoals gezegd is de grondslag voor toekenning van nadeelcompensatie gelegen
in het égalitébeginsel. In de Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en
Milieu 2014 is het recht op nadeelcompensatie omschreven in artikel 2 lid 1, dat
als volgt luidt:

“De minister kent degene die schade lijdt of zal lijden als gevolg van de
rechtmatige uitoefening door of namens de minister van een aan het
publiekrecht ontleende bevoegdheid of taak, op verzoek een vergoeding
toe, voor zover de schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste
behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende
anderszins is verzekerd.”

10. Zie bijvoorbeeld CBb 27 juni 2008, AB 2008/282; zie voorts W. den Ouden & M.K.G.
Tjepkema, ‘Schadevergoeding bij intrekking van begunstigende beschikkingen’, O&A
2010/78, p.152.

11. Zie bijvoorbeeld ABRvS 24 maart 2010, LJN BL8732: het Tracébesluit mocht van de
Afdeling niet worden genomen, zonder toekenning van een vergoeding voor geluids-
reducerende maatregelen.

12. Het verzoek wordt dan dus niet aan artikel 3:4 lid 2 Awb, doch aan het égalitébeginsel
getoetst; zie bijv. ABRvS 29 november 2006, LJN AZ3259.
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In andere (wettelijke) nadeelcompensatieregelingen en in de toekomstige Wet
Nadeelcompensatie zijn soortgelijke bepalingen opgenomen.13

Over het algemeen kan uit de regelingen worden afgeleid dat een aanspraak op
nadeelcompensatie bestaat als is voldaan aan de volgende materiële criteria:
A. de gestelde schadeoorzaak kan (op zichzelf) als rechtmatig overheids-

handelen gekwalificeerd worden en valt binnen de rechtmatige uitoefening
van een aan het publiekrecht ontleende bevoegdheid van het bestuursor-
gaan;

B. er bestaat een causaal verband tussen de geleden schade en het rechtmatige
overheidshandelen;

C. er is sprake van onevenredige – buiten het normaal maatschappelijk risico
of normaal ondernemersrisico – vallende schade;

D. er is sprake van schade die in belangrijke mate afwijkt van schade die op
een ieder drukt, dan wel van schade die op een naar verhouding gering
aantal natuurlijke of rechtspersonen die in een vergelijkbare positie
verkeren drukt (het vereiste van een speciale last);

E. er is geen sprake van risicoaanvaarding;
F. de schade is niet anderszins verzekerd, bijvoorbeeld in de vorm van

aankoop of onteigening.

Daarnaast zijn er een aantal andere aspecten die een rol spelen bij het recht op
schadevergoeding, die vooral zien op de omvang van de schadevergoeding en
vergoeding van gemaakte kosten (G). Van belang is dat een schadebeperkings-
plicht bestaat en redelijke kosten van maatregelen ter voorkoming of beperking
van schade voor vergoeding in aanmerking komen. Hetzelfde geldt voor
deskundigenkosten, mits deze aan de dubbele redelijkheidstoets voldoen.
Wettelijke rente komt over het algemeen voor vergoeding in aanmerking vanaf
indiening van het verzoek. Vloeit uit de schadeoorzaak ook voordeel voort dan
wordt dit met de schade verrekend. In het hierna volgende worden de criteria
kort behandeld, zo mogelijk mede op basis van actuele jurisprudentie.

A. Rechtmatig overheidshandelen binnen aan publiekrecht ontleende bevoegd-
heid

Dit criterium bepaalt de reikwijdte van de aansprakelijkheid. Het gaat uitslui-
tend om de gevolgen van rechtmatig handelen van de overheid. De aanspra-
kelijkheid ziet dus niet op de gevolgen van onrechtmatig handelen of
toerekenbare tekortkoming van de overheid. Deze onderwerpen worden

13. Zie bijvoorbeeld artikel 2 lid 1 Algemene Verordening Nadeelcompensatie gemeente
Amsterdam; artikel 4:126 lid 1 Awb.
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beheerst door het civiele recht. Het criterium brengt met zich mee dat pas een
besluit omtrent nadeelcompensatie kan worden genomen nadat de gestelde
schadeoorzaak rechtens onaantastbaar (onherroepelijk) is geworden. Op dat
moment staat immers pas vast dat de schadeoorzaak als rechtmatig gekwalifi-
ceerd kan worden. Indien een besluit van de overheid als schadeoorzaak wordt
aangewezen zal de vraag of dit als rechtmatig kan worden gekwalificeerd over
het algemeen geen problemen opleveren. Indien het besluit niet is aangevochten
wordt het geacht rechtmatig te zijn en kan nadeelcompensatie aan de orde zijn.
Hetzelfde geldt indien tevergeefs rechtsmiddelen zijn ingesteld. Is het besluit
door de bestuursrechter vernietigd dan is daarentegen sprake van een onrecht-
matige overheidsdaad,14 zodat de schadelijke gevolgen niet via nadeelcompen-
satie gecompenseerd kunnen worden. Moeilijker kan dit liggen bij feitelijk
overheidshandelen. Het is immers de burgerlijke rechter die uitmaakt of een
handeling onrechtmatig is of niet. Daarbij is niet altijd duidelijk of de
belanghebbende zich op onrechtmatig of op rechtmatig handelen beroept.
Alvorens nadeelcompensatie te kunnen toekennen zal de overheid zich daar
eerst een oordeel over moeten vormen.15 Gaat het om feitelijk handelen van de
overheid dan zal dat handelen ook moeten hebben plaatsgevonden binnen een
aan het publiekrecht ontleende bevoegdheid. Puur privaatrechtelijk handelen
van de overheid valt dus ook buiten de reikwijdte van de aansprakelijkheid en
kan niet tot toewijzing van een nadeelcompensatieclaim leiden.16

B. Causaal verband

Het criterium causaal verband wijkt niet af van het vereiste causale verband bij
civielrechtelijke aansprakelijkheid. De aard van de aansprakelijkheid speelt
daarbij wel een rol bij de toerekening van de schade. Het betreft immers een
schuldloze aansprakelijkheid zodat schade minder snel wordt toegerekend dan
bij vormen van aansprakelijkheid waarbij schuld wel een vereiste is. De
bestuursrechter eist daarom een rechtstreeks causaal verband tussen het schade-
veroorzakend handelen en de schade. Zo bestaat geen aanspraak op nadeel-
compensatie indien de schade voortvloeit uit opzegging van een contract, ook

14. HR 31 mei 1991, AB 1992/290 (Van Gog/Nederweert); zie voorts HR 23 december 2011,
JOR 2012/49 over de herroeping van een besluit naar aanleiding van een bezwaarschrift: dan
kan afhankelijk van de gronden waarop het besluit wordt herroepen eveneens sprake zijn
van een onrechtmatige daad.

15. Het bijvoorbeeld om overschrijding van geluidsnormen, dan is sprake van onrechtmatig
handelen en kan daarvoor geen nadeelcompensatie worden toegekend: zie bijvoorbeeld
ABRvS 16 november 2005, LJN AU6201 (HSL).

16. Zo zal voor de rechtmatige opzegging door de overheid van een huurovereenkomst geen
nadeelcompensatie kunnen worden geclaimd.
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niet indien die opzegging door het (rechtmatig) overheidshandelen is geïn-
itieerd.17

Het is in eerste instantie de belanghebbende die dit causaal verband dient aan
te tonen.18 Daarbij kan een spanningsveld ontstaan met de uit de Awb
voortvloeiende plicht van de overheid om voor de totstandkoming van een
besluit voldoende informatie te vergaren.19 Relevant in dit verband is dat de
overheid zich bij toekenning van nadeelcompensatie doorgaans laat adviseren
door een adviescommissie. Het komt regelmatig voor dat de belanghebbende
tegenover de adviescommissie stellingen inneemt die uitsluitend via deskundi-
genonderzoek kunnen worden geverifieerd. Te denken valt aan de stelling dat
geluidsoverlast door de verbreding van een weg of de aanleg van een nieuwe
landingsbaan is toegenomen. Het zal over het algemeen de overheid zijn die
gegevens en onderzoeken hierover kan (en moet) aanleveren. Maar hoe om te
gaan met de situatie dat geen onderzoeken voorhanden zijn? Moet de overheid
ten aanzien van alle – eventueel ook minder aannemelijke – stellingen
onderzoek doen of kan worden verwezen naar de jurisprudentie van de
bestuursrechter dat de verzoeker tot nadeelcompensatie zelf het causaal verband
tussen het gestelde nadeel en de schadeoorzaak dient aan te tonen? Op deze
vraag valt geen eenduidig antwoord op te geven. Het betreft een grijs gebied,
waarbij, de mate van aannemelijkheid van de stellingen van verzoeker een rol
speelt,maar ook de vraag hoeveel kosten en inspanningen met een onderzoek
door de overheid gepaard zouden gaan.

In het kader van het causaal verband is tot slot relevant dat bij schade als
gevolg van rechtmatige besluiten, als peildatum voor de bepaling van de schade
heeft te gelden de datum waarop het besluit rechtskracht heeft gekregen en dus
inwerkingtreding is getreden.20 .Die datum kan dus liggen al voor dat het
besluit onherroepelijk is. Een besluit kan immers al nadelige effecten hebben
voor dat het rechtens onaantastbaar is, Schade die is ontstaan vóór de datum van
inwerkingtreding van het besluit komt niet voor vergoeding in aanmerking.21

17. ABRvS 9 juni 2004, LJN AP1102: “Het feit dat de HSL-Zuid wordt aangelegd met het oog
op het algemeen belang en het gaat om schadevergoeding naar aanleiding van rechtmatige
daad, rechtvaardigt dat sprake dient te zijn van een rechtstreeks causaal verband tussen het
schadeveroorzakend handelen en de schade.” Zie ook ABRvS 13 februari 2008, LJN
BC4221.

18. Zie bijvoorbeeld ABRvS 26 november 2003, LJN AN8835.
19. Artikel 3:2 Awb.
20. ABRvS 15 januari 2003, AB 2003/121.
21. Dit kan tot onbillijke resultaten leiden, omdat een besluit vaak al voor de inwerking-

treding zijn schaduw vooruit werpt. De jurisprudentie hierover laat tot dusver niet of
nauwelijks ruimte voor vergoeding van schaduwschade. Zie over de schaduwschadepro-
blematiek onder meer M.K.G. Tjepkema, Nadeelcompensatie op basis van et égalitébe-
ginsel. Een onderzoek naar nationaal, Frans en Europees recht (diss. Leiden), Deventer:
Kluwer 2010, pp. 319-321.
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De datum van onherroepelijkheid van het besluit blijft voor de nadeelcompen-
satiepraktijk wel van belang. Een nadeelcompensatiebesluit kan pas worden
genomen nadat het schadeveroorzakende besluit onherroepelijk is; pas dan staat
immers vast dat het besluit niet meer vernietigd kan worden en een claim ter
zake in het kader van de rechtmatige overheidsdaad moet worden geplaatst.22

C. Buiten het normaal maatschappelijk risico

Om voor nadeelcompensatie in aanmerking te komen moet de schade die het
gevolg is van het rechtmatig overheidshandelen het normaal maatschappelijk
risico (of voor ondernemers ook wel genoemd het normaal ondernemersrisico)
overstijgen. Dat kan betekenen dat de schade in het geheel niet voor vergoeding
aanmerking komt (indien de schade het normaal maatschappelijk risico niet
overstijgt), doch ook dat slechts een gedeelte van de schade wordt vergoed. De
gedachte hierachter is dat een ieder een zeker nadelig effect van het overheids-
handelen, dat immers het algemeen belang dient, dient te ondergaan.

De vraag of de gevolgen van rechtmatige overheidsbesluiten en rechtmatig
overheidshandelen buiten het normaal maatschappelijk risico vallen, moet
volgens vaste jurisprudentie van de Hoge Raad23 en de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State24 worden beantwoord met inachtneming van
alle omstandigheden van het geval, waaronder de aard van de overheidshande-
ling en de aard en omvang van de toegebrachte schade. Daarbij speelt ook het
gewicht van het met de overheidshandeling gediende belang een rol, de
voorzienbaarheid van de handeling en de gevolgen voor de benadeelde. Uit
de jurisprudentie blijkt verder dat geringe schade, enig ongemak en enige
hinder inherent zijn aan deelname aan het maatschappelijk verkeer.25 Dergelijk
nadeel blijft geheel voor rekening van de burger of onderneming.

Het normaal maatschappelijk risico wordt in de praktijk tot uitdrukking
gebracht via een korting op de schade, het toepassen van een drempel, of een
combinatie van beide. Het onderwerp is momenteel uiterst actueel en levert een
veelheid van literatuur en jurisprudentie op.26 Bij planschade was, anders dan
bij andere vormen van nadeelcompensatie, tot 2008 een aftrek wegens normaal
maatschappelijk risico niet aan de orde. Met de wijziging van de Wro per 1 juli
2008 is ook bij deze specifieke vorm van nadeelcompensatie het normaal

22. Zie tevens ABRvS 15 januari 2003, AB 2003/121.
23. HR 17 december 2004, AB 2006/41.
24. Zie bijvoorbeeld ABRvS 18 maart 2009, LJN BH6353.
25. Zie o.a. ABRvS 7 juni 1995, BR 1996/234 (Zevenbergen).
26. Zie o.a. voor een uitgebreid overzichtsartikel B.P.M. van Ravels, ‘Hoe groot is het normale

maatschappelijke risico’, NTB 2014/2.

Nadeelcompensatie

43



maatschappelijk risico geïntroduceerd.27 Ook dit heeft tot een aanzienlijke
productie van rechtspraak en literatuur geleid.28 Conclusie uit alle ontwikke-
lingen is dat bij het toepassen van drempels en kortingen door overheden en
adviescommissies nog steeds veel verschillende varianten en percentages
worden toegepast, waardoor de voorspelbaarheid van de toe te passen kortingen
(en daarmee de toe te kennen bedragen) voor de rechtzoekende gering is. Zowel
de bestuursrechter als de overheid proberen verbetering te brengen in de
uniformiteit en voorspelbaarheid, maar het blijft weerbarstige materie, die nu
eenmaal sterk afhankelijk is van de concrete omstandigheden. De bestuurs-
rechter stelt steeds hogere eisen aan de overheid voor de motivering van de
toegepaste kortingen en drempels.29 Daarbij geldt: hoe groter het gedeelte van
de schade is dat voor rekening van de belanghebbende blijft, hoe zwaarder de
motiveringseisen.30 Voor de praktijk is van groot belang dat de Afdeling
bestuursrechtspraak in de zogenaamde Wouwse Tol uitspraak voor het eerst
expliciet heeft bepaald dat bij het hanteren van een omzetdrempel ook naar het
type onderneming moet worden gekeken. Zo zal toepassen van een drempel-
waarde van 15% van de gemiddelde jaaromzet, afhankelijk van de kosten-
structuur(vaste vs. variabele kosten) en de verhouding tussen kosten en omzet,
bij het ene type onderneming (bijvoorbeeld een tankstation) tot een heel ander
schadebedrag leiden dan voor ee ander type onderneming (bijvoorbeeld een
wegrestaurant).31 In een poging meer duidelijkheid te scheppen heeft de
Minister van I&M medio 2014 nieuw beleid over de invulling van het normaal
maatschappelijk risico en normaal ondernemersrisico bij tijdelijke schade door
infrastructurele maatregelen gepubliceerd.32 In de beleidsregel is het reeds lang
bestaande beleid van de Minister van I&M vastgelegd om bij reguliere
infrastructurele maatregelen een drempelwaarde toe te passen van 15%
van de normomzet, dan wel normkosten op jaarbasis. Dat betekent dat de

27. Zie artikel 6.2 lid 1 en artikel 6.2 lid 2 Wro.
28. M. Hildebrant, ‘Het normale maatschappelijke risico: zonder meer 2%?’, StAB 2014/2 J.H.J.

van Erk,C.M.L. van der Lee, Planschade en normaal maatschappelijk risico: is 2% de norm?,
TBR 2013/80; C.M.L. van der Lee, ‘Kroniek van het planschaderecht onder de Wet
ruimtelijke ordening (deel 1 en 2)’, NTB 2014/21 en NTB 2014/38.

29. Zie recentelijk ABRvS 28 mei 2014, ECLI:NL:RVS:2014:1868; ABRvS 9 april 2014, BR
2014/73 en ABRvS 8 mei 2013, ECLI:NL:RVS:2013:BZ9769, waarin de motivering van de
drempelpercentages voor het normaal maatschappelijk risico bij de Afdeling geen genade
vond en de Afdeling zelf nieuwe percentages vaststelde.

30. ABRvS 30 mei 2012, LJN BW6926; ABRvS 5 december 2012, LJN BY5105.
31. Zie de uitspraken inzake de Wouwse Tol (ABRvS 5 december 2012, ECLI:NL:RVS:2012:

BY5105 en ABRvS 28 mei 2014, ECLI:NL:RVS:2014:1868); zie ook de annotatie van H.J.
Breeman en L.M. van Muetstege in BR 2014/97.

32. Besluit Minister van Infrastructuur en Milieu van 10 juni 2014 tot wijziging van de
beleidsregel Regeling nadeelcompensatie Verkeer en Waterstaat 1999 in verband met een
nadere invulling van het normaal maatschappelijk risico en normaal ondernemersrisico,
Stcrt. 2014, 16584.
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ondernemer slechts in aanmerking komt voor nadeelcompensatie als sprake is
van een omzetverlies (of kostenstijging) van meer dan 15%. Overstijgt de
omzet of kostenderving dit percentage dan wordt de totale schade berekend,
waarop dan weer een kortingspercentage wordt gehanteerd.33 Is de infrastruc-
turele maatregel, naar aard, duur of voorzienbaarheid bijzonder dan wel
uitzonderlijk dan kan de Minister een lager drempelpercentage dan 15%
toepassen.34 Hetzelfde geldt indien de verzoeker tot nadeelcompensatie aan-
toont dat toepassing van het reguliere drempelpercentage van 15 in zijn
specifieke geval onredelijk uitpakt en lijdt tot voor hem onevenredige schade.35

De nieuwe regeling van de Minister van I&M, die ook de algemene regel
vastlegt dat schade lager dan duizend euro in ieder geval onder het normaal
maatschappelijk risico valt,36 heeft grote relevantie voor de nadeelcompensa-
tiepraktijk, maar betreft slechts een van de talloze regelingen. Zo hanteert de, ook
veel toegepaste, Nadeelcompensatieverordening van de gemeente Amsterdam
weer een geheel andere systematiek en andere percentages.37 Ook bij planschade
worden door afzonderlijke gemeenten allerhande kortingpercentages gehanteerd,
waarbij gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om af te wijken van het in
artikel 6.2 lid 2Wro opgenomen forfait van 2%38 Recentelijk heeft de Afdeling in
een drietal uitspraken over waardevermindering van woningen, bij schadeoor-
zaken, die op zichzelf genomen als normale maatschappelijke ontwikkeling
kunnen worden beschouwd, het toepassen van een drempel van 5% van de
waarde van de woning aanvaardbaar geacht.39

33. Artikel 3a lid 4 van de Beleidsregel.
34. Artikel 3a lid 2 van de Beleidsregel.
35. Artikel 3a lid 3 van de Beleidsregel en de toelichting daarop.
36. Artikel 3 lid 2 van de Beleidsregel.
37. Blijkens artikel 2 lid 3 van de Verordening wordt met betrekking tot het normaal onder-

nemersrisico een vaste drempel van 8% van de gemiddelde jaaromzet gehanteerd.
38. Artikel 6.2 lid 2 Wro bepaalt dat bij indirecte planschade in de vorm van inkomstenderving

2% van het inkomen, en bij schade in de vorm van waardevermindering 2% van de waarde
van de onroerende zaak voor het ontstaan van de schade, in ieder geval onder het normaal
maatschappelijk risico valt. De Afdeling heeft inmiddels bevestigd dat de wet zo moet
worden uitgelegd dat op grond van artikel 6.2 lid 1 en 2, ook hogere percentages kunnen
worden vastgesteld, of de schade zelfs geheel onder het normaal maatschappelijk risico kan
vallen. Zie o.a. ABRvS 29 februari 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BV7254; ABRvS 5 septem-
ber 2012, ECLI:RVS:2012:BX6492; ABRvS 15 mei 2013, ECLI:NL:RVS:2013:CA0151;
ABRvS 12 juni 2013, ECLI:RVS:2013:CA2858; ABRvS 13 november 2013, ECLI:NL:
RVS:2013:1895.

39. ABRvS 19 februari 2014, ECLI:NL:RVS:2014:572 (Schiphol/LVB 2008); ABRvS 9 april
2014, ECLI:N:RVS:2014:1198 (Kustwerken Noordwijk) en ABRvS 2 juli 2014, ECLI:NL:
RVS:2014:2396 (Dijkverhoging Voorhavens Terneuzen).
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Al met al zal de stroom aan actuele jurisprudentie over het normaal
maatschappelijk risico40 naar verwachting voorlopig nog even niet opdrogen.
De overheid zal de omvang van het gedeelte van de schade dat voor rekening
van betrokkene blijft goed en uitgebreid moeten motiveren. Zo niet, dan liggen
er goede kansen voor een succesvol bestuursrechtelijk beroep.

D. Speciale last

Als vereiste voor toekenning van nadeelcompensatie geldt voorts dat de schade
niet alleen buiten het normaal maatschappelijk risico moet vallen, maar tevens
op een beperkte groep burgers of instellingen drukt. Het égalitébeginsel zou
immers worden doorbroken indien de schade bij een dergelijke kleine groep
terecht zou komen, terwijl anderen in een min of meer gelijke positie niet
getroffen worden. De speciale last is niet in alle gevallen volledig los te zien
van het normaal maatschappelijk risico en daarmee als volledig zelfstandig
criterium te onderscheiden.41 In het verleden heeft de Hoge Raad wel
uitgesproken dat geen sprake van onevenredig nadeel kan zijn indien het een
grote groep personen betreft.42 In recente jurisprudentie ligt de nadruk minder
op dit vereiste en meer op het normaal maatschappelijk risico.43

E. Risicoaanvaarding

Een volgend vereiste voor het verkrijgen van nadeelcompensatie is de eis dat
geen sprake is van risicoaanvaarding. Daarbij wordt onderscheid gemaakt
tussen actieve en passieve risicoaanvaarding.

Actieve risicoaanvaarding kan aan de verzoeker om nadeelcompensatie
worden tegengeworpen indien op het tijdstip dat hij investeerde in het geschade
belang (bijvoorbeeld de aankoop van een woning die door het rechtmatig
overheidshandelen in waarde is gedaald) voorzienbaar was dat de schadeoor-
zaak zou optreden. De schade komt dan voor zijn eigen risico. Deze concrete
voorzienbaarheid moet worden onderscheiden van de algemene (abstracte)
voorzienbaarheid die een rol speelt bij het normaal maatschappelijk risico.
Zo oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak in een planschadezaak expliciet

40. Veel belangstelling is er geweest voor de uitspraken inzake de Wouwse Tol (ABRvS
5 december 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BY5105 en ABRvS 28 mei 2014, ECLI:NL:
RVS:2014:1868) en de Hollandse Brug (ABRvS 10 juli 2013, ECLI:NL:RVS:2013:192
en ABRvS 11 december 2013, ECLI:NL:RVS:2013:2310).

41. Zie ook Tjepkema 2010, pp. 400-405.
42. HR 18 januari 1991, AB 1991, 241.
43. In de jurisprudentie van de bestuursrechter kwam het vereiste van de speciale last onder

meer aan de orde in CBB 5 december 2007, JB 2008/50; ABRvS 24 februari 2010, LJN
BL5333 (sluiting discotheek) en ABRvS 9 april 2008, JB 2008,125 (Schiphol).
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dat het feit dat een bepaalde planologische wijziging (het realiseren van
wooneenheden) voor de betrokkene tijdens de aankoop van de woning niet
concreet voorzienbaar was er niet aan in de weg behoeft te staan dat de
planologische maatregel in algemene zin in de lijn der verwachting lag en dus
de schade onder het normaal maatschappelijk risico valt.44 Voor het aannemen
van actieve risicoaanvaarding is voldoende dat op het moment van de investe-
ringsbeslissing de mogelijkheid van de schadeveroorzakende overheidsmaat-
regel in voldoende mate kenbaar was om hier bij de investeringsbeslissing
rekening te houden. Niet is dus vereist dat de schadeveroorzakende maatregel
tot in detail is uitgewerkt of dat de omvang van de gevolgen nauwkeurig kan
worden bepaald.45

Van passieve risicoaanvaarding is sprake indien de verzoeker tot nadeel-
compensatie heeft nagelaten te handelen, terwijl hij dit wel had moeten, althans
kunnen doen, omdat hij in voldoende mate rekening kon houden met de
mogelijkheid dat de situatie voor hem in ongunstige zin zou veranderen.46 Ook
dan komen de gevolgen van dit nalaten voor zijn eigen rekening en kan ter zake
geen nadeelcompensatie worden geclaimd. Te denken valt aan de situatie dat al
jaren voorzienbaar is dat bepaalde bouwmogelijkheden door een op handen
zijnde planologische wijziging zullen vervallen. Van de betrokkene mag dan
worden verwacht dat hij in die periode concrete pogingen onderneemt zijn
bouwplannen te realiseren.47

Om te kunnen spreken van voorzienbaarheid die leidt tot actieve of passieve
risicoaanvaarding moet sprake zijn van concrete beleidsvoornemens die open-
baar zijn gemaakt.48 Bij actieve risicoaanvaarding is de situatie ten tijde van het
aankoopmoment beslissend. Eventuele wijzigingen ten gunste van de verzoeker
tot nadeelcompensatie (tussendoor, dus na het aankoopmoment en voor de
schadeveroorzakende maatregel) zijn voor de bepaling van het nadeel niet
relevant.49

44. ABRvS 28 augustus 2013, ECLI:NL:RVS:2013:875 (Heiloo).
45. ABRvS 27 december 2006, LJN AZ5163; ABRvS 11 mei 200, BR 2001/228.
46. Zie bijvoorbeeld artikel 7 van de Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu

2014.
47. Zie in dit verband ABRvS 19 december 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BY6728.Het indienen

van zienswijzen tegen het nieuwe bestemmingsplan is geen concrete poging tot het
realiseren van bouwplannen die onder het nieuwe plan zijn komen te vervallen. Zie voorts
recentelijk ABRvS 13 augustus 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3005. Naast de beoordeling of
de ontwikkeling in de lijn der verwachting lag, dient het college ook te beoordelen of de
schade die deze normaal maatschappelijke ontwikkeling voor betrokkene tot gevolg heeft
onevenredig is.

48. ABRvS 17 oktober 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BY0372.
49. ABRvS 21 december 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BU8882 (bevestiging van de ‘Sevenum-

lijn’).
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F. Niet anderszins verzekerd

Een aanspraak op nadeelcompensatie bestaat slechts voor zover niet op andere
wijze in een redelijke vergoeding is of kan worden voorzien (het zogenaamde
subsidiariteitsvereiste). In alle nadeelcompensatieregelingen is dit beginsel
vervat met de zinsnede “en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende
anderszins is verzekerd”. Zo zal bijvoorbeeld waardevermindering van een
perceel grond door de aanleg van een infrastructureel werk over het algemeen
anderszins verzekerd zijn, indien de overheid de betreffende grond voor die
aanleg zal moeten onteigenen.50 Op grond van de Onteigeningswet is dan een
volledige schadeloosstelling verzekerd, zodat nadeelcompensatie niet meer aan
de orde kan zijn. Ook is het mogelijk dat de schade anderszins is verzekerd door
vergoeding in natura.51 Onder omstandigheden kan zelfs een subsidie er toe
leiden dat de schade anderszins is verzekerd.52 Wel zal duidelijk moeten zijn
dat de ‘andere’ vergoeding beoogt te voorzien in hetzelfde nadeel. Ratio van het
subsidiariteitsvereiste is immers dat dezelfde schade niet twee keer wordt
vergoed. Dit betekent ook dat voldoende zeker moet zijn dat het nadeel op
andere wijze wordt vergoed. Onvoldoende is dat slechts de mogelijkheid
daartoe bestaat. Zo mag de vergoeding van de schade op andere wijze niet
afhankelijk zijn van een toekomstig onzekere gebeurtenis.53

G. Overige materiële aspecten

Schadebeperking
Net als bij civielrechtelijke aansprakelijkheid bestaat ook bij aansprakelijkheid
op grond van rechtmatige overheidsdaad de verplichting tot schadebeperking.
Deze verplichting is mede gebaseerd op artikel 6:101 BW (eigen schuld) welk
artikel in het nadeelcompensatierecht van overeenkomstige toepassing kan
worden geacht.54 Gebrek aan vertoond initiatief om de schade te voorkomen
of te beperken kan leiden tot het geheel voor rekening van de getroffene blijven

50. Bijvoorbeeld Rb. Arnhem 27 maart 2008, LJN BH0116. Zie echter recentelijk ABRvS
16 juli 2014, ECLI:NL:RVS:2014:2613, waarin de Afdeling overwoog dat niet valt uit te
sluiten dat de planschadevergoedingsprocedure ten opzichte van de onteigeningsprocedure
aanvullende betekenis kan hebben. Het college had in dat geval onvoldoende draagkrachtig
gemotiveerd dat de tegemoetkoming in planschade volledig anderszins verzekerd was door
de onteigening.

51. Rb. Arnhem 19 juni 2003, LJN AG9390; ABRvS 25 juli 1994, BR 1995, p. 509.
52. ABRvS 3 september 2003, AB 2004/51.
53. ABRvS 25 februari 2009, LJN BH3961.
54. Zie onder meer Tjepkema 2010, pp. 343-348.
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van de schade.55 In de nadeelcompensatieregelingen is daartegenover altijd
opgenomen dat de redelijkerwijs gemaakte kosten van schadebeperking tot de
te vergoeden schade worden gerekend.

Verrekening voordeel
Ook artikel 6:100 BW is in het nadeelcompensatierecht van overeenkomstige
toepassing. Indien het schadeveroorzakende besluit of handelen van de over-
heid ook voordeel heeft opgeleverd dan mag dit worden verrekend. Daarbij
mag worden aangenomen dat de aard van de aansprakelijkheid (aansprakelijk-
heid buiten schuld) met zich meebrengt dat verrekening van voordeel eerder
redelijk is dan in gevallen waarin sprake is van schuldaansprakelijkheid. In
nadeelcompensatiejurisprudentie worden voordelen regelmatig toegerekend. Zo
kan een dijkversterking leiden tot waardevermindering van een woning door
verminderd uitzicht, maar kan deze weer wegvallen tegenover de uit de betere
beveiliging tegen water voortvloeiende waardevermeerdering.56 De vraag kan
worden gesteld of verrekening met voordeel in natura in alle gevallen redelijk
is. De betrokkene heeft immers over het algemeen niet om de maatregel of
planwijziging gevraagd.57

Het is ook mogelijk dat slechts een korting op de schade wegens genoten
voordeel wordt toegepast. Te denken valt bijvoorbeeld aan verrekening van
rente op vrijkomend kapitaal of vrijkomende arbeid.

Kosten deskundigenbijstand en wettelijke rente
Wettelijke rente komt over het algemeen voor vergoeding in aanmerking vanaf
de datum van indiening van het verzoek.58

Daarnaast kunnen kosten van rechtskundige bijstand voor vergoeding in
aanmerking komen, indien zowel het inroepen van de bijstand en de omvang
van de kosten als redelijk zijn te beschouwen. Daarbij speelt een belangrijke rol
dat de overheid, zoals gezegd, in de meeste gevallen zich over de nadeelcom-
pensatie laat adviseren door een onafhankelijke adviescommissie. Dit leidt er
toe dat de bestuursrechter over het algemeen van mening is dat het inschakelen
van deskundige bijstand bij de indiening van het verzoek tot nadeelcompensatie

55. CBB 8 juni 2000, LJN AU1256; ABRvS 21 mei 2003, LJN AF8955; Rb. Amsterdam
22 oktober 2007, LJN BB7619.

56. ABRvS 4 december 2002, AB 2003/91.
57. Zie recentelijk het opiniërend stuk van C.N.J. Kortmann, “Wraak voor de opgedrongen

verrijking”, O&A 2014/27.
58. Zie bijvoorbeeld artikel 11 Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu 2014.
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niet noodzakelijk is.59 De gedachte is dan dat de verzoeker om nadeelcom-
pensatie eerst maar eens het conceptadvies van de adviescommissie moet
afwachten. Kosten die worden gemaakt ter beoordeling van het conceptadvies
worden eerder als redelijkerwijs gemaakt beschouwd. Dat kan ook het geval
zijn indien een zienswijze tegen het conceptadvies niet tot bijstelling van het
advies heeft geleid.60 Indien de omvang van de geclaimde kosten onredelijk
hoog is, mag worden volstaan met een forfaitaire vergoeding.61 Indien de
werkelijke kosten wel redelijk zijn moeten zij echter integraal worden ver-
goed.62

Vorm van de vergoeding
In het nadeelcompensatierecht is net als in het civiele recht (artikel 6:103 BW)
hoofdregel dat de vergoeding wordt toegekend in geld. Het bestuursorgaan dat
de nadeelcompensatie toekent heeft de vrijheid om te kiezen voor een andere
wijze van compensatie, maar is daar niet toe gehouden.63

Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten
Uit het voorgaande blijkt dat het nadeelcompensatierecht wordt beheerst door
jurisprudentie en een groot aantal wettelijke regelingen, verordeningen en
beleidsregels. De wetgever de verscheidenheid aan regelingen willen inperken
met de nieuwe Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige
besluiten. Voor het nadeelcompensatierecht biedt de wet in titel 4.5 van de Awb
één regeling van de belangrijkste materiële en procedurele aspecten van
nadeelcompensatie. Daarbij worden de bestaande regelingen voor een belang-
rijk deel geharmoniseerd en geüniformeerd. In de memorie van toelichting op
de wet wordt gesteld dat na inwerkingtreding van de wet (onderdelen van)
bestaande nadeelcompensatieregelingen waarin procedurele en materiële regels
worden gegeven over vergoeding van schade wegens rechtmatig overheids-
handelen kunnen vervallen.64 De wet is dus bedoeld als exclusief kader voor
toekenning van nadeelcompensatie. Dat dit een (misschien wel te) ambitieuze
doelstelling is, blijkt wel uit het feit dat de wet al begin 2013 in de Eerste en

59. Zie voor een overzicht tot 2004: F.A. Mulder, ‘Kosten van deskundigen- en rechtsbijstand
bij planschade en nadeelcompensatie’, O&A 2004, pp. 101-108; Zie recenter: ABRvS 11 juli
2012, ECLI:NL:RVS:2012:PX1032.

60. Vlg. uitspraak vorige noot.
61. ABRvS 6 februari 2013, ECLI:NL:RVS:2013:BZ0755.
62. ABRvS 12 februari 2014, ECLI:NL:RVS:2014:450.
63. Anders Rb. Rotterdam 17 augustus 2001, LJN AD3934, maar gecorrigeerd door ABRvS

14 april 2004, JB 2004/207.
64. Kamerstukken II 2010/11, 32 621, nr. 3, p. 17 en p. 7.
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Tweede Kamer is aangenomen, doch het onderdeel nadeelcompensatie van de
wet nog niet inwerking is getreden en naar verwachting ook niet op korte
termijn in werking treedt.65 Het onderdeel nadeelcompensatie van de wet zal
pas in werking kunnen treden nadat voorzien is in aanpassing van de bijzondere
wetten. Op dit moment is de aanpassingswetgeving in de maak.66 Daarin
dienen lastige keuzes te worden gemaakt over het voortbestaan van bijzondere
nadeelcompensatieregelingen, waarbij met name de planschaderegeling in de
Wro een breinbreker is.67

Voor wat betreft de materiële criteria kan geconstateerd worden dat het
hiervoor omschreven kader volledig in de wet is gecodificeerd. Daarbij is artikel
4:126 Awb het belangrijkste artikel, omdat daarin het égalitébeginsel is ge-
codificeerd.68 Lezing van het artikel leert dat alle hierboven genoemde elementen
terugkomen. De regeling sluit ook in hoge mate aan bij de bestaande regelingen,
zoals de hiervoor geciteerde bepaling uit de Beleidsregel nadeelcompensatie

65. Het wetsvoorstel is op 29 januari 2013 aangenomen in de Eerste Kamer. Het onderdeel
schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten is reeds op 1 juli 2013 in werking getreden
(Stb. 2013,162).

66. Vooralsnog lijkt het te gaan om 19 formele wetten, waaronder de Boswet (artikelen 13 en 17),
de Flora- en faunawet (artikelen 28 en 84), de Gemeentewet (artikel 229), de Spoedwet
wegverbreding (artikel 17), de Tracéwet (artikel 20d), de Waterwet (artikel 7.14-7.17), de Wet
milieubeheer (art. 15.20 en 15.21) en de Wet ruimtelijke ordening (artikel 6.1 e.v.).

67. Zo werkt de planschaderegeling anders dan de beoogde regeling van de Wet nadeelcom-
pensatie, met een limitatieve lijst van schadeoorzaken. Het loslaten van deze lijst kan
vergaande consequenties hebben. Een ander lastig te overbruggen verschil betreft het eerder
in dit artikel genoemde systeem van schadeberekening bij planschade dat werkt met een
vergelijking van de maximale invulling van het oude en nieuwe planologische regime.
Zie hier over onder meer B.P.M. van Ravels, “De Wet nadeelcompensatie en de bijzondere
wettelijke regeling van tegemoetkoming in planschade”, O&A 2013/2.
Zie voorts het verslag van de VAR-studiemiddag over de Wet nadeelcompensatie van H.X.
Botter en T.W. Fransesen, NTB 2013/9.

68. Artikel 4:126 Awb luidt:”
“1. Indien een bestuursorgaan in de rechtmatige uitoefening van zijn publiekrechtelijke
bevoegdheid of taak schade veroorzaakt die uitgaat boven het normaal maatschappelijk
risico en die een benadeelde in vergelijking met anderen onevenredig zwaar treft, kent het
bestuursorgaan de benadeelde desgevraagd een vergoeding toe.
2. Schade blijft in elk geval voor de aanvrager voor zover:
a. hij het risico voor het ontstaan van de schade heeft aanvaard;
b. hij de schade had kunnen beperken, door binnen redelijke grenzen maatregelen te nemen,
die tot voorkoming of vermindering van de schade hadden kunnen leiden;
c. de schade anderszins het gevolg is van een omstandigheid die aan de aanvrager kan
worden toegerekend of
d.de vergoeding van de schade anderszins is verzekerd.
3. Indien een schadeveroorzakende gebeurtenis als bedoeld in het eerste lid tevens voordeel
voor de benadeelde heeft opgeleverd, wordt dit bij de vaststelling van de te vergoeden
schade in aanmerking genomen.
4. Het bestuursorgaan kan een vergoeding toekennen in een andere vorm dan betaling van
een geldsom."
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Infrastructuur & Milieu, en de betrekkelijk recent ingevoerde schaderegeling van
de Waterwet. Ook de hiervoor omschreven vergoedingen voor kosten van
schadebeperking, deskundige bijstand en wettelijke rente keren in de wet terug.69

De besproken jurisprudentie met betrekking tot de criteria zal haar gelding
behouden. Er zijn ook al gevallen bekend waarin de lagere bestuursrechter op
de invoering van artikel 4:126 Awb vooruitloopt.70

Naast materiële regels kent de nieuwe Wet nadeelcompensatie ook proce-
durele regels, minimale eisen van de aanvraag,71 de mogelijkheden tot
legesheffing,72 beslistermijnen en mogelijkheden tot inschakelen van advies-
commissies,73 en de verjaringstermijnen.74

Van belang is tot slot dat de nieuwe wet, anders dan in het aanvankelijke
wetsvoorstel, de zogenaamde formele connexiteitseis heeft losgelaten, hetgeen
grote consequenties heeft voor de bevoegdheidsverdeling tussen de burgerlijke
en bestuursrechter. Volgens het thans geldende recht is bestuursrechtelijk
beroep tegen een nadeelcompensatiebesluit, behoudens enkele uitzonderingen,
uitgesloten indien het schadeveroorzakend besluit of handelen niet bij de
bestuursrechter aanvechtbaar is (de zogenaamde eis van processuele connexi-
teit)75 Wanneer tegen de schadeoorzaak dus geen beroep openstaat bij de
bestuursrechter, dan is de burgerlijke rechter bevoegd. In de Wet nadeelcom-
pensatie is dit vereiste losgelaten en geldt als hoofdregel dat een nadeelcom-
pensatiebesluit aanvechtbaar is bij de bestuursrechter, ook indien de
schadeoorzaak niet bij de bestuursrechter kon worden aangevochten.76 Groot
voordeel van deze regeling is de duidelijkheid die voor de verzoekers om
nadeelcompensatie wordt geschapen. In het bestaande systeem komt het regel-
matig voor dat een burger of onderneming schade lijdt door bijvoorbeeld een
reconstructie in de binnenstad waarbij door de overheid zowel schadeveroor-
zakende besluiten worden genomen (die bij de bestuursrechter aanvechtbaar
zijn) als feitelijke handelingen worden verricht (die niet bij de bestuursrechter
aanvechtbaar zijn). Het (nu nog geldende) beginsel van processuele connexiteit
brengt dan mee dat het besluit over nadeelcompensatie voortvloeiend uit de

69. Artikel 4:129 Awb.
70. Rb. Midden-Nederland 15 januari 2013, ECLI:NL:RBMNE:2014:107.
71. Artikel 4:127 Awb.
72. Artikel 4:128 Awb.
73. Artikel 4:130 Awb.
74. Artikel 4:131 Awb: vijf jaar na bekendheid met schade en schadeveroorzakende gebeurtenis,

doch in ieder geval 20 jaar nadat schade is veroorzaakt. De termijn van vijf jaar vangt niet
aan nadat het schadeveroorzakende besluit onherroepelijk is.

75. ABRvS 6 mei 1997, AB 1997/229.
76. Artikel 8:6 lid 2 Awb; de sector bestuursrecht van de rechtbank is bevoegd. Een uitzondering

geldt alleen indien de schade is veroorzaakt door een besluit dat exclusief bij de bijzondere
bestuursrechter thuishoort, of een andere gespecialiseerde rechtbank bevoegd is. Dan geldt
de processuele connexiteitseis dus nog wel.
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schadeveroorzakende besluiten bij de bestuursrechter moet worden aangevoch-
ten. Voor zover de schade echter is toe te rekenen aan het feitelijk handelen van
de overheid moet een besluit hierover bij de burgerlijke rechter worden
bestreden.77 Nog afgezien van het feit dat de schade niet altijd goed valt te
scheiden is dit een uit oogpunt van rechtsbescherming onwenselijke situatie, die
met de inwerkingtreding van de nieuwe wet gelukkig tot het verleden zal
behoren.

Zoals gezegd laat de inwerkingtreding nog wel even op zich wachten. De
laatste berichten zijn dat wordt overwogen de inwerkingtreding te laten
samenvallen met de nieuwe Omgevingswet. Dat zou nog wel tot 2018 kunnen
duren.

Nadeelcompensatieclaims en faillissement
Hiervoor is het algemene kader van nadeelcompensatie behandeld. Dit kader
geldt voor ieder verzoek tot nadeelcompensatie, dus ook voor verzoeken
gedaan kort voor of tijdens faillissement. Specifiek ten aanzien van de relatie
tussen nadeelcompensatie en de curator en het insolventierecht zijn nog twee
onderwerpen van belang. Een materieel onderwerp (het draagkrachtbeginsel) en
een procedureel onderwerp (bij faillietverklaring reeds lopende nadeelcompen-
satieprocedures).

Draagkrachtbeginsel van invloed op nadeelcompensatie?
Het komt regelmatig voor dat een onderneming in financiële problemen is
gekomen door het – op zich zelf rechtmatig – handelen van de overheid
(bijvoorbeeld het intrekken van een vergunning of de afsluiting van een weg ten
behoeve van de aanleg van een infrastructureel werk). De vraag rijst dan of de
vermogenspositie en/of de draagkracht van een getroffene van invloed is op de
vraag of deze door rechtmatig overheidshandelen onevenredig is getroffen en
dus recht op nadeelcompensatie heeft

Uit oude jurisprudentie van de Hoge Raad en de bestuursrechter valt af te
leiden dat normaal ondernemingsrisico in ieder geval wordt overschreden
indien een overheidsmaatregel er toe leidt dat de onderneming ter plaatse niet
meer levensvatbaar, tenzij zeer kostbare maatregelen worden getroffen.78 Maar
wat voor de ene onderneming zeer kostbaar is valt voor een andere onderne-
ming nog wel te dragen. Lastig is het feit dat de situatie in de praktijk meestal

77. Dat is alleen anders indien voor het infrastructurele project een nadeelcompensatieverorde-
ning of -regeling geldt; ARRvS 14 mei 1986, AB 1986/568.

78. Zie onder meer ARRvS 22 november 1983, AB 1984/154, BR 1983, p. 230 en HR 18 januari
1991, AB 1991/241.
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niet zwart-wit is. De oorzaak van de financiële problemen is doorgaans niet
eenduidig. De onderneming stond er al slecht voor en het schadeveroorzakend
handelen van de overheid was slechts het laatste zetje. Het komt zelden voor dat
ondernemingen uitsluitend failliet dreigen te gaan door het handelen van de
overheid.

Voor de kans van slagen van een nadeelcompensatieclaim is van belang dat de
heersende mening in het nadeelcompensatierecht nog steeds is dat de draag-
kracht van de getroffene geen rol mag spelen bij de vraag of de betrokkene
onevenredig is getroffen.79 De vraag naar de meest redelijke (evenredige)
verdeling van lusten en lasten over de samenleving behoort thuis bij het
belastingrecht en behoort geen rol te spelen bij het schadevergoedingsrecht.80

In meer recente literatuur wordt er ook op gewezen dat het betrekken van de
draagkracht bij het schadevergoedingsrecht op gespannen voet zou staan met
het staatssteunrecht, welk recht overheden immers verbiedt financiële middelen
te verstrekken die de concurrentie vervalsen.81

Ondersteuning voor deze opvatting is te vinden in de jurisprudentie van
zowel de civiele als de bestuursrechter.

In het bekende arrest van de Hoge Raad inzake Staat/Meiland, ging het om
vergoeding van nadeel door het instellen van een verbod aan varkensmesters
om hun varkens te voederen met Swill. De vraag was aan de orde of de
varkensmester Meiland tot de groep van varkensmesters behoorde die oneven-
redig was getroffen door het Swillverbod, omdat hij, anders dan andere
varkensmesters, zijn bedrijfsvoering zo had ingericht dat hij ook uit andere
bron (te weten pallethandel) inkomsten kon verwerven.82 De Hoge Raad
overweegt expliciet dat de vermogenspositie van de varkensmester tot zijn
eigen risicosfeer behoort en daarom bij de nadeelcompensatie buiten beschou-
wing moet blijven. Zou men dit niet doen dan zou dit volgens de Hoge Raad
leiden tot een “niet naar objectieve criteria te rechtvaardigen, slechts op
individuele draagkracht verschillen berustend, onderscheid binnen de groep
van ondernemers die hun varkensmesterij geheel op vervoedering van swill

79. Dit was met name de mening in oudere nadeelcompensatieliteratuur, doch is ook de
heersende mening. Zie o.a. Tjepkema 2010, pp. 513-523 en de daar genoemde oude en
nieuwe literatuur. Daar is te lezen dat er ook schrijvers zijn die in het verleden juist wel voor
het betrekken van het draagkrachtbeginsel bij nadeelcompensatie hebben gepleit.

80. Zie F.J. van Ommeren, ‘Bestuurscompensatie, draagkracht en rechtseconomie’, AA 1990,
pp. 686; zie voorts de conclusie van A-G Spier bij HR 3 april 1998, AB 1998/256.

81. J.E. Hoitink & I.M.A.M. de Looij, Nadeelcompensatie in beeld: onderzoek in opdracht van
het ministerie van V&W naar de mogelijkheid van harmonisatie van nadeelcompensatiere-
gelingen, uitgave van het Ministerie van Verkeer & Waterstaat 2007, p. 92.

82. HR 3 april 1998, AB 1998/256.
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hadden ingericht en in zoverre in gelijke mate door het swillverbod werden
getroffen”.

Ook bij de bestuursrechter vond een in de zaak over de Paul Krugerbrug
toegepaste subjectieve benadering, die er op neer kwam dat hoe gezonder de
onderneming was, hoe minder snel het bedrijf onevenredig was getroffen en
voor nadeelcompensatie in aanmerking kwam, geen genade.83 Later heeft de
Afdeling bestuursrechtspraak expliciet geoordeeld dat bij de vraag of de schade
redelijkerwijs ten laste van een getroffene behoort te blijven niet relevant is of
de schade zo hoog is dat het bedrijf deze schade niet kan dragen zonder in de
financiële problemen te komen. De draagkracht van de betrokkene is in dit
verband volgens de Afdeling niet relevant.84

Uit het voorgaande kan worden geconcludeerd dat de vermogenspositie van
bedrijven geen reden mag zijn om sneller of minder snel nadeelcompensatie toe
te passen. Nadeelcompensatie is ook geen middel om bedrijven die in de
financiële problemen verkeren steun van overheidswege te geven.85 Nu de
curator doorgaans te maken heeft met financieel ongezonde bedrijven is dit een
belangrijk element om bij de haalbaarheid van een nadeelcompensatieclaim te
betrekken.

Hoewel de jurisprudentie en heersende opvatting in de literatuur duidelijk
lijkt, maak ik hierbij toch de kanttekening dat het in de praktijk lastig is iedere
situatie te objectiveren. Bij de beoordeling of de schade onevenredig is wordt
immers ook gekeken naar bijzondere omstandigheden die verband houden met
de ernst van de schade voor de onderneming van de verzoeker tot nadeelcom-
pensatie.86 Het zal niet altijd zo zijn dat die bijzondere omstandigheden voor
alle betrokkenen van de groep waarop de speciale last drukt gelijk zijn. Vaak is
het ook lastig om de groep waarop de speciale last drukt precies te definiëren,
zodat het ook moeilijk is daar objectieve criteria voor vast te stellen. Zo achtte
de Minister van I&M in zaak over Wouwse Tol een nadere motivering voor het
hanteren van een vaste drempel van 15%, waarbij wordt ingegaan op de vraag
naar het belang van differentiatie tussen de verschillende branches niet goed
mogelijk, omdat ook binnen branches aanzienlijke verschillen optreden.87 Al
met al meen ik dat meer subjectieve elementen, zoals draagkracht, vermogen en

83. ARRvS 22 november 1983, AB 1984/154 (Paul Krugerbrug).De Afdeling zette daar een
andere, meer objectieve maatstaf voor in de plaats.

84. ABRvS 22 februari 2001, AB 2001/134.
85. Dit neemt niet weg dat de draagkracht van een partij wel indirect een rol kan spelen bij

toekenning van nadeelcompensatie. Zo zal een multinational met een miljoenenomzet een
groot omzetverlies moeten lijden om boven de omzetdrempel van 15% te komen. Zie over
de indirecte invloed van het draagkrachtbeginsel ook Tjepkema 2010, pp. 517-522.

86. Zie bijvoorbeeld ook artikel 3a lid 3 van de recent gewijzigde Beleidsregen nadeelcompen-
satie Infrastructuur en Milieu 2014.

87. ABRvS 28 mei 2014, ECLI:NL:RVS:2014:1868, onder 3.
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de wijze waarop de onderneming is georganiseerd, ondanks dat zij formeel niet
relevant zijn, in de praktijk toch vaak (indirect) een rol spelen.

In het kader van het voorgaande is tot slot nog interessant dat de minister
van I&M bij het vaststellen van het beleid ter nadere invulling van het normaal
maatschappelijk risico onafhankelijk onderzoek heeft laten doen naar de hoogte
van ‘normale fluctuaties ‘in omzet en kosten die verschillende type onderne-
mingen kennen gedurende een langere periode, ongeacht de aanleiding daartoe.
Uit het onderzoek komt naar voren dat de bovengrens van omzetfluctuaties die
men als ‘normaal zou kunnen classificeren gemiddeld over de verschillende
branches varieert tussen de 10 en 18%. Voor wat de kostenfluctuaties komt dit
neer op percentages tussen de 10 en 19%.88 De in het nieuwe beleid
gehanteerde omzet- en kostendrempel van 15% bij schade door tijdelijke
infrastructurele maatregelen is hier aan gerelateerd. De gedachte is dan dat
een onderneming een dergelijke, gedurende een beperkte periode optredende,
omzetdaling of kostenstijging zou moeten kunnen dragen.

Enkele procedurele aspecten bij tijdens faillietverklaring lopende nadeelcom-
pensatieclaim
De curator kan geconfronteerd worden met een reeds vóór de faillietverklaring
door de failliet jegens de overheid ingestelde vordering tot nadeelcompensatie.
Dan zijn verschillende situaties denkbaar.

Allereerst is de situatie denkbaar dat de behandeling van de nadeelcompensa-
tieclaim nog dient plaats te vinden, waarbij zoals gebruikelijk een onafhanke-
lijke adviescommissie over de nadeelcompensatie dient te adviseren. Van de
curator zal dan (in samenspraak met de failliet) een actieve rol worden verlangd
waarbij aan de hand van de in deze bijdrage omschreven materiële criteria zal
moeten worden beoordeeld of het doorzetten van de claim opportuun is.

Indien ten tijde van de faillietverklaring van de verzoeker tot nadeelcompen-
satie reeds een primair besluit voorhanden is waarin het verzoek is afgewezen
of het toegekende bedrag niet toereikend is, dan kan een bestuursrechtelijke
bezwaarprocedure of een procedure voor de bestuursrechter aan de orde zijn. In
dat geval bevat artikel 8:22 Awb voorschriften over het instellen of al dan niet
voortzetten van ingestelde beroepen en de vertegenwoordiging in het geding.89

Het artikel bepaalt dat de artikelen 25, 27 en 31 van de Faillissementswet (Fw)

88. Zie de toelichting op het besluit van de minister van I&M van 10 juni 2014 tot wijziging van
de Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu, Stcrt. 2014, 16584.

89. Het artikel is ook van toepassing bij surseance van betaling en toepassing van de schuldsane-
ringsregeling.
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van overeenkomstige toepassing zijn. Artikel 25 lid 2 en artikel 27 Fw vinden
daarbij geen toepassing indien partijen voor de faillietverklaring zijn uitgeno-
digd om op de zitting van de bestuursrechter te verschijnen.

De wetgever heeft beoogd een regeling te treffen die inhoudt dat de gevolgen
van een faillissement in een bestuursrechtelijke procedure zoveel mogelijk
gelijk zijn aan de gevolgen die het faillissement in een civielrechtelijke
procedure zou hebben gehad.90

Voor de nadeelcompensatiepraktijk betekent de regeling concreet dat een
eventuele bezwaar- of beroepsprocedure tegen een onwelgevallig besluit over
nadeelcompensatie door de curator zal moeten worden ingesteld.

Gaat de verzoeker tot nadeelcompensatie tijdens de bestuursrechtelijke proce-
dure failliet dan kan de curator de procedure overnemen.

Een interessante uitspraak in dit verband betreft een uitspraak van de Afdeling
bestuursrechtspraak van 30 juni 2010 betreffende nadeelcompensatie die is
toegekend op grond van de beleidslijn “Ruimte voor de rivier”. De Minister
had bij besluit van 7 juli 2003 een aanzienlijk bedrag aan nadeelcompensatie
toegekend aan het bedrijf Condor Yachting, welk bedrijf onder meer een
scheepswerf exploiteerde. De nadeelcompensatie werd toegekend omdat de
exploitatiemogelijkheden voor Condor Yachting door de inwerkingtreding van
de Beleidslijn Ruimte voor de rivier aanzienlijk werden beperkt. Condor Yachting
maakte tegen het besluit bezwaar doch ook het bij de beslissing op bezwaar
toegekende verhoogde bedrag van 2,8 miljoen euro vond zij te laag. Tegen de
beslissing op bezwaar is door Condor Yachting zelf beroep ingesteld in een
poging een hoger bedrag aan schadevergoeding te verkrijgen, ondanks het feit dat
zij inmiddels in staat van faillissement was verklaard. De rechtbank Arnhem
verklaarde het beroep van Condor Yachting gegrond en vernietigde de in bezwaar
genomen beslissingen betreffende het verzoek om nadeelcompensatie.

In hoger beroep betoogde deMinister dat de rechtbank Condor Yachting op grond
van artikel 8:22 Awb jo. artikel 25 Fw niet ontvankelijk had moeten verklaren.
Ingevolge artikel 25 Fw had immers de curator het beroep moeten instellen. De
Afdeling honoreerde dit standpunt van de Minister niet. De Afdeling vond
voldoende dat de curator achteraf expliciet bevestigde dat de procedure door
Condor Yachting met zijn toestemming was gevoerd. De Afdeling overwoog:
“Ingevolge artikel 25, eerste lid, van de Fw wordt een rechtsvordering door de
curator ingesteld. Het tweede lid van artikel 25 laat de mogelijkheid open dat
een gefailleerde zelf een rechtsvordering instelt. Indien dat resulteert in een

90. CBB 13 november 2007, LJN DD8366, AB 2007/386.
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veroordeling, heeft die tegenover de failliete boedel geen rechtskracht. In dit geval
heeft [belanghebbende] beroep ingesteld teneinde een hoger bedrag aan schade-
vergoeding te verkrijgen, hetgeen een bate ten behoeve van de failliete boedel zou
kunnen opleveren. Nu voorts de curator expliciet, zij het achteraf, te kennen heeft
gegeven in te stemmen met het beroep en de procedure heeft overgenomen, staat,
anders dan de minister betoogt, artikel 25, eerste lid, van de Fw niet in de weg
aan de ontvankelijkheid van het beroep bij de rechtbank. Reeds daarom faalt zijn
betoog.”.91

Hoewel de Afdeling met deze regel soepel lijkt om te gaan met de toepassing
van artikel 25 Fw, verdient het uiteraard aanbeveling na faillietverklaring de
beroepsprocedure van het begin af aan expliciet door of namens de curator te
laten voeren. Overigens lijkt uit de jurisprudentie van de bestuursrechter te
kunnen worden afgeleid dat het aanhangig maken van een bezwaarprocedure
reeds moet worden beschouwd als een rechtsvordering in de zin van artikel 27
Fw. In dat geval is de curator, gedurende de bezwaarprocedure, maar ook
nadien in beroep gerechtigd om ingevolge artikel 27 lid 3 Fw de procedure over
te nemen.92

Samenvattende conclusies
Nadeelcompensatie is compensatie voor schade die voortvloeit uit rechtmatig
overheidshandelen. Het kan daarbij gaan om besluiten van de overheid, maar
ook feitelijk handelen binnen een aan het publiekrecht ontleende bevoegdheid.

Het nadeelcompensatierecht is een belangrijke vorm van overheidsaanspra-
kelijkheid, waarmee de curator in faillissementen kan worden geconfronteerd.

Het nadeelcompensatierecht wordt nu nog beheerst door een groot aantal
wettelijke regels en beleidsregels van verschillende lagere en hogere overheden.

De materiële criteria voor toekenning van nadeelcompensatie sluiten deels
aan bij het civiele recht, doch deels helemaal niet. Zo is kenmerkend voor
nadeelcompensatie dat niet alle schade wordt vergoed, doch uitsluitend die

91. ABRvS 30 juni 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BM9640.
92. Zie de voornoemde uitspraak inzake Condor Yachting. Strenger was de Afdeling in de zaak

die leidde tot de uitspraak van 22 juni 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BQ8788, waarin door de
failliet een beroep werd ingesteld tegen een bestemmingsplan na de faillietverklaring en de
verwerende overheid expliciet om ontslag van een instantie verzocht. Het betrof hier echter
een beroepsprocedure tegen een bestemmingsplan. Er was dus geen lopende bezwaar-
procedure. Bovendien was er een andere partij die pas na het instellen van het beroep failliet
was verklaard. De curator had ten aanzien van deze partij expliciet verklaard de procedure
niet te willen overnemen, zodat ook deze partij uiteindelijk in zijn beroep niet ontvankelijk
werd verklaard.
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schade die onevenredig is en daarmee boven het normaal maatschappelijk risico
of normaal ondernemersrisico uitkomt.

Bij de vraag of dit het geval is speelt de draagkracht van de getroffen
onderneming of burger in beginsel geen rol.

De nieuwe Wet nadeelcompensatie beoogt het nadeelcompensatierecht te
harmoniseren en uniformeren. De wet bevat grotendeels een codificatie van de
materiële criteria neergelegd in de nu nog bestaande afzonderlijke regelingen.
De jurisprudentie van de bestuursrechter zal ook onder de nieuwe wet
grotendeels zijn gelding behouden. De wet is reeds aangenomen in de Eerste
en Tweede Kamer, maar zal pas in werking treden zodra de aanpassings-
wetgeving gereed is. Dan zullen nagenoeg alle afzonderlijke regelingen komen
te vervallen. De curator die met nadeelcompensatie wordt geconfronteerd zij
gewaarschuwd.

Nadeelcompensatie
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Bestuursrechtelijke aspecten van emissierechten in een
faillissement

MR. X.P.C. WYNANDS1

1. Inleiding

Tijdens de afwikkeling van de faillissementen van twee grote papierfabrieken
ben ik als bestuursrechtadvocaat in 2008 in aanraking gekomen met emissie-
rechten. De failliete boedels bleken over een groot aantal emissierechten te
beschikken. Doordat de fabrieken gedurende het faillissement in afnemende
mate en uiteindelijk geen broeikasgassen en stikstofoxiden meer emitteerden,
waren de beschikbare emissierechten niet meer nodig om de emissies te
verantwoorden. Er waren derhalve veel emissierechten over. Het te gelde
maken van die rechten zorgde mede voor de goede afwikkeling van de
faillissementen. De emissierechten waren toentertijd namelijk erg kostbaar.

In dit overzichtsartikel wordt bezien wat momenteel de stand van zaken is met
betrekking tot bestuursrechtelijke aspecten van emissierechten in relatie tot
faillissementen. In dat kader wordt eerst verduidelijkt wat emissierechten zijn
en wat de handel daarin behelst. Vervolgens wordt kort stilgestaan bij de
relevante Europese wetgevingsbasis, bij de context waarin die wetgevingsbasis
dient te worden geplaatst en bij de op dit moment te hanteren wet- en
regelgeving. Vervolgens wordt beoordeeld of en zo ja wanneer emissierechten
van waarde kunnen zijn voor een curator in een faillissement. Zulks door
stapsgewijs aan te geven waar een curator van een failliete onderneming aan
dient te denken, indien het vermoeden bestaat dat de onderneming over
emissierechten beschikt.

2. Emissierechten en het daarop betrekking hebbende handelssysteem

Inrichtingen die verplicht deelnemen aan het systeem van handel in broeikas-
gasemissierechten moeten een emissievergunning hebben.2 Deze inrichtingen

1. Mr. X.P.C. Wynands is bestuursrechtadvocaat bij Boels Zanders Advocaten. Hij dankt zowel
zijn kantoorgenoot mr. Ph.W. Schreurs – destijds curator in de betreffende faillissementen –
alsook de Nederlandse emissieautoriteit voor hun bijdrage aan de totstandkoming van dit
artikel.

2. Zie Hoofdstuk 5 van de hoofdtekst.
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zijn verplicht om de hoeveelheid CO2 die zij uitstoten bij te houden, en om per
kalenderjaar evenveel emissierechten in te leveren als het aantal tonnen
geëmitteerde CO2. Één emissierecht staat dus voor één ton CO2.

3 De emissie-
rechten zijn verhandelbaar. Het toezicht op dit systeem wordt in Nederland
uitgeoefend door de Nederlandse Emissieautoriteit (hierna: de NEa), waarvan
het bestuur een zelfstandig bestuursorgaan is.

Toen ik in 2008 in aanraking kwam met emissierechten werd de meerderheid
van de emissierechten nog gratis toegewezen aan bedrijven. Tegenwoordig
wordt een groter deel van de emissierechten in de markt gebracht door middel
van veilingen. De handel in emissierechten is een intrinsiek onderdeel van het
systeem. Koop en verkoop van emissierechten hangt samen met de achterlig-
gende doelstelling van het systeem: vergroening van het productieproces en
investeringen in vermindering van broeikasgasemissies en hernieuwbare ener-
gie. Indien een onderneming bereid is te vergroenen en investeren als hiervoor
bedoeld, dan zal dat bedrijf in een kalenderjaar minder emitteren en derhalve
minder emissierechten hoeven in te leveren. Dit betekent dat de resterende
emissierechten verkocht kunnen worden aan andere ondernemingen met
onvoldoende gratis toegewezen emissierechten voor hun uitstoot. Dit laatste
zou bijvoorbeeld een gevolg kunnen zijn van het feit dat een onderneming in
een kalenderjaar meer productie draaide dan in de daaraan voorafgaande jaren,
waarop de hoeveelheid gratis emissierechten per kalenderjaar aanvankelijk
was gebaseerd. Door de verhandelbaarheid van de emissierechten kunnen CO2-
besparingen daar plaatsvinden waar zij het minste kosten.

In 2008 bestond in Nederland een handelssysteem van twee soorten emissie-
rechten. Enerzijds broeikasgasemissierechten en anderzijds emissierechten met
betrekking tot stikstofoxiden. Een belangrijke wijziging sindsdien is dat per
1 januari 2014 het systeem van handel in stikstofoxiden is ingetrokken. De
emissievergunningen voor stikstofoxiden zijn sinds die datum van rechtswege
vervallen. Het systeem van handel in broeikasgasemissierechten bestaat nog.
Aangezien dit een overzichtsartikel is van de huidige stand van zaken, wordt
alleen op dat laatste systeem ingegaan.

3. Europese wetgevingsbasis

Het systeem van handel in broeikasgasemissierechten is een Europees handels-
systeem dat is gebaseerd op Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement
en de Raad van 13 oktober 2003 tot vaststelling van een regeling voor de handel

3. Of het equivalent van één ton CO2: Naast CO2 geldt dit ook voor de broeikasgassen N2O en
(in geval van aluminiumproductie) perfluorkoolwaterstoffen (pfk’s).
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in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap en tot wijziging van
Richtlijn 96/61/EG van de Raad (hierna: Richtlijn 2003/87/EG). Die richtlijn is
een aantal malen gewijzigd, te weten bij:
• Richtlijn 2004/101/EG van het Europees Parlement en de Raad van

27 oktober 2004 (nr. L 338; blz. 18; datum 13.11.2004);
• Richtlijn 2008/101/EG van het Europees Parlement en de Raad van

19 november 2008 (nr. L 8; blz. 3; datum 13.01.2009);
• Richtlijn 2009/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april

2009 (nr. L 140; blz. 63; datum 5.6.2009).

Kort en goed heeft de Europese wetgeving ten doel de uitstoot van broeikasgassen
aanzienlijk terug te dringen teneinde de invloed ervan op het klimaat te beperken.
Daartoe is een systeem vastgesteld voor de handel in broeikasgasemissierechten
opdat de uitstoot van broeikasgassen op een economisch efficiënte wijze kan
worden verlaagd. Op deze wijze kunnen de verbintenissen van de EU en de
lidstaten voor het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen worden
nagekomen. Installaties in onder andere de energiesector, de productie en
verwerking van ferrometalen, de chemiesector en installaties voor de vervaardi-
ging van papier en karton vallen onder dit systeem van handel in emissierechten.

4. Protocol van Kyoto en overige context

De zojuist verduidelijkte Europese wetgeving dient te worden bezien in de context
van het Protocol van Kyoto. Met de goedkeuring van het Protocol van Kyoto in
2002 hebben de Gemeenschap en de lidstaten zich ertoe verbonden hun broeikas-
gasemissies in de periode 2008-2012 met 6 % te verminderen ten opzichte van het
niveau van 1990. Door de oprichting van een systeem van handel in broeikas-
gasemissierechten worden de EU en de lidstaten geholpen hun verbintenissen in
het kader van het Protocol van Kyoto na te komen, en dit op doeltreffende wijze en
zonder afbreuk te doen aan de economische ontwikkeling en de werkgelegenheid.

5. Wet- en regelgeving

5.1 Algemeen

De Europese wetgeving is in Nederland in hoofdstuk 16 van de Wet milieu-
beheer (hierna: Wm) geïmplementeerd, welk hoofdstuk de titel “Handel in
emissierechten” draagt. Implementatie heeft ook plaatsgevonden in het Besluit
handel in emissierechten en in de Regeling handel in emissierechten.
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De kern van hoofdstuk 16 Wm – voor dit overzichtsartikel – is titel 16.2
(“Broeikasgassen en broeikasgasemissierechten”) en daarbinnen afdeling
16.2.1 (“Inrichtingen”) en afdeling 16.2.3 (“De overgang van broeikasgas-
emissierechten en andere eenheden”). Hierna zal beknopt de wettelijke basis
worden weergegeven teneinde de voor een curator te doorlopen stappen, die in
hoofdstuk 6 hierna worden behandeld, beter inzichtelijk te maken.

5.2 Inrichtingen

In afdeling 16.2.1 is allereerst de vergunningplicht opgenomen voor het in
werking hebben van een inrichting (art. 16.5Wm). De vergunning wordt verleend
door het bestuur van de NEa. Art. 16.2 lid 1 Wm maakt duidelijk dat het om een
speciaal soort inrichting gaat, te weten inrichtingen waarin zich een of meer
broeikasgasinstallaties bevinden.4 Een broeikasgasinstallatie is een “vaste tech-
nische eenheid, waarin een of meer activiteiten worden verricht, die een emissie
van een broeikasgas in de lucht veroorzaken en die behoren tot een categorie die
met betrekking tot het betrokken broeikasgas bij algemene maatregel van bestuur
is aangewezen, alsmede andere activiteiten die met eerstbedoelde activiteiten
rechtstreeks samenhangen en daarmee technisch in verband staan en die
gevolgen kunnen hebben voor de emissie van het betrokken broeikasgas in de
lucht” (art. 16.1 lid 2 Wm). De algemene maatregel van bestuur waarnaar in het
geciteerde artikellid is verwezen, betreft het Besluit handel in emissierechten.
Ingevolge de bijlage bij dat Besluit zijn er vier categorieën van activiteiten
aangewezen als bedoeld in art. 16.1 lid 2 Wm. Kort en goed zijn de inrichtingen
die verplicht deelnemen aan het systeem van handel in broeikasgasemissierechten
veelal bedrijven uit de elektriciteitssector, aardolieverwerking, chemie, metaal,
voedingsmiddelen, papier en tuinbouw. De NEa actualiseert minimaal eenmaal
per kalenderjaar een overzicht van de Nederlandse inrichtingen waarvoor het
systeem van handel in broeikasgasemissierechten verplicht geldt. Het meest
recente overzicht dateert van februari 2014.5

Bij de aanvraag om een vergunning wordt door de aanvrager een monitorings-
plan ingediend, met daarin een beschrijving van de inrichting en haar activi-
teiten, de grond- en hulpstoffen, bronstromen (zijnde verschillende soorten

4. Wat onder een inrichting in algemene zin dient te worden verstaan, is in art. 1.1 lid 1 Wm
bepaald: “elke door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was,
ondernomen bedrijvigheid die binnen een zekere begrenzing pleegt te worden verricht”.

5. Informatie afkomstig van de volgende internetpagina: https://www.emissieautoriteit.nl/
mediatheek/emissiehandel/publicaties/Deelnemende%20inrichtingen%20EU-EU ETS%20-
%20februari2014.pdf (geraadpleegd op 1 september 2014).
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brandstoffen) en de wijze waarop de monitoring en rapportage van de broeikas-
gasemissies worden uitgevoerd (art. 16.6 lid 2 Wm).

Voor wat betreft het verantwoorden van de hoeveelheid broeikasgasemissies
wordt in art. 16.14 Wm verwezen naar de Verordening verificatie en accredi-
tatie emissiehandel.6 Op de internetpagina van de NEa wordt hierover vermeld
dat een inrichting uiterlijk 31 maart een geverifieerd emissieverslag moeten
hebben ingediend bij de NEa, vergezeld van een verklaring van de verificateur,
en de emissiegegevens in de betreffende registers moeten hebben ingevoerd,
bevestigd door de verificateur. Uiterlijk 30 april moeten inrichtingen voldoende
emissierechten hebben ingeleverd om de uitstoot te vereffenen van het daaraan
voorafgaande kalenderjaar.7 Dit laatste vloeit voort uit art. 16.37 Wm.

Paragraaf 16.2.1.3 Wm heeft betrekking op het toewijzen en verlenen van
broeikasgasemissierechten. Deze paragraaf is op 1 januari 2013 grotendeels
gewijzigd naar aanleiding van de implementatie van Richtlijn 2009/29/EG.8

Die Richtlijn zorgt voor een ingrijpende wijziging van het Europese systeem
van handel in broeikasgasemissierechten (in Nederland wordt ook de afkorting
van de Engelse benaming (“European Union Emissions Trading System”)
gebruikt, te weten: EU ETS). Gelet op het oogmerk van dit overzichtsartikel
voor de curator strekt het te ver om de wijzigingen in detail te bespreken.9

6. Verordening (EU) nr. 600/2012 van de commissie van 21 juni 2012 inzake de verificatie van
broeikasgasemissie- en tonkilometerverslagen en de accreditatie van verificateurs krachtens
Richtlijn 2003/87/EG.

7. Zie bijvoorbeeld het informatieblad “Afsluiten handelsjaar 2013”: https://www.emissieau-
toriteit.nl/mediatheek/afsluiten-handelsjaar/informatiebladen/Afsluiten%20Handelsjaar%
202013 (geraadpleegd op 1 september 2014).

8. Stb. 2012, 195 en 2012, 273.
9. De geïnteresseerde lezer wordt verwezen naar de 95 pagina’s tellende memorie van

toelichting bij de wet tot “Wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet op de economische
delicten ten behoeve van de implementatie van richtlijn nr. 2009/29/EG van het Europees
Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 april 2009 tot wijziging van Richtlijn
2003/87/EG teneinde de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de
Gemeenschap te verbeteren en uit te breiden (PbEU L 140) en de uitvoering van
verordening (EU) nr. 1031/2010 van de Commissie van 12 november 2010 inzake de
tijdstippen, het beheer en andere aspecten van de veiling van broeikasgasemissierechten
overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad tot vaststel-
ling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap
(PbEU L 302) en verordening (EU) nr. 920/2010 van de Commissie van 7 oktober 2010
inzake een gestandaardiseerd en beveiligd registersysteem overeenkomstig Richtlijn 2003/
87/EG van het Europees Parlement en de Raad en Beschikking nr. 280/2004/EG van het
Europees Parlement en de Raad (PbEU L 270) (herziening EG-richtlijn handel in
broeikasgasemissierechten)”. Zie Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 667, nr. 3.
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Bondig weergegeven, komt toewijzing van broeikasgasemissierechten op het
volgende neer. Voor toewijzing dient onderscheid te worden gemaakt in
handelsperiodes. De tweede handelsperiode (2008-2012) is nog niet zo lang
voorbij. Met ingang van 1 januari 2013 is de derde handelsperiode (2013-2020)
begonnen. De toewijzing van emissierechten is voor deze handelsperiode op
een aantal belangrijke punten aangepast:
• de toewijzing vindt niet meer plaats op basis van uitsluitend nationale

wetgeving maar is Europees geharmoniseerd;
• een veel kleiner deel van de emissierechten wordt kosteloos toegewezen;

een groter deel wordt via veilingen in de markt gebracht;
• toewijzing vindt niet langer plaats op basis van historische emissies, maar

zoveel mogelijk op basis van historische gegevens over productie en verbruik;
• de hoeveelheid kosteloos toegewezen emissierechten is gedurende de

handelsperiode voor veel bedrijfslocaties niet constant, maar zal dalen;
• voor elektriciteitsopwekking wordt niet langer kosteloos toegewezen;
• veranderingen binnen een inrichting kunnen gevolgen hebben voor het

aantal gratis emissierechten waar de betreffende inrichting recht op heeft.10

Het Nationaal Toewijzingsbesluit (hierna: het NTB) stelt vast hoeveel broei-
kasgasemissierechten (kosteloos) worden toegewezen aan de inrichtingen die in
de derde handelsperiode deel moeten nemen aan EU ETS. Het NTB heeft
betrekking op alle inrichtingen die per 1 januari 2013 een emissievergunning
hebben (zie art. 16.24 Wm).11

Als broeikasgasemissierechten aan een inrichting zijn toegewezen, dienen ze
nog te worden verleend. Dat gebeurt ingevolge art. 16.35 lid 1 Wm overeen-
komstig art. 53 Verordening EU-register handel in emissierechten.12 Ze worden
verleend aan degene die de inrichting drijft. Dat gebeurt echter uitsluitend
indien voor de betrokken inrichting een emissievergunning is verleend.

10. Informatie afkomstig van de internetpagina van de NEa: https://www.emissieautoriteit.nl/
(geraadpleegd op 1 september 2014).

11. Het NTB is te raadplegen via de volgende internetpagina: https://www.emissieautoriteit.nl/
mediatheek/emissierechten/toewijzing-emissierechten/toewijzingsbesluiten (geraadpleegd
op 1 september 2014).

12. Verordening (EU) nr. 389/2013 van de Commissie van 2 mei 2013 tot instelling van een EU-
register overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad,
Beschikkingen nrs. 280/2004/EG en 406/2009/EG van het Europees Parlement en de Raad
en tot intrekking van de Verordeningen (EU) nr. 920/2010 en 1193/2011 van de Commissie.
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5.3 De overgang van broeikasgasemissierechten

Gelet op de bestuursrechtelijke context van dit artikel, wordt niet nader
ingegaan op het Europees geregelde veilen van broeikasgasemissierechten.13

Waar wel kort op wordt ingegaan, is hetgeen in de Nederlandse wet over de
overgang van broeikasgasemissierechten is geregeld. Dit vanwege het feit dat
een curator interesse zal hebben in de wijze waarop de broeikasgasemissie-
rechten te gelde kunnen worden gemaakt.

Ten aanzien van broeikasgasemissierechten die overeenkomstig de Verordening
EU-register handel in emissierechten zijn verleend, is in art. 16.40 lid 1 Wm
bepaald dat ze vatbaar zijn voor overdracht indien alle bij de overdracht
betrokken personen op hun naam een rekening hebben in het EU-register
voor de handel in emissierechten.

In de Verordening EU-register handel in emissierechten is uitvoeriger bepaald
wat voor de onderhavige derde handelsperiode rechtens is betreffende het EU-
register dat is ingesteld ten behoeve van EU ETS. Zo is er blijkens bijlage I bij
die Verordening onder andere een EU-toewijzingsrekening, een EU-veilings-
rekening, een EU-rekening voor de nieuwkomersreserve en een EU-rekening
voor de levering van geveilde emissierechten. Dit zijn voorbeelden van
zogenoemde ETS-beheerdersrekeningen in het EU-register. Daarnaast zijn er
ETS-tegoedrekeningen in het EU-register. Vanzelfsprekend beschikt de in
werking zijnde inrichting, waarin zich een of meer broeikasgasinstallaties
bevinden, welke inrichting vergunningplichtig is en verplicht deelneemt aan
EU ETS (art. 16.5 Wm), over een rekening. Deze rekening heet blijkens de
Verordening EU-register handel in emissierechten een exploitanttegoedreke-
ning. Ook andere dan de exploitanten kunnen echter deelnemen aan EU ETS,
bijvoorbeeld met behulp van een handelsrekening. Dit laatste volgt ook uit de
Nederlandse wet. Art. 16.44 lid 1 Wm bepaalt namelijk dat een ieder
broeikasgasemissierechten, emissiereductie-eenheden, gecertificeerde emissie-
reducties, toegewezen eenheden en verwijderingseenheden kan bezitten.

Per rekening zijn er minstens twee gemachtigde vertegenwoordigers. Uitslui-
tend zij zijn bevoegd om transacties en andere processen namens de rekening-
houder te initiëren (art. 23 lid 1 Verordening EU-register handel in
emissierechten). Zij mogen bekend worden verondersteld met hetgeen wettelijk
is bepaald met betrekking tot transacties, inhoudende de overdracht van – voor

13. De geïnteresseerde lezer wordt verwezen naar de volgende internetpagina van de NEa,
waarin wordt toegelicht wat het veilen van emissierechten behelst: https://www.emissieau-
toriteit.nl/emissierechten/veiling-van-emissierechten (geraadpleegd op 1 september 2014).
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dit overzichtsartikel van belang – broeikasgasemissierechten van de ene naar de
andere rekening in het EU-register. In Verordening EU-register handel in
emissierechten is hoofdstuk 2 van Titel II gewijd aan transacties. Daarbinnen
staan onder meer bijzondere bepalingen voor het verrichten van overdrachten,
voor de overdracht van algemene emissierechten die moeten worden geveild,
voor de overdracht van algemene emissierechten die kosteloos moeten worden
toegewezen, voor de toewijzing aan vaste installaties en voor het inleveren van
emissierechten. Gelet op de context van dit overzichtsartikel, zijnde de be-
stuursrechtelijke aspecten van emissierechten, wordt niet nader ingegaan op de
hiervoor bedoelde bijzondere aspecten die in Verordening EU-register handel in
emissierechten zijn geregeld met betrekking tot transacties in brede zin. Wel
wordt hierna nog kort stilgestaan bij hetgeen in art. 16.41 Wm en verder is
bepaald over de overdracht van een broeikasgasemissierecht. Alsmede bij de
juridische kwalificatie van een broeikasgasemissierecht in relatie tot de over-
dracht zoals die in het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) is geregeld.

Om met het laatste te beginnen, is in de Kamerstukken bij hoofdstuk 16 Wm
expliciet bepaald dat een emissierecht een overdraagbaar recht is. Dit volgt ook
uit de definitie van broeikasgasemissierecht uit art. 1.1 lid 1 Wm (“overeen-
komstig het bepaalde bij en krachtens hoofdstuk 16 overdraagbaar recht,
uitsluitend teneinde aan het bepaalde bij en krachtens dat hoofdstuk te voldoen,
om gedurende een bepaalde periode een emissie van één ton kooldioxide-
equivalent in de lucht te veroorzaken”). Daarmee is het een vermogensrecht in
de zin van art. 3:6 BW.14 Dit recht is overdraagbaar in de zin van art. 3:83 lid 3
BW. Met betrekking tot de levering, de overeenkomst als titel en de beschik-
kingsbevoegdheid is in art. 16.41 en 16.42 Wm echter iets bijzonders bepaald.

In art. 16.41 lid 1 Wm is bepaald dat de voor overdracht van een broeikasgas-
emissierecht vereiste levering geschiedt door afschrijving van het broeikasgas-
emissierecht van de rekening die in het EU-register voor de handel
in emissierechten op naam staat van de persoon die het broeikasgasemissierecht
overdraagt, en bijschrijving op een rekening in het hiervoor bedoeld register, die
op naam staat van de persoon die het broeikasgasemissierecht verkrijgt. Bijzonder
is dat deze specifieke levering ook geldt voor elke andere overgang anders dan
overdracht (art. 16.41 lid 2 Wm). De oorspronkelijke gedachte bij dit artikellid
was om duidelijk te maken dat de specifieke leveringseis ook geldt als sprake is
van een overgang van broeikasgasemissierechten onder algemene titel. Ook bij
bijvoorbeeld een fusie zullen derhalve de leveringshandelingen compleet zijn,
indien de broeikasgasemissierechten zijn bijgeschreven op de rekening van de

14. Tweede Kamer, vergaderjaar 2003-2004, 29 565, nr. 3, p. 71.
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naam van de gefuseerde entiteit.15 Op dit laatste sluit art. 16.41 lid 3Wm aan door
te bepalen dat elke overgang anders dan overdracht pas tegenover derden werkt
nadat de NEa de overgang heeft geregistreerd.

Art. 16.42 lid 1 Wm bepaalt dat nietigheid of vernietiging van de overeenkomst
die tot de overdracht heeft geleid, of onbevoegdheid van degene die overdraagt,
nadat de overdracht is voltooid, geen gevolgen heeft voor de geldigheid van de
overdracht. In het tweede lid is bepaald dat elk voorbehoud met betrekking tot
de overdracht is uitgewerkt op het moment dat de overdracht tot stand is
gekomen. In het derde lid is bepaald dat in afwijking van art. 3:228 BW geen
recht van pand kan worden gevestigd op een broeikasgasemissierecht. Blijkens
het vierde lid ook geen recht van vruchtgebruik. Een broeikasgasemissierecht is
blijkens het vijfde lid net zo min vatbaar voor beslag.

6. Stappenplan voor de curator

6.1 Inleiding

Dit hoofdstuk is de kern van dit overzichtsartikel. Per paragraaf komen
achtereenvolgens de stappen aan de orde die een curator van een failliete
onderneming dient te doorlopen, indien het vermoeden bestaat dat de onder-
neming over broeikasgasemissierechten beschikt. Omdat ervan uit wordt ge-
gaan dat de gemiddelde curator geen bestuursrechtspecialist is, zullen de
stappen zoveel als mogelijk worden weergegeven op een voor de praktijk
werkbare wijze.

6.2 Is sprake van een inrichting als bedoeld in hoofdstuk 16 Wm?

Als een onderneming failliet gaat, is het voor een curator mogelijk om op een
pragmatische wijze erachter te komen of de betreffende onderneming verplicht
deelneemt aan EU ETS in de derde handelsperiode. De NEa publiceert
minimaal eenmaal per kalenderjaar een overzicht van de Nederlandse inrich-
tingen waarvoor het Europese systeem van handel in broeikasgasemissierechten
(EU ETS) verplicht geldt. Het meest recente overzicht dateert van februari
2014.16 Als dit overzicht geen duidelijkheid verschaft, kan de NEa desgevraagd
uitsluitsel geven.

Indien een onderneming EU ETS-deelnemer is dan beschikt deze over een
emissievergunning. In dat geval zal de curator willen vernemen welke

15. Tweede Kamer, vergaderjaar 2003-2004, 29 565, nr. 3, p. 112.
16. Zie voetnoot 5 hiervoor.
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verplichtingen en rechten daaraan gekoppeld zijn. Daartoe kan de curator het
beste contact opnemen met de NEa. In paragrafen 6.3 tot en met 6.5 wordt
beschreven welke verplichtingen en rechten er in het algemeen zijn. Bij het
doorlopen van de volgende stappen wordt ervan uitgegaan dat de curator te
maken heeft met een failliete onderneming die verplicht deelneemt aan EU ETS
en beschikt over een emissievergunning.17

6.3 Aan welke publiekrechtelijke verplichtingen is de curator gehouden?

EU ETS is in Nederland gekoppeld aan de emissievergunning voor in werking
zijnde inrichtingen waarin zich een of meer broeikasgasinstallaties bevinden.
Ingevolge art. 16.19 lid 1 Wm geldt een voor een inrichting verleende
vergunning voor een ieder die de inrichting drijft. Deze draagt er blijkens het
artikellid zorg voor dat het monitoringsplan wordt nageleefd. In de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht is een vergelijkbare bepaling opgenomen
voor de omgevingsvergunning (art. 2.25 lid 1 Wabo). Er is veel bestuursrechte-
lijke rechtspraak verschenen over de kwalificatie van degene die de inrichting
drijft. Hieruit volgt dat ook een curator als drijver van de inrichting kan worden
aangemerkt.18 Tegenwoordig trekt de bestuursrechter de grens van betrokken-
heid van de curator bij de naleving van publiekrechtelijke verplichtingen nog
breder. Uit de uitspraak van 23 juli 2014 van de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State, in zaak nr. 201307728/1/A4, volgt dat een curator als
beheerder van de boedel vanaf het moment van faillietverklaring van een bedrijf
verantwoordelijk is voor de uit de milieuwetgeving voortvloeiende verplich-
tingen van het bedrijf. Dit leidt blijkens deze uitspraak zelfs bij een persoons-
gebonden vergunning, waaraan de publiekrechtelijke verplichtingen gekoppeld
zouden zijn, tot verantwoordelijkheid van de curator.

De verantwoordelijkheid van de curator heeft tot gevolg dat de publiekrechte-
lijke verplichtingen, die deels al in paragraaf 5.2 hiervoor zijn verduidelijkt,
dienen te worden nageleefd. Dan dient bijvoorbeeld gedacht te worden aan het

17. Indien de betreffende inrichting geen emissievergunning heeft maar deze wel had moeten
hebben ontstaat een andere situatie. Ook tijdens het faillissement geldt de vergunningplicht
indien de inrichting in werking is en uitstoot van broeikasgassen plaatsvindt. Het is de vraag
of een curator hiermee geconfronteerd wenst te worden. Het zou namelijk betekenen dat er
bij aanvang van het faillissement nog geen emissievergunning was en dus ook nog geen –
aan verplichte deelname aan EU ETS gekoppelde – gratis toegewezen broeikasgasemissie-
rechten waren. Het zou tegelijkertijd betekenen dat de curator ervoor zal moeten zorg dragen
dat een vergunningaanvraag inclusief monitoringsplan wordt ingediend, waarvoor de curator
externe deskundigheid zal moeten inhuren. Daarnaast kan de inrichting geen gratis
broeikasgasemissierechten toegewezen krijgen.

18. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRS) 11 juli 1997, AB 1998/268.
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(laten) indienen van een geverifieerd emissieverslag en het invoeren van de
emissiecijfers in het EU-register na afloop van elk jaar (uiterlijk 31 maart). Het
bepaalde in dit emissieverslag dient in overeenstemming te zijn met de
gegevens die via de monitoring op basis van het goedgekeurde monitoringsplan
zijn verkregen. Het emissieverslag moet vervolgens door een onafhankelijke
verificateur worden geverifieerd. De verificateur neemt het goedgekeurde
monitoringsplan als basis en verifieert volgens de lijnen, eisen en procedures
die zijn vastgelegd in de Europese verificatieverordening.19 Hij controleert of
de gegevens in het emissieverslag tot stand zijn gekomen volgens het gevali-
deerde monitoringsplan en de meldingen. Het emissieverslag moet samen met
een ondertekende verklaring van de verificateur, uiterlijk op 31 maart worden
ingediend bij de NEa. Daarnaast dient uiterlijk op deze datum het emissiecijfer
ingevoerd en door een verificateur goedgekeurd te worden in het EU-register.
Daarna moet de inrichting uiterlijk 30 april op basis van de getallen in het
geverifieerde emissieverslag emissierechten inleveren om de uitstoot in het
afgelopen jaar te vereffenen. Deze verplichtingen gelden ongeacht het antwoord
op de vraag of de failliete inrichting al dan niet het gebruikmaken van de
broeikasgasinstallatie(s) heeft gestaakt. Indien gedurende het faillissement het
gebruikmaken van de broeikasgasinstallatie(s) wordt gecontinueerd, geldt
bovendien de verplichting dat de emissies daadwerkelijk volgens het monito-
ringsplan gemonitord worden.

Bovenvermelde verplichtingen zijn naar hun aard niet afhankelijk van een
faillissementssituatie. Ze gelden sowieso indien een onderneming als milieu-
rechtelijke inrichting verplicht deelneemt aan EU ETS. De NEa kan, indien zij
daarvoor aanleiding ziet, handhavend optreden wanneer een inrichting deze
verplichtingen niet nakomt. Doorgaans zal een inrichting die aan het EU ETS
deelneemt één of meer medewerkers hebben die zich speciaal bezighouden met
het nakomen van deze verplichtingen. Het is dan ook aan te bevelen dat de
curator met hen overlegt over deze verplichtingen. Het lijkt ons verstandig dat
een curator hen vraagt die taken te continueren.20

Er zijn ook verplichtingen denkbaar die meer samenhangen met de faillisse-
mentssituatie. In dit verband dient gedacht te worden aan meldingsplichten. Zo
staat in art. 16.19 lid 2 Wm dat de vergunninghouder dient te melden aan de
NEa als er een andere drijver van de inrichting is. In een faillissementssituatie

19. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32012R0600 (geraadpleegd op
1 september 2014).

20. In dit artikel wordt niet ingegaan op de boedelschulden-problematiek, maar wordt er van
uitgegaan dat er voldoende actief en relevantie is. Het zal gemiddeld namelijk om grotere
faillissementen gaan.
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zal dit zo dienen te worden geïnterpreteerd dat de curator melding dient te doen
van het faillissement. Een aantal andere meldingsplichten volgt uit art. 16.13a
Wm. Dit artikel hangt samen met wijzigingen die zijn doorgevoerd ten behoeve
van de derde handelsperiode. Het betreft meldingsplichten die betrekking
hebben op gehele of gedeeltelijke beëindiging van de werking van een
broeikasgasinstallatie (art. 44 en 45 Regeling handel in emissierechten). In
geval van een faillissement zal hoogstwaarschijnlijk een dergelijke melding
gedaan moeten worden, aangezien de bedrijfsactiviteiten geheel of gedeeltelijk
zullen worden beëindigd, zodat de broeikasgasinstallatie naar verwachting niet
of niet meer volledig in werking zal zijn. Van de diverse meldingsplichten heeft
de NEa overzichtelijke schema’s gemaakt, waarin is aangegeven wanneer
welke melding gedaan dient te worden.21

6.4 Welke publiekrechtelijke rechten heeft de curator?

De publiekrechtelijke rechten die de curator heeft, als nieuw verantwoordelijke
voor de uit de milieuwetgeving voortvloeiende verplichtingen van het bedrijf,
zijn de broeikasgasemissierechten waarover de onderneming beschikt. Teneinde
snel te raadplegen wat gedurende de onderhavige derde handelsperiode de
hoeveelheid toegewezen rechten is van de onderneming (en wat de meest
recente veranderingen zijn), adviseren wij de curator om het zogeheten “Actueel
overzicht hoeveelheid toegewezen rechten” van de NEa te raadplegen.22 Daarin
staat per onderneming en per kalenderjaar weergegeven wat de actuele
hoeveelheid kosteloos toegewezen emissierechten is, uitgaande van het natio-
nale toewijzingsbesluit voor deze handelsperiode waarin dat oorspronkelijk is
gebeurd, doch evenzeer rekening houdende met relevante wijzigingen sinds het
moment waarop dat toewijzingsbesluit is genomen. Het verdient in ieder geval
de voorkeur om het in voetnoot 22 vermelde overzicht te raadplegen in plaats
van het nationaal toewijzingsbesluit, aangezien sommige ondernemingen in-
middels niet meer beschikken over de aanvankelijke toewijzing voor deze derde
handelsperiode.23

21. https://www.emissieautoriteit.nl/mediatheek/meldingen/Formulieren-euEU ETS/28-01-
2013%20overzicht%20meldingen.pdf (geraadpleegd op 1 september 2014).

22. https://www.emissieautoriteit.nl/mediatheek/emissierechten/toewijzing-emissierechten/toe-
wijzingsbesluiten/Overzicht%20toewijzing%202014-06%20-zonder%20formules.xlsx (ge-
raadpleegd op 1 september 2014).

23. Een willekeurig voorbeeld is de onderneming A. de Bruijn & Zn BV. Toen de staats-
secretaris van Infrastructuur en Milieu het nationaal toewijzingsbesluit op 2 juli 2012 nam,
was aan deze onderneming een per kalenderjaar afnemend aantal emissierechten verleend tot
het einde van de handelsperiode (11.534 emissierechten in 2013 tot 3.798 in 2020). Uit het
actueel overzicht volgt evenwel dat aan de betreffende onderneming per 12 juni 2014
helemaal geen emissierechten meer kosteloos zijn toegewezen voor deze handelsperiode.
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Daarnaast verdient het aanbeveling om naast genoemd overzicht altijd na te
gaan of er recent nog wijzigingen zijn geweest in de toegewezen hoeveelheid
rechten. Het overzicht geeft namelijk de situatie weer per een bepaalde datum,
en niet de actuele situatie. Emissierechten die toegewezen zijn, hoeven
overigens niet altijd ook daadwerkelijk verleend te zijn aan de inrichting.
Hoeveel rechten in werkelijkheid aanwezig zijn is na te gaan door, via de
rekeningbevoegden van de inrichting, inzicht te vragen in de actuele stand op
de rekening van de inrichting in het CO2-register.

De emissierechten kunnen interessante, verkoopbare activa vormen voor de
curator, mits zeker is dat de onderneming ten tijde van het faillissement blijkens
het actuele overzicht nog steeds aanspraak kan maken op kosteloos toegewezen
emissierechten. Als dat niet zo is, kan de curator geconfronteerd met een
terugvorderingsactie van de NEa, waarover hierna in de volgende paragraaf
meer. Als dat wel zo is, dient de curator er bedacht op te zijn dat verkoop van de
aanwezige emissierechten niet aan te bevelen is, indien de emissierechten nog
nodig zijn teneinde de emissies van het voorafgaande kalenderjaar te verant-
woorden. Verkoop is volgens ons derhalve pas aan de orde indien duidelijk is
hoeveel emissierechten resteren na verificatie en accreditatie. In dit verband
vermelden wij dat de prijs van de rechten de afgelopen jaren een dalende trend
heeft laten zien. Waar de prijs van emissierechten begin 2008 nog EUR 25,–
was, heeft de prijs in 2013 enige tijd rond de EUR 2,– geschommeld. Op dit
moment zijn emissierechten rond de EUR 6,– waard.24 Er zijn verschillende
organisaties via welke emissierechten verkocht kunnen worden, zoals STX
Services. Indertijd heeft de curator van de failliete papierfabrieken via deze
organisatie de emissierechten verkocht die niet meer nodig waren ter voldoe-
ning aan de geldende publiekrechtelijke regelgeving.25

6.5 Met welke sancties kan de curator worden geconfronteerd?

De in de vorige alinea verduidelijkte onzekerheid over de verkoopbaarheid van
emissierechten heeft te maken met de sancties waarmee de curator als milieu-
verantwoordelijke van de onderneming kan worden geconfronteerd. Met
sancties wordt in deze paragraaf niet alleen gedoeld op bestuurlijke sancties
als bedoeld in art. 5:2 lid 1 onder a Algemene wet bestuursrecht (“een door een

24. Zie de volgende internetpagina voor de meest actuele prijs: http://www.pointcarbon.com/
(geraadpleegd op 1 september 2014).

25. De contactgegevens van STX Services kunnen worden geraadpleegd via de volgende
internetpagina: http://services.stxgroup.com/ (geraadpleegd op 1 september 2014). Gelet
op de bestuursrechtelijke context van dit overzichtsartikel wordt op de details van de
verkoop niet nader ingegaan.
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bestuursorgaan wegens een overtreding opgelegde verplichting of onthouden
aanspraak”), maar wordt ook gedoeld op het terugvorderen van emissierechten
en op het intrekken van de emissievergunning, anders dan wegens een
overtreding. De reden hiervan is dat dergelijk terugvorderen en intrekken,
vanwege het mogelijkerwijs daarmee samenhangende verlies aan kosteloos
toegewezen emissierechten, als sanctie zou kunnen worden ervaren.

Allereerst is het van belang om de curator te wijzen op art. 16.20c Wm. Uit dat
artikel volgt dat het bestuur van de NEa de emissievergunning kan intrekken,
indien (a) de omgevingsvergunning van de inrichting (lees in dit verband: wat
vroeger de milieuvergunning van een bedrijf was) is ingetrokken en/of (b)
afdeling 16.2.1 Wm niet meer op de inrichting van toepassing is. In geval van
een faillissement kunnen beide intrekkingsmogelijkheden zich voordoen.

De milieu-omgevingsvergunning kan blijkens art. 2.33 lid 2 aanhef en onder d
sub 2 Wm door het ter zake bevoegde gezag worden ingetrokken indien “de
inrichting (…) geheel of gedeeltelijk is verwoest”. Hiervan zal in een faillisse-
ment slechts in uitzonderlijke gevallen sprake zijn. De rechtspraak legt de lat
hoog. Zo is bijvoorbeeld duidelijk dat enkel het verwijderen van een installatie
onvoldoende is om van verwoesting te kunnen spreken.26 Een andere reden om
de milieu-omgevingsvergunning in te trekken, betreft het geval waarin gedu-
rende drie jaar geen handelingen zijn verricht met gebruikmaking van die
vergunning (art. 2.33 lid 2 aanhef en onder a Wm). Ook hiervan zal in een
faillissement slechts in uitzonderlijke gevallen sprake zijn. Daarom zal een
curator niet snel geconfronteerd worden met intrekking van de emissievergun-
ning omdat de milieu-omgevingsvergunning is ingetrokken.

De andere intrekkingsmogelijkheid (als afdeling 16.2.1 Wm niet meer op de
inrichting van toepassing is) kan zich sneller voordoen ingeval sprake is van
een faillissement. Zoals in paragraaf 5.2 hiervoor is verduidelijkt, geldt een
vergunningplicht voor het in werking hebben van een inrichting. Het dient dan
te gaan om een inrichting waarin zich een of meer broeikasgasinstallaties
bevinden. Blijkens de definitiebepaling dient een broeikasgasinstallatie activi-
teiten te verrichten die een emissie van een broeikasgas in de lucht veroorzaken.
Indien de failliete inrichting haar broeikasgasinstallatie heeft stopgezet, is
aannemelijk dat de inrichting niet meer in werking is, zodat afdeling 16.2.1
Wm niet meer op de inrichting van toepassing is. Wij weten inmiddels uit
ervaring dat de NEa deze intrekkingsmogelijkheid niet schuwt indien een
broeikasgasinstallatie is stopgezet. Navraag bij de NEa leert dat niet direct na
ontvangst van de melding over het stopzetten van de installatie of na bericht te

26. ABRS 7 december 2005, BR 2006/77.
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hebben ontvangen over een faillissement, getracht zal worden om de emissie-
vergunning met behulp van deze intrekkingsmogelijkheid in te trekken. Dit
wordt anders, indien duidelijk wordt dat geen doorstart zal plaatsvinden, zodat
eveneens duidelijk wordt dat het verrichten van activiteiten met de broeikas-
gasinstallatie niet zal worden hervat. Rechtspraak over deze intrekkingsmoge-
lijkheid is er nog niet.27

Wat voor de curator van belang is om te weten met betrekking tot het intrekken
van de emissievergunning, is dat de verplichting tot het indienen van een
emissieverslag als bedoeld in artikel 67 lid 1 Verordening monitoring en
rapportage emissiehandel, voor wat betreft het kalenderjaar waarin de beschik-
king tot intrekking van de vergunning van kracht is geworden, na intrekking
van de vergunning op de laatste houder daarvan blijft rusten, totdat aan die
verplichting is voldaan. Deze verplichting blijft dus nog even behoren tot de
verantwoordelijkheid van de curator. Van de rechten daarentegen kan niet
automatisch worden verwacht dat deze na het intrekken van de emissievergun-
ning bij de houder blijven berusten. Daar zijn twee verklaringen voor. Aan de
ene kant heeft het intrekken van de emissievergunning als directe gevolg dat
geen emissierechten meer worden verleend, ook al zijn die aanvankelijk in het
nationaal toewijzingsbesluit wel toegewezen. Dit omdat uit art. 16.35 lid 1
volgt dat verlening slechts plaatsvindt, indien voor de betrokken inrichting een
emissievergunning is verleend. Aan de andere kant dient bij het intrekken van
de emissievergunning rekening te worden gehouden met de bevoegdheid
van de NEa die in art. 16.34b juncto art. 16.35c Wm is opgenomen. Indien
blijkt dat de werking van de broeikasgasinstallatie al dan niet geheel en/of
tijdelijk wordt beëindigd, kan het nationaal toewijzingsbesluit worden gewij-
zigd, zodat broeikasgasemissierechten die vanwege de wijziging van het
daaraan ten grondslag liggende toewijzingsbesluit onverschuldigd zijn ver-
leend, kunnen worden teruggevorderd. Indien de inrichting over onvoldoende
emissierechten beschikt, kan in plaats daarvan een met de waarde van die
rechten corresponderend bedrag worden teruggevorderd. Voor het berekenen
van dat bedrag zal worden uitgegaan van de gemiddelde marktprijs van de
emissierechten op het moment van terugvorderen (artikel 16.35c lid 5 Wm). De
gemiddelde marktprijs wordt gebaseerd op representatieve gegevens.28

27. Duidelijk moge zijn dat als wel een doorstart plaatsvindt, geen gebruik wordt gemaakt van
deze intrekkingsmogelijkheid. Overige sanctiemogelijkheden – niet samenhangende met het
intrekken van de emissievergunning omdat de inrichting niet meer in werking is – gelden
dan echter evenzeer, hetgeen van belang is om te benadrukken aangezien het in casu meestal
over grotere faillissementen gaat en tijdelijke voortzetting van de onderneming alsmede een
doorstart dan veelal aan de orde zijn. Voor wat betreft de rechten die een curator dan heeft,
verwijs ik naar paragraaf 6.4 van de hoofdtekst.

28. Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 667, nr. 3, p. 28.
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Bovenstaande mogelijkerwijs als sanctie te ervaren bevoegdheden van de NEa
zijn gerelateerd aan een faillissement, althans voor zover de werking van de
broeikasgasinstallatie daardoor geheel of gedeeltelijk is beëindigd. Vanwege die
relatie met een faillissementsituatie is er wat uitvoeriger bij stilgestaan. Wij
achten het vanwege de bestuursrechtelijke context van dit overzichtsartikel
echter ook van belang om de curator nog kort te wijzen op een aantal andere
sancties die niet zozeer gerelateerd zijn aan een faillissementsituatie, maar die
wel voor een curator als milieuverantwoordelijke van de inrichting van belang
zijn om kennis van te hebben.

Art. 18.6a Wm geeft het bestuur van de NEa een bevoegdheid om een last
onder dwangsom op te leggen, indien niet of niet correct wordt voldaan aan de
diverse verplichtingen. Een last onder dwangsom is een zogeheten herstel-
sanctie. Kenmerk hiervan is dat de overtreder pas een dwangsom dient te
betalen indien het vereiste herstel niet wordt gerealiseerd. Het gaat dan
bijvoorbeeld om overtreding van de verplichting om aan de vereisten aan het
emissieverslag te voldoen (format en verificatie). Het richtinggevend bereik van
de dwangsom is dan EUR 500 tot EUR 4.500,- per dag dat de overtreding
voortduurt na afloop van de geboden hersteltermijn.29

Daarnaast is een bevoegdheid gegeven aan het bestuur van de NEa om een
bestuurlijke boete op te leggen, indien sprake is van overtreding van de centrale
artikelen van hoofdstuk 16 Wm (art. 18.16a Wm). Een bestuurlijke boete is een
bestraffende sanctie. Kenmerk hiervan is dat aan de overtreder leed wordt
toegevoegd door hem de boete te laten betalen. Een centraal artikel waaraan
gedacht kan worden, is het artikel waaruit volgt dat jaarlijks het emissieverslag
dient te worden ingediend. Belangrijk om te vermelden is dat deze bevoegdheid
geformuleerd is als discretionaire bevoegdheid. Dit betekent dat de NEa dient te
bepalen op welke wijze invulling wordt gegeven aan die bevoegdheid. De NEa
heeft in dit verband aangegeven dat bij de volgende overtredingen altijd een
bestuurlijke boete wordt opgelegd: het emitteren zonder vergunning; het
ontbreken van een brandstofstroom of installatie in de vergunning, dit komt
meestal overeen met het niet wijzigen van de vergunning bij een ingrijpende
verandering; het ontbreken van een continu meetsysteem; het niet inleveren van

29. Besluit van 8 september 2011, nr. IenM/BSK-2011/114418, houdende wijziging van de
Beleidsregels voor het bestuur van de Nederlandse emissieautoriteit inzake het bepalen van
de hoogte van een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete bij de handhaving van de
regels voor de handel in emissierechten, Staatscourant 2011 nr. 16636, 14 september 2011,
p. 1.
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een emissieverslag. Bij deze laatste overtreding varieert de hoogte van de boete
van EUR 10.000,- tot EUR 450.000,-.30

De bestuurlijke boete dient soms ook verplicht te worden opgelegd door het
bestuur van de NEa (art. 18.16a lid 2 Wm). Dat is het geval wanneer de drijver
niet tijdig (vóór 1 mei) ten minste een aantal broeikasgasemissierechten inlevert
dat overeenkomt met de hoeveelheid van de emissie, die de inrichting in het
daaraan voorafgaande kalenderjaar heeft veroorzaakt. De hoogte van de boete is
dan ook dwingend voorgeschreven, te weten EUR 100,- per ton CO2-emissies
waarvoor geen emissierechten zijn ingeleverd.31

7. Nawoord

Net als in 2008, toen ik voor het eerst met deze materie in aanraking kwam, valt
op dat bestuursrechtelijke aspecten van emissierechten niet te miskennen zijn,
indien een curator te maken heeft met een failliete onderneming die verplicht
deelneemt aan EU ETS: het bevoegde gezag is een bestuursorgaan, deelname
aan EU ETS is gekoppeld aan een vergunningplicht, wettelijke verplichtingen
worden gehandhaafd door middel van bestuurlijke sancties. Wat verder opvalt
ten opzichte van 2008, is dat verplichtingen niet meer hoofdzakelijk voort-
vloeien uit de Nederlandse wet na implementatie van de relevante Europese
richtlijn. Inmiddels fungeert de Nederlandse wet voornamelijk nog slechts als
doorgeefluik van rechtstreeks werkende Europese wetgeving. Als voorbeelden
kan worden gewezen op het aanwijzen van het bevoegde gezag, het positio-
neren van de vergunningplicht en het verstrekken van handhavingsbevoegd-
heden. Wat ook opvalt, is dat de verschuiving van de grondslag van de
verplichtingen niet heeft geleid tot een ingrijpende verandering van de be-
stuursrechtelijke aspecten.

Gelet op de vele bestuursrechtelijke aspecten wordt de curator geadviseerd om
goed te communiceren met de NEa. Allereerst omdat de curator verantwoor-
delijk is voor de uit de milieuwetgeving voortvloeiende verplichtingen. In het

30. Besluit van 8 september 2011, nr. IenM/BSK-2011/114418, houdende wijziging van de
Beleidsregels voor het bestuur van de Nederlandse emissieautoriteit inzake het bepalen van
de hoogte van een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete bij de handhaving van de
regels voor de handel in emissierechten, Staatscourant 2011 nr. 16636, 14 september 2011,
p. 3.

31. Besluit van 8 september 2011, nr. IenM/BSK-2011/114418, houdende wijziging van de
Beleidsregels voor het bestuur van de Nederlandse emissieautoriteit inzake het bepalen van
de hoogte van een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete bij de handhaving van de
regels voor de handel in emissierechten, Staatscourant 2011 nr. 16636, 14 september 2011,
p. 3.
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verlengde daarvan omdat ter zake emissierechten nu eenmaal sprake is van
talrijke verplichtingen, waarvan niet naleving als consequentie heeft dat de NEa
naleving kan afdwingen en soms zelfs kan verplichten om bestraffend op te
treden. Een andere reden om goed te communiceren met de NEa betreft het
gegeven dat de emissierechten een interessante en verkoopbare activa kunnen
vormen. Juist daarom is het voor een curator van belang om zeker te weten of
een emissierecht wel verkoopbaar is.

Mr. X.P.C. Wynands
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De curator en handhaving van milieuvoorschriften

MR P. SCHILDER SPEL1

Inleiding

Reeds in 1997 oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State2 (die ik hierna zal aanduiden als ‘de Afdeling’) dat een ieder die in een
bijzondere gezagsverhouding tot een inrichting3 staat, gebonden is aan gelden-
de milieuvergunningvoorschriften. In geval van faillissement is dat de curator,
ook al zet deze de onderneming niet voort. Ook na faillissement blijven de
milieuvoorschriften gelden. Dit geldt zelfs als de curator de bedrijfsvoering na
het faillissement heeft stopgezet. De milieuvergunning heeft namelijk zoge-
naamde zakelijke werking: de vergunning is niet gekoppeld aan een persoon
aan wie de vergunning is verleend, maar aan een project of activiteit.4 De
voorschriften van de milieuvergunning zijn daarom na overdracht of een
doorstart van de onderneming, ook van toepassing voor de nieuwe ondernemer
of exploitant.5

Het voldoen aan milieuvergunningvoorschriften kan aanzienlijke kosten met
zich meebrengen. Zo kan het noodzakelijk zijn om schadelijke stoffen die zich
op het terrein van de failliete onderneming bevinden door een daarin ge-
specialiseerd bedrijf op te laten ruimen en/of om bodemrapporten te laten
opstellen na het staken van de onderneming. Dit terwijl de boedel wellicht
weinig baten bevat. Indien de curator deze milieuvergunningvoorschriften niet
naleeft, kan hij te maken krijgen met handhaving door het bevoegde bestuurs-
orgaan. Het bestuursorgaan kan uit eigen beweging besluiten tot handhaving,
dit zal met name het geval zijn als er gevaar bestaat voor de volksgezondheid of
het milieu, of op verzoek van een derde. Dit artikel gaat in op de vraag hoe ver

1. Mr P. Schilder Spel is advocaat en specialist bestuursrechtelijke handhaving in de praktijk-
groep Vastgoed en Overheid van Van Benthem & Keulen advocatuur en notariaat, te
Utrecht.

2. ABRvS 11 juli 1997, ECLI:NL:RVS:2013:1997:ZF2839, AB1998, 268.
3. Een inrichting wordt in de Wet milieubeheer (artikel 1.1 lid 1) gedefinieerd als: “elke door

de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, ondernomen bedrijvig-
heid die binnen een zekere begrenzing pleegt te worden verricht”.

4. Artikel 2.25 lid 1 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
5. Op grond van artikel 2.25 lid 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht geldt voor

dergelijke gevallen een meldingsplicht bij het bevoegd gezag. Het niet voldoen aan deze
meldingsplicht kwalificeert als een economisch delict.
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de verantwoordelijkheid van de curator tot naleving van milieu(vergunning)
voorschriften gaat en met welke soorten handhaving de curator te maken kan
krijgen.

De curator als overtreder

Bij bestuurlijke handhaving neemt het begrip ‘overtreder’ een belangrijke
plaats in. Volgens de Algemene wet bestuursrecht is iedereen die de overtreding
pleegt of medepleegt te kwalificeren als overtreder.6 Een bestuursorgaan kan
tegen de overtreder van een wettelijk voorschrift handhavend optreden in de
vorm van een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete. Bestuursdwang
kan ook aan anderen dan de overtreder worden opgelegd, maar alleen op de
overtreder kunnen de kosten worden verhaald. Van belang daarbij is tot wie het
wettelijk voorschrift zich richt. Alleen diegene(n) kan/kunnen het voorschrift
overtreden. Daarnaast gaat het er niet alleen om wie de verboden handeling
fysiek verricht, maar ook aan wie de handeling is toe te rekenen.7 Meerdere
personen kunnen derhalve als overtreder kwalificeren voor dezelfde verboden
handeling en het bestuursorgaan kan daardoor in het kader van een overtreding
jegens meerdere personen handhavend optreden. Bij het opleggen van een last
onder dwangsom geldt wel de beperking voor het bestuursorgaan dat deze
slechts kan worden opgelegd aan de overtreder die het in zijn macht heeft om de
overtreding te beëindigen.8

Alvat-uitspraak 1997
In de rechtspraak van voor 1997 werd er in beginsel van uitgegaan dat de
curator het niet in zijn macht had om aan de overtreding een einde te maken.
Uitgaande van de Faillissementswet werd aangenomen dat de boedel slechts
aansprakelijk was voor zover deze door de verbintenis – ontstaan na faillisse-
ment – werd gebaat en dat de curator slechts verbintenissen kon aangaan in het
belang van de boedel. Zo werden de kosten voor het verwijderen van afval door
de voorzitter van de Afdeling niet als boedelschuld aangemerkt.9

Dit veranderde in 1997 met de zogenaamde Alvat-uitspraak.10 In deze bekende
uitspraak had het college van burgemeester en wethouders van Dordrecht aan
de curator van het failliete Alvat een last onder dwangsom opgelegd wegens het
niet voldoen aan de voorwaarden van de milieuvergunning die enige jaren

6. Artikel 5:1 lid 2 Algemene wet bestuursrecht.
7. Zie bijvoorbeeld ABRvS 22 januari 2014, ECLI:NL:RVS:2014:90, AB 2014, 144.
8. Zie bijvoorbeeld ABRvS 16 oktober 2013, ECLI:NL:RVS:2013:1574, AB 2014, 210.
9. Vz ABRS 25 oktober 1996, ECLI:NL:RVS:1996:ZK0057, JOR 1997/41.
10. ABRvS 11 juli 1997, ECLI:NL:RVS:1997:ZF2839, AB 1998, 268.
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daarvoor aan Alvat was verleend. In het door de curator ingestelde beroep
bepaalde de Afdeling dat milieuvergunningvoorschriften gelden voor een ieder
die in een bijzondere gezagsverhouding tot de inrichting staat. In geval van
faillissement is dat volgens de Afdeling de curator. De gemeente had volgens de
Afdeling terecht de last gericht aan de curator. Met deze uitspraak heeft de
Afdeling een ware ommekeer gemaakt. Door het mogelijk maken van hand-
havingsacties van het bevoegd gezag op de curator van een failliete onderne-
ming worden immers de kosten van het ongedaan maken van de overtreding
afgewenteld op de schuldeisers in het faillissement, terwijl voorheen het
bevoegd gezag vaak op kosten van de gemeenschap de overtreding ongedaan
maakte. Volgens critici betekende de Alvat-uitspraak een onaanvaardbare
doorkruising van de Faillissementswet, maar de Afdeling heeft in de jaren
die volgden vastgehouden aan deze lijn.

Uitbreiding verantwoordelijkheid curator 2007
In 200711 ging de Afdeling zelfs nog een stapje verder door te bepalen dat de
verplichtingen van de curator zien op alle voor de gefailleerde geldende
milieuregels en dus niet alleen op voorschriften uit een milieuvergunning.
Wanneer bij faillissement een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer
onderdeel is van de boedel, is het volgens de Afdeling de curator die
verantwoordelijk is voor naleving van alle voor die inrichting geldende milieu-
wetgeving. Dit is een aanzienlijke uitbreiding, omdat er vele milieurechtelijke
regels op de boedel van toepassing kunnen zijn, zoals bijvoorbeeld in deze
uitspraak de plicht een bodemsanering uit te voeren, en de curator het in
de regel ‘in zijn macht’ heeft om aan deze milieurechtelijke verplichtingen te
voldoen. Het bevoegd gezag dient in het geval dat de activiteiten van de
onderneming zijn gestaakt, wel te onderzoeken of er ten tijde van de verboden
gedragingen nog sprake is van een inrichting in de zin van de Wet milieu-
beheer.12

Beperking verantwoordelijkheid curator 2013
De curator is blijkens een uitspraak van de Afdeling uit 201313 echter niet
verantwoordelijk voor uitvoering van een niet aan hem, maar aan de gefail-
leerde onderneming, opgelegde last. In die zaak was door het college van
Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland aan de curatoren van het
failliete Dutch Infra Tech B.V. (DIT) een last onder dwangsom opgelegd in
verband met op het terrein van de inrichting opgeslagen afvalstoffen. De
Afdeling oordeelde in lijn met eerdere jurisprudentie dat vanaf het moment

11. ABRvS 9 mei 2007, ECLI:NL:RVS:2007:BA4703, TvI 2007, 34.
12. Vz ABRvS 24 november 2009, ECLI:NL:RVS:2009:BK5036.
13. ABRvS 13 februari 2013, ECLI:NL:RVS:2013:BZ1261, JM 2013, 35.
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van faillietverklaring de curator onder dwangsom kan worden gelast om in
ieder geval de op dat moment bestaande overtredingen van de milieuwetgeving
te beëindigen of herhaling ervan te voorkomen. Het door de curatoren gestelde
gebrek aan financiële middelen deed daar volgens de Afdeling niets aan af. Het
college had echter voor datum faillissement ook lasten onder dwangsom
opgelegd aan DIT. Het college stelde dat de curatoren als het ware als
rechtsopvolger onder algemene titel van DIT, mede verantwoordelijk waren
voor uitvoering van de aan DIT voor faillietverklaring opgelegde lasten onder
dwangsom. De Afdeling ging daar niet in mee en oordeelde dat de last een bij
besluit opgelegde verplichting is, gericht aan de in dat besluit genoemde
rechtspersoon, namelijk DIT. De curatoren in het faillissement van DIT waren
verantwoordelijk voor de naleving van de voor de inrichting geldende regels na
faillissement, maar hoefden geen zorg te dragen voor uitvoering van een niet
aan hen, maar aan de gefailleerde, opgelegde last. Indien voor de datum van het
faillissement door DIT dwangsommen zijn verbeurd, leidt dit volgens de
Afdeling tot vorderingen van het college op DIT die in de failliete boedel
vallen. Als na die datum door DIT dwangsommen worden verbeurd, zijn deze –
evenals na faillissement ontstane vorderingen inzake bestuursdwangkosten14 –
als niet-verifieerbare schulden in de zin van de Faillissementswet aan te
merken.

De Afdeling heeft recentelijk twee interessante uitspraken gedaan die zien op de
handhaving van voorschriften uit de Waterwet en de Kernenergiewet ten
aanzien van failliete ondernemingen.

Uitspraak Waterwet 2014
De eerste uitspraak15 ziet op een opgelegde last onder bestuursdwang aan de
curator van het failliete Bavin B.V. Als gevolg van een brand in het pand van
Bavin was er vervuild bluswater in een sloot gestroomd in de buurt van het
perceel. Op het moment van de brand verkeerde Bavin reeds in faillissement.
Vervolgens heeft het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s in de
sloot een verontreiniging met zink geconstateerd en spoedeisende bestuurs-
dwang toegepast. Achteraf heeft het dagelijks bestuur zijn beslissing tot
toepassing van bestuursdwang op schrift gesteld en gericht aan de curator.
Daarbij heeft het dagelijks bestuur bepaald dat de kosten van de bestuursdwang
ten laste komen van de boedel in het faillissement van Bavin. Enige maanden
later heeft het dagelijks bestuur de curator een last onder bestuursdwang
opgelegd wegens overtreding van de artikelen 6.2 en 6.8 van de Waterwet.
Deze artikelen bepalen – kort gezegd – dat het verboden is om zonder daartoe

14. ABRvS 26 juni 2002, ECLI:NL:RVS:2002:AE4628.
15. ABRvS 23 juli 2014, ECLI:RVS:2014:2728.
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strekkende vergunning stoffen in het oppervlaktewater te brengen en verplich-
ten een ieder om alle handelingen te verrichten die redelijkerwijs kunnen
worden gevergd om vervuiling van het oppervlaktewater te voorkomen. De
curator betoogt in deze procedure onder meer dat hij in het faillissement van
Bavin niet verantwoordelijk kon worden gehouden voor de lozing van het
bluswater vanuit het pand van Bavin en daarom niet als overtreder beschouwd
kon worden. Hij voert in dit verband aan dat het pand van Bavin op het moment
van de brand niet tot de boedel behoorde, omdat op het pand een retentierecht
werd uitgeoefend. Volgens de curator had hij, mede door dit retentierecht, ook
niet de mogelijkheid om de overtreding te voorkomen dan wel te beëindigen.
De Afdeling gaat hier niet in mee, omdat niet aannemelijk gemaakt is dat het
retentierecht daadwerkelijk werd uitgeoefend. Daarbij betrekt de Afdeling dat
uit de stukken blijkt dat de curator het retentierecht heeft betwist. Of de curator
feitelijk de mogelijkheid had om de overtreding te voorkomen dan wel te
beëindigen, is volgens de Afdeling niet relevant, nu hij overtreder is op grond
van toerekening aan hem van het handelen van de brandweer dat tot de
overtreding heeft geleid. Uit deze uitspraak blijkt derhalve16 dat de gevolgen
van brandbestrijding aan het betreffende bedrijf, dan wel in geval van
faillissement aan de curator, kunnen worden toegerekend.

Uitspraak Kernenergiewet 2014
De tweede uitspraak17 betreft een opgelegde last onder dwangsom in verband
met de overtreding van een voorschrift uit een krachtens de Kernenergiewet
verleende vergunning. Volgens dit voorschrift moest er binnen de stralings-
beschermingseenheid, naast de algemeen coördinerend deskundige, nog een
andere deskundige werkzaam zijn. De curatoren van het failliete Thermphos
International B.V. voeren aan dat zij niet verplicht zijn tot het naleven van de
Kernenergiewetvergunning, omdat dit geen verplichting van de boedel zou zijn.
Zij wijzen erop dat deze vergunning persoonsgebonden is en – anders dan een
milieuvergunning – niet van rechtswege geldt voor de drijver van een inrichting
of uitvoerder van een project. De Afdeling denkt daar anders over en oordeelt
dat een curator als beheerder van de boedel vanaf het moment van faillietverkla-
ring van een bedrijf verantwoordelijk is voor de uit de milieuwetgeving
voortvloeiende verplichtingen van het bedrijf. Daartoe behoort in dit geval
mede de verplichting om de verleende Kernenergiewetvergunning na te leven.
Dat die vergunning persoonsgebonden is, maakt dat niet anders. Gelet daarop
zijn de curatoren volgens de Afdeling terecht als overtreders aangemerkt.

16. Zie ook ABRvS 15 oktober 2008, ECLI:NL:RVS:2008:BF8999 en ABRvS 22 januari 2014,
ECLI:NL:RVS:2014:90.

17. ABRvS 23 juli 2014, ECLI:RVS:2014:2752.
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Verschillende soorten handhaving

Anders dan in het strafrecht, ligt de nadruk bij bestuursrechtelijke handhaving
op het herstellen van de situatie en niet direct op bestraffen. Het bestuursorgaan
kan door het opleggen van een last onder bestuursdwang of een last onder
dwangsom de overtreder trachten te bewegen om de illegale situatie te
beëindigen. De bestuurlijke boete is echter wel een punitieve sanctie. De
overtreder wordt dan bestraft door het opleggen van een boete.

Het bestuursorgaan handhaaft op verzoek van een derde of uit eigen
beweging. In het bestuursrecht geldt ten aanzien van handhaving de zogenaam-
de beginselplicht tot handhaving. Dit door de Afdeling ontwikkelde begrip
houdt in dat een bestuursorgaan in beginsel handhavend dient op te treden bij
het constateren van een overtreding.18 Vaste jurisprudentie van de Afdeling is
dat van deze beginselplicht slechts onder bijzondere omstandigheden kan
worden afgeweken. Het bestuursorgaan mag bijvoorbeeld van handhaving
afzien als handhavend optreden onevenredig is in verhouding tot de met
handhaving te dienen belangen of als er concreet zicht op legalisatie bestaat.
Dit laatste kan ondermeer het geval zijn als er een ontvankelijke vergunning-
aanvraag is gedaan waarmee de illegale situatie gelegaliseerd kan worden en het
aannemelijk is dat de gevraagde vergunning zal worden verleend. Daarnaast
kan het bestuursorgaan (voorlopig) afzien van handhavend optreden als er in
het handhavingsbeleid van het bestuursorgaan is opgenomen dat de overtreder
eerst gewaarschuwd dient te worden alvorens tot handhaving overgegaan
wordt. Verder kan honorering van een beroep op het gelijkheidsbeginsel leiden
tot het afzien van handhaving. Dergelijke uitzonderingen worden in de
jurisprudentie echter niet snel aangenomen.

De Algemene wet bestuursrecht geeft regels over de toepassing van handha-
ving. De bevoegdheid tot handhavend optreden is te vinden in de bijzondere
wetten aangaande de verschillende bestuursorganen, bijvoorbeeld artikel 125
Gemeentewet voor gemeenten en artikel 122 Provinciewet voor provincies.

De meest voorkomende vormen van handhaving, de last onder bestuursdwang
en de last onder dwangsom, zullen hieronder worden besproken.

1. Last onder bestuursdwang

Onder een last onder bestuursdwang wordt verstaan: de herstelsanctie,
inhoudende een last tot geheel of gedeeltelijk herstel van de overtreding

18. ABRvS 30 mei 2007, ECLI:NL:RVS:2007:BA5983, AB 2007, 218.
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en de bevoegdheid van het bestuursorgaan om de last door feitelijk handelen
ten uitvoer te leggen, indien de last niet of niet tijdig wordt uitgevoerd.19 De
last dient duidelijk de te nemen herstelmaatregelen te omschrijven, alsmede
de termijn waarbinnen zij dienen te worden uitgevoerd (de begunstigings-
termijn). De last onder bestuursdwang wordt bekendgemaakt aan de
overtreder, aan de rechthebbende(n) op het gebruik van de zaak waarop
de last betrekking heeft en aan een eventuele verzoeker om handhaving.20

De kosten van de toepassing van bestuursdwang – in het geval het
bestuursorgaan zelf de overtreding heeft beëindigd – geschiedt op kosten
van de overtreder, tenzij deze kosten redelijkerwijs niet of niet geheel tot
zijn last behoren te komen. In de rechtspraak wordt deze uitzondering
betreffende het kostenverhaal niet snel aangenomen. In spoedeisende
situaties kan het bestuursorgaan direct optreden, zonder de overtreder eerst
de mogelijkheid te bieden de overtreding zelf ongedaan te maken. Indien er
zoveel spoed is dat de tijd ontbreekt om eerst een schriftelijke last uit te
brengen, is het toegestaan dat dit achteraf gebeurt.
De beslissing tot het toepassen van bestuursdwang kan zowel voor als na de
datum van het faillissement worden genomen. Dat de gefailleerde overtreder
het na zijn faillissement niet meer in zijn macht heeft om de overtreding te
beëindigen, staat op zichzelf niet aan de toepassing van bestuursdwang in de
weg. De datum van faillissement van de overtreder is echter wel van belang
voor het mogelijke kostenverhaal. Bij bestuursdwang ontstaat de geldschuld
jegens de overheid namelijk op het moment dat deze de gemaakte kosten bij
de overtreder in rekening brengt. De kosten die voor het faillissement bij de
overtreder in rekening zijn gebracht, moeten worden aangemerkt als
verifieerbare schulden. Worden de kosten pas na faillissement bij de
gefailleerde overtreder in rekening gebracht, dan is er sprake van een
niet-verifieerbare schuld.21 Indien het bestuur na faillissement de last onder
bestuursdwang richt tot de curator en overgaat tot kostenverhaal ontstaat er
een boedelschuld.

2. Last onder dwangsom

Een bestuursorgaan dat bevoegd is een last onder bestuursdwang op te
leggen, kan in plaats daarvan aan de overtreder een last onder dwangsom
opleggen, tenzij het belang dat beoogd wordt te beschermen zich daartegen

19. Artikel 5:21 Algemene wet bestuursrecht.
20. Artikel 5:24 Algemene wet bestuursrecht.
21. ABRvS 26 juni 2002, ECLI:NL:RVS:2002:AE4628.
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verzet.22 Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij ernstige milieuovertredin-
gen waar snel handelen noodzakelijk is. De last omschrijft de te nemen
herstelmaatregelen en de begunstigingstermijn om de overtreding ongedaan
te maken zonder dat er dwangsommen worden verbeurd.23 Het bestuurs-
orgaan stelt tevens het bedrag van de dwangsom of dwangsommen vast die
verbeuren indien de overtreding niet binnen de begunstigingstermijn onge-
daan wordt gemaakt. De bedragen dienen in een redelijke verhouding te
staan tot de zwaarte van het geschonden belang en tot de beoogde werking
van de dwangsom.24 Na afloop van de begunstigingstermijn verbeuren de
dwangsommen bij het niet voldoen aan de last van rechtswege. Deze dienen
binnen zes weken te worden betaald25 en worden bij beschikking door het
bestuursorgaan ingevorderd.26 De bevoegdheid tot invordering van een
verbeurde dwangsom verjaart na verloop van een jaar, tenzij de verjaring
tijdig is gestuit.27 Zowel een last onder dwangsom als een last onder
bestuursdwang kunnen preventief worden opgelegd, zodra een overtreding
klaarblijkelijk is.28

Wanneer de last echter voor het moment van faillissement aan de overtreder
(drijver) wordt opgelegd, verbeurt deze de dwangsommen. Wordt de
overtreder vervolgens failliet verklaard, dan kan de wegens het niet naleven
van een last onder dwangsom ontstane schuld bij de curator ter verificatie
worden ingediend. De dwangsommen die na datum faillissement nog
worden verbeurd, zijn niet-verifieerbare schulden. Na de datum van het
faillissement kan de last aan de curator opgelegd worden. Wanneer de
curator vervolgens nalaat om de overtreding te beëindigen, moeten de ten
gevolge daarvan verbeurde dwangsommen als boedelschulden worden
beschouwd. Het opleggen van een last aan de gefailleerde na datum van
faillissement is weinig zinvol, omdat de overtreder het niet meer in zijn
macht heeft om de overtreding te beëindigen en dit daarom door de
bestuursrechter niet toelaatbaar wordt geacht.

Rechtsbescherming

Tegen de handhavingsacties staat in beginsel bezwaar open bij het bestuursor-
gaan en vervolgens beroep en hoger beroep bij de bestuursrechter. Bezwaar en
beroep schorsen het besluit echter niet. De begunstigingstermijn loopt daardoor

22. Artikel 5:32 Algemene wet bestuursrecht.
23. Artikel 5:32a Algemene wet bestuursrecht.
24. Artikel 5:32b Algemene wet bestuursrecht.
25. Artikel 5:33 Algemene wet bestuursrecht.
26. Artikel 5:37 Algemene wet bestuursrecht.
27. Artikel 5:35 Algemene wet bestuursrecht.
28. Artikel 5:7 Algemene wet bestuursrecht.
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gewoon door, ondanks het instellen van bezwaar en beroep. Na afloop van de
begunstingstermijn zullen er dan, ondanks lopende procedures, dwangsommen
worden verbeurd. Wie dit wil voorkomen kan de voorzieningenrechter van de
bestuursrechter die bevoegd is in de hoofdzaak, verzoeken een voorlopige
voorziening te treffen.29 Voorwaarde hiervoor is dat tegelijkertijd met het
verzoek om voorlopige voorziening bezwaar of beroep is ingesteld en er sprake
is van onverwijlde spoed. Indien het verzoek wordt toegewezen, zal het
betreffende besluit doorgaans hangende het bezwaar of beroep worden ge-
schorst.

Conclusie

Uit het voorgaande blijkt dat een curator geconfronteerd kan worden met
bestuursrechtelijke handhaving die ziet op een grote diversiteiten aan overtre-
dingen op milieurechtelijk gebied. De curator wordt door de Afdeling al snel
aangemerkt als overtreder indien de overtreding plaatsvindt of voortduurt na
datum van faillissement.

29. Artikel 8:81 e.v. Algemene wet bestuursrecht.
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Nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen; goede
bedoelingen, maar een doorstart blijft in de praktijk
weerbarstig

MR. TH. DANKERT1

1. Inleiding

Een curator die geconfronteerd wordt met een orderportefeuille van een failliet
die gevuld is met overheidsopdrachten kan die (gegunde) opdrachten niet
zonder meer verkopen aan een derde. Dit volgt uit de huidige stand van de
rechtspraak waaruit blijkt dat de wijziging van contractspartner beschouwd
wordt als een wezenlijke wijziging. Een dergelijke wijziging is (in beginsel) niet
zonder aanbesteding toegestaan.2

Begin dit jaar is er echter een drietal nieuwe Europese richtlijnen gepubliceerd
waarin het leerstuk van de wezenlijke wijziging is gecodificeerd. Deze richtlij-
nen lijken meer mogelijkheden te bieden om overeenkomsten te wijzigen bij
rechtsopvolging onder algemene of gedeeltelijke (…) titel ten gevolge van
herstructurering van de onderneming (…) door (…) insolventie. Deze nieuwe
richtlijnen moeten uiterlijk op 18 april 2016 in de nationale wetgeving van de
lidstaten zijn geïmplementeerd.

Ondanks de bemoedigende opening die deze nieuwe regeling voor de faillisse-
mentspraktijk lijkt te bieden, zal de praktijk toch weerbarstig blijven. In deze
bijdrage zal ik aan de hand van de aanbestedingspraktijk enkele knelpunten
blootleggen. Zonder rekkelijke toepassing van de nieuwe regeling zullen die
knelpunten een doorstart in de weg kunnen blijven staan. Voordat ik tot
behandeling hiervan overga, zal ik voor een goed begrip van de materie eerst
kort op hoofdlijnen stilstaan bij de omvang van de aanbestedingsplicht voor
overheden.

1. De auteur is advocaat en werkzaam bij TRIP Advocaten & Notarissen te Groningen/
Leeuwarden/Assen. Met dank aan Frank Bentvelzen voor zijn bijdrage aan dit artikel.

2. Zie over dit onderwerp ook: P.V. Kleijn en C.R.E. Ten Cate, Aanbestedingsrechtelijke
beperkingen bij een doorstart; bieden de nieuwe Europese richtlijnen uitkomst?, TvI 2014/
29; A.W. van Wijngaarden, Faillissementen en de gevolgen voor aanbestedingen, Tender
Nieuwsbrief november 2013, p. 4 en; E.E. Zeelenberg, Aanbesteden in tijden van crisis, de
Gemeentestem afl. 7370, mei 2012.

89



2. Wanneer aanbesteden?

2.1 Europese aanbestedingsplicht

Op 1 april 2013 is de Aanbestedingswet 2012 in werking getreden. Deel 2 van
die wet betreft de implementatie van de huidige Europese richtlijn nummer
2004/18/EG ’betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen
van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten’. Op grond
hiervan dienen aanbestedende diensten (zoals de staat, provincies, gemeenten,
waterschappen en publiekrechtelijke instellingen3) overheidsopdrachten met
een waarde gelijk aan of hoger dan de Europese drempelwaarde Europees aan
te besteden.4

Voor overheidsopdrachten voor werken ligt die Europese drempelwaarde (voor
zowel de centrale als de decentrale overheid) op dit moment op € 5.186.000,00.
Voor overheidsopdrachten voor leveringen en diensten bedraagt de drempel-
waarde thans € 134.000,00 voor de centrale overheid en € 207.000,00 voor de
decentrale overheid.

Indien de waarde van een overheidsopdracht (exclusief btw) gelijk aan of hoger
is dan voornoemde drempelwaarde, dan dient de aanbestedende dienst (behou-
dens enkele uitzonderingen) op grond van artikel 2.25 Aanbestedingswet een
openbare aanbestedingsprocedure dan wel een niet-openbare aanbestedings-
procedure te doorlopen, alvorens tot gunning van de overheidsopdracht over te
kunnen gaan. Beide procedures vangen aan met de publicatie (op en via
TenderNed) van een (Europese) aankondiging van een opdracht en eindigen
met gunning van de overheidsopdracht.

In een openbare procedure worden de ondernemingen die een inschrijving doen
eerst getoetst aan de hand van diverse kwalitatieve criteria (zoals integriteit,
financiële en economische draagkracht, technische bekwaamheid en beroeps-
bekwaamheid, alsook beroepsbevoegdheid). Deze kwalitatieve criteria moeten
vooraf in de aanbestedingsstukken bekend gemaakt zijn. Inschrijvers die niet

3. Een publiekrechtelijke instelling is een instelling die a) is opgericht met het specifieke doel
te voorzien in behoeften van algemeen belang, anders dan van industriële of commerciële
aard, b) rechtspersoonlijkheid bezit en c) voor het merendeel door de overheid wordt
gefinancierd, of waarvan het beheer onder toezicht van de overheid staat, dan wel het
bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan ervan voor meer dan de helft door de
overheid wordt aangewezen.

4. Eventuele uitzonderingen hierop zoals bijvoorbeeld het leerstuk van inbesteden en de
vestiging van een uitsluitend recht zijn voor dit artikel niet aan de orde en laat ik derhalve
onbesproken.
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aan deze kwalitatieve criteria voldoen worden uitgesloten van verdere deel-
name. Van de inschrijvers die wel aan deze kwalitatieve criteria voldoen,
worden de inschrijvingen (de daadwerkelijke aanbieding) beoordeeld aan de
hand van het (eveneens vooraf bekendgemaakte) gunningscriterium. De in-
schrijver(s) met de economisch meest voordelige inschrijving of de laagste
prijs5 komen voor gunning in aanmerking.

Hoewel de naam anders doet vermoeden, vangt ook een niet-openbare
procedure aan met de publicatie van een Europese aankondiging (op en via
TenderNed). In tegenstelling tot de openbare procedure is de niet-openbare
procedure verdeeld in twee fasen. In de eerste fase kunnen ondernemingen die
interesse hebben in de uitvoering van de opdracht, zich aanmelden voor
deelname. Niet alle geïnteresseerde ondernemingen mogen echter in (de tweede
fase van) een niet-openbare procedure een inschrijving (aanbieding) indienen.
Alleen de gegadigden die voldoen aan de hierboven genoemde kwalitatieve
criteria komen namelijk in aanmerking voor een uitnodiging tot het doen van
een inschrijving (tweede fase). Indien het aantal gegadigden dat aan deze
kwalitatieve criteria voldoet evenwel hoger is dan het maximum aantal
ondernemingen dat door kan gaan naar de tweede fase, vindt in de eerste
fase een nadere selectie plaats aan de hand van loting of op basis van andere
vooraf bekend gemaakte selectiecriteria. Een niet-openbare procedure wordt
toegepast in de situatie waarin er veel geïnteresseerde ondernemingen zijn te
verwachten en/of de kosten voor het doen van een inschrijving substantieel zijn.

Ingeval van een concessie voor diensten6 en 2B-diensten7 geldt bovengenoem-
de verplichting (tot het volgen van een Europese aanbesteding) niet op grond
van de huidige richtlijn en deel 2 van de Aanbestedingswet. Los van de hierna
in paragraaf 2.2 te bespreken afweging op grond van artikel 1.4 Aanbeste-

5. Uitgangspunt van de Aanbestedingswet is toepassing van het gunningscriterium economisch
meest voordelige inschrijving. Indien in afwijking van dit uitgangspunt het gunnings-
criterium van de laagste prijs wordt gebruikt, dan dient de aanbestedende dienst dit in de
aanbestedingsstukken te motiveren.

6. Een concessieovereenkomst heeft dezelfde kenmerken als een overheidsopdracht, alleen
bestaat de tegenprestatie voor de uitvoering van de dienst of het werk niet uit betaling, maar
uit het recht de dienst of het werk te exploiteren (al dan niet gecombineerd met een betaling).
De concessiehouder dient daarbij het daadwerkelijk operationeel risico op zich te nemen,
waarbij de concessiehouder blootgesteld is aan de grillen van de markt. De concessiehouder
heeft aldus onder normale marktomstandigheden geen garantie dat de gedane investering of
de kosten die gemaakt zijn bij de exploitatie kunnen worden terugverdiend.

7. Overheidsopdrachten voor diensten worden onder de huidige richtlijn onderscheiden in
zogenoemde 2A-diensten en 2B-diensten. Eerstgenoemde diensten worden geacht een
grensoverschrijdend belang te hebben en vallen onder de volle werking van de richtlijn
(en deel 2 van de Aanbestedingswet) indien de waarde ervan hoger of gelijk is aan
de hierboven aangehaalde drempelwaarde. Bij 2B-diensten daarentegen geldt het !
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dingswet, moet voor dergelijke diensten ten minste een passende mate van
openbaarheid in achtgenomen worden, indien voor die diensten een duidelijk
grensoverschrijdend belang bestaat.8 Dat geldt ook voor overheidsopdrachten
die onder de drempelwaarde liggen maar waarvoor toch een duidelijk grens-
overschrijdend belang aanwezig is.9

Het onderscheid tussen 2A- en 2B-diensten, zoals hierboven behandeld,
verdwijnt overigens onder de werking van de nieuwe Europese richtlijnen,
die, zoals gezegd, eerder dit jaar (2014) zijn gepubliceerd. Veel van de diensten
die onder de huidige richtlijn kwalificeren als 2B-dienst zullen desalniettemin
ook onder de nieuwe richtlijn een status aparte behouden. Op grond van artikel
74 en verder van de nieuwe richtlijn 2014/24/EU (die de huidige richtlijn 2004/
18/EG vervangt), moet voor de in bijlage XIV genoemde diensten een
publicatie van een aankondiging plaatsvinden indien de waarde van die ‘sociale
en andere specifieke diensten’ een waarde van € 750.000,- of meer bedraagt.

Naast voornoemde nieuwe richtlijn is er begin 2014 ook specifiek voor
concessieovereenkomsten een nieuwe richtlijn gepubliceerd (richtlijn 2014/
23/EU ‘betreffende het plaatsen van concessieovereenkomsten’). Op basis van
deze concessierichtlijn moet voor concessieovereenkomsten met een waarde (in
de zin van totale omzet) van € 5.1860,00 of meer een voorafgaande aankon-
diging van een opdracht bekendgemaakt worden.

Voor zogenoemde speciale-sectorbedrijven vloeit een Europese aanbestedings-
plicht voort uit deel 3 van de Aanbestedingswet 2012, met dien verstande dat de
drempelwaarde daarvoor op dit moment ligt op € 414.000,00 voor speciale-
sectoropdrachten voor leveringen en diensten en op € 5.186.000,00 voor
speciale-sectoropdrachten voor werken. Deel 3 van de Aanbestedingswet is
de implementatie van Richtlijn 2004/17/EG. Deze richtlijn wordt vervangen
door de begin dit jaar gepubliceerde richtlijn nummer 2014/25/EU. Bij speciale-
sectorbedrijven kan gedacht worden aan bijvoorbeeld netbeheerders, haven-
schappen en waterleidingbedrijven. Het gaat om instellingen en bedrijven die
activiteiten verrichten op het gebied van de speciale sectoren (nutssectoren) gas

uitgangspunt dat geen sprake is van een duidelijk grensoverschrijdend belang en geldt een
verlicht regime. Voorbeelden van 2B-diensten zijn diensten op het gebied van onderwijs,
gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening, cultuur, sport, recreatie, maar ook
restaurant- en cateringdiensten, rechtskundige diensten en bijvoorbeeld, arbeidsbemiddeling.

8. Voor wat betreft concessies voor diensten is dit laatstelijk nog bevestigd in HvJ EU
14 november 2013 (C-221/12) en voor 2B-diensten voor het eerst in HvJ EU 13 november
2007 (C-507/03).

9. Vergelijk bijvoorbeeld HvJ EU 15 mei 2008 (C-147/06 en C-148/06).
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en warmte, elektriciteit, drinkwater, vervoersdiensten, havens en luchthavens,
postdiensten en winning van aardolie en gas etc.

2.2 Nationale aanbestedingsplicht

De Aanbestedingswet 2012 beperkt zich niet tot overheidsopdrachten en
speciale-sectoropdrachten boven de Europese drempelwaarde. Deel 1 van de
Aanbestedingswet bevat namelijk diverse bepalingen die verder gaan dan de
verplichtingen die volgen uit de Europese richtlijnen.

Op grond van artikel 1.4 Aanbestedingswet dient een aanbestedende dienst en
een speciale-sectorbedrijf dat voornemens is een overeenkomst onder bezwa-
rende titel tot het verrichten van werken, leveringen of diensten te sluiten, op
objectieve criteria een keuze te maken voor de te volgen procedure en de
daarvoor uit te nodigen ondernemers.10

Deze verplichting geldt voor alle overeenkomsten onder bezwarende titel in de
zin van de aanbestedingswetgeving. Daaronder vallen dus overheidsopdrachten
(ongeacht de waarde ervan en – ingeval van een overheidsopdracht voor
diensten – ongeacht of die dienst kwalificeert als 2A- of als 2B-dienst),
speciale-sectoropdrachten alsook concessieovereenkomsten.

Voor wat betreft de keuze voor de te volgen procedure heeft de aanbestedende
dienst bij opdrachten boven de Europese drempelwaarde, zoals in paragraaf 2.1
besproken, in beginsel de keus uit het volgen van een Europese openbare of
Europese niet-openbare procedure.

Bij opdrachten onder de drempelwaarde heeft de aanbestedende dienst meer
te kiezen. Gekozen kan worden uit een nationale openbare of nationale niet-
openbare procedure, een meervoudig onderhandse procedure (waarbij twee of
meer door de aanbestedende dienst - op objectieve criteria te kiezen -
ondernemers worden uitgenodigd voor het doen van een inschrijving), dan
wel enkelvoudige gunning. In de wetgeschiedenis is een aantal elementen
opgesomd dat een rol kan spelen bij die op basis van objectieve criteria te
maken afweging.11 De aldaar genoemde elementen zijn: i) grootte van de
opdracht, ii) de baten en lasten die een bepaalde procedure met zich meebrengt,
iii) de kenmerken van de sector in kwestie (omvang en structuur van de markt,

10. Zie hierover ook: L.E.M. Haverkort en A.E. Broesterhuizen, Een boeiend intermezzo:
Aanbestedingswet 2012 (deel II), BR 2013/61, en het commentaar van S.C. Brackmann en
J.C. Verlinden bij artikel 1.4 Aanbestedingswet, Sdu Commentaar Aanbestedingswet, Sdu
Uitgevers, Den Haag 2014.

11. Kamerstukken II 2010-2011, 32 440, nr. 11, p. 15-16.
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handelspraktijken etc.) en iv) geografische ligging van de plaats van uitvoe-
ring.

Ook in de Gids Proportionaliteit is in paragraaf 3.4 (vanuit het proportionali-
teitsbeginsel) aandacht besteed aan het kiezen van de juiste procedure voor
gunning van een opdracht. De Gids Proportionaliteit bevat voorschriften die
een aanbestedende dienst op grond van artikel 1.10 lid 3, 1.13 lid 3 en 1.16 lid 3
Aanbestedingswet dient toe te passen. Indien een aanbestedende dienst van
deze voorschriften wil afwijken, dient die afwijking in de aanbestedingsstukken
te worden gemotiveerd. Blijkens Voorschrift 3.4A dient de aanbestedende
dienst bij het bepalen van de juiste procedure in ieder geval acht te slaan op:
– omvang van de opdracht;
– transactiekosten voor de aanbestedende dienst en de inschrijvers;
– aantal potentiële inschrijvers;
– gewenste eindresultaat;
– complexiteit van de opdracht;
– type van de opdracht en het karakter van de markt.

Voor wat betreft ‘de grootte van de opdracht’ respectievelijk ‘omvang van de
opdracht’ zijn in de Gids Proportionaliteit schema’s opgenomen die een eerste
denkrichting geven. Hoe beperkter de waarde van de opdracht, des te ‘be-
perkter’ de te volgen procedure:
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De grootte/omvang van de opdracht is een eerste uitgangspunt, maar is niet van
doorslaggevende betekenis voor het bepalen van de procedure. De andere
elementen kunnen dus een andere procedure rechtvaardigen. De aanbestedende
dienst moet die keuze op grond van artikel 1.4 lid 3 Aanbestedingswet op
verzoek van een ondernemer schriftelijk kunnen motiveren.

Ook de keuze van de ondernemer(s) die aan de gekozen procedure mag/mogen
meedoen dient te geschieden op basis van objectieve criteria en dient eveneens
door de aanbestedende dienst, op verzoek van een ondernemer, schriftelijk
gemotiveerd te kunnen worden. Ervaring in de betreffende sector, omvang en
infrastructuur van de onderneming, technische en professionele vaardigheden
of andere elementen kunnen van die objectieve criteria zijn,12 maar ook loting
is een methode om op objectieve wijze de ondernemer(s) te kiezen die mogen
deelnemen aan de gekozen procedure.

12. Kamerstukken II 2010-2011, 32 440 ,nr. 11, p. 15.
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Waar de aanbestedende dienst of een speciale-sectorbedrijf bekend is met
belangstelling van meerdere ondernemers, zal de aanbestedende dienst of een
speciale-sectorbedrijf (indien die daaraan gebonden is) op grond van artikel
3:14 BW tevens de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in acht dienen
te nemen.13

3. Wezenlijke wijziging

3.1 Een eenmaal gegunde overheidsopdracht mag niet wezenlijk worden
gewijzigd

Zoals in de inleiding al aangegeven mag een eenmaal gegunde opdracht tijdens
de uitvoeringsfase niet meer wezenlijk worden gewijzigd. In het zogenoemde
Pressetext-arrest14 heeft het Hof van Justitie in rechtsoverweging 34 over-
wogen dat:

“met het oog op het garanderen van de transparantie van de procedures en
de gelijke behandeling van de inschrijvers, vormen wijzigingen van de
bepalingen van een overeenkomst inzake een overheidsopdracht tijdens de
geldigheidsduur ervan een nieuwe plaatsing van een opdracht (…), wan-
neer zij kenmerken vertonen die wezenlijk verschillen van de bepalingen
van de oorspronkelijke overeenkomst en die bijgevolg doen blijken van de
wil van partijen om opnieuw te onderhandelen over de wezenlijke voor-
waarden van deze overeenkomst.”

Uit voornoemde overweging kan worden afgeleid dat een wezenlijke wijziging
van de oorspronkelijke overeenkomst wordt beschouwd als een nieuw ge-
plaatste opdracht. Voor de plaatsing van zo’n nieuwe opdracht dienen dan de
aanbestedingsregels opnieuw in achtgenomen te worden.

Een wijziging is naar het oordeel van het Hof van Justitie wezenlijk wanneer:

“(…) zij voorwaarden invoert die, wanneer zij in de oorspronkelijke
aanbestedingsprocedure waren genoemd, zouden hebben geleid tot toela-
ting van andere inschrijvers dan die welke oorspronkelijke aanbesteding-
procedure waren genoemd, zouden hebben geleid tot toelating van andere

13. Zie bijvoorbeeld: Voorzieningenrechter rechtbank Arnhem, 23 september 2010 (ECLI:NL:
RBARN:BN9729), Gerechtshof Den Haag, 26 oktober 2010 (ECLI:NL:GHSGR:2010:
BO2080), Rechtbank Den Haag, 31 oktober 2012 (ECLI:NL:RBSGR:20112:BY8867 en
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 8 juli 2014 (ECLI:NL:GHARL:2014:5475.

14. HvJ EU 19 juni 2008 (C-454/06).
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inschrijvers dan die welke oorspronkelijk waren toegelaten, of tot de keuze
voor een andere offerte dan die waarvoor oorspronkelijk was gekozen.

Een wijziging van de oorspronkelijke overeenkomst kan eveneens als
wezenlijk worden aangemerkt wanneer zij de markt (lees: opdracht15) in
belangrijke mate uitbreidt tot diensten die oorspronkelijk niet waren
opgenomen (…).

Een wijziging kan ook als wezenlijk worden aangemerkt wanneer zij het
economische evenwicht van de overeenkomst wijzigt in het voordeel van de
opdrachtnemer op een wijze die door de voorwaarden van de oorspronke-
lijke opdracht niet was bedoeld.”16

In de nationale rechtspraak is bepaald dat het hiervoor besproken leerstuk van
de wezenlijke wijziging ook geldt voor opdrachten die gegund zijn op basis van
een nationale (niet-)openbare of onderhandse procedure.17

3.2 Wijziging contractspartner is een wezenlijke wijziging

Uit het hiervoor behandelde Pressetext-arrest blijkt ook dat het Hof van Justitie
de vervanging van de dienstverlener (leverancier/aannemer) aan wie de
opdracht gegund is, ziet als wezenlijke wijziging. In rechtsoverweging 40
overweegt het Hof als volgt:

“Over het algemeen dient de vervanging van de contractpartner aan wie de
aanbestedende dienst de opdracht oorspronkelijk had toegewezen, door een
nieuwe contractpartner, te worden aangemerkt als een wijziging van de
wezenlijke voorwaarden van de betrokken overeenkomst inzake de over-
heidsopdracht, tenzij deze vervanging is vastgelegd in de voorwaarden van
de oorspronkelijke overeenkomst, bijvoorbeeld op basis van ondernaanne-
ming.”

15. Zie J.M. Hebly en M.B. Klijn, Wezenlijke wijziging van een overheidsopdracht, TBR 2008/
157, p. 825.

16. Rechtsoverweging 35 tot en met 37.
17. Vergelijk Gerechtshof Den Haag, 31 mei 2011 (ECLI:NL:GHSGR:2011:BQ7122) en

laatstelijk nog Rechtbank Amsterdam, 23 april 2014 (ECLI:NL:RBAMS:2014:3456).
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3.3 Wijziging onderaannemer is onder omstandigheden een wezenlijke
wijziging

In het zogenoemde Wall--arrest18 is in de context van de gunning van een
concessieovereenkomst de vraag aan de orde gekomen of de vervanging van
een onderaannemer beschouwd kan worden als een wezenlijke wijziging. In
uitzonderlijke gevallen kan daar - naar het oordeel van het Hof van Justitie -
sprake van zijn:

“Een vervanging van een onderaannemer kan, zelfs indien de overeenkomst
in deze mogelijkheid voorziet, in uitzonderlijke gevallen een dergelijke
wijziging van een van de essentiële elementen van de concessieovereen-
komst vormen wanneer de omstandigheid dat een beroep is gedaan op een
bepaalde onderaannemer en niet op een andere, rekening houdend met de
specifieke kenmerken van de betrokken dienst, een beslissend element is
geweest bij de sluiting van de overeenkomst (…).”

Op grond hiervan kan worden gesteld dat een bij de uitvoering in te zetten
onderaannemer in de meeste gevallen tijdens de uitvoering kan worden
gewijzigd. In het geval die te vervangen onderaannemer evenwel in het kader
van de oorspronkelijke aanbesteding een essentiële rol speelde bij de vraag of
de opdracht aan de betreffende inschrijver zou/kon worden gegund, dan wordt
dit anders.

Bij dit laatste kan gedacht worden aan de situatie waarin een inschrijver op een
aanbesteding niet zelf kan voldoen aan de kwalitatieve criteria; zoals de
minimumeisen die gesteld zijn in het kader van de financiële en economische
draagkracht of technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid. Op grond
van artikel 2.92 lid 1 respectievelijk 2.94 lid 1 Aanbestedingswet mag een
inschrijver in zo’n geval bij aanmelding (in een niet-openbare procedure) dan
wel bij inschrijving (in een openbare procedure), altijd een beroep doen op de
draagkracht en/of bekwaamheid van een of meer derden. Voorwaarde daarvoor
is wel dat die derde waarop de gegadigde/inschrijver een beroep doet aantoont
dat hij kan beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht noodzake-
lijke middelen van die derde. De gegadigde/inschrijver dient met andere
woorden te bewijzen dat hij bij de uitvoering van de opdracht die derde als
onderaannemer inschakelt (als hij de opdracht gegund krijgt). Indien een
dergelijke onderaannemer tijdens de uitvoering wordt gewijzigd, dan wordt
dat gelet op eerder genoemde arrest van het Hof van Justitie beschouwd als een
wezenlijke wijziging.

18. HvJ EU 13 april 2010 (C-91/08).
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Voornoemde oordeel zal naar mijn mening ook volgen indien een inschrijver in
haar aanbieding aangeeft een bepaalde onderaannemer in te zullen zetten en dat
gegeven in het kader van het gunningscriterium economisch meest voordelige
inschrijving wordt meegenomen bij de puntentoekenning. Ook dan speelt de
onderaannemer tijdens de aanbestedingsprocedure een rol bij de beslissing om
de opdracht wel/niet te gunnen en wordt de wijziging van een dergelijke
onderaannemer tijdens de uitvoeringsfase eveneens beschouwd als een wezen-
lijke wijziging.

3.4 Herzieningsbepalingen in (oorspronkelijke) aanbestedingsstukken

Indien de (oorspronkelijke) aanbestedingsstukken een passende herzienings-
bepaling bevat, dan geldt als uitgangspunt dat een wijziging niet als wezenlijke
wijziging wordt beschouwd. Op zich is dat logisch want in een dergelijk geval
is immers in de oorspronkelijke aanbestedingsstukken in de beoogde wijziging
voorzien. Een dergelijke uitzondering op het leerstuk van de wezenlijke
wijziging kan (met uitzondering van de wijziging zoals besproken in paragraaf
3.2) worden afgeleid uit het zogenoemde Succhi di Frutta-arrest:19

“De Commissie had dus eventueel, zoals overigens uitdrukkelijk uit punt 81
van het bestreden arrest volgt, in het inschrijvingsbericht de mogelijkheid
kunnen opnemen om in bepaalde omstandigheden de betalingsregeling van
de opdrachtnemers aan te passen, door in het bijzonder nauwkeurig te
vermelden onder welke voorwaarden het uitdrukkelijk als betaling voor de
betrokken leveringen genoemde fruit door ander fruit kon worden vervan-
gen. Op die manier zouden de beginselen van gelijke behandeling en
doorzichtigheid volkomen in acht zijn genomen.”

Zie in dit verband ook het standpunt van de Europese Commissie:20

“In de aanbestedingsstukken die de inschrijvers of gegadigden bij de
selectieprocedure ontvangen, kunnen bepalingen betreffende automatische
aanpassingen, bijvoorbeeld prijsindexeringsclausules, worden opgenomen
of omstandigheden worden vermeld waarin de tarieven kunnen worden
herzien. Ook kunnen die stukken herzieningsclausules bevatten waarin
precies moet zijn vermeld in welke omstandigheden en onder welke
voorwaarden de contractuele relatie kan worden aangepast. Ook deze

19. HvJ EU 29 april 2004 (C-496/99), ro. 126.
20. Groenboek over publiek-private samenwerking en het Gemeenschapsrecht inzake over-

heidsopdrachten en concessieovereenomsten, COM (2004) 327, randnr. 47.
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bepalingen moeten zo duidelijk zijn dat alle ondernemingen ze tijdens de
selectiefase op dezelfde wijze kunnen uitleggen.”

Voorwaarde voor deze uitzondering op het leerstuk van de wezenlijke wijziging
is dus dat de herzieningsbepalingen nauwkeurig moeten zijn opgenomen en
daaruit kan worden afgeleid onder welke voorwaarden de contractuele relatie
kan worden gewijzigd.21 In de hierna te bespreken nieuwe richtlijnen wordt
gesproken over nauwkeurige en ondubbelzinnige herzieningsclausules. Die
herzieningsclausules moeten dan de omvang en de aard van mogelijke
wijzigingen of opties alsmede de voorwaarden waaronder deze kunnen worden
gebruikt omschrijven.22

In contracten komt vaak in het slot een algemene regeling omtrent contracts-
overname voor. De vraag is of een dergelijke algemene bepaling voldoende
nauwkeurig en ondubbelzinnig is om de kwalificatie van wezenlijke wijziging te
voorkomen.

4. Gevolgen van het doorvoeren van een wezenlijke wijziging

Zoals in paragraaf 3.1 aangegeven, kan uit overweging 34 van het Pressetext-
arrest afgeleid worden dat een wezenlijke wijziging van een gegunde overeen-
komst moet worden beschouwd als een nieuw geplaatste opdracht. Voor de
plaatsing van zo’n nieuwe opdracht dient de aanbestedende dienst de aanbeste-
dingsregels opnieuw in acht te nemen.

Algemeen wordt aangenomen dat hiervoor, ingeval van een faillissement,
gekeken moet worden naar het restant van de opdracht.23 Bij een restwaarde
van de opdracht gelijk aan of hoger dan de Europese drempelwaarde zullen de
in paragraaf 2.1 besproken Europese aanbestedingsregels in achtgenomen

21. Zie ook artikel 72 lid 1 sub a van de nieuwe Richtlijn 2014/24/EU.
22. Zie artikel 43 lid 1 sub a en lid 1 sub d onder i Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72 lid 1 sub a en

lid 1 sub d onder i Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89 lid 1 sub a en lid 1 sub d onder i
Richtlijn 2014/25/EU.

23. Zie bijvoorbeeld: E.E. Zeelenberg, Aanbesteden in tijden van crisis, t.a.p. noot 2, p. 272;
P.V. Kleijn en C.R.E. Ten Cate, Aanbestedingsrechtelijke beperkingen bij een doorstart;
bieden de nieuwe Europese richtlijnen uitkomst?, t.a.p. noot 2, p. 146 en; J.M. Hebly en
P. Heijnsbroek, Wezenlijke wijzigingen na Europese aanbesteding, NtEr april 2012 nr. 2,
p. 105.
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moeten worden24 en bij een restwaarde onder die drempelwaarde, de in
paragraaf 2.2 besproken nationale aanbestedingsregels.

Of voornoemde uitgangspunt onder de nieuwe richtlijnen zonder meer stand
houdt is niet helemaal duidelijk. Het hierna te bespreken artikel 72 van de
nieuwe richtlijn (2014/24/EU) bepaalt namelijk dat opdrachten zonder nieuwe
aanbestedingsprocedure kunnen worden gewijzigd in de gevallen zoals be-
sproken in dat artikel.25 Bij een omgekeerde lezing van het artikel kan dus
gesteld worden dat, indien een opdracht Europees is aanbesteed en de door te
voeren wijziging niet wordt gedekt door één van de gevallen zoals besproken in
artikel 72, dus wel een nieuwe aanbestedingsprocedure doorlopen zou moeten
worden; aldus ongeacht de waarde van het restant.

4.1 Gevolgen ingeval van Europese aanbestedingsplicht

Wat nu als dit de overeenkomst wezenlijk is gewijzigd (bijvoorbeeld door
vervanging van de aannemer, leverancier of dienstverlener) en de Europese
aanbestedingsregels niet in acht zijn genomen?

Op grond van vaste rechtspraak van de Hoge Raad is een in strijd met het
Unierecht gesloten overeenkomst niet van rechtswege nietig.26

Een (concurrerende) ondernemer die zich niet kan verenigen met de
contractsovername na gunning (zonder dat daarvoor een Europese aanbeste-
dingsprocedure is doorlopen), kan echter wel de wezenlijk gewijzigde over-
eenkomst in rechte laten vernietigen. Dit volgt uit artikel 4.15 lid 1 sub a
Aanbestedingswet.

Een dergelijke vordering kan alleen in een bodemprocedure worden uitge-
sproken, in welke procedure op grond van artikel 3:51 lid 2 BW ook de partij
aan wie de opdracht gegund is, zal moeten worden betrokken. De ondernemer
die zich benadeeld voelt, zal dus eerst een kort geding aanhangig moeten maken

24. Een uitzondering op een eventuele (niet-)openbare aanbestedingsplicht kan overigens
gevonden worden in geval van dwingende spoed door onvoorzienbare omstandigheden op
grond waarvan een nieuwe aanbesteding niet kan worden afgewacht. Zie voor toepassing
daarvan het vonnis van de Voorzieningenrechter rechtbank Den Haag 2 juni 2009 (ECLI:
NL:RBSGR:2009:BI8761).

25. Idem artikel 43 lid 1 Richtlijn 2014/23/EU en artikel 89 lid 1 Richtlijn 2014/25/EU.
26. HR 22 januari 1999, NJ 2000/305 (Uneto/De Vliert) en HR 4 november 2005, NJ 2006/204

(Gebroeders Van der Stroom/Staat). Voor een vergelijkbare uitspraak in een situatie waarin
de ondernemer na gunning in staat van faillissement wordt verklaard en de overeenkomst
wordt overgedragen op de doorstarter, zie Rechtbank Midden-Nederland, 2 oktober 2013
(ECLI:NL:RBMNE:2013:4691).
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vooruitlopend op de bodemprocedure om de uitvoering van de gegunde
opdracht te doen opschorten 27

De ondernemer zal de vordering tot vernietiging op grond van artikel 4.15
lid 2 sub b Aanbestedingswet binnen zes maanden na de datum waarop de
overeenkomst is gesloten, moeten instellen. Die vordering zal op grond van
artikel 4.15 lid 2 sub a Aanbestedingswet zelfs binnen 30 dagen ingesteld
moeten worden, indien de aanbestedende dienst (via TenderNed) een aankon-
diging van de gegunde opdracht bekend heeft gemaakt.

Het vorenstaande laat vanzelfsprekend onverlet de mogelijkheid om een
vordering tot schadevergoeding in te stellen. De jurisprudentie is op dat vlak
divers. Enerzijds geldt als uitgangspunt dat alleen een vergoedingsplicht bestaat
wanneer de concurrent aannemelijk weet te maken dat hij de opdracht zou
hebben verworven indien de opdrachtgever conform de toepasselijke voor-
schriften zou hebben gehandeld.28 Anderzijds wordt een vordering tot schade-
vergoeding wel toegewezen in de vorm van een verloren kans.29

4.2 Gevolgen ingeval van nationale aanbestedingsplicht

Ook ingeval de nationale aanbestedingsplicht (zie paragraaf 2.2) niet in acht is
genomen, geldt dat de in strijd met die nationale aanbestedingsplicht gesloten
overeenkomst niet van rechtswege nietig is. De bepalingen in deel 1 van de
Aanbestedingswet hebben immers niet de strekking de geldigheid van daarmee
strijdige rechtshandelingen aan te tasten, zoals in artikel 3:40 lid 3 BW is
bepaald.

Dergelijke overeenkomsten zijn evenmin vernietigbaar op grond van artikel
4.15 Aanbestedingswet. Het bepaalde in artikel 4.15 Aanbestedingswet ziet
namelijk uitsluitend op overeenkomsten die gesloten zijn in strijd met deel 2 of
deel 3 van de Aanbestedingswet. Zoals in paragraaf 2.1 verduidelijkt ziet deel 2
van de Aanbestedingswet op overheidsopdrachten van aanbestedende diensten
gelijk aan of groter dan de in paragraaf 2.1 genoemde Europese drempelwaarde
en deel 3 op speciale-sectoropdrachten van speciale-sectorbedrijven gelijk aan
of groter dan de in paragraaf 2.1 genoemde Europese drempelwaarde.

Artikel 4.15 Aanbestedingswet is aldus niet van toepassing op overeenkom-
sten met een waarde die lager is dan voornoemde Europese drempelwaarde,

27. Zie hierover meer het commentaar D.L. van Ee bij artikel 4.15 Aanbestedingswet, Sdu
Commentaar Aanbestedingswet, Sdu Uitgevers, Den Haag 2014.

28. Recentelijk nog Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 8 juli 2014 (ECLI:NL:
GHARL:2014:5475), ro. 3.11.

29. Recentelijk nog Rechtbank Amsterdam, 23 april 2014, t.a.p. noot 17, ro. 4.13.
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noch op opdrachten die anderszins op grond van deel 2 en/of deel 3 van de
Aanbestedingswet niet ingeleid hoeven te worden met de bekendmaking van
een aankondiging van een opdracht via TenderNed. Denk in het laatste geval
aan concessies voor diensten of 2B-diensten boven de drempelwaarde.

Dat de hierboven behandelde beëindigingsmogelijkheden niet van toepassing
zijn, wil niet zeggen dat een rechter in het geheel nooit zal ingrijpen in de tot
stand gekomen overeenkomst. Schending van de juiste toepassing van (artikel
1.4 van) de Aanbestedingswet, betreft een ‘doen of nalaten in strijd met een
wettelijke plicht’ in de zin van artikel 6:162 lid 2 BW. Bij een dergelijke
schending van de Aanbestedingswet resteert in beginsel slechts een schadever-
goedingsvordering, die normaliter op een geldbedrag moet zijn begroot.30

Onder omstandigheden kan de schadevergoedingsvordering, op de voet van
artikel 6.103 BW ook in een andere vorm worden toegekend.31 Een denkbare
vorm van schadevergoeding zou zijn de toewijzing van een vordering tot
beëindiging van de onrechtmatig tot stand gekomen overeenkomst met een
gebod tot heraanbesteding van die opdracht (voor zover de aanbestedende
dienst de opdracht alsnog tot uitvoering wil brengen).

5. Nieuwe ontwikkelingen?

Zoals eerder aangegeven zijn begin dit jaar drie nieuwe Europese richtlijnen
vastgesteld.32 Deze nieuwe richtlijnen dienen uiterlijk 18 april 2016 door de
lidstaten in hun nationale wetgeving te zijn omgezet.33

In al deze nieuwe richtlijnen lijkt op het eerste gezicht meer ruimte te zijn
gecreëerd om opdrachten ingeval van een faillissement, toch zonder aanbeste-
ding te mogen opdragen aan de rechtsopvolger ‘onder algemene of gedeeltelijke
titel’. Artikel 72 lid 1 sub d onder ii van Richtlijn 2014/24/EU luidt:34

30. Zie ook de laatste alinea van paragraaf 4.1.
31. Vergelijk Gerechtshof Leeuwarden, 7 oktober 2008 (ECLI:NL:GHLEE:2008:BG2102), ro.

7, alsmede A. van Heeswijck, Rechtsbescherming bij opdrachten en concessies met een
duidelijk grensoverschrijdend belang, TBR 2014/117, paragraaf 4.2.

32. Richtlijn 2014/23/EU (betreffende het plaatsen van concessieovereenkomsten), Richtlijn
2014/24/EU (betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten en tot intrekking van
Richtlijn 2004/18/EG) en Richtlijn 2014/25/EU (betreffende het plaatsen van opdrachten
in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten en houdende intrekking
van Richtlijn 2004/17/EG).

33. Voor de mogelijkheden van richtlijnconforme toepassing van deze nieuwe richtlijnen nog
voordat de implementatiefase verstreken is, zie P.V. Kleijn en C.R.E. Ten Cate, t.a.p. noot 2.

34. In Richtlijn 2014/23/EU is dit geregeld in artikel 43 lid 1 sub d onder ii en in Richtlijn 2014/
25/EU in artikel 89 lid 1 sub d onder ii.
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1. Opdrachten en raamovereenkomsten kunnen in overeenstemming met
deze richtlijn zonder nieuwe aanbestedingsprocedure worden gewijzigd in
de volgende gevallen:

(…),
d) wanneer een nieuwe aannemer35 de aannemer aan wie de aanbe-

stedende dienst de opdracht aanvankelijk had gegund, vervangt ten gevolge
van:

(…),
ii) rechtsopvolging onder algemene of gedeeltelijke titel in de positie van de
aanvankelijke aannemer, ten gevolge van herstructurering van de onderne-
ming, onder meer door overname, fusie, acquisitie of insolventie, door een
andere ondernemer die voldoet aan de aanvankelijk vastgestelde criteria
voor kwalitatieve selectie, mits dit geen andere wezenlijke wijzigingen in de
opdracht meebrengt en niet is bedoeld om de toepassing van deze richtlijn
te omzeilen, of
(…).

Overigens paste de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg eenzelfde
criterium ook al eens toe in het vonnis van 17 mei 2013:36

“Naar het oordeel van de voorzieningenrechter handelt WBL ten opzichte
van Zwaans en Van der Linden onrechtmatig en onzorgvuldig, indien zij
toestaat dat een derde partij (in casu de nieuwe Kanters B.V.) achteraf
partij wordt bij de raamovereenkomst waarbij ook nog eens zou gelden dat
een aantal minimumvereisten waaraan Zwaans en Van der Linden moesten
voldoen niet gelden ten aanzien van die derde. Als enerzijds gesteld en
anderzijds niet weersproken staat immers vast dat de nieuwe Kanters B.V.
niet heeft meegedaan aan voornoemde aanbestedingsprocedure en ook niet
kan voldoen aan alle aanbestedingsvoorwaarden (bijvoorbeeld voor wat
betreft de minimumvereisten voor wat betreft financiële en economische
draagkracht). Daardoor wordt de nieuwe Kanters B.V. als concurrent van
Zwaans en Van der Linden door WBL bevoordeeld. (…).”

35. Hoewel gesproken wordt over ‘aannemer’ in plaats van ‘ondernemer’ zoals in de richtlijn in
overwegende mate wordt gedaan, mag - naar we mogen aannemen - hieronder ook worden
verstaan ‘leveranciers’ ‘dienstverleners’.

36. ECLI:NL:RBLIM:2013:CA0482, ro 4.3.
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6. Praktische problemen bij toepassing nieuwe richtlijnen

Leidt deze nieuwe ontwikkeling nu daadwerkelijk tot een mogelijkheid om de
failliete orderportefeuille met succes over te dragen? Ik ben geneigd te stellen
dat deze nieuwe ontwikkeling in de meerderheid van de gevallen geen
verbetering oplevert, althans nog veel onduidelijkheden oproept. Ik licht dit
hierna toe.

6.1 Voldoen aan de aanvankelijk vastgestelde criteria voor kwalitatieve
selectie37

Onder ‘de aanvankelijk vastgestelde criteria voor kwalitatieve selectie’ moet
worden verstaan de criteria die in een aanbestedingsprocedure worden gesteld
aan de inschrijvers zelf. Dit kan worden afgeleid uit Hoofdstuk III, Afdeling 3,
Onderafdeling 1 van de nieuwe richtlijn (2014/24/EU) dat het opschrift kent:
‘Kwaliteitscriteria voor selectie’.38 Hieronder vallen de zogenoemde uitslui-
tingsgronden, geschiktheidscriteria, kwaliteitsnormen, bewijsstukken, beroep
op derde etc.

In de Aanbestedingswet zijn deze criteria terug te vinden in artikel 2.86 tot en
met 2.102. Omdat iedere aanbesteding zijn eigen criteria heeft, zal per aan de
doorstarter over te dragen overheidsopdracht bekeken moeten worden of de
doorstarter aan die criteria zal voldoen.

Het Succhi di Frutta-arrest van het Hof van Justitie EU van 29 april 200439 is
hierbij relevant:

“Het beginsel van doorzichtigheid, dat er het corollarium van vormt, heeft
in essentie ten doel te waarborgen dat elk risico van favoritisme en
willekeur door de aanbestedende dienst wordt uitgebannen. Het impliceert
dat alle voorwaarden en modaliteiten van de gunningsprocedure in het

37. Ik beperk me in deze bijdrage tot dit criterium uit artikel 72 lid sub d onder ii van Richtlijn
2014/24/EU. De aanvullende criteria dat voorts geen andere wezenlijke wijzigingen in de
over te nemen overeenkomst mogen worden doorgevoerd en niet is bedoeld om de om de
richtlijn te omzeilen, laat ik verder onbehandeld. Over het onderwerp wezenlijke wijziging
verwijs ik kortheidshalve naar de bijdragen van J.M. Hebly in wisselende samenstelling met
respectievelijk S. van den Boogaart, P. Heijnsbroek en M.B. Klijn in respectievelijk: Tender
Nieuwsbrief, Augustus 2014 nr. 6, Wezenlijke wijziging van een overheidsopdracht,
waakzaamheid geboden!; NtEr april 2012 nr. 2, Wezenlijke wijzigingen na Europese
aanbesteding en; TBR 2008/157, Wezenlijke wijziging van een overheidsopdracht.

38. Vergelijk ook de titel van ’Afdeling 2 - kwalitatieve selectiecriteria’ van Hoofdstuk II van de
huidige Richtlijn 2004/18/EG.

39. C-496/99, ro 111.
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aanbestedingsbericht of in het bestek worden geformuleerd op een duide-
lijke, precieze en ondubbelzinnige wijze, opdat, enerzijds, alle behoorlijk
geïnformeerde en normaal oplettende inschrijvers de juiste draagwijdte
kunnen begrijpen en zij deze op dezelfde manier interpreteren, en, ander-
zijds, de aanbestedende dienst in staat is om metterdaad na te gaan of de
offertes van de inschrijvers beantwoorden aan de criteria welke op de
betrokken opdracht van toepassing zijn.”

Hieronder zal ik aan de hand van veelvuldig in aanbestedingsprocedures
voorkomende criteria stilstaan bij de vraag of een doorstarter wel eenvoudig
aan deze aanvankelijk vastgestelde criteria voor kwalitatieve selectie kan
voldoen.

Overigens wijs ik erop dat, hoewel de nieuwe regeling geschreven is voor
opdrachten die gegund zijn op basis van de Europese aanbestedingsregels, de
verwachting is dat ook dit deel van het leerstuk van de wezenlijke wijziging in
de nationale rechtspraak analoog zal worden toegepast op opdrachten die
gegund zijn op basis van een nationale (niet-)openbare of onderhandse
procedure.40 In een meervoudig onderhandse procedure worden echter veelal
geen geschiktheidscriteria gesteld.41 In zo’n geval zijn er minder problemen
met toepassing van de nieuwe regeling te verwachten.

6.1.1 Wanneer voldoen aan de aanvankelijk vastgestelde criteria voor
kwalitatieve selectie?

Een eerste vraag waarover duidelijkheid zal moeten bestaan is de vraag op welk
moment de opvolgend aannemer moet voldoen aan de aanvankelijk vastgestel-
de criteria voor kwalitatieve selectie. In de oorspronkelijke aanbestedings-
procedure moesten de gegadigden/inschrijvers op het moment van aanmelding
respectievelijk inschrijving aan deze criteria te voldoen.

Houdt het bepaalde in artikel 72 lid1 sub d onder ii van de nieuwe Richtlijn
nu in dat ook de opvolgend aannemer op het moment van aanmelding/
inschrijving van destijds al moest bestaan en moest voldoen aan de toentertijd
gestelde criteria? Hoewel een dergelijke strenge eis uit het bepaalde in artikel
72 van de nieuwe Richtlijn zou kunnen worden gedestilleerd, lijkt mij een
dergelijke uitleg niet beoogd.

40. Zie ook de (rechtspraak waarnaar verwezen in de) laatste alinea van paragraaf 3.1.
41. Gelet op Voorschrift 3.5 B van de Gids Proportionaliteit stelt een aanbestedende dienst

alleen geschiktheidseisen indien de geschiktheid van een of meer van de potentiële
inschrijvers nog niet bekend is.
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Wanneer de opvolgend aannemer dan wel precies aan de aanvankelijk vastge-
stelde criteria voor kwalitatieve selectie moet voldoen, is niet duidelijk. Gesteld
kan worden dat de doorstarter in ieder geval moet voldoen op het moment van
contractsoverneming.

6.1.2 Uitsluitingsgronden

Artikel 2.86 Aanbestedingswet bevat de verplichte uitsluitingsgronden. Op
grond daarvan dient een gegadigde/inschrijver die (bij een onherroepelijk
geworden rechterlijke uitspraak) veroordeeld is wegens a) deelneming aan
een criminele organisatie, b) fraude en c) witwassen van geld te worden
uitgesloten van deelname aan de aanbestedingsprocedure.

Artikel 2.87 Aanbestedingswet kent vervolgens nog een vijftal facultatieve
uitsluitingsgronden. Op grond daarvan kan een aanbestedende dienst een
ondernemer van deelneming aan de aanbestedingsprocedure uitsluiten indien
- kort gezegd - a) de gegadigde/inschrijver verkeert in staat van faillissement of
liquidatie, diens werkzaamheden zijn gestaakt, jegens hem een surseance van
betaling of een (faillissements-)akkoord geldt, b) jegens de gegadigde/inschrij-
ver een onherroepelijke rechterlijke uitspraak is gedaan op grond van de op hem
van toepassing zijnde wet- en regelgeving wegens overtreding van een voor
hem relevante beroepsgedragsregel, c) de gegadigde/inschrijver in de uitoefe-
ning van zijn beroep een ernstige fout heeft begaan die door de aanbestedende
dienst aannemelijk kan worden gemaakt, d) de gegadigde/inschrijver niet heeft
voldaan aan verplichtingen ter zake sociale zekerheidspremies of belastingen en
e) de gegadigde/inschrijver zich in ernstige mate schuldig heeft gemaakt aan
valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen die door een aanbe-
stedende dienst van hem waren verlangd of hij die inlichtingen niet heeft
verstrekt.

In de zogenoemde Uniforme Eigen Verklaring die elke aanbestedende dienst en
speciale-sectorbedrijf verplicht dient toe te passen, kan een aanbestedende
dienst één, meer of alle facultatieve uitsluitingsgronden aankruisen. Door
ondertekening van deze Uniforme Eigen Verklaring verklaart de gegadigde/
inschrijver dat de verplichte uitsluitingsgronden van artikel 2.86 en de in de
Uniforme Eigen Verklaring aangekruiste uitsluitingsgronden van artikel 2.87
niet op hem van toepassing zijn.

De systematiek van de Aanbestedingswet is gericht op lastenbesparingen voor
gegadigden/inschrijvers. Dit betekent dat de gegadigden die voor een uitnodi-
ging tot inschrijving en de inschrijver(s) die voor gunning in aanmerking
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komen, gevraagd kunnen worden om (binnen meestal 7 dagen) de bewijs-
middelen aan te leveren aan de hand waarvan beoordeeld kan worden of de
verklaringen in de Uniforme Eigen Verklaring juist zijn. Indien een gegadigde/
inschrijver niet of niet tijdig de bewijsmiddelen kan overleggen, leidt dat
normaliter tot uitsluiting van deelname.

Deze eventueel aan te leveren bewijsmiddelen staan vermeld in artikel 2.89
Aanbestedingswet. Het gaat om overlegging van een uittreksel uit het handels-
register om aan te tonen dat de facultatieve uitsluitingsgrond van artikel 2.87
onderdeel a niet van toepassing is. In het verleden moest ten bewijze van deze
uitsluitingsgrond een zogenoemde non-faillissementsverklaring van de recht-
bank worden overgelegd. Om de lasten voor gegadigden/inschrijvers te
verlichten, is dit bij invoering van de Aanbestedingswet vervangen door een
uittreksel uit het handelsregister. Afgevraagd kan worden of een uittreksel uit
het handelsregister wel een afdoende bewijsmiddel is om aan te tonen dat geen
sprake is van faillissement of (faillissements)akkoord. Het over te leggen
uittreksel uit het handelsregister mag volgens artikel 2.89 lid 1 Aanbestedings-
wet namelijk niet ouder zijn dan zes maanden (gerekend van het moment van
aanmelding/inschrijving). Aan de andere kant snijdt een gegadigde/inschrijver
zich behoorlijk in de vingers, indien die een valse verklaring afgeeft in de
Uniforme Eigen Verklaring. Bij toekomstige aanbestedingen kan dit op grond
van de facultatieve uitsluitingsgrond van artikel 2.87 onderdeel e Aanbeste-
dingswet (valse verklaringen) op zichzelf namelijk een grond voor uitsluiting
van deelneming met zich meebrengen.

Daarnaast betreft het een verklaring van de Belastingdienst die op grond van
artikel 2.89 Aanbestedingswet kan worden opgevraagd om aan te tonen dat de
facultatieve uitsluitingsgronden onderdeel d niet op de gegadigde/inschrijver
van toepassing zijn.

Ten slotte kan gevraagd worden om een Gedragsverklaring Aanbesteden te
overleggen, die op het tijdstip van de aanmelding/inschrijving niet ouder is dan
twee jaar. Met deze Gedragsverklaring Aanbesteden toont de gegadigde/
inschrijver aan dat de omstandigheden als genoemd in artikel 2.86 en artikel
2.87 onderdelen b en c niet op de gegadigde/inschrijver van toepassing zijn.

Met name deze Gedragsverklaring Aanbesteden kan een probleem opleveren
ingeval van contractsoverneming bij een doorstart. De doorstarter zal in de
meeste gevallen een nieuw opgerichte vennootschap zijn die nog niet beschikt
over een Gedragsverklaring Aanbesteden. De Gedragsverklaring Aanbesteden
kent echter een aanvraagtermijn van maar liefst acht weken. De mogelijkheid
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van een spoedaanvraag zoals bij de voorganger van de Gedragsverklaring
Aanbesteden, de Verklaring Omtrent Gedrag voor rechtspersonen (VOG-rp) die
wel kende, bestaat thans niet meer.

De Aanbestedingswet verplicht een aanbestedende dienst niet om de bewijs-
middelen als bedoeld in artikel 2.89 Aanbestedingswet op te vragen om te
beoordelen of de verklaringen in de Uniforme Eigen Verklaring juist zijn.
Ingeval het oorspronkelijke aanbestedingsdocument niet een strengere norm
bevat, zou de doorstarter de problematiek rondom de lange aanvraagtermijn
voor verkrijging van de Gedragsverklaring Aanbesteden kunnen doorstaan.

Indien daarentegen het oorspronkelijke aanbestedingsdocument de overlegging
van een Gedragsverklaring Aanbesteden binnen een termijn van bijvoorbeeld 7
dagen dwingend voorschrijft waarbij, bij niet tijdige overlegging, de inschrijver
wordt uitgesloten van deelname (een zogenoemde knock-out bepaling), dan kan
dit kwalitatieve criterium een probleem opleveren. In het aanbestedingsrecht
geldt namelijk het uitgangspunt dat de in het aanbestedingsdocument opgeno-
men criteria strikt dienen te worden toegepast en gedurende de gehele
procedure niet mogen wijzigen.

De doorstarter, die niet eerder dan na een termijn van 8 weken de beschikking
heeft over de Gedragsverklaring Aanbesteden, voldoet dan strikt genomen niet
aan de kwalitatieve criteria van de oorspronkelijke aanbesteding. Afgevraagd
kan worden of dit niet een al te stringente toepassing van de oorspronkelijke
criteria is. Immers, de doorstarter is veelal een net nieuw opgerichte vennoot-
schap die in die korte tijd vast nog geen strafbare feiten heeft gepleegd. Daarbij
komt dat bij de beoordeling van een aanvraag van een Gedragsverklaring
Aanbesteden ook het strafrechtelijk verleden van de bestuurders wordt meege-
nomen. Indien van die bestuurders wel een Gedragsverklaring Aanbesteden kan
worden overgelegd, kan afgevraagd worden of dat niet zou kunnen volstaan,
maar zoals gezegd is er indien het niet tijdig overleggen van de bewijsstukken
in de oorspronkelijke aanbestedingsstukken wordt gesanctioneerd met een
knock-out, in het aanbestedingsrecht weinig ruimte voor afwijking van dat
criterium. Of de soep zo heet gegeten zal worden, zal uit de toekomstige
rechtspraak moeten blijken.

De aanbestedende dienst zou zich hierbij wellicht nog analoog kunnen
beroepen op het bepaalde in artikel 2.88 Aanbestedingswet. Artikel 2.88
Aanbestedingswet luidt:
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“De aanbestedende dienst kan afzien van toepassing van artikel 2.86 of
artikel 2.87:
a. om dwingende redenen van algemeen belang;
b. indien de gegadigde of inschrijver naar het oordeel van de aanbeste-

dende dienst voldoende maatregelen heeft genomen om het geschonden
vertrouwen te herstellen;

c. indien naar het oordeel van de aanbestedende dienst uitsluiting niet
proportioneel is met het oog op de tijd die is verstreken sinds de
veroordeling en gelet op het voorwerp van de opdracht.”

De onder a opgenomen uitzonderingsgrond is opgenomen in de Aanbeste-
dingswet omdat er “noodsituaties denkbaar zijn waarbij de aanbestedende
dienst zo snel mogelijk de opdracht wil gunnen, ongeacht of al dan niet sprake
is van bij voorbeeld een onherroepelijke veroordeelde onderneming. Volgens de
jurisprudentie van het HvJEG omvat het begrip dwingende reden van algemeen
belang in ieder geval de volgende gronden: openbare orde, openbare veiligheid
en volksgezondheid als bedoeld in de artikelen 46 en 55 van het Verdrag;
handhaving van de maatschappelijke orde, doelstellingen van het sociaal
beleid; bescherming van afnemers van diensten; consumentenbescherming;
bescherming van werknemers (…); dierenwelzijn; handhaving van het finan-
cieel evenwicht van het socialezekerheidsstelsel; (…); bescherming van het
milieu en het stedelijk milieu, met inbegrip van stedelijke en rurale ruimtelijke
ordening; (…); verkeersveiligheid; (…); culturele beleidsdoelen (…); de
noodzaak om op een hoog niveau van onderwijs te waarborgen (…); behoud
van het nationaal historisch en artistiek erfgoed en veterinair beleid. (…). Een
beroep op deze afwijkingsmogelijkheid moet noodzakelijk zijn om het doel
(bijvoorbeeld de bescherming van de volksgezondheid) te bereiken en dit doel
mag niet met minder vergaande maatregelen kunnen worden bereikt (de
afwijking moet noodzakelijk en proportioneel zijn). Te denken valt aan de
uitbraak van een epidemie waarbij snel gehandeld moet worden.”.42

Of analoge toepassing van één van de afwijkingsgronden van artikel 2.88
Aanbestedingswet gerechtvaardigd is, helemaal ingeval het niet tijdig overleg-
gen van de bewijsstukken in de oorspronkelijke aanbestedingsstukken leidt tot
een knock-out, is nog maar de vraag.

42. MvT bij de Aanbestedingswet 2012, 32 440, nr. 3.
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6.1.3 Omzeteisen

Hoewel het uitgangspunt in de Aanbestedingswet is dat er geen omzeteisen
mogen worden gesteld aan gegadigden/inschrijvers (vergelijk artikel 2.90 lid 3
Aanbestedingswet), komt het nog regelmatig voor dat dergelijke eisen wel
worden gesteld. Over het nut van dergelijke omzeteisen kan worden getwist,
maar een dergelijke eis komt wel voor in situaties waarin behoefte is aan enig
capaciteitsvereiste aan de zijde van de opdrachtnemer omdat bijvoorbeeld het
nodige voorgefinancierd moet worden. Een omzeteis kan dan gerechtvaardigd
zijn, omdat het toch iets kan zeggen over de capaciteit van de opdrachtnemer en
over de continuïteit van de opdrachtnemer.43

De gegadigde/inschrijver dient op grond van zo’n omzeteis veelal in de
afgelopen drie boekjaren voor inschrijving een minimale omzet gerealiseerd
te hebben. Waar artikel 2.90 lid 4 Aanbestedingswet nog uitgaat van een
maximum van driemaal de geraamde waarde van de opdracht, gaat de nieuwe
Europese Richtlijn (2014/24/EU) in artikel 58 lid 3 uit van maximaal tweemaal
de geraamde waarde van de opdracht.

Een nieuw op te richten entiteit kan moeilijk eigenstandig aan een dergelijke
omzeteis voldoen. In algemene zin moet er bovendien van uitgegaan worden
dat de doorstarter zich voor wat betreft de omzeteis niet kan beroepen op de
omzet van de failliete voorganger. Omzet is een ‘resultaat’ (van de failliete
vennootschap) en geen ‘middel’ waarover je als doorstarter bij de uitvoering
van de over te nemen opdracht kunt beschikken. Dat resultaat komt de failliete
boedel toe en wordt op basis van een doorstart niet overgedragen aan de
doorstarter. Nog daargelaten dat dat ‘resultaat’ als gevolg van het faillissement
is vervluchtigd.

Vergelijk in dit verband ook de voorzieningenrechter van de Rechtbank
Arnhem:44

“(…). Kemkens heeft daarvoor de gemiddelde omzet over de jaren 2008 en
2009 opgegeven van de oude Kemkens. Duidelijk is dat een beroep op de

43. Vgl. pagina 34 Gids Proportionaliteit.
44. 17 oktober 2011, ro. 4.7 (ECLI:NL:RBARN:2011:BU3544). Zie ook Voorzieningenrechter

Rechtbank Assen, 2 april 2012 (ECLI:NL:RBASS:2012:BW4855), Voorzieningenrechter
Rechtbank Arnhem, 2 december 2012 (ECLI:NL:RBARN:2007:BC1584), Voorzieningen-
rechter Rechtbank Maastricht, 8 december 2006 (ECLI:NL:RBMAA:2006:AZ5072) en
Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag, 29 juni 2006 (ECLI:NL:RBSGR:2006:
AY7492) waarin evenmin een beroep op de omzet van de failliete voorganger werd
geaccepteerd.
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omzethistorie van een inmiddels gefailleerde vennootschap niet in lijn ligt
met de hiervóór weergegeven kennelijke bedoeling van art. 3.4.1 (…). Een
faillissement duidt immers niet op een onderneming met financiële stabili-
teit. Een beroep op de omzetgegevens van een gefailleerde vennootschap
biedt ook geen enkele garantie dat een nog slechts sinds kort bestaande
nieuwe vennootschap in het kader van een doorstart wel die financiële
stabiliteit zal hebben. Dit leidt er dan ook toe dat Kemkens niet heeft
voldaan aan de minimumeis die in artikel 3.4.1. leidraad is gesteld. (…).”

Of de doorstarter, in plaats van een beroep op de omzet van de failliete
voorganger, in dit stadium ook nog een beroep kan doen op de draagkracht van
een derde is zeer de vraag.

In een reguliere aanbestedingsprocedure (aldus niet in de situatie van een
doorstart op grond van artikel 72 lid 1 sub b onder ii van Richtlijn 2014/24/EU)
mag een gegadigde/inschrijver, die niet zelf voldoet aan de gestelde draag-
krachteisen, op grond van artikel 2.92 lid 1 Aanbestedingswet altijd een beroep
doen op de draagkracht van een derde, mits hij maar kan beschikken over de
voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke middelen van die derde. In de
praktijk houdt dit in dat die derde zich jegens de aanbestedende dienst garant
stelt voor de nakoming van de financiële verplichtingen voortvloeiende uit de te
gunnen opdracht. De gegadigde/inschrijver dient dat beroep al bij aanmelding/
inschrijving te doen door de naam van de derde op te voeren bij punt 8.2 van de
Eigen Verklaring. Na aanmelding/inschrijving kan de gegadigde/inschrijver in
beginsel niet alsnog een derde opvoeren als blijkt dat gegadigde/inschrijver niet
zelf aan de minimumeisen voldoet.45

De vraag is of dit analoog mag worden toegepast in het traject voorafgaande
aan de doorstart; of de doorstarter met andere woorden een derde mag opvoeren
in het door hem in te vullen en aan de aanbestedende dienst te overleggen
Uniforme Eigen Verklaring. Letterlijke toepassing van artikel 72 lid 1 sub d
onder ii van Richtlijn 2014/24/EU, dat verlangt dat de andere ondernemer (lees:
de doorstarter) voldoet aan de aanvankelijk vastgestelde criteria voor kwalita-
tieve selectie, lijkt dit uit te sluiten, maar of dat zo wel bedoeld is, zal uit de
toekomstige rechtspraak moeten blijken.

Indien de doorstarter zelf niet de verlangde bewijsstukken kan overleggen en
geen beroep kan doen op de draagkracht van de failliete voorganger of een
andere derde, dan resteert als enige de vangnetbepaling van artikel 2.91 lid 3
Aanbestedingswet. Deze bepaling luidt als volgt:

45. Vgl. bijvoorbeeld Voorzieningenrechter Rechtbank Gelderland, 18 mei 2013, JAAN 2013/
154.

Mr. Th. Dankert

112



indien de ondernemer om gegronde redenen niet in staat is de door de
aanbestedende dienst gevraagde bewijsstukken te overleggen, kan hij zijn
economische en financiële draagkracht aantonen met andere bescheiden
die de aanbestedende dienst geschikt acht.

Toepassing van dit vangnet komt in de praktijk evenwel bijna nooit voor en is
ook in de rechtspraak niet veel besproken. In het vonnis van de Voorzienin-
genrechter van de Rechtbank Haarlem van 22 maart 201346 wordt het een
inschrijver die nog niet lang bestaat toegestaan om op andere wijze aan te tonen
dat hij aan de omzeteis voldoet; de inschrijver zou daarvoor voldoende
bescheiden hebben ingezonden. In het kader van een aanbesteding acht de
Voorzieningenrechter toepassing van deze vangnetbepaling voor de hand
liggen, “want een aanbesteding wordt gehouden om de concurrentie tussen
de gegadigden voor een opdracht te bevorderen en het uitsluiten van een
inschrijver op grond van de enkele omstandigheden dat hij nog niet lang
bestaat is daarmee onverenigbaar”.

Ingeval van contractsoverneming bij een doorstart is evenwel geen sprake
van een concurrentiebevorderende aanbesteding, zodat de redenering van de
Voorzieningenrechter te Haarlem hier niet zonder meer opgaat. Bovendien leidt
toepassing van deze vangnetbepaling mijns inziens snel tot het risico van
favoritisme en willekeur, hetgeen in het belang van het transparantiebeginsel
zoals verwoord in het onder 6.2 geciteerde Succhi di Frutta-arrest, juist moet
worden uitgebannen.

6.1.4 Referenties

In de meeste aanbestedingsprocedures worden referentie-eisen gesteld. Op
grond daarvan dienen de gegadigden/inschrijvers (ingeval van overheidsop-
drachten voor leveringen en diensten) in de afgelopen drie jaar voor aanbeste-
ding, dan wel (ingeval van overheidsopdrachten voor werken) in de afgelopen
vijf jaar voor aanbesteding, per kerncompetentie een referentie te overleggen.

In de rechtspraak is al meermalen geoordeeld over de vraag of een doorstarter
een beroep toekomt op de referentieopdrachten die uitgevoerd zijn door de
failliete voorganger. Uit die rechtspraak kan worden afgeleid dat de doorstarter
daarvoor de activiteiten (volledig) moet hebben overgenomen.

In de zaak die leidde tot het arrest van het Gerechtshof Leeuwarden van 3 mei
201147 beriep de inschrijver zich op een tweetal referenties van een onderne-

46. ECLI:NL:RBNHO:2013:BZ6094, ro. 4.9.
47. ECLI:NL:GHLEE:2011:BQ7389, ro. 8.
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ming die in staat van faillissement was verklaard. Dit beroep kon niet slagen
omdat niet uit de verslagen van de curator bleek dat de inschrijver de
activiteiten van de failliete vennootschap “heeft voortgezet of deze op andere
wijze heeft overgenomen”.

De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Arnhem oordeelde in 2011 dat voor
een dergelijk beroep ten minste de gehele onderneming moet zijn overgenomen,
waaraan in onderhavige geval niet was voldaan. De Voorzieningenrechter
overwoog: “niet uitgesloten is dat een dergelijk beroep kan slagen, maar
dan moet op zijn minst de gehele onderneming zijn overgenomen. Alleen dan
blijven de uitgevoerde projecten representatief. Hier is dat niet het geval omdat
niet alle activa is overgenomen van de oude Kemkens en ook niet het gehele
personeelsbestand.48

In de zaak die leidde tot het vonnis van de Voorzieningenrechter van de
Rechtbank Leeuwarden van 12 september 2007 slaagde de doorstarter er wel in
de referentieprojecten van een failliete vennootschap op te voeren (als eigen
ervaring). De Voorzieningenrechter overwoog in rechtsoverweging 6.2 als
volgt:49

“Vast staat dat Haarsma Recycling bij akte van levering d.d. 31 december
2004 behalve het in deze akte genoemde registergoed, dat aan Haarsma
Tjerkwerd Holding is geleverd, alle activa van Aannemingsbedrijf Schuur-
mans Terzool in eigendom heeft verworven. Hiermee zijn deze activa,
waartoe ook de door Aannemingsbedrijf Schuurmans op dat moment
uitgevoerde werken behoren (…), juridisch eigendom van Haarsma Recyc-
ling geworden. Dat ook de economische eigendom van de overgedragen
onderneming bij Haarsma Recycling is komen te liggen, volgt uit artikel 6
van de leveringsbepalingen in de akte (…). Uit het vorenstaande volgt dat
nog tijdens het project “Brug Scharnegoutum” de ervaring van Aanne-
mingsbedrijf Schuurmans Terzool bij Haarsma Recycling is komen te
liggen. Na een naamswijziging heet Haarsma Recycling thans Haarsma
Beton & Industriebouw. Het is thans derhalve Haarsma Beton & Industrie-
bouw die zich kan beroepen op de ervaring van Aannemingsbedrijf
Schuurmans Terzool als eigen ervaring.”

Uit het bovenstaande kan dus worden afgeleid dat behoorlijk strenge eisen
worden gesteld aan de doorstart wil de doorstarter een beroep kunnen doen op

48. Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, 17 oktober 2011 (ECLI:NL:RBARN:2011:
BU3544), ro. 4.8.

49. ECLI:NL:RBLEE:2007:BB3573.
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de referentieprojecten van de failliete vennootschap. De vraag is overigens of
niet te streng is geoordeeld. Ingeval van een beroep op een derde gaat het er
namelijk om of de ondernemer die zich beroept op de ervaring van een derde
kan aantonen dat hij kan beschikken over de voor de uitvoering van de
overheidsopdracht noodzakelijke middelen (van die derde).50 Daaruit zou
kunnen worden afgeleid dat een volledige overgang niet beslist noodzakelijk
is; als de ten behoeve van de minimumeis noodzakelijke middelen (de relevante
bedrijfsmiddelen en personeel) zijn overgegaan, zou in feite voldaan worden
aan dit criterium.

6.1.5 Kwaliteitsnormen

Een laatste te bespreken groep van eisen die kan worden gesteld in een
aanbestedingsprocedure zijn zogenoemde kwaliteitsnormen zoals ISO-certifi-
caten en/of VCA-certificaten. Dergelijke certificaten kunnen worden verlangd
als minimumeis op grond van het bepaalde in artikel 2.96 Aanbestedingswet.
Dit artikel luidt:

1. Indien een aanbestedende dienst de overlegging verlangt van een door
een onafhankelijke instantie opgestelde verklaring dat de ondernemer aan
bepaalde kwaliteitsnormen voldoet, verwijst hij naar kwaliteitsbewakings-
regelingen die op de Europese normenreeksen op dit terrein zijn gebaseerd
en die zijn gecertificeerd door instanties die voldoen aan de Europese
normenreeks voor certificering.
2. Een aanbestedende dienst aanvaardt gelijkwaardige certificaten van in
andere lidstaten van de Europese Unie gevestigde instanties. Een aanbe-
stedende dienst aanvaardt eveneens andere bewijzen inzake gelijkwaardige
maatregelen op het gebied van de kwaliteitsbewaking.

Dergelijke certificaten worden op naam afgegeven en gaan ingeval van een
faillissement dus niet automatisch over op een doorstarter. De doorstarter rest
daarom niet anders dan op de voet van het slot van artikel 2.96 lid 2
Aanbestedingswet te bewijzen dat zij voldoet aan gelijkwaardige maatregelen
op het gebied van kwaliteitsbewaking.

In de praktijk blijkt een beroep op dit slot van artikel 2.96 lid 2 Aanbeste-
dingswet (dat voorafgaand aan de Aanbestedingswet in gelijke zin was

50. Artikel 2.94 lid 1 Aanbestedingswet.
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opgenomen in artikel 50 lid 2 van het Besluit aanbestedingsregels voor
overheidsopdrachten) niet zo eenvoudig.51

Desalniettemin lijkt mij dat gesteld kan worden dat, indien sprake is van een
volledige doorstart waarbij de relevante kwaliteitshandboeken zijn overgegaan
en de bedrijfsprocessen onveranderd blijven, de doorstarter toch in voldoende
mate heeft aangetoond dat zij beschikt over gelijkwaardige maatregelen op het
gebied van kwaliteitsbewaking.

Toetsing van die over te leggen handboeken op gelijkwaardigheid hoeft niet
beslist plaats te vinden door een door de Raad van Accreditatie erkend
certificeringsbureau, zo blijkt uit het vonnis van de Voorzieningenrechter van
de Rechtbank Den Haag van 29 oktober 2013.52

6.2 De failliet heeft in oorspronkelijke aanbesteding een beroep gedaan op
derde

Onduidelijk is hoe omgegaan moet worden met het criterium van artikel 72 lid
1 sub d onder ii van Richtlijn 2014/24/EU, dat verlangt dat de andere
ondernemer (lees: de doorstarter) voldoet aan de aanvankelijk vastgestelde
criteria voor kwalitatieve selectie, en de situatie waarin de failliete vennoot-
schap ten tijde van de oorspronkelijke aanbesteding zelf niet aan de kwalita-
tieve criteria voldeed en daarvoor een beroep heeft gedaan op de draagkracht,
bekwaamheid en/of kwaliteitsnormen van een derde.

Op grond van het bepaalde in artikel 2.92 lid 1 respectievelijk 2.94 lid 1
Aanbestedingswet diende de failliete vennootschap toentertijd die derde(n) dan
ook daadwerkelijk in te zetten bij de uitvoering van de opdracht. Indien de
doorstarter, net als de failliete voorganger, bij contractsoverneming gebruik
blijft maken van die derde(n), dan zou gesteld kunnen worden, dat er dan toch
voldaan is aan de oorspronkelijke criteria. Niet door de doorstarter eigen-
standig, maar wel met behulp van (dezelfde) derde(n). De toekomst zal moeten
uitwijzen of artikel 72 lid 1 sub d onder ii van de nieuwe richtlijn strikt en
letterlijk moet worden uitgelegd (zodat de doorstarter zelf aan alle aanvankelijk
gestelde criteria met voldoen), dan wel daaraan ook wordt voldaan, indien hij
de opdracht net als de failliete vennootschap uitvoert met behulp van (in de

51. Vgl. M.J.J.M. Essers, Aanbestedingsrecht voor overheden; Naar een maatschappelijk
verantwoord aanbestedingsbeleid, 2013 Reed Business Education, Amsterdam, p. 274 en
275, alsook E.H. Pijnacker Hordijk, G.W. van der Bend en J.F. Nouhuys, Aanbestedings-
recht; Handboek van het Europese en het Nederlandse Aanbestedingsrecht, 4e druk, Sdu
Uitgevers, Den Haag 2009, p. 301.

52. ECLI:NL:RBDHA:2013:15491, ro. 4.1 tot en met 4.4.

Mr. Th. Dankert

116



oorspronkelijke aanbesteding) reeds naar voren geschoven onderaannemers. Ik
ben geneigd te zeggen, dat die laatste lezing ook mogelijk moet zijn.

7. Conclusie

Een ding is duidelijk, de effectieve toepasbaarheid van de nieuwe regeling in de
nieuwe richtlijnen is uiterst onduidelijk. Ik ben daarom geneigd te zeggen dat,
ondanks de nieuwe regeling, er voor de Nederlandse faillissementspraktijk niet
wezenlijk veel zal veranderen.

Nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen
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DigiNotar: van hack tot faillissement

MR. R. MULDER EN MR. M. VAN GENUGTEN1

Inleiding

Geheel onverwacht houdt Minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties op 3 september 2011 rond 01.00 uur ’s nachts, een
persconferentie. Het NOS journaal kondigt een extra uitzending aan. Gezeten
achter een tafel leest de Minister een brief voor over een digitale inbraak die
heeft plaatsgevonden bij een certificaatdienstverlener in Beverwijk, DigiNotar
geheten. Een digitale inbraak in Beverwijk, is dat wereldnieuws? Dat blijkt
inderdaad zo te zijn. De onderneming met slechts vijftig werknemers speelt een
belangrijke rol bij de betrouwbaarheid van online communicatie. Het bedrijf
levert onder meer voor de overheid zogenaamde PKI overheid-certificaten
bestemd om elektronisch gegevensverkeer te beschermen met en tussen over-
heidsinstanties. Maar ook blijkt dat het bedrijf al eerder die zomer is gehackt
waardoor er vervalste certificaten in omloop zijn gekomen. DigiNotar meende
de zaak onder controle te hebben, maar dat bleek niet zo te zijn. De overheid
staat voor de betrouwbaarheid van de certificaten in, maar als gevolg van deze
inbraak zijn certificaten en diensten niet langer volledig te vertrouwen. Het is
niet meer zeker dat als een gebruiker in Nederland of waar ook ter wereld inlogt
op een Nederlandse overheidswebsite, hij daadwerkelijk op die site terecht is
gekomen. Waakzaamheid is daarom geboden. Bovendien is snel handelen
volgens de Minister nodig. Het vertrouwen in het digitale communicatieverkeer
is ernstig aangetast. Omdat de betrouwbaarheid van certificaten en diensten niet
langer wordt gegarandeerd zegt de Minister het vertrouwen in DigiNotar met
onmiddellijke ingang op.2 De Minister kondigt tegelijkertijd actie aan en stelt
dat de certificaten zullen worden vervangen. Gedurende de vervangingsoperatie
neemt de Staat der Nederlanden het operationeel beheer bij DigiNotar over.
Nog geen drie weken na de persconferentie, te weten op 20 september 2011,
wordt DigiNotar op eigen verzoek door de Rechtbank Haarlem in staat van
faillissement verklaard, met aanstelling van mr. R. Mulder tot curator. Een

1. De auteurs zijn werkzaam bij Pot Jonker Advocaten te Haarlem en als curator en advocaat
betrokken bij de afwikkeling van het faillissement van DigiNotar. Zij schrijven dit artikel op
persoonlijke titel.

2. Zie in dit kader de brief van de Minister aan de Voorzitter van de Tweede Kamer van
5 september 2011 met als titel: Digitale Inbraak DigiNotar.
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onderneming die vertrouwen verkoopt, maar zelf niet wordt vertrouwd heeft
geen overlevingskansen.

In deze bundel staat de relatie tussen de curator en de overheid centraal. Vanuit
dat perspectief zal in deze bijdrage worden stilgestaan bij een aantal aspecten
van het faillissement van DigiNotar:
– de activiteiten van DigiNotar in relatie met de overheid en overheidsgerela-

teerde instanties (zoals het notariaat, de advocatuur, het kadaster, de
rechtspraak);

– de hack bij DigiNotar, de ontdekking en de gevolgen;
– de interventie van de overheid voorafgaand aan het faillissement;
– eigen aangifte tot faillissement;
– de samenwerking tussen de curator en de overheid na het faillissement;
– een drietal procedures tegen de OPTA, thans ACM geheten;
– lessen voor de toekomst.

De activiteiten van DigiNotar in relatie met de overheid en overheids-
gerelateerde instanties (zoals het notariaat, de advocatuur, het kadaster, de
rechtspraak);

Om te kunnen begrijpen waarom de overheid zo afhankelijk kon zijn van een
kleine Beverwijkse dienstverlener is het van belang kort in te gaan op de
historie en de diensten van Diginotar.

DigiNotar is in 1997 ontstaan mede op initiatief van de Koninklijke Notariële
Beroepsorganisatie (KNB). Het doel van DigiNotar was om te dienen als een
onafhankelijke tussenpersoon waardoor op betrouwbare en vertrouwelijke
wijze elektronisch kon worden gecommuniceerd. Een dergelijke dienstverlener
wordt aangeduid als een “trusted third party”, afgekort “ttp”. Vanaf de
oprichting zijn door DigiNotar vervolgens een groot aantal verschillende
producten en diensten ontwikkeld die er aan bijdroegen dat op een veilige
manier elektronisch gegevens konden worden uitgewisseld of in opslag konden
worden genomen. DigiNotar was in Nederland één van de eerste aanbieders van
dergelijke diensten en wist een groot marktaandeel te veroveren. De belang-
rijkste rol in de dienstverlening van DigiNotar was weggelegd voor zogenaam-
de ‘elektronische certificaten’. Deze certificaten bekend van het ‘slotje’ dat een
internetbrowser toont bij het bezoeken van beveiligde websites vormen in feite
een digitaal identiteitsbewijs voor computersystemen. Een computer(systeem)
kan door middel van het tonen van een certificaat ‘aantonen’ aan een ander
computer(systeem) dat hij ook daadwerkelijk het systeem is dat hij zegt dat hij
is. Certificaten kunnen daarnaast ook specifiek gekoppeld worden aan per-
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soonsgegevens en eventueel een pincode waarmee een persoon zich op
elektronische wijze via het internet kan legitimeren.

Elektronische certificaten kunnen in verschillende omgevingen worden ge-
bruikt. Het bekendst zijn de SSL-certificaten die internetverkeer via webbrow-
sers kunnen beveiligen. Andere beveiligde omgevingen waarbinnen certificaten
worden gebruikt als beveiliging zijn het door de overheid beheerde systeem
‘PKI-overheid’ en het door de Belastingdienst gebruikte ‘BAPI-kanaal’. Verder
was DigiNotar ook gecertificeerd om zogenaamde ‘gekwalificeerde’ certifica-
ten uit te geven, waarmee elektronische handtekeningen kunnen worden gezet
die geacht worden exact dezelfde juridische waarde te hebben als handgeschre-
ven handtekeningen.3 Daarnaast werden er door DigiNotar nog diverse
omgevingen voor certificaten onderhouden die specifiek voor bepaalde klanten
waren ingericht.

De dienstverlening van DigiNotar bestond er uit dat zij de bovengenoemde
certificaten uitgaf, zo nodig de bijbehorende persoonsgegevens verifieerde en
vervolgens de certificaten beheerde. Iedere keer dat een door DigiNotar
uitgegeven certificaat op elektronische wijze werd getoond door een compu-
ter(systeem) bevestigden de servers van DigiNotar aan de bezoeker van dat
systeem dat het betreffende certificaat inderdaad uitsluitend toebehoorde bij de
betreffende persoon of computersysteem die het certificaat toonde, en er dus
veilig kon worden gecommuniceerd met deze partij.

Naast de dienstverlening omtrent certificaten bood DigiNotar nog een ver-
scheidenheid aan andere diensten aan met het oog op onder andere de veilige
opslag en ondertekening van digitale documenten en gegevens.

DigiNotar heeft veel van de bovengenoemde diensten verleend aan partijen die
behoefte hadden aan een gegarandeerde veiligheid van hun communicatie zoals
overheden, waaronder een groot aantal ministeries, provincies en gemeenten en
andere partijen met een maatschappelijke functie. Bij de door DigiNotar
verleende diensten moet worden gedacht aan o.a.:

3. Gekwalificeerde certificaten zijn onderworpen aan een juridisch regime dat oorspronkelijk
zijn grondslag vindt in Europese richtlijn inzake elektronische handtekeningen (Richtlijn 99/
93/EG PbEG 2000 L13/12), welke via de Wet elektronische handtekeningen is geïmple-
menteerd door middel van diverse bepalingen in onder andere de Telecommunicatiewet,
Boek 3 BW en Boek 6 BW. Deze bepalingen stellen met het oog op de veiligheid en
betrouwbaarheid onder andere eisen aan de inrichting van en het toezicht op dienstverleners
die gekwalificeerde certificaten uitgeven. De richtlijn is inmiddels vervangen door de
verordening EU Nr. 910/2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten
(eIDAS) van 23 juli 2014.
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– ca. 18.000 BAPI-certificaten ten behoeve van de beveiliging van alle
elektronische belastingaangiften.

– ca. 3.200 PKI-overheidscertificaten ten behoeve van de beveiliging van
overheidswebsites (zoals www.digid.nl) en overig elektronisch verkeer
tussen en met de (rijks)overheid.

– ca. 20.000 certificaten met het oog op toegang tot de digitale rol van www.
rechtspraak.nl.

– ca. 10.000 andere certificaten ten behoeve van diverse (semi-)overheden
– ca. 3.900 gekwalificeerde certificaten voor onder meer het berichtenverkeer

tussen notarissen, deurwaarders en het kadaster met het oog op het
inschrijven van gegevens in het openbare register van het Kadaster.

– ca. 200 certificaten voor de communicatie tussen (Europese) gas- en
elektriciteitsproducenten met het oog op capaciteit, productie en het be-
waken van balans op energienetwerken.

– diensten voor een organisatie met 2300 aangesloten zorginstellingen voor
een systeem waarmee zorginstellingen persoonsgegevens anoniem konden
uitwisselen en opslaan.

Naast het bovenstaande ontwikkelde DigiNotar een aantal andere programma’s
en diensten voor onder andere provincies, gemeenten, academische ziekenhui-
zen, dienstverleners in het betalingsverkeer en een waterschap.

Gelet op de aard en omvang van de activiteiten van DigiNotar zou een
eventueel plotseling staken van deze activiteiten niet zonder gevolgen blijven.

De hack bij DigiNotar, de ontdekking en de gevolgen

Op 19 juli 2011 ontdekten medewerkers van DigiNotar dat er een hack had
plaatsgevonden in de systemen waarbij een aanzienlijk aantal valse certificaten
waren aangemaakt. De betreffende certificaten zijn direct ingetrokken waardoor
deze niet gebruikt of misbruikt zouden kunnen worden. DigiNotar meende na
onderzoek dat de kwestie onder controle was. Wat op dat moment niet bekend
was, was dat de hacker nog andere certificaten had aangemaakt, deze naar
zichzelf had verstuurd, en vervolgens alle sporen die zouden kunnen wijzen op
het bestaan van deze certificaten van de systemen van DigiNotar zo goed
mogelijk had verwijderd.

Hierdoor bleef het meest ernstige deel van de hack onopgemerkt totdat op 29
augustus 2011, dus bijna anderhalve maand later, uiteindelijk via berichten op
openbare internetfora bleek dat internetgebruikers in Iran al enige tijd om de
tuin werden geleid door middel van een vals Google certificaat. Dit certificaat
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bleek te zijn geproduceerd op de systemen van DigiNotar. Waarschijnlijk is het
betreffende certificaat, wellicht samen met andere certificaten, gebruikt door
Iraanse geheime diensten om e-mail- en internetverkeer in Iran te onderschep-
pen. Uit informatie van onderzoekers bleek later dat het valse certificaat ten
aanzien van 300.000 unieke IP-adressen van internetgebruikers is gebruikt,
nagenoeg allen uit Iran.4 De hack werd opgeëist door een 21-jarige Iraanse man
die al eerder een andere certificatendienstverlener uit Israel zou hebben gehackt
en die door middel van berichten op Twitter en zelfs interviews met NOS
aangaf opgetogen te zijn over het feit dat hij de Nederlandse overheid en het
bedrijfsleven had weten te raken met zijn actie.5

Het nieuws over de hack die DigiNotar aanvankelijk niet had gemeld en
waarvan de omvang niet bekend was, was vanaf 29 augustus 2011 ineens
wereldwijd bekend. Diverse partijen, waaronder de Staat der Nederlanden,
drongen er vanaf dat moment bij DigiNotar op aan om (i) aan te tonen hoeveel
en welke certificaten waren vervalst (ii) aan te tonen dat de hacker geen
misbruik had kunnen maken van het deel van het systeem van DigiNotar
waarop de PKI-overheidscertificaten en gekwalificeerde worden aangemaakt en
beheerd en (iii) aan te tonen dat de beveiliging van de systemen van DigiNotar
op orde was.

DigiNotar schakelde hierop zelf direct een nieuw onderzoeksbureau (Fox-IT) in
om antwoord te krijgen op deze vragen, trok alle inmiddels alsnog ontdekte
certificaten in en informeerde klanten zo goed mogelijk over de gebeurtenissen.

Terwijl onderzoekers van Fox-IT trachtten zo snel mogelijk duidelijkheid te
geven op deze vragen werd binnen het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties een crisisteam geformeerd. Door alle diensten die DigiNotar
voor verschillende overheden, ministeries, departementen en uitvoeringsorga-
nisaties verrichtte, in kaart te brengen werd bekeken op welke wijze de overheid
afhankelijk was van DigiNotar en wat de gevolgen zouden zijn wanneer de
diensten van DigiNotar niet langer betrouwbaar zou zijn en moesten worden
beëindigd. Die bleken aanzienlijk.

Ondertussen was DigiNotar bezig om de gevolgen van de hack te beheersen.
Een van de belangrijkste problemen voor DigiNotar vormden de leveranciers
van internetbrowsers (Microsoft, Mozilla en Google). Als gevolg van het feit

4. Fox-IT, Interim Report, 5 september 2011, DigiNotar certificate authority breach, “operation
black tulip”, p. 8, te downloaden via http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/
rapporten/2011/09/05/DigiNotar-public-report-version-1.html

5. www.pastebin.com/u/Comodohacker, www.nos.nl/artikel/271232

DigiNotar: van hack tot faillissement

123



dat DigiNotar niet zelf had gemeld welke certificaten waren gestolen, en
gedurende de loop van het onderzoek niet onmiddellijk kon aantonen welke
en hoeveel valse certificaten precies waren aangemaakt besloten de genoemde
browserleveranciers, behalve Microsoft, direct om alle certificaten van Digi-
Notar als onbetrouwbaar te bestempelen. DigiNotar werd uit de zogenaamde
“trust lists” verwijderd. Dit betekende dat internetgebruikers, al dan niet na het
updaten van hun webbrowsers naar de laatste versie, bij iedere aanraking met
een DigiNotar certificaat een ‘pop-up’ zouden krijgen met een waarschuwing
die hen afraadde om verder te gaan omdat dit certificaat niet vertrouwd werd.
Hierdoor werden veel van de door DigiNotar uitgegeven veiligheidscertificaten
onbruikbaar. Die certificaten boden immers geen vertrouwen meer ongeacht dat
deze certificaten op een paar na, die verder vermoedelijk inmiddels allemaal
waren ingetrokken, valide waren.

Op vrijdag 2 september 2011 heeft Fox-IT aan vertegenwoordigers van de
overheid een mondelinge samenvatting gegeven van de onderzoeksresultaten.
Daaruit bleek dat de hacker toegang had gehad tot de meeste delen van het
beveiligde systeem van DigiNotar waaronder ook de systemen waarop zich de
gekwalificeerde certificaten bevonden en de certificaten die tot het ‘PKI-
Overheid’ systeem behoorden. Het feit dat de hacker actief was geweest op
deze systemen die onder andere overheidswebsites beveiligden, het feit dat was
bewezen dat de hacker valse certificaten kon aanmaken en het feit dat
browserleveranciers DigiNotar als onbetrouwbaar bestempelden, leidde vervol-
gens tot de persconferentie van Minister Donner.

De interventie van de overheid voorafgaand aan het faillissement;

Het besluit van Minister Donner alle certificaten en diensten van DigiNotar per
direct te verhuizen was snel genomen, de uitvoering daarvan bleek echter
nieuwe uitdagingen op te leveren. Uit de inventarisatie van de diensten die
werden afgenomen van DigiNotar was gebleken dat het ineens intrekken van
alle DigiNotar certificaten tot problemen zou leiden. Een van die problemen
was dat elektronische belastingaangiftes werden verricht door middel van
ongeveer 18.000 door DigiNotar uitgegeven BAPI-certificaten. Doordat deze
certificaten waren geïntegreerd in de diverse boekhoudkundige computerpro-
gramma’s die op de markt waren zou eerst de boekhoudkundige software
moeten worden aangepast door de leveranciers. Vervolgens zouden de ge-
bruikers een nieuwe versie van de software moeten installeren, en een nieuw
certificaat moeten aanvragen bij een andere certificatenleverancier. Daarna pas
zou zonder gebruikmaking van een DigiNotar certificaat aangifte kunnen
worden gedaan. Hieruit werd door de overheid de conclusie getrokken dat er
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met DigiNotar samengewerkt zou moeten worden aan een beheerste overgang
totdat alle certificaten en diensten waren overgezet en werden ingetrokken.
Door het opgezegde vertrouwen in DigiNotar wenste de overheid wel actief
toezicht te houden bij DigiNotar en het beheer over te nemen tijdens het
overzetten en stopzetten van de certificaten en diensten.

Op vrijdag 2 september 2011 heeft telefonisch overleg tussen ambtenaren, de
landsadvocaat en bestuur van DigiNotar geleid tot een afspraak waarbij
DigiNotar op verzoek van de overheid vrijwillig het operationele management
over de systemen van DigiNotar die zagen op dienstverlening voor de overheid,
overdroeg. Deze afspraak is vormgegeven in een schriftelijke volmacht,
waarover later meer.

Voor het verkrijgen van controle over DigiNotar bestond geen juridische basis
in de uitgebreide overeenkomst die tussen de Staat der Nederlanden en
DigiNotar was gesloten, en ook niet in publiekrechtelijke regelgeving. De
situatie bij DigiNotar was door de overheid (en door DigiNotar) niet voorzien
en de noodzaak om feitelijk in te kunnen grijpen in de organisatie van
DigiNotar evenmin. Op welke wijze en op basis van welke argumenten op 2
september 2011 overeenstemming is bereikt tussen DigiNotar en de Staat der
Nederlanden over bovenstaande constructie is ook niet duidelijk. Het is wel
bijzonder snel gegaan. In een later Wob-besluit dat ziet op vragen over de wijze
waarop het operationeel beheer is overgenomen wordt door de Minister van
Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties nog gemeld dat er geen externe
adviezen zijn ingewonnen over de constructie.6 Er is aan DigiNotar geen
vergoeding of andere tegenprestatie toegezegd voor medewerking.

In de nacht van 2 op 3 september 2011 startte de “gedelegeerde manager” (of
“de Staats Gezant”) op basis van een volmacht van het bestuur van DigiNotar
zijn werkzaamheden bij DigiNotar. In het weekend dat volgde bleek dat
wederom een softwareleverancier het grootste knelpunt dreigde te vormen.
Microsoft als leverancier van de meest gebruikte webbrowser had het voor-
nemen om op dinsdag 6 september 2011 alle certificaten van DigiNotar,
waaronder de certificaten die onder de PKI-overheid vlag zijn uitgegeven, als
onbetrouwbaar te bestempelen. Het was niet mogelijk om alle certificaten voor
deze datum al te vervangen voor certificaten van een ander merk. Binnen de

6. Brief d.d. 6 september 2013 van Minister van Binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties aan
Wob-verzoeker, kenmerk 2013-0000142363
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verschillende afdelingen en departementen werden de grootste probleemgebie-
den hiervan in kaart gebracht. Deze zijn omschreven als:7

– financieel fiscale problemen (betalingsverkeer);
– problemen in de rechtsorde keten (m.b.t. deurwaarders, dagvaardingen,

processen verbaal);
– problemen in de sector openbaar bestuur (GBA-raadpleging en problemen

met DigiD);
– problemen in de sociaal economische sector (arbeidsbureaus, UWV, DUO);
– veiligheidsproblemen (politie).

Kort gezegd werd gevreesd voor het tot stilstand komen van de elektronische
communicatie met en door de overheid en andere organisaties die algemene
belangen dienden.

Als gevolg van overleg met vertegenwoordigers van de overheid bevestigde
Microsoft uiteindelijk op maandag 5 september 2011 dat zij de update van haar
software in verband met de kwestie van DigiNotar een week zou uitstellen. In
de week die volgt lukte het de overheid om veel cruciale certificaten, zoals ten
aanzien van de website van DigiD, te verhuizen.

Daarnaast namen ook andere partijen dan de Staat der Nederlanden hun
maatregelen. Op 6 september 2011 werd het digitale loket van de rechtspraak
dat door DigiNotar certificaten werd beveiligd gesloten. Iedere procederende
advocaat weet zich nog te herinneren dat van de ene dag op de andere dag alle
communicatie omtrent de rol weer per fax of brief aan de gerechten moest
plaatsvinden. Namens de rechtspraak werd bevestigd dat de gerechten zich
soepel zouden opstellen bij termijnoverschrijdingen, alhoewel er ook voorbeel-
den zijn waarbij het niet toegankelijk zijn van de rol voor partijen onwenselijke
consequenties heeft gehad in het verloop van procedures.8

De rechtspraak en de Nederlandse Orde van Advocaten, met 20.000 certificaten
een grote afnemer van DigiNotar, was in deze week niet de enige klant van

7. Evaluatie van de Rijkscrisisorganisatie tijdens de DigiNotar-crisis, Inspectie Veiligheid en
Justitie, p. 32

8. Zie HR 29 maart 2013, (RvdW 2013/474, NJB 2013/799, NJ 2013/202, JBPR 2013/38 met
annotatie door Mr. P.M. Vos). In de betreffende procedure waren appelanten in een
procedure niet ontvankelijk verklaard in hun hoger beroep omdat niet van grieven was
gediend. Appellanten voerden echter aan dat zij de peremptoirstelling niet hadden ontvangen
en dat het elektronisch roljournaal in de desbetreffende periode niet toegankelijk was. De
Hoge Raad heeft tegen de achtergrond van het in art. 6 EVRM gewaarborgde recht op een
effectieve toegang tot de civiele rechter en veronderstellenderwijs uitgaande van de juistheid
van de stellingen van appelanten aangegeven dat de gestelde samenloop van omstandighe-
den van dien aard waren dat deze niet voor hun risico dienden te komen.
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DigiNotar die in navolging van de Staat het vertrouwen opzegde in DigiNotar
en haar aansprakelijk stelde voor de geleden schade. Op 13 september 2011
volgde een andere tegenslag door het besluit van OPTA (thans ACM geheten)
om de registratie van DigiNotar als leverancier van gekwalificeerde certificaten
te beëindigen omdat de betrouwbaarheid niet gewaarborgd is. Hierover later
meer.

Eigen aangifte tot faillissement

DigiNotar heeft uiteindelijk op 19 september 2011 haar eigen faillissement
aangevraagd. Zij stelde dat er voor haar geen toekomst meer was na de hack, de
opzeggingen, de voorgenomen migratie van de certificaten en de diverse
ontvangen aansprakelijkheidsstellingen. De Rechtbank heeft niet dezelfde dag
het faillissement uitgesproken, maar de beoogd curator van zijn aanstaande
benoeming op de hoogte gebracht. Een formele opdracht is daarbij niet aan hem
meegegeven. De beoogd curator heeft die dag overleg gevoerd met de
advocaten van (het bestuur van) DigiNotar en de gevolmachtigd operationeel
manager, namens Minister Donner. Op dat moment was het snel duidelijk dat
de activiteiten van DigiNotar na een faillissement niet konden worden gestaakt,
maar dat een beheerst overgangsscenario noodzakelijk was. Ook werd snel
duidelijk dat de curator deze exercitie niet zonder steun van de Staat zou
kunnen en willen uitvoeren en de Staat niet zonder medewerking van de curator
een voor haar gecontroleerde afbouw zou kunnen realiseren. De contouren van
de benodigde samenwerking tussen de Staat en de curator zijn die dag dan ook
vrij snel geschetst. De volgende dag, op 20 september 2011, heeft de Rechtbank
het faillissement uitgesproken.

De samenwerking tussen de curator en de overheid na het faillissement

Op verzoek van en in samenwerking met de Staat en de landsadvocaat heeft de
curator de activiteiten van DigiNotar na faillissement gedeeltelijk en tijdelijk
gecontinueerd. Dit om alle (semi) publieke instellingen die nog gebruikmaakten
van de diensten van DigiNotar in staat te stellen op ordentelijke wijze over te
stappen naar andere leveranciers. Ten aanzien van private partijen is besloten
dat ook die activiteiten voorlopig zouden worden voortgezet. Op 20 september
2011 is door de curator, een persbericht uitgebracht waarbij is aangegeven dat
tussen de curator en de overheid intensief overleg plaatsvond en getracht werd
om de overlast voor de gebruikers van de certificaten tot een minimum te
beperken en de verhuizing naar een andere leverancier te faciliteren. Nadruk-
kelijk is aangegeven dat de systemen van DigiNotar voorlopig in gebruik
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zouden blijven en dat ook de website en de helpdesk voorlopig bereikbaar
zouden blijven.

Al voor het faillissement was op 3 september 2011 aan de ambtenaar van het
Ministerie van BZK volmacht verstrekt op grond waarvan hij bevoegd was tot
het voeren van operationeel beheer over het deel van de door DigiNotar
gedreven onderneming, in het bijzonder in verband met de dienstverlening
die DigiNotar uit hoofde van een overeenkomst van 28 april 2010 voor de
Rijksoverheid verrichtte. De werkzaamheden hadden primair tot doel: het doen
van onderzoek naar oneigenlijk gebruik van de certificaten van DigiNotar tot
3 september 2011, het faciliteren van een beheerst overgangsscenario en het
monitoren of oneigenlijk gebruik plaatsvindt tijdens de overgangsfase. De Staat
gaf aan na faillissement belang te hebben bij het realiseren van deze doelstel-
lingen. De curator was onder voorwaarden, waaronder de verstrekking van een
boedelkrediet, bereid was om medewerking te verlenen aan het realiseren van
deze doelstellingen. Vervolgens is tussen de Staat en de curator – uiteraard met
toestemming van de rechter–commissaris – een overeenkomst “Voortzetting
bedrijfsvoering DigiNotar” gesloten.

De overeenkomst tussen de Staat en de curator betrof een aantal onderwerpen
waaronder de voortzetting van de bedrijfsvoering, overdracht van activa en
activiteiten en de betaling van boedelkosten. Ten aanzien van de voortzetting
van de activiteiten is afgesproken dat de curator de bedrijfsvoering in ieder
geval voor een periode van twee weken vanaf de datum van faillissement zo
veel mogelijk zou voortzetten. Na afloop van die periode zou de curator zich
blijven inspannen de werkzaamheden van de Staat, gericht op het realiseren van
de hiervoor genoemde doelstellingen, mogelijk te blijven maken voor een
periode van drie maanden. Deze termijn kon verkort of verlengd worden door
de bedrijfsvoering in afgeslankte vorm voort te zetten. Omdat door het
faillissement de volmacht van de operationeel manager was vervallen, is na
het faillissement een nieuwe volmacht opgesteld, maar nu tussen de curator en
de gevolmachtigd manager. Deze volmacht behelsde dat de operationeel
manager bevoegd was, na toestemming van de curator, tot het verrichten van
(rechts)handelingen die er toe strekken dat de overeenkomst tussen de Staat en
DigiNotar van 28 april 2010 zo volledig mogelijk zou worden nageleefd. De
volmacht omvatte ook het nemen van besluiten en maatregelen binnen de
organisatie van DigiNotar die nodig waren om de juistheid, betrouwbaarheid en
veiligheid van het beheer van de door DigiNotar afgegeven en nog af te geven
certificaten en sleutels te waarborgen. De gevolmachtigd manager was alleen na
goedkeuring van de curator bevoegd om vertegenwoordigingshandelingen te
verrichten. Verder heeft de gevolmachtigd manager – net als voor het faillis-
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sement – toegang verkregen tot de ICT systemen, de broncodes uitgezonderd en
de volledige administratie van DigiNotar. Ten aanzien van de betaling van de
met de voortzetting gepaard gaande boedelkosten is afgesproken dat de Staat ter
dekking van de kosten van afgeslankte voortzetting van de activiteiten, aan de
curator een boedelkrediet ter beschikking stelt waarbij inbegrepen de kosten
van de curator en diens kantoorgenoten. De curator zou daartoe een opgave
dienen te verstrekken die door de accountantsdienst van het Ministerie zou
kunnen worden getoetst. De betalingen van de Staat aan de boedel tenslotte zijn
aangemerkt als een achtergestelde geldlening. Die geldlening is achtergesteld
op alle boedelcrediteuren en de pre-faillissementscrediteuren, behalve wanneer
die crediteuren een vordering hebben op DigiNotar vanwege gebreken in de
dienstverlening door DigiNotar.

Het boedelkrediet dat in het faillissement van DigiNotar is verstrekt mag
uitzonderlijk worden genoemd. Boedelkredieten worden al niet vaak verstrekt
en boedelkredieten door de Staat zijn waarschijnlijk op één hand te tellen. Door
het vrijwel ontbreken van financiële middelen in de boedel, de stil gevallen
inkomstenstroom bij DigiNotar en de grote financiële en maatschappelijke
belangen aan de zijde van de Staat was er geen alternatief. Het boedelkrediet
heeft meer het karakter van een noodkrediet. Zekerheden zijn door de Staat niet
bedongen.

De werkzaamheden van de boedel zoals gefinancierd door het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn uiteindelijk voortgezet tot
1 december 2011. Vanaf dat moment zijn de werkzaamheden voor private
partijen stopgezet en alle nog geldige certificaten ingetrokken, behalve de
ongeveer 18.000 BAPI certificaten. Ook private partijen hebben derhalve baat
gehad bij het boedelkrediet van de Staat.

De Belastingdienst heeft aangegeven nog de nodige tijd nodig te hebben om de
transitie van haar diensten te bewerkstelligen. Al op de eerste dag van het
faillissement had de Belastingdienst aangegeven belang te hebben bij voortzet-
ting van de activiteiten, omdat anders problemen te voorzien zouden zijn met de
aangiftenverwerking in Nederland. In dat kader is een team van zes medewer-
kers van DigiNotar samengesteld dat de dienstverlening van DigiNotar zou
continueren. Het systeem waarmee de uitgifte van de BAPI certificaten zou
worden verzorgd is gedurende de boedelperiode opnieuw opgebouwd. Hoewel
de Minister van BZK dus het vertrouwen in DigiNotar had opgezegd, heeft de
boedel in samenwerking met de Belastingdienst en onder leiding van de
operationeel manager van BZK de activiteiten ten behoeve van de Belasting-
dienst nog geruime tijd in een nieuw opgebouwde omgeving noodgedwongen
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voortgezet. Gedurende de periode van voortzetting zijn er diverse extra
veiligheidsmaatregelen getroffen. Die activiteiten zijn uiteindelijk op 1 oktober
2012 beëindigd. De Belastingdienst heeft de kosten van voortzetting, inclusief
de kosten van de curator en medewerkers tot deze datum vergoed.

Met de Staat was afgesproken dat het de curator uiteraard vrij stond om activa
en activiteiten aan derde partijen over te dragen, mits daarbij het realiseren van
de bovengenoemde doelstellingen niet in het gedrang zou komen. De curator
heeft zich verbonden om gedurende de periode van voortzetting een voorge-
nomen verkoop van activa en/of activiteiten vooraf ter instemming aan de Staat
voor te leggen, waarbij is overeengekomen dat de Staat enkel gerechtigd is om
die instemming te onthouden als de verkoop afbreuk zou doen aan het
realiseren van diezelfde doelstellingen, bijvoorbeeld als de staatsveiligheid
zich daartegen verzet. In dat geval was de Staat gehouden de boedel schadeloos
te stellen.

Deze bepaling is gedurende de samenwerking niet getest. Het viel nog te bezien
in hoeverre een doorstart van de activiteiten mogelijk was, maar al snel bleek
dat dat er niet in zat. Er hebben zich geen kandidaten voor een overname bij de
curator gemeld. Overname van delen van de private diensten zijn ook niet
mogelijk gebleken. De enkele bieding op specifieke onderdelen was niet
interessant, zeker niet in verhouding tot de tijd en energie die nodig waren
om de al dan niet door de hack besmette systemen van elkaar te scheiden.

Bij de verkoop van gegevensdragers is langer stilgestaan. Bij verkoop van IT
systemen dient er uiteraard goed op te worden gelet dat de data op de
gegevensdragers worden gewist om te voorkomen dat vertrouwelijke gegevens
openbaar worden. Het is algemeen bekend dat er een risico bestaat dat gewiste
data door middel van recovery procedures weer worden hersteld.9 Dit speelt in
ieder faillissement een rol en bij DigiNotar in het bijzonder vanwege de aard en
omvang van de opgeslagen data. De curator had signalen uit de markt
opgevangen dat hackers het voornemen hadden om ICT apparatuur op een
veiling op te kopen teneinde te trachten data te herstellen en deze openbaar te
maken, door herstelde data aan een nieuwsblad aan te bieden. Het verwijderen
van harde schijven en het vernietigen van servers en andere datadragers door
middel van het shredderproces levert de beste garantie op dat er geen data op
straat komen te liggen. De curator heeft om risico’s uit te sluiten in samenspraak
met de Staat en na toestemming van de rechter commissaris, er dan ook voor
gekozen de harde schijven uit de PC’s te verwijderen of ICT apparatuur met

9. Zie O. A. Lubach: ICT en Faillissement in: Insolad Jaarboek 2013: De curator en Informatie
onder redactie van J.J. Reiziger en A. van der Schee
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datadragers die niet meer nodig waren te laten vernietigen. De Dienst Do-
meinen heeft dit kosteloos voor de boedel uitgevoerd. Niet een crediteur heeft
tegen deze gang van zaken bezwaar aangetekend.

Uiteindelijk heeft vanaf de aanvang van het faillissement tot 1 oktober 2012,
dus bijna een jaar lang, veelvuldig overleg plaatsgevonden tussen de curator, de
Staat en de medewerkers van DigiNotar om tot een afbouw van de activiteiten
van DigiNotar te komen. Vastgesteld kan worden dat die samenwerking goed
heeft gewerkt.

Procedures tegen de ACM voorheen OPTA10

Op 13 september 2011 heeft de ACM geoordeeld dat DigiNotar activiteiten of
diensten heeft verricht in strijd met het bepaalde in art 2, eerste lid, sub c en d
van het Besluit Elektronische Handtekeningen en artikel 18.15, eerste lid, van
de Telecommunicatiewet (hierna: de Tw). Het college heeft daarom besloten op
grond van art 2.2, vierde lid, sub b van de Tw om de registratie van DigiNotar
als certificatiedienstverlener in te trekken. Op dezelfde dag heeft ACM
DigiNotar bericht dat het haar niet langer is toegestaan om gekwalificeerde
certificaten aan te bieden en dat per ommegaande doch uiterlijk binnen twee
weken, alle reeds uitgegeven certificaten moeten zijn ingetrokken. DigiNotar
heeft daarop haar afnemers van gekwalificeerde certificaten bericht dat de door

10. Hoewel het geen procedure betreft waar een overheidsinstelling bij betrokken is, wordt
opgemerkt dat ongeveer een half jaar voor de hack, te weten op 10 januari 2011 de aandelen
in DigiNotar waren verkocht en overgedragen door de voormalige eigenaar DigiNotar
Holding (later genaamd Ratonigid Holding B.V.) aan een nieuwe eigenaar, te weten Vasco
Data Security International Gmbh (Vasco) voor een bedrag van € 3.7 mio. Op dezelfde dag
heeft Vasco de intellectuele eigendomsrechten gekocht. Na de hack en na het faillissement
heeft Vasco een beroep gedaan op schending van de garantiebepalingen opgenomen in de
overnameovereenkomst, waaronder de bepaling dat verkoper: “has taken all reasonable
steps and implemented all reasonable procedures to safeguard it’s IT-systems and software
and prevent unauthorised acces thereto”. In een dertig pagina’s tellend vonnis van de
Rechtbank Amsterdam van 30 juli 2014 (ECLI:NL:RBAMS:2014:4888) heeft de Rechtbank
dit beroep van Vasco gehonoreerd en aangegeven dat verkoper op specifieke punten
toerekenbaar tekort is geschoten waar het de beveiliging van de computersystemen van
DigiNotar betreft en verkoper onder meer veroordeeld tot terugbetaling van de koopsom en
vergoeding van schade als gevolg van schending van de garantiebepalingen, nader op te
maken bij staat. De Rechtbank heeft – kort gezegd – mede op grond van rapporten van
deskundigen overwogen dat sprake was van een drietal al langer bestaande beveiligings-
gebreken die bepalend zijn geweest bij het slagen van de hack: i) een werkstation stond in
verbinding met verschillende segmenten van het IT systeem van DigiNotar, te weten het
Secure-net (waar de certificaten worden aangemaakt) als het Office-net hetgeen betekent dat
beide onvoldoende van elkaar waren gescheiden ii) het onversleuteld opslaan van wacht-
woorden en credentials en iii) het niet updaten van specifieke software. Ten tijde van het
schrijven van dit artikel is de beroepstermijn nog niet verstreken.
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haar afgegeven certificaten worden ingetrokken en dat nog tot uiterlijk
27 september 2011 van die certificaten gebruik kan worden gemaakt.

Dit besluit heeft in eerste instantie geleid tot een tweetal procedures tegen de
ACM, waarbij de belangen die de ACM dient te behartigen tegenover de
belangen van de boedel, de deurwaarders en de notarissen zijn komen te
staan.11

Het rechtsverkeer tussen enerzijds notarissen en gerechtsdeurwaarders en
anderzijds het Kadaster vindt nu volledig digitaal plaats. Deurwaarders en
notarissen maken voor de inschrijving van de notariële akten gebruik van de
door DigiNotar aan hen uitgegeven gekwalificeerde certificaten, die zijn
verstrekt in de vorm van een “hard token”. De Koninklijke Beroepsorganisatie
van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) en de Koninklijke Notariële Beroepsorga-
nisatie (KNB) hebben op 24 september 2011 de ACM in kort geding gedag-
vaard voor de Voorzieningenrechter van de Rechtbank ’s-Gravenhage, met de
stelling dat de ACM onrechtmatig jegens de beroepsorganisaties handelt door te
bepalen dat de door DigiNotar aan hen verstrekte certificaten uiterlijk op
27 september 2011 moeten zijn ingetrokken. Die termijn zou namelijk te kort
zijn, niet alleen om van certificatiedienstverlener te wisselen, maar ook om alle
deurwaarders en notarissen te voorzien van een nieuw gekwalificeerd certifi-
caat. In dat kader is verzocht om uitstel tot 1 november 2011. Intrekking van de
certificaten vanaf 27 september zou immers betekenen dat het rechtsverkeer
schriftelijk en per post zou moeten plaatsvinden, waarop de direct betrokkenen
(deurwaarders/notarissen/het Kadaster) niet zijn ingesteld. Bovendien zouden
vertragingen kunnen optreden bij de inschrijving van notariële akten en
beslagen, terwijl de kosten aanzienlijk zouden stijgen. De Voorzieningenrechter
heeft echter de vorderingen op 27 september 2011 eenvoudig afgewezen.12 De
Voorzieningenrechter oordeelt dat het besluit van OPTA op goede gronden is
genomen en niet valt in te zien hoe ACM anders had moeten handelen gelet op
het dwingende karakter van art 2.2 lid 4 aanhef en onder b Tw. Daaraan voegt
de President in het kader van een belangenafweging toe dat het belang van
ACM bij veilige en betrouwbare gekwalificeerde certificaten zwaarwegender

11. De Rijksauditdienst van het Ministerie van Financiën schrijft hierover in haar onderzoeks-
rapport van 8 maart 2012: De zaak ‘DigiNotar’: “handelde de overheid adequaat?
Onderzoek naar alertheid en adequaatheid van handelen van de overheid ten tijde van de
‘DigiNotar’-problematiek, dat hoewel de intrekking van de bovengenoemde registratie van
DigiNotar - bezien vanuit het perspectief van OPTA - op zich verklaarbaar was, er meer oog
had kunnen zijn voor de continuïteit van (in ieder geval) de PKIoverheid-dienstverlening.
Hierbij had gedacht kunnen worden aan het bieden van alternatieven c.q. het treffen van
maatregelen om uitwijkvoorzieningen te creëren, teneinde “de winkel open te houden”.

12. NJF 2011/471.
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moet worden aangemerkt dan het belang van de eisers, ook al zou het risico op
fraude aan de hand van een vervalst certificaat uiterst minimaal zijn zoals
gesteld door de eisers.13

Vanwege de uitkomst van dit civiele kort geding heeft de curator op zijn beurt
in rechte geprobeerd om uitstel van de noodgedwongen intrekking van de
certificaten te bewerkstelligen. Op dezelfde dag, op 27 september 2011, vond
nog een zitting plaats, deze keer bij de bestuursrechter in Rotterdam. Na het
sluiten van de zitting heeft de Voorzieningenrechter mondeling uitspraak
gedaan en eveneens het verzoek om een voorlopige voorziening afgewezen,
zelfs volledig op procedurele gronde.14De Voorzieningenrechter overwoog dat
het verzoek van de curator enigszins ziet op het financiële belang van de curator
zelf maar met name is gericht op het financiële belang van de KNB en de
KBvG. Het ligt volgens de Voorzieningenrechter niet in de rede dat die
belangen centraal kunnen staan nu het in het kort geding strikt gaat om de
beëindiging van de registratie van DigiNotar als certificatiedienstverlener.
Bovendien raken die belangen de curator zelf niet rechtstreeks, nog daargelaten
dat de KNB en de KBvG slechts een afgeleid en niet een rechtstreeks belang
hebben bij het bestreden besluit van de ACM. Ook het algemeen belang, los
van de belangen van de KNB en de KBvG, waaronder het ongemak bij de niet
rechtstreeks bij het besluit betrokken derden is geen persoonlijk belang van de
curator noch valt hierin een spoedeisend belang aan te nemen. De soepele
afwikkeling van de boedel kan daarentegen wel als een objectief en actueel
eigen belang van de curator worden gezien, maar continuering van de
dienstverlening kan niet worden gekwalificeerd als een voor de curator
betreffend spoedeisend belang. Weliswaar zouden derden de curator kunnen
aanspreken, maar dat vergt geen ingrijpen door de Voorzieningenrechter omdat
de gevolgen slechts financieel zijn. Een financieel belang tenslotte is in beginsel
geen reden voor een voorlopige voorziening. Dat zou alleen een reden kunnen
zijn als het financiële belang zodanig zwaarwegend is dat de continuïteit van de
onderneming wordt bedreigd. Dat is echter een gepasseerd station nu DigiNotar
op dat moment al in staat van faillissement verkeert, aldus de Voorzieningen-
rechter.

Met name deze laatste overwegingen maken het - meer in zijn algemeenheid -
voor curatoren bijna onmogelijk om bij spoedvoorzieningen in soortgelijke
bestuursrechtelijke aangelegenheden nog voet aan de grond te krijgen. Een
inhoudelijk debat of voortzetting van de dienstverlening in faillissement

13. Zie de annotatie van N.A.N.M. van Eijk in Computerrecht 2012/7. Van Eijk vraagt zich af of
het wel op de weg lag van het notariaat om haar reputatie zo ter discussie te stellen.

14. ECLI:NL:RBROT:2011:BT6349, Rechtbank Rotterdam, 27-09-2011, Bestuursrecht
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bijvoorbeeld vanwege zwaarwegende belangen van maatschappelijke aard, al
dan niet geïndiceerd is, is bij de bestuursrechter in voorlopige voorziening bij
voorbaat kansloos. Wij zijn – als civilisten – van oordeel dat dit ongewenst is.
Als de curator de activiteiten korte tijd wenst voort te zetten en de (overheids)
gebruikers aangeven een spoedeisend en zwaarwegend belang te hebben bij die
voortzetting zodat verdere schade te voorkomen, dan zou op zijn minst de horde
dat er geen spoedeisend belang zou zijn, en dat enige uren vóór het moment
waarop de certificaten moeten worden ingetrokken, genomen moeten kunnen
worden.

De curator heeft tenslotte nog tegen het besluit van 13 september 2011 van
ACM bezwaar en beroep aangetekend. Nadat het bezwaar was afgewezen heeft
de Rechtbank Rotterdam het beroep op 16 mei 2013 ongegrond verklaard.15

Uit het verrichte onderzoek was naar het oordeel van de Rechtbank gebleken
dat het netwerk dat werd gebruikt voor de uitgifte van gekwalificeerde
certificaten door de hack ernstig was gecompromitteerd. Omdat ook niet precies
vaststond wat de hacker precies had gedaan kon de betrouwbaarheid van de
gekwalificeerde certificaten niet langer worden gegarandeerd. Een nader
onderzoek of er daadwerkelijk misbruik van gekwalificeerde certificaten had
plaatsgevonden was volgens de Rechtbank niet relevant. Bij DigiNotar bestond
geen adequate beveiliging meer tegen het vervalsen van gekwalificeerde
certificaten en zij voldeed dan ook niet meer aan de belangrijkste verplichtingen
als bedoeld in artikel 2, eerste lid aanhef en onder c en d van het Besluit
Elektronische Handtekeningen. De ACM was tenslotte niet verplicht om nog
een hersteltermijn aan DigiNotar te bieden. Dat zou volgens de wetsgeschiede-
nis alleen aan de orde zijn waarin er geen twijfels waren over de betrouwbaar-
heid van gekwalificeerde certificaten.

Lessen voor de toekomst

Het DigiNotar incident heeft veel teweeg gebracht en tot talrijke Kamer-
debatten,16 (pers)publicaties17 en onderzoeken geleid. De Onderzoeksraad
voor Veiligheid heeft in zijn rapport in juni 2012 diverse aanbevelingen gedaan
voor overheidsorganisaties.18 Vele procedures zijn inmiddels aangescherpt om

15. ECLI:NL:RBROT:2013:CA1010, Rechtbank Rotterdam, 16-05-2013, Bestuursrecht
16. Zie voor een overzicht van de aangenomen moties direct na het Diginotar incident de brief

van de Minister van 9 november 2011 ( 26 643, nr 214).
17. http://webwereld.nl/beveiliging/55788-tien-onderzoeken-naar-DigiNotar#.TxAR2M-BcEM.

nujij
18. De Onderzoeksraad voor Veiligheid: Het DigiNotarincident: Waarom digitale veiligheid de

bestuurstafel te weinig bereikt, juni 2012; Zie tevens de instemmende reactie van het
Kabinet op het rapport bij brief van 12 november 2012.
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een situatie als bij DigiNotar te voorkomen.19 Er zijn ook al diverse lessen
getrokken.20 Voor verdere regelgevende ontwikkelingen op het gebied van
(toezicht op) netwerk- en informatiebeveiliging (cybersecurity), waaronder een
voorgenomen algemene meldplicht voor datalekken wordt verwezen naar
andere publicaties.21 De teugels worden door de overheid strakker aangetrok-
ken, met als doel om te voorkomen dat zich nogmaals een situatie kan voordoen
zoals bij DigiNotar.

Hoewel voorkomen uiteraard beter is dan genezen blijft de vraag die minder
aandacht heeft gekregen wat er moet gebeuren als er zich toch nogmaals een
incident als bij DigiNotar voor zal doen. De Minister heeft zoals aangegeven
begin september 2011 feitelijk ingegrepen in de organisatie van DigiNotar
zonder dat hier voorafgaand een scenario of juridische grondslag aanwezig was.
Het bestuur van DigiNotar heeft op zijn beurt begin september 2011, nadat de
hack bekend was geworden aan de overheid medewerking heeft verleend om
operationele bevoegdheden van DigiNotar over te nemen. Minister Plasterk
heeft achteraf bevestigd dat aan de overdracht geen speciale regeling ten
grondslag lag. Het bestuur van DigiNotar was blijkbaar van mening dat dit
de beste oplossing was om de klanten van DigiNotar te ondersteunen om op een
beheerste wijze over te stappen naar andere leveranciers. Maar wat nu als dit
niet zou zijn gebeurd? Stel dat DigiNotar daaraan ook haar medewerking had
geweigerd. Wat had de overheid dan kunnen doen? Had de Staat druk kunnen
en mogen uitoefenen op het bestuur en de aandeelhouders van DigiNotar om

19. Voor een overzicht wordt onder meer verwezen naar brieven van de Ministers van BZK van
14 maart 2012 (TK 26643 nr 230) en Economische Zaken van 14 december 2012 (TK 26643
262) met uitvoerige uiteenzettingen. Hier wordt volstaan met het noemen van: verbeterde
samenwerking tussen OPTA, Logius en de auditors, het afleggen van bedrijfsbezoeken door
OPTA en Logius, meer capaciteit bij OPTA, de algemene oproep van OPTA om beveili-
gingsincidenten te melden, aanscherping van het toezicht in de vorm van strengere eisen en
normen ten aanzien van de uitgifte en het beheer van certificaten door certificatiedienst-
verleners in het kader van PKIoverheid en eHerkenning waarop door auditors jaarlijks wordt
getoetst. Voor bedrijven die gekwalificeerde certificaten uitgeven is een meldplicht opge-
nomen in het Besluit elektronische handtekeningen (Stb 2013,362). Sinds 1 januari 2012
bestaat Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). Het NCSC draagt bij aan het
gezamenlijk vergroten van de weerbaarheid van de Nederlandse samenleving in het digitale
domein en daarmee aan een veilige, open en stabiele informatiesamenleving door het leveren
van inzicht en het bieden van handelingsperspectief.

20. http://executive-people.nl/491951/interview-kees-keuzenkamp-DigiNotar-namens-de-staat-
de-lessen-van-DigiNotar-voor-de-cio.html. Een belangrijke les voor de organisatie ligt bij
het toezicht: hoe houd je toezicht op zo’n belangrijke leverancier? Wat verwacht je van een
auditor? Zouden er geen reservecertificaten klaar moeten liggen?

21. Zie voor een uitgebreid overzicht: M.A.M. Verveld-Suijkerbuijk en A.J.P. Tillema in:
Netwerk- en informatiebeveiliging: ontwikkelingen in het regelgevende kader in: Onderne-
mingsrecht 2013/75; zie tevens F.C. van der Jagt, Iets te melden? De diverse datalekmeld-
plichten in kaart gebracht in NJB 2012, afl 25 7 1713-1719.
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mee te werken aan overdracht van bevoegdheden en welke argumenten zouden
daarbij gebruikt kunnen worden? Had het eventueel aanbieden van een
vergoeding aan de aandeelhouders een rol kunnen of moeten spelen bij het
“overnemen” van het bedrijf? Van Eijk is van mening dat de wijze waarop de
operationele processen zijn overgenomen en is onderhandeld met marktpartijen
(waaronder ook Microsoft) zonder dat een wettelijke inkadering aanwezig was,
controversieel is.22 Hij pleit daarom voor juridische bevoegdheden om opera-
tioneel in te kunnen grijpen. Dit enerzijds om adequaat handelen mogelijk te
maken en anderzijds om misbruik te voorkomen. Als suggestie is meegegeven
om een stille curator te kunnen benoemen zoals ex art 13a Elektriciteitswet
mogelijk is bij netbeheerders.

De wens om als overheid te kunnen ingrijpen bij marktpartijen die vitale
diensten verlenen in Nederland is begrijpelijk. Naast de mogelijkheden bij
netbeheerders gebeurt dit ook al bij banken en verzekeraars. Een recent
voorbeeld is de nationalisatie van SNS Reaal en SNS Bank op grond van de
Interventiewet. Een dergelijke onteigeningsmogelijkheid bestaat echter niet
voor andersoortige dienstverleners, ongeacht of deze diensten cruciaal zijn
voor een goed functioneren van (een deel van) de (semi-)publieke sector.

Welke mogelijkheden bestaan er dan om in te grijpen in geval van een acute
crisis? Naar aanleiding van het DigiNotar incident heeft de Minister aan de
Tweede Kamer een overzicht gegeven van de interventiemogelijkheden van de
overheid in geval van een incident dat samenhangt met cyber security.23 Hierbij
is aandacht geschonken aan sectorale bevoegdheden en Noodwetgeving op het
gebied van elektriciteit, gas, drinkwater, keren en beheren, telecom, mainports
Rotterdam en Schiphol. De sectorale bevoegdheden zijn die tot het verkrijgen
van informatie, tot het geven van een aanwijzing met last onder bestuursdwang
en de bevoegdheid tot het aanwijzen van een functionaris namens de overheid.
Operationeel de controle overnemen is meestal niet mogelijk. Als uiterste
middel kan echter wel noodwetgeving worden ingezet: De zogenaamde Coör-
dinatiewet uitzonderingstoestanden,24 die voorziet in de inwerkingtreding via
een koninklijk besluit van noodbevoegdheden zoals het tijdelijk overnemen van
de bedrijfsvoering van een organisatie. Volgens de Minister is de Coördinatie-
wet een uiterst sluitstuk en zijn historische voorbeelden van de toepasbaarheid
beperkt tot grootschalige fysieke rampen en internationale (militaire) spannin-
gen. Echter, ook ict-verstoringen en –aanvallen zouden volgens de Minister tot
een noodtoestand kunnen leiden waarbij de nationale veiligheid in gevaar is. Op

22. DigiNotar: Lessons to be learnt, Opinie N.A.N.M.van Eijk in AA 2012/2
23. Brief Minister van Veiligheid en Justitie dd 6 juli 2012 ( 26 643, nr 247).
24. Wet van 3 april 1996,Stb 1997, 172
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basis van de Coördinatiewet de operationele controle overnemen zou daarmee
voor cyber security een uiterst sluitstuk zijn.

De ervaringen bij DigiNotar laten zien dat mocht een faillissement in beeld
komen, een gecontroleerde afwikkeling waarbij de Staat en de curator samen-
werken een goede optie is. De curator is in staat om naast directe (financiële)
boedelbelangen ook rekening te houden met zwaarwegende belangen van
maatschappelijke aard, en daarnaar te handelen. Het nadeel is uiteraard dat
een faillissement en de benoeming van een faillissementscurator niet onder
iedere situatie snel genoeg kan worden afgedwongen. Een crisissituatie hoeft
ook niet per se samen te gaan met financiële problemen.

In dit kader kan worden gewezen op artikel 1 lid 2 Fw waarin is bepaald dat een
faillissement op verzoek van het Openbaar Ministerie kan worden uitgesproken
om redenen van openbaar belang. Jurisprudentie25 omtrent dit artikellid in
combinatie met de Memorie van Toelichting26 maakt het strikt genomen niet
onmogelijk om het toe te passen in crisissituaties van uiteenlopende aard. Uit
oude jurisprudentie blijkt wel dat de rechter dient vast te stellen dat ook bij
toepassing van dit artikellid er sprake is van een toestand van te hebben
opgehouden te betalen.27

In de situatie van DigiNotar zijn er aanknopingspunten om te betogen dat een
beroep gedaan had kunnen worden op artikel 1 lid 2 Fw. Er waren financiële
problemen door alle opzeggingen en schadeclaims, er was sprake van een
(crisis)situatie als gevolg van het misbruik van de certificaten die de belangen
van individuele crediteuren oversteeg en daarnaast was er een noodzaak van
een acuut strafrechtelijk onderzoek naar de hack(er). Omdat het uiteindelijk aan
een individuele rechter zou zijn geweest om vast te stellen of artikel 1 lid 2 Fw
in deze situatie wel of geen toepassing zou moeten vinden, en twijfelachtig is of
deze specifieke omstandigheden zich in een volgende crisissituatie weer zo
zullen voordoen, is de conclusie dat artikel 1 lid 2 Fw een beperkte, en gelet op
de schaarse en terughoudende toepassing van het artikel, onzekere basis vormt
om acuut in te kunnen grijpen. Voorts geldt dat ook het bewerkstelligen van een
faillissement door de overheid met als doel om door het maken van afspraken

25. Rb. Haarlem 7 januari 1975, NJ 1975, 367.
26. Groene Serie Faillissementswet ,artikel 1 aantekening 11, mr. dr. F.P. van Koppen: “Volgens

de memorie van toelichting (zie Van der Feltz, I, p. 50) is het de taak van het OM steeds op te
treden als het openbaar belang dit vordert. Er is geen reden die bevoegdheid te beperken tot
de in de oude wet genoemde gevallen, dat de schuldenaar voortvluchtig is zonder orde op
zaken te hebben gesteld, of bezig is zijn goederen te verduisteren. Het zij aan de betrokken
ambtenaren overgelaten om te bepalen wanneer het openbaar belang optreden vordert.”

27. HR 28 mei 1943, NJ 1943, 461.
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met de curator meer invloed te kunnen krijgen over (een deel van) de
bedrijfsvoering een ultimum remedium kan worden genoemd.

De vraag is of er behalve het ultimum remedium van de Coördinatiewet en het
bewerkstelligen van een faillissement, voor zover dat mogelijk zou zijn, nog
andere ‘zachtere’ remedies zijn. Dat lijkt niet het geval. Ondanks de introductie
van diverse nieuwe bepalingen in de Telecommunicatiewet en het aannemen
van de nieuwe Verordening inzake elektronische identificatie en vertrouwens-
diensten (eIDAS) is niet voorzien in de mogelijkheid van aanstelling door de
overheid van een stille bewindvoerder of een andere wijze waarop operationele
controle kan worden verkregen over marktpartijen.28, 29

Het bovenstaande betekent dat in een nieuw vergelijkbaar geval als DigiNotar
er (zolang er geen faillissement is) wederom sprake zal moeten zijn van een
vrijwillige overdracht van bevoegdheden. Een les die uit de DigiNotar casus
kan worden getrokken is dat een dergelijke (beperkte) overdracht goed te
realiseren is door middel van een volmachtconstructie. Daarbij is het naar
aanleiding van DigiNotar zaak om na te gaan of aan de gewenste overdracht
van bevoegdheden niet voorafgaand een basis kan worden gegeven, zodat de
overheid op het moment dat een crisissituatie zich voordoet niet afhankelijk is
van het bestuur van de onderneming dat al dan niet meewerkt aan de overdracht
van operationele bevoegdheden. De overheid zou hiertoe in dienstverlenings-
contracten met cruciale leveranciers op voorhand kunnen bedingen dat onder
specifieke (crisis)situaties, waarin handhavingsinstrumenten onvoldoende mo-
gelijkheden bieden, het beheer over bepaalde systemen of over bepaalde
activiteiten van de onderneming overgedragen moet worden aan de overheid.

De vraag die zich opdringt is of dergelijke contractuele afspraken tussen de
overheid en een leverancier van de overheid in de praktijk haalbaar zijn, of
althans hoe vergaand die afspraken kunnen en mogen zijn. Tot welke mate laat
het bestuur van een private onderneming een overdracht van bevoegdheden of
inmenging van de overheid op voorhand toe? Hoe kan worden gezorgd dat
iedere onverwachte – en dus niet op voorhand te beschrijven – crisissituatie

28. Zie Hoofdstuk 11a (Continuïteit) en Hoofdstuk 14 (Buitengewone omstandigheden)
29. Er is wel een Wetsvoorstel in aantocht om op het gebied van vitale telecommunicatie-

infrastructuur een nieuw wettelijk kader te bieden ter bescherming van het algemeen
nationaal belang en de nationale veiligheid. Aan de Minister van Economische Zaken
worden diverse bevoegdheden toegekend bij een overname van een telecommunicatiebedrijf
als KPN bij verkoop van vitale infrastructuur en bij benoeming van bestuur en raad van
commissarissen (vgl Brief Minister van Economische Zaken dd 10 juni 2014 aan de
Voorzitter van de Tweede Kamer). Het opkopen van aandelen KPN wordt niet door het
Kabinet overwogen. Dat zou de liberalisering van de telecommunicatiemarkt terugdraaien.
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onder de reikwijdte van een dergelijke bepaling valt? Wat is de remedie als de
private partij zich niet aan de afspraak houdt? Verder is de vraag van belang in
hoeverre het is geoorloofd dat de overheid op basis van een bedongen
contractuele bevoegdheid ingrijpt bij een private partij. Hoofdregel hierbij op
grond van de gangbare jurisprudentie30 is dat de overheid privaatrechtelijke
instrumenten mag hanteren om publieke doelstellingen te bereiken, mits
eventuele publiekrechtelijke regelgeving niet op onaanvaardbare wijze wordt
doorkruist. In het geval van DigiNotar kan worden gesteld dat nu specifieke
publiekrechtelijke regelgeving die de overheid de op dat moment benodigde
bevoegdheden zou verschaffen ontbrak, er ruimte was voor privaatrechtelijk
optreden door middel van een volmachtconstructie. Of die ruimte er in een
volgende crisissituatie zal zijn of niet is onvoorspelbaar, aangezien niet
aannemelijk is dat sprake zal zijn van dezelfde omstandigheden als bij
DigiNotar. Bij het afsluiten van contracten met voor het publieke belang
cruciale dienstverleners zal de overheid hierbij stil moeten staan.

De conclusie waarmee wij afsluiten is dat ondanks het feit dat DigiNotar een
voorbeeld is van een succesvolle crisisbeheersing, er geen blauwdruk klaar ligt
hoe in een vergelijkbaar geval ook succesvol ingegrepen kan worden. Wel is
aangetoond dat een faillissementsprocedure in combinatie met financiële en
operationele ondersteuning van de overheid aan de boedel een zinvolle bijdrage
kan leveren aan het effectief controleren en afwikkelen van een noodsituatie bij
een private partij.

30. HR 26 januari 1990, NJ 1991, 131 (Windmill), HR 9 juli 1990, NJ 1991, 394 (De Pina/
Helmond), HR 8 juli 1991, NJ 1991, 691 (Kunst- en Antiekstudio/Lelystad)
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Faillissement en Overheid in de Zorg
Lessen getrokken uit de Zonnehuizen

MR. M.J. COOLS EN MR. D. VAN DALEN1

Inleiding

Dat de kosten van de (geestelijke) gezondheidszorg de pan uitrijzen enerzijds
en ten prooi zijn gevallen aan bezuinigingsmaatregelen anderzijds zal niemand
zijn ontgaan.

Diverse stelselherzieningen hebben de bedoeling de collectieve- en over-
heidsuitgaven transparanter en beter beheersbaar te maken. Voorbeelden zijn:
– de wijziging van de vergoeding voor kapitaallasten van zorgvastgoed in een

in de tarieven verdisconteerde Normatieve Huur Component (NHC) waar-
door de bekostiging van de materiele vaste activa niet meer plaatsvindt op
basis van integrale nacalculatie maar op basis van prestatiebekostiging;

– het invoeren van Diagnose Behandel Combinaties (DBC’s) en
– het indelen van langdurige zorg in zorgzwaartepakketten.

Deze bijdrage stelt niet aan de kaak of die bedoeling is verwezenlijkt.
Wel willen wij wijzen op – mogelijk niet bedoelde – consequenties van het

woud aan in de gezondheidszorg op basis van de geldende regels toegepaste
praktijken die in geval van faillissement van een zorgaanbieder anders uitpak-
ken dan verondersteld.

Het faillissement van de Zonnehuizen,2 een landelijk werkende organisatie
voor geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en speciaal onderwijs
voor kinderen, jeugdigen en volwassenen3 heeft branche-breed tot verbazing en
ongeloof geleid. Verbazing, omdat dit de eerste zorgaanbieder was waarin de

1. Beide auteurs zijn werkzaam bij De Advocaten van Van Riet B.V. te Utrecht
2. Rechtbank Utrecht, F.16/11/599 , d.d. 27 december 2011
3. De Zonnehuizen was een veelzijdige organisatie die de volgende zorgproducten leverde:

kinder- en jeugdpsychiatrisch ziekenhuis, ambulante zorg en behandeling, poliklinieken,
dagbehandeling, logeerhuizen, kinderdagcentra, kennis- en expertisecentra, (voortgezet)
speciaal onderwijs, arbeidsgerichte leerwegen, zorgboerderijen, volwasseneneducatie, ge-
zinshuizen, gezinswoonvormen, en orthopedagogische behandelcentra; met 884 intramurale
plaatsen, 2.700 extramurale cliënten en ± 2.400 medewerkers en een exploitatiebudget van
ongeveer 90 mln. (cijfers 2010).
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overheid zich afzijdig hield en de oplossing van het probleem aan de zorgver-
zekeraars en de banken overliet, terwijl de buitenwacht erop rekende dat de
overheid – conform de brief van de Minister en de Staatssecretaris van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aan de Tweede Kamer4 – zou
zorgdragen voor een waarborg voor de continuïteit van zorg in de vorm van het
oprichten van een vangnetstichting die de cruciale zorg na faillissement van de
zorgaanbieder doorlevert. Ongeloof, omdat de faillissementswet gevolgen heeft
die niet alleen verzekeraars, maar ook vakbonden en medezeggenschapsraden
voor onbestaanbaar hielden.

In deze bijdrage lichten wij enkele van die gevolgen toe met betrekking tot:
– het wettelijke vergoedingenstelsel en de verrekening van tegoeden en

tekorten in geval van faillissement;
– de wettelijke verplichting tot het waarborgen van de continuïteit van zorg

versus de rechten van derden, meer speciaal eigenaren en hypotheekhouders
van zorgvastgoed.

De vergoeding van de door de gefailleerde zorgaanbieder verleende zorg

De grondwet bepaalt dat het de taak van de overheid is om maatregelen te
treffen ter bevordering van de volksgezondheid.5 Aan deze overheidstaak
wordt o.a. invulling gegeven in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
(AWBZ),6 die iedere Nederlandse ingezetene aanspraak geeft op zorg.7 De
toegang en continuïteit van dit grondrecht mogen niet in gevaar komen. De
overheid ziet niet alleen toe op de kwaliteit van de geleverde zorg, maar ook
reguleert zij welke zorg tegen welke prijs geleverd wordt.8 Er is dus sprake van
een gereguleerde markt, hetgeen betekent dat de curator in een faillissement van
een zorgaanbieder niet alleen te maken krijgt met zorgverzekeraars, zorg-
kantoren en cliënten, ook wel zorgvragers genoemd, maar tevens met diverse
overheidsinstellingen en regels. Het is van belang dat de curator daarin zijn weg
weet te vinden.

In dit onderdeel gaan wij in op de wijze van vergoeding van de door (de
gefailleerde) zorgaanbieder verleende zorg. Daarbij zullen wij allereerst de
vergoedingssystematiek toelichten; vervolgens gaan wij in op de verschillende

4. Brief van Minister en Staatssecretaris VWS van 27 april 2011, Kamerstuk 32 620 nr. 10,
vergaderjaar 2010-2011 “Waarborgen voor Continuïteit van Zorg” pag. 3.

5. Art. 22 lid 1 GW.
6. Vanaf 1 januari 2015 op te volgen door de Wet Langdurige Zorg (WLZ)
7. Art. 5 en 6 AWBZ.
8. Vgl. Prof. Mr. A. van Rijn, Het Nederlandse zorgstelsel in een notendop, Kluwer 2011, pag.

103.
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verrekeningsproblemen die deze systematiek in geval van faillissement met
zich kan meebrengen.

De vergoeding van door een zorgaanbieder verleende zorg geschiedt doorgaans
via twee inkomstenstromen: via de Zorgverzekeringswet (ZVW) en via de
AWBZ. Via de ZVW wordt, kort gezegd, ziektebestrijding en behandeling van
ziekten (cure) vergoed, terwijl via de AWBZ langdurige zorg (care) wordt
betaald. Voor de eerste vorm, de cure, zijn wij allen – als het goed is –
verzekerd via onze zorgverzekering (voorheen: de ziektekostenverzekering). De
benaming van deze verzekering is enigszins verwarrend, omdat via deze
verzekering hoofdzakelijk ziektebestrijding en -behandeling worden vergoed
en juist niet de kosten van (langdurige) zorg voor bijvoorbeeld gehandicapten
en ouderen. Wij houden dan ook liever de benamingen ‘cure’ en ‘care’ aan,
omdat die het onderscheid veel duidelijker maken. De tweede vorm, de care,
wordt betaald uit de premie die tegelijk met de loonbelasting wordt ingehouden.
Een zorgaanbieder krijgt met beide inkomstenstromen te maken, wanneer hij
cliënten zowel geneeskundige behandeling aanbiedt, alsook verpleging en
verzorging. De uitsplitsing van wat exact onder de ZVW en de AWBZ valt is
specifieker, maar het voert te ver om daarop in deze bijdrage uitvoerig in te
gaan.9

In het navolgende houden wij de volgende hoofdindeling aan:
– cure (ziektebestrijding en –behandeling)
– care (verpleging en verzorging).

Beide inkomstenstromen hebben hun eigen kenmerken en vergoedingssyste-
matiek. Deze zullen wij hierna toelichten.

Cure: Vergoeding op basis van de ZVW

Ieder jaar dienen de zorgaanbieder en de zorgverzekeraars productieafspraken
te maken op basis waarvan de zorgaanbieder zorg kan verlenen. Aangezien in
Nederland vele zorgverzekeraars zijn, worden deze productieafspraken vaak
door één of enkele zorgverzekeraars mede namens andere zorgverzekeraars met
de zorgaanbieder gemaakt. Dit noemt men het representatiemodel.10 Deze
afspraken hebben een prijs- en een volumecomponent:11 Afgesproken wordt
welk bedrag een zorgaanbieder voor een bepaalde behandeling in rekening kan
brengen, alsook hoeveel behandelingen er op jaarbasis mogen worden verricht.

9. Voor een nadere uitsplitsing: Van Rijn, t.a.p. pag. 30 en 36.
10. Vgl. Beleidsregel BR/CU-5087 van de NZA, pag. 14.
11. Vgl. Beleidsregel BR/CU-5053 van de NZA, pag. 2.
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Voor de vraag hoeveel behandelingen er kunnen worden verricht, wordt mede
gekeken naar de capaciteit binnen de instelling van de zorgaanbieder (‘het
aantal bedden’), maar ook naar de zorgvraag in het voorafgaande jaar en naar
eventuele wachtlijsten.

De tarieven voor de behandelingen worden op grond van art. 50 lid 2 van de
Wet Marktordening Gezondheidszorg (WMG) vastgesteld door de Nederlandse
Zorgautoriteit (NZa), die meestal een bovengrens stelt aan het tarief dat voor
een bepaalde behandeling in rekening kan worden gebracht.

Deze productieafspraken (het budget) dienen telkens vóór 1 maart van het
desbetreffende productiejaar te worden voorgelegd aan de NZa, zodat die de
rechtmatigheid van het budget kan controleren.12 Ook na afloop van het
boekjaar dienen de zorgaanbieder en de zorgverzekeraars een door een
registeraccountant geaccordeerd overzicht te verstrekken, waaruit blijkt welke
productie is gerealiseerd en welke vergoedingen daarvoor zijn betaald.13 Deze
norm is strikt: als niet wordt voldaan aan de indieningsvereisten (waaronder de
accountantsverklaring), kan de NZa overgaan tot een ambtshalve vaststelling
van de productie.14 Normaal gesproken stelt zij – bij wijze van repressieve
maatregel – de productie dan vast op 80% van de aanvankelijk overeengeko-
men productieafspraken.15 Een forse vermindering.16

Het probleem met de productieafspraken is evenwel dat op voorhand moeilijk
valt in te schatten welke aantallen en soorten behandelingen een zorgaanbieder
daadwerkelijk gaat produceren; dat is immers afhankelijk van de zorgvraag. De
werkelijke productie zal normaal gesproken niet precies aansluiten op het
budget; het budget is derhalve een schatting.17 De daadwerkelijke productie
wordt gedeclareerd via DBC’s (Diagnose Behandelcombinatie), kort gezegd

12. Art. 16 WMG.
13. Vgl. Beleidsregeling NZa BR/CU-5053, pag. 3.
14. Op grond van art. 69 WMG. Vgl. ook beleidsregel BR/CU-5053 pag. 4.
15. Vgl. Beleidsregeling NZa BR/CU-5053, pag. 4.
16. Bij het faillissement van de Zonnehuizen heeft dit voor de nodige boedelkosten en

zweetdruppels gezorgd: de curator en de zorgverzekeraars verkeerden in de veronderstelling
dat aan alle formaliteiten was voldaan. Negen maanden na het faillissement bleek evenwel
dat dit niet volledig het geval was, waardoor de NZa dreigde met een ambtshalve vaststelling
van de productie op 80%; oftewel een forse verlaging van de te innen bedragen. Dit dwingt
de curator in het offensief. Zie maar eens gedaan te krijgen dat alsnog aan alle formaliteiten
wordt voldaan als iedereen al naar huis is, de onderliggende stukken gearchiveerd en de
servers niet ondersteund worden vanwege openstaande facturen. Tegen een ambtshalve
vaststelling van de productie op 80% kunnen de rechtsmiddelen ingevolge de Algemene Wet
Bestuursrecht (Awb) worden ingezet.

17. Brief van Minister van VWS, 6 juni 2011, Kamerstukken vergaderjaar 2010-2011, 29248,
pag. 1.

Mr. M.J. Cools en mr. D. van Dalen

144



een factuur voor alle verrichtingen die nodig zijn voor de behandeling van een
specifieke zorgvraag van de patiënt. Pas als een behandeling is afgerond, kan de
DBC worden afgesloten en ter betaling worden toegezonden aan de zorgver-
zekeraar. Deze DBC wordt binnen 30 dagen betaald. Het bijzondere is evenwel
dat wanneer de daadwerkelijke productie afwijkt van het budget, de zorgaan-
bieder geen recht heeft op vergoeding van de daadwerkelijke productie, maar
slechts op vergoeding van de afgesproken productie.

Zodra een zorgaanbieder een hogere daadwerkelijke productie heeft dan het
budget, is sprake van een opbrengstoverschot (feitelijk een productieoverschot).
Het opbrengstoverschot dient door de zorgaanbieder aan de zorgverzekeraars te
worden terugbetaald. Zij krijgt derhalve geen betaling voor behandelingen die
zij wel heeft verricht, wanneer zij het overeengekomen budget overschrijdt. Dit
vergt van de zorgaanbieder een nauwgezette monitoring van de te maken
productiekosten. In de praktijk zal men een eenmaal aangevangen behandeling
immers niet zomaar kunnen staken. Men kan wel wachtlijsten aanleggen en
bepaalde behandelingen niet meer uitvoeren, doch dit staat op gespannen voet
met het grondrecht als in de aanvang van deze bijdrage besproken en de aan de
zorgaanbieder opgelegde zorgplicht. Bovendien zal het niet benutten van het
afgesproken budget betekenen dat de zorgaanbieder in het opvolgende jaar
minder budget en dus minder productieruimte toegewezen krijgt. Als een
zorgaanbieder een lagere daadwerkelijke productie heeft dan de productieaf-
spraken, dan is sprake van een opbrengsttekort (een productie-tekort).18 In dat
geval heeft de zorgaanbieder jegens de zorgverzekeraars desondanks recht op
betaling van het volledige budget. Dit lijkt op het eerste gezicht een perverse
prikkel om de productie (te) laag te houden, doch die is beperkt, omdat het
budget in het opvolgende jaar met de onbenut gebleven productieruimte wordt
ingeperkt. Op de lange duur is een opbrengsttekort dus niet in het belang van de
zorgaanbieder.

De berekening en vaststelling van de onder- of overproductie – de zogeheten
opbrengstverrekening (hierna ook ‘nacalculatie’) – geschiedt door de NZa en
vindt pas geruime tijd na afloop van het boekjaar plaats. Zo werd in het
faillissement van de Zonnehuizen pas begin 2014 de definitieve opbrengstver-
rekening over 2011 ontvangen.19 Uit hoofde van deze opbrengstverrekening

18. Idem als 12.
19. De berekening van de hoogte van de opbrengstverrekening is complex, omdat de NZa ten

aanzien van de nacalculatie voor iedere zorgverzekeraar dient te berekenen waarop de
zorgverzekeraar recht heeft cq. wat iedere zorgverzekeraar nog dient te betalen. Deze
vaststelling geschiedt op basis van marktaandelen, die telkens verschuiven, omdat patiënten
kunnen overstappen naar een andere verzekeraar.
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(feitelijk het verschil tussen de gebudgetteerde en de daadwerkelijke productie)
kan een vordering of een schuld voor de zorgaanbieder ontstaan.20

Een ander relevant aspect bij deze wijze van vergoeding is dat het vaak geruime
tijd duurt voordat een DBC kan worden gedeclareerd. Daarvoor dient eerst de
behandeling te zijn afgerond. Een behandeling kan zich uitstrekken over een
langere periode en meerdere jaren. Een psychologische of fysiotherapeutische
behandeling bijvoorbeeld kan vele behandelsessies vragen.

Dit laatste betekent dat een zorgaanbieder onderhanden werk opbouwt dat niet
direct kan worden gedeclareerd, hetgeen kan leiden tot liquiditeitsproblemen.
Om deze liquiditeitsproblemen te ondervangen kunnen zorgverzekeraars voor-
schotten of leningen verstrekken.21 Hieruit vloeit een schuld voor de zorgaan-
bieder voort, die de zorgverzekeraars met de in de toekomst door de
zorgaanbieder te ontvangen vergoedingen zullen verrekenen. In de praktijk
betekent dit dat er over en weer diverse verplichtingen kunnen bestaan tussen
de zorgverzekeraars en de zorgaanbieder, met een behoorlijke papierwinkel tot
gevolg.

De opbrengstverrekening en de verstrekking van de voorschotten c.q. leningen
kunnen – zeker in geval van faillissement – leiden tot verrekeningsvraag-
stukken. Alvorens daarop in te gaan, zal hierna de wijze van vergoeding op
basis van de AWBZ worden toegelicht.

Care: Vergoeding op basis van de AWBZ

In beginsel geldt dat de zorgverzekeraars ook instaan voor de verlening van de
zorg waarop cliënten op grond van de AWBZ recht hebben (gehandicaptenzorg,
ouderenzorg etc.).22 Tegelijkertijd geldt voor de financiering van deze zorg dat
elke belastingplichtige burger een premie dient te betalen, die met de loonbe-
lasting wordt ingehouden. Daarnaast betalen cliënten een eigen bijdrage en
wordt door het Rijk een aanvulling voldaan. Deze bedragen worden alle gestort
in het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten (AFBZ). Uit dit fonds worden
door het Centraal Administratiekantoor (CAK) de kosten van de zorg voor de
AWBZ voldaan.

20. Overigens is de NZa bezig een transitiemodel door te voeren, op basis waarvan de
opbrengstverrekening in de toekomst niet meer zal plaatsvinden. Op dit moment is deze
transitie nog niet afgerond, waardoor nog steeds correctiebedragen worden berekend.

21. Bij de Zonnehuizen kwamen wij ‘permanente voorschotten’ tegen, oftewel voorschotten die
permanent werden toegekend en gecontinueerd. Dit betekende feitelijk dat er leningen
werden verstrekt door de zorgverzekeraars.

22. Art. 6 lid 3 van de AWBZ.
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De vergoeding van de zorg verloopt als volgt. Nederland is verdeeld in 32
zorgregio’s. Voor iedere regio is een zorgkantoor aangewezen; dat is een
zorgverzekeraar die door het Ministerie van VWS is aangewezen om in de
desbetreffende regio zorg te dragen voor inkoop van de zorg op basis van de
AWBZ ten behoeve van alle AWBZ-verzekerden (alle ingezetenen in die
regio).23 Normaliter treedt de zorgverzekeraar die in een bepaald regio de
meeste aangesloten verzekerden heeft op als Zorgkantoor. Aangezien het
Zorgkantoor een onderdeel is van een zorgverzekeraar, maar het belast is met
de uitvoering van de AWBZ, dient een afzonderlijke administratie te worden
gevoerd.24 De geldstromen (ZVW en AWBZ) dienen immers gescheiden te
blijven nu vergoeding van de AWBZ geschiedt met middelen van het Rijk en
belastinginkomsten.

Daarbij geldt dat de NZa per regio vaststelt welke budgetten in totaal voor de
AWBZ-zorg in de desbetreffende regio jaarlijks beschikbaar zijn. Vervolgens
sluit het Zorgkantoor met zorgaanbieders in de regio een overeenkomst, met
daarin weer productie- en tariefafspraken, waarbij opnieuw geldt dat de NZa de
tarieven vaststelt op grond van art. 50 WMG. De zorgaanbieders krijgen dus
wederom – net als bij de ZVW – een budget waarvoor zij in het desbetreffende
jaar de zorg dienen te verrichten.

Op basis van het afgesproken budget worden vervolgens door het CAK
maandelijks voorschotten aan de zorgaanbieder betaald. Er is dus geen sprake
van facturatie aan het Zorgkantoor; evenmin draagt het Zorgkantoor zorg voor
betaling. Vervolgens vindt na afloop van het jaar de nacalculatie plaats, waarbij
de NZa definitief vaststelt op welk bedrag de zorgaanbieder in totaal recht heeft.
Ook hieruit kan dus weer een schuld of een vordering voor de zorgaanbieder
voortvloeien. Voor de vaststelling heeft de overheid maximaal 3 jaar, zodat de
definitieve vaststelling wederom lang op zich kan laten wachten.25

23. Zie het Besluit aanwijzing administratie-aanbieders bijzondere ziektekosten, besluit van de
staatssecretaris van VWS d.d. 22 oktober 2013, kenmerk 152108 – 110428 – Z.

24. Art. 35 van de AWBZ.
25. Artikel 6 lid 1 van de Regeling voorschotverlening op uitkeringen en vergoedingen AWBZ

2013.
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Verrekeningsproblematiek

Deze twee geldstromen leveren in geval van faillissement diverse verreke-
ningsvraagstukken op.

Kwalificatie vordering nacalculatie
Zo speelt de vraag hoe de schuld van de zorgaanbieder uit hoofde van de
nacalculatie in het faillissement te kwalificeren – en derhalve te verifiëren – is.
Dit speelde bij de Zonnehuizen met name ten aanzien van de DBC’s, aangezien
die productie hoger lag dan het eerder vastgestelde budget, waardoor een
verplichting tot terugbetaling was ontstaan. Normaal gesproken werd die schuld
door de zorgverzekeraars in mindering gebracht op de bedragen die de
zorgaanbieder op basis van de openstaande DBC’s te vorderen had,26 maar
de vraag was of dat na faillissementsdatum kon. Daarvoor diende gekeken te
worden naar de vraag hoe en wanneer de schuld ontstaat.

Vóór 2006 gold dat een schuld uit hoofde van de nacalculatie door (de
rechtsvoorganger van) de NZa werd doorberekend in de productietarieven
van het daaropvolgende jaar. Er ontstond voor de zorgaanbieder dus geen
rechtstreekse verplichting tot terugbetaling uit hoofde van de nacalculatie. De
zorgaanbieder kreeg dan in het opvolgende jaar minder voor haar productie
wanneer zij in het voorafgaande jaar teveel geproduceerd had. Als de zorgaan-
bieder evenwel vanwege faillissement haar exploitatie staakte – en tariefaan-
passing voor het nieuwe jaar daarmee onmogelijk werd – verkreeg de
zorgverzekeraar geen vervangende vordering tot directe terugbetaling, zoals
de President van de Utrechtse rechtbank in de zaak van Ziekenhuis Berg en
Bosch oordeelde.27 Daardoor kon geen verrekening plaatsvinden van de schuld
uit hoofde van de nacalculatie met de vordering tot betaling (van DBC’s) die de
zorgaanbieder per faillissementsdatum nog tegoed had. Dit stelsel leidde, aldus
de minister van VWS, tot ongewenste financiële gevolgen voor verzekeraars,
reden waarom vanaf 2006 geldt dat er een rechtstreekse verplichting van de
zorgaanbieder tot terugbetaling van overproductie ontstaat.28

De vordering tot terugbetaling van – achteraf gezien – teveel ontvangen
bedragen voor wél verrichte behandelingen vloeit voort uit het feit dat het
productiebudget is overschreden. Met andere woorden: Zodra het afgesproken
productiebudget wordt overschreden, ontstaat de verplichting tot terugbetaling

26. Brief minister VWS van 25 juni 2007, Kamerstuk 29248, nr. 38, vergaderjaar 2006-2007.
27. Vgl. Pres. Rb. Utrecht, 28 juni 1994, KG 1994/299.
28. Brief minister VWS van 25 juni 2007, Kamerstuk 29248, nr. 38, vergaderjaar 2006-2007.
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van hetgeen teveel geproduceerd is.29 De verplichting behelst de terugbetaling
van het verschil tussen het vastgestelde budget en de DBC-omzet van de
aanbieder. Per datum faillissement heeft doorgaans evenwel pas een deel van de
productie plaatsgevonden, zodat niet definitief kan worden vastgesteld of het
productiebudget is of zal worden overschreden. Tegelijkertijd zal tenminste een
deel van de productieruimte zijn gebruikt, zodat de hieruit mogelijk voort-
vloeiende schuld van de zorgaanbieder tenminste ten dele zal zijn ontstaan.
Vandaar dat de schuld uit hoofde van de opbrengstverrekening door de curator
is gekwalificeerd als een voorwaardelijke verbintenis als bedoeld in art. 130
Fw., derhalve een concurrente schuld.

Voor de zorgverzekeraars van de Zonnehuizen bracht dit de onaangename
verrassing met zich mee dat zij deze vordering tot terugbetaling niet konden
verrekenen met de nog openstaande DBC’s, maar – op basis van art. 53 Fw –
alleen met de vorderingen die reeds per datum faillissement bestonden c.q.
rechtstreeks voortvloeiden uit de per datum faillissement bestaande rechts-
verhoudingen (vergelijk: het nog niet gefactureerde onderhanden werk). De
zorgverzekeraars, die voorafgaand aan het faillissement de helpende hand
boden door middel van bevoorschotting, hadden hierdoor gedeeltelijk het
nakijken, omdat zij hun vorderingen niet konden verrekenen met de werk-
zaamheden die na datum faillissement werden verricht.

Een verzoek aan de curator tot gestanddoening ex art. 37 Fw, waarbij de
zorgverzekeraar verlangt dat de curator de eventuele terugbetalingsverplichting
uit hoofde van de nacalculatie gestand doet en daarvoor zekerheid biedt, zou in
de opzegtermijn van het personeel geen soelaas hebben geboden. De curator
zou onder die omstandigheden de zorg niet hebben kunnen continueren,
waardoor de zorgverzekeraars in dat geval hals over kop vele patiënten zouden
hebben moeten overplaatsen. Voor (geestelijke) gehandicapten, die in een
zorgaanbieder wonen, een onmogelijke zaak.

Ergo: de door de Minister in 2006 genomen maatregel heeft het gat van de
ontbrekende verrekeningspositie voor de zorgverzekeraars niet volledig gedicht.

Eén zorgverzekeraar is niet één zorgverzekeraar
Daarnaast hielp een ander aspect de zorgverzekeraars niet: een zorgverzekeraar
biedt haar producten regelmatig onder verschillende merknamen aan. Daarvoor
kent een zorgverzekeringsconcern meerdere vennootschappen die zorgverzeke-
ringsproducten aanbieden. Dit betekent dat de kans aanwezig is dat de ene

29. Idem als 23.
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entiteit alle openstaande DBC’s al heeft betaald, maar tegelijkertijd – uit hoofde
van de nacalculatie en/of verstrekte leningen of voorschotten – nog een
vordering heeft, terwijl de andere entiteit nog diverse bedragen verschuldigd
is, maar geen vordering heeft. De zorgverzekeraars wensten alle vorderingen en
schulden van hun entiteiten op groepsniveau te verrekenen, maar daartegen
verzet art. 53 Fw (en art. 6:127 lid 2 BW) zich. In diverse gevallen was geen
sprake van een wederkerig schuldenaarschap, zodat de schuld die entiteit A aan
de gefailleerde had, niet kon worden verrekend met de vordering die entiteit B
nog op de gefailleerde had.

Voor insolventiespecialisten mag dit logisch klinken; voor de zorgverzekeraars
bleek dit een vervelende consequentie van het feit dat er onder verschillende
merknamen en dito entiteiten verzekeringen worden aangeboden. Daarbij
merken we op dat art. 6:127 BW regelend recht bevat. Partijen kunnen de
bevoegdheid tot verrekening contractueel uitbreiden, waardoor afgesproken kan
worden dat verrekening ‘op groepsniveau’ plaats kan vinden. In de literatuur
wordt breed aangenomen dat concernverrekening kan worden overeengekomen
en in faillissement ook aan de boedel kan worden tegengeworpen, al bestaan
daartegen ook bezwaren.30 Het belangrijkste bezwaar is het gegeven dat het in
art. 53 Fw neergelegde vereiste van wederkerigheid door een concernverreke-
ningsafspraak wordt doorbroken, aangezien de partijen die vorderingen verre-
kenen op basis van een concernverrekening, normaliter niet over en weer
elkaars schuldeiser zijn.31 Evenwel wordt de concernverrekening in faillisse-
ment ook door de rechtspraak aanvaard.32 Wel blijft daarbij gelden dat de
afspraak tot verrekening op groepsniveau onder omstandigheden op grond van
de faillissementspauliana kan worden vernietigd.33 Afgezien daarvan had een
concernverrekeningsafspraak het geconstateerde manco deels kunnen oplossen.

Permanent voorschot
Een contractuele afspraak die betekende dat een groter deel van de vorderingen
op de zorgverzekeraars door hen met schulden kan worden verrekend bestaat in
enkele gevallen bij de zogeheten ‘permanente voorschotten’.

Hiervoor werd aangegeven dat zorgverzekeraars voorschotten verstrekken aan
zorgaanbieders om liquiditeitskrapte te voorkomen. Deze voorschotten worden
gegoten in de vorm van leningen en kunnen derhalve alleen met tegenvor-
deringen van vóór datum faillissement worden verrekend. Tot zover niets

30. Zie Wessels Insolventierecht III 2013/3389 voor verwijzingen en commentaar.
31. Wessels Insolventierecht III 2013/3389.
32. Vgl. bijvoorbeeld Rb. Breda 3 november 2010, JOR 2011/30.
33. Idem als 27.
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nieuws. Deze voorschotten worden in de praktijk doorgaans door één onderdeel
van het zorgverzekeringsconcern verstrekt. In beginsel betekent dit dat alleen
die entiteit een beroep op verrekening kan doen. Twee zorgverzekeringconcerns
hadden evenwel met de zorgaanbieder afgesproken dat gedeelten van het
voorschot zouden worden aangemerkt als betaald namens andere onderdelen
van het concern. In het ene geval werd afgesproken dat van het totale voorschot
een bepaald gedeelte werd aangemerkt als betaald door of namens entiteit 1 en
een ander deel door of namens entiteit 2, zodat die entiteiten het desbetreffende
deel konden verrekenen. Effectief, maar het kan nog effectiever: aangezien op
voorhand niet voorzienbaar is welk onderdeel van het concern welke schuld
verkrijgt jegens de zorgaanbieder (dat hangt immers af van welke cliënt een
beroep op zorg zal doen), was afgesproken dat het voorschot geacht werd
betaald te zijn door de verschillende entiteiten in gelijke verhouding als de
zorgaanbieder vorderingen zou verkrijgen op die verschillende entiteiten. Met
andere woorden: mocht blijken dat entiteit 1 per datum faillissement in totaal
60% van de vordering van de zorgaanbieder op het gehele concern verschuldigd
zou zijn, dan zou ook 60% van het permanent voorschot aan die entiteit moeten
worden toegerekend. Hierdoor werd het permanent voorschot verhoudings-
gewijs verdeeld onder de verschillende entiteiten en werd zoveel mogelijk
ruimte gecreëerd om het permanent voorschot te verrekenen.

Zorgverzekeraar is soms dezelfde als het zorgkantoor
Hiervoor is aangegeven dat het Ministerie van VWS in de regio’s zorgkantoren
heeft aangewezen voor de uitvoering van de AWBZ.34 In de meeste gevallen
worden daarvoor rechtspersonen aangewezen die onderdeel uitmaken van een
zorgverzekeringsconcern, maar niet per sé zelf zorgverzekeringen hebben
afgesloten met cliënten die – óók – AWBZ-gerechtigd zijn. Daardoor ontstaat
een zuivere scheiding tussen de zorgverzekerings-geldstroom en de AWBZ-
geldstroom, hetgeen de bedoeling is van art. 35 AWBZ, waarin is bepaald dat
die administraties gescheiden dienen te blijven.

In een aantal gevallen zijn echter rechtspersonen aangewezen die zelf zorgver-
zekeringen hebben afgesloten met cliënten, die ook gerechtigd zijn tot de
AWBZ. Dit kan in faillissement er toe leiden dat waar de zorgverzekeraar op
basis van uitstaande DBC’s (ZVW) geld verschuldigd is, maar ten aanzien van
de AWBZ-geldstroom geld tegoed mocht hebben, een beroep op verrekening ex
art. 53 FW wordt gedaan. De desbetreffende zorgverzekeraar is immers zowel
schuldenaar als schuldeiser van de gefailleerde zorgaanbieder. In dat geval zou
de belastingbetaler de rekening betalen voor zorg die op basis van de ZVW – en

34. Op basis van het besluit aanwijzing administratie-instellingen bijzondere ziektekosten.
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dus door de individuele verzekerde cliënten – moet worden voldaan. Hierdoor
zou zich het ongewenste risico van het samenkomen van de beide geldstromen
alsnog materialiseren. Dat is in strijd met de ratio achter de scheiding van de
geldstromen. Dit risico is inmiddels door het Ministerie van VWS onderkend:
het is de bedoeling dat de uitvoerder van de (opvolger van de) AWBZ35 vanaf 1
januari 2015 altijd een afzonderlijke rechtspersoon is.36

Logisch vanuit de gedachte dat deze geldstromen gescheiden moeten blijven,
maar geen verbetering van de verrekeningspositie.

De consequenties
Uit het voorgaande blijkt dat de wijze van contracteren over en verstrekking
van vergoeding voor de verleende zorg weliswaar in beginsel tussen private
partijen plaatsvindt, maar dat de overheid door middel van de zorgkantoren,
zorgverzekeraars en de NZa een stevige vinger in de pap heeft. De overheid kan
daarbij onder meer bepalen welke bedragen uiteindelijk door de curator
gevorderd kunnen worden. Voor de curator is het van belang de ict-systemen
beschikbaar te houden en rekening te houden met langdurige processen van
nacalculatie.

In geval van faillissement van de zorgaanbieder levert het vergoedingsstelsel in
de zorg civielrechtelijke verrekeningsvraagstukken op die niet gunstig uitpak-
ken voor de zorgverzekeraars en – dus – de gezondheidszorg. De lange
doorlooptijd tussen de productieafspraken en de nacalculatie werkt dit mede
in de hand. Hierdoor vallen meer algemene middelen en premies in de boedel
dan waarop zorgverzekeraars rekenen.

De wettelijke verplichting om de continuïteit van zorg te waarborgen
versus de rechten van derden in geval van faillisement

In het voorgaande zagen we diverse spelers in de zorg de revue passeren.
Dezelfde spelers hebben verantwoordelijkheden waar het gaat om het waar-
borgen van de continuïteit van zorg.

Omdat in geval van faillissement van de zorgaanbieder de continuïteit van zorg
in het geding is – ook in een faillissement van een zorgaanbieder gelden de
normale ontslagregels ingevolge de faillissementswet en eindigen de dienst-
verbanden op een termijn van vier tot maximaal zes weken – is het voor de

35. De Wet Langdurige Zorg.
36. Memorie van Toelichting bij Wet Langdurige Zorg, pag. 32
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curator van belang de (wettelijke) rollen, taken en verantwoordelijkheden van
deze spelers te kennen.

Vandaar dat hierna een overzicht volgt van die spelers en hun wettelijke
verantwoordelijkheden.37

Van de verantwoordelijkheid voor de continuïteit van zorg dient de verant-
woordelijkheid voor de kwaliteit van de zorg te worden onderscheiden.
Afgezien van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht van de zorgaan-
bieder zijn de Inspectie van de Gezondheidszorg (IGZ) en het Ministerie van
VWS verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg. Deze verantwoordelijkheid
blijft in deze bijdrage buiten beschouwing.

De spelers en hun wettelijke verantwoordelijkheden
De Raad van Bestuur van een zorgaanbieder is uit hoofde van artikel 2:291 BW,
behoudens beperkingen volgens de statuten, belast met het besturen van de
instelling.

Bij zorgaanbieders met een toelating ingevolge de Wet Toelating Zorginstelling
(WTZi) is de aanstelling van een toezichthoudend orgaan (vaak een Raad van
Toezicht) verplicht uit hoofde van artikel 6.1 van het Uitvoeringsbesluit WTZi.
Het Uitvoeringsbesluit bepaalt de taak van het toezichthoudend orgaan, te
weten het toezichthouden op het beleid van de dagelijkse of algemene leiding
van de zorgaanbieder en deze met raad en daad terzijde staan.

De zorgverzekeraars en zorgkantoren hebben een wettelijke zorgplicht ten
opzichte van hun verzekerden die is vastgelegd in respectievelijk artikel 11 van
de ZVW en artikel 6 van de AWBZ.

Die zorgplicht is een resultaatsverplichting. Dit betekent dat zij zorg moeten
leveren tenzij zij kunnen aantonen dat er sprake is van overmacht.

Zorgkantoren zijn bovendien als gevolg van artikel 4 van een beschikking van
de Staatssecretaris van VWS38 belast met een aantal taken, waaronder zorgin-
koop en de controle op de financiële positie van de zorgaanbieder. Ze nemen,
indien nodig, actie met het oog op continuïteit van zorgverlening.

De zorgplicht geldt altijd, ook als de continuïteit van zorg door financiële
problemen van een specifieke zorgaanbieder in het geding is. Het zorgkantoor
moet proactief beleid opstellen dat beschrijft welke stappen het onderneemt om
aan zijn zorgplicht te blijven voldoen bij een signaal dat een aanbieder de zorg

37. Brief Minister VWS van 27 april 2011, Kamerstuk 32 620 nr. 10 Vergaderjaar 2010-2011
“Waarborgen voor continuïteit van zorg”

38. Stcrt 2011, 16602
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(mogelijk) niet meer kan continueren. Dit proactieve beleid wordt nader vorm
gegeven in het zgn. “terugvalplan”.

Om de zorgplicht te kunnen waarborgen moeten een zorgkantoor en zorgver-
zekeraar ervoor zorgen dat zij vroegtijdig op de hoogte zijn van een mogelijk
risico voor de continuïteit van zorg voor hun verzekerden. Eén manier om dat te
doen is het opnemen van afspraken in contracten met zorgaanbieders over het
vroegtijdig melden van mogelijke risico’s voor de continuïteit (early warning
system). Hiernaast kunnen zorgkantoren en zorgverzekeraars financiële gege-
vens van zorgaanbieders in de gaten houden.

De taken van de NZa in het kader van de waarborging van de continuïteit van
zorg zijn vastgelegd in de artikelen 16 e.v. van de WMG. De NZa is o.a. belast
met het toezicht op de rechtmatige uitvoering door de ZVW-zorgverzekeraars
en de rechtmatige en doelmatige uitvoering door de AWBZ-verzekeraars en –
zorgkantoren.39

Daarnaast is de NZa belast met markttoezicht, marktontwikkeling en tarief-
en prestatieregulering op het terrein van de gezondheidszorg. In het geval van
faillissement en overname ziet de NZa toe op het risico van aanmerkelijke
marktmacht.40 De NZa heeft meerdere prikkels om zorgkantoren en zorgver-
zekeraars te stimuleren om afspraken met de zorgaanbieders te maken over
continuïteitsvraagstukken. Indien de zorgkantoren niet laten blijken proactief
maatregelen te treffen, kan de NZa een aanwijzing opleggen. Ook heeft de NZa
de mogelijkheid het zorgkantoor verbeteracties op te leggen.

De NZa informeert het Ministerie van VWS omtrent zorgaanbieders waarbij
financiële problemen zijn geconstateerd en houdt vinger aan de pols bij de
zorgkantoren ten aanzien van het terugvalplan.

De landelijke overheid tenslotte, heeft op basis van artikel 22 van de Grondwet de
taak om maatregelen te treffen ter bevordering van de volksgezondheid. Het
Ministerie van VWS is ervoor verantwoordelijk dat de zorg aan cliënten van
goede kwaliteit, toegankelijk en betaalbaar is. Het gaat daarbij om cruciale zorg.41

Wanneer de NZa heeft geconcludeerd dat zorgverzekeraars of zorgkantoren

39. Artikel 16 sub b en sub d WMG
40. Artikel 47 e.v. WMG
41. Cruciale zorg is die zorg waarvoor geldt dat wanneer zij tijdelijk niet voldoende dichtbij

beschikbaar is, cliënten ernstige gezondheidsschade kunnen oplopen, of bij langdurige zorg
ernstig worden belemmerd in hun dagelijks functioneren. Op dit moment is dat AWBZ-zorg,
spoedeisende hulp, acute verloskunde, ambulancezorg en crisis GGZ. Niet alle vormen van
acute zorg vallen onder de definitie van cruciale zorgfunctie.

Mr. M.J. Cools en mr. D. van Dalen

154



terecht een beroep hebben gedaan op overmacht, dan zorgt de overheid ervoor dat
de zorg geleverd kan worden door een vangnetstichting op te richten.42

Om te kunnen voldoen aan hun zorgplicht, zullen zorgverzekeraars en
zorgkantoren met zo’n vangnetstichting (als opvolger van de failliete zorgaan-
bieder) een contract afsluiten. Het personeel van de failliete zorgaanbieder kan
dan in dienst treden van de vangnetstichting. Het Ministerie van VWS levert
geen financiële steun aan zorgaanbieders om daarmee een faillissement te
voorkomen. Het Ministerie waarborgt – kortgezegd – de continuïteit van zorg
voor cliënten en niet de continuïteit van de aanbieder.

Tot zover de theorie.

De vangnetstichting in de praktijk
In de praktijk van de Zonnehuizen werd door diverse partijen gerekend op de
door de overheid op te richten vangnetstichting, doch die bleef uit. Als haar
inzet voor de verantwoordelijkheid voor de continuïteit van zorg verwees de
Staatssecretaris de Tweede Kamer43 en de buitenwacht44 daarentegen naar de
zorgverzekeraars en de zorgkantoren en hun terugvalplan.

In de eerder genoemde brief van 27 april 201145 schreven de Minister en de
Staatssecretaris met betrekking tot de vangnetaanbieder weliswaar: “Zo kunnen
wij zorgen dat, wanneer duidelijk wordt dat er (nog) geen oplossing vanuit de
markt tot stand komt, de continuïteit van (delen van) die zorg toch gewaarborgd
worden door een tijdelijke aanbieder (vangnetstichting) op te richten die deze
zorg doorlevert.”, maar óók dat zij verwachtten in de praktijk bijna nooit aan
zet te zullen zijn om de bedoelde vorm van zorg tijdelijk door te laten leveren:
“De belangen van veldpartijen om een faillissement te voorkomen gecombi-
neerd met het feit dat het vaak zo zal zijn dat het overnemen van zorg na een
faillissement aantrekkelijk is en een vangnetaanbieder tijdelijk van aard dient te
zijn, zullen ervoor zorgen dat die partijen zelf bijna altijd de continuïteit van
zorg zullen waarborgen.”

Daarbij wezen zij op het feit dat de zorgplicht van de zorgverzekeraar een
resultaatsverplichting is en dat de zorgverzekeraar actief op zoek dient te gaan
naar vervangend aanbod.

42. Zie brief Minister en Staatssecretaris van 27 april 2011, kamerstuk 32 620 – nr. 10
vergaderjaar 2010-2011.

43. Zie brief Staatssecretaris van VWS aan de Voorzitter van de Tweede Kamer d.d. 17 oktober
2011 betreffende Stichting Zonnehuizen.

44. Zie brief Staatssecretaris VWS aan medewerkers van de Zonnehuizen betreffende de
financiële situatie van de Zonnehuizen, d.d. 7 december 2011.

45. Brief van 27 april 2011, Kamerstuk 32 620- nr. 10 vergaderjaar 2010-2011.
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In de Zonnehuizen bleef het oprichten van de vangnetstichting uit, omdat
andere partijen in de markt bereid waren de zorg van de Zonnehuizen over te
nemen. Dat die klaarstaande partijen niet automatisch de partijen waren waar-
mee de curator onderhandelde speelde hierbij geen rol.

Ook aan de positie van de curator en de banken worden in de brief enkele
woorden gewijd: “De vangnetaanbieder zal daarnaast met de curator afspra-
ken maken over de overname van een deel van het personeel en gebruik van
middelen indien hij deze nodig heeft voor het aanbieden van de zorg. Wanneer
de vangnetaanbieder financiering nodig heeft, bijvoorbeeld voor de (gedeelte-
lijke) overname van vastgoed uit de failliete boedel zal hij zich, zoals elke
andere aanbieder, moeten wenden tot banken.”

De conclusie van dit alles is dat zodra de zorgverzekeraars/zorgkantoren een
vervangende zorgaanbieder hebben gevonden de overheid geen reden (meer)
ziet een vangnetstichting op te richten.

Maar of het nu mét of zonder vangnetstichting gebeurt, verwacht wordt dat
binnen de door de Faillissementswet voorgeschreven (beperkte) periode van de
opzegtermijn niet alleen tussen de nieuwe zorgaanbieder enerzijds en de
zorgverzekeraars/zorgkantoren anderzijds overeenstemming wordt bereikt om-
trent de condities voor de continuering van de zorg, maar óók dat de nieuwe
zorgaanbieder overeenstemming bereikt met de curator omtrent de overname
van de bedrijfsmiddelen en met de curator en de banken over de overname van
het vastgoed. Dit alles dus binnen vier tot zes weken na faillissementsdatum.

Een uitdagende opdracht.

De continuïteit van zorg en de hypotheekhouders
Afgezien daarvan botst de wettelijke zorgplicht van de zorgkantoren en
zorgverzekeraars voor de continuïteit van zorg bovendien met de civiele rechten
van de zorgaanbieder als eigenaar van het vastgoed en op diens contractuele
verplichtingen jegens de financiers/banken uit hoofde van het gebruikelijke
huurbeding46 in de hypotheekakte ingeval het zorgvastgoed tegen het verstrek-
ken van de gebruikelijke zekerheden is gefinancierd.

Als wettelijke voorgeschreven stelden de zorgverzekeraars/zorgkantoren in het
geval van de Zonnehuizen een terugvalplan vast in het kader waarvan zij
overeenstemming bereikten met andere zorgaanbieders die zich bereid ver-
klaarden de zorg over te nemen. Teneinde die nieuwe zorgaanbieders in staat te

46. Als bedoeld in artikel 3:264 lid 1 BW.
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stellen hun verantwoordelijkheid te nemen werd de curator door de zorgver-
zekeraars/zorgkantoren verzocht hen in de gelegenheid te stellen de aan de
zorgverlening gerelateerde woningen en behandelruimtes, de ten behoeve van
de zorgverlening noodzakelijke faciliteiten, w.o. ict, vervoer, voorraden en
patiëntendossiers ter beschikking te stellen. Kortom, de curator werd gevraagd
de sleutels van de Zonnehuizenpanden aan de nieuwe zorgaanbieders af te staan
zodat die de continuering van de zorg konden waarborgen.

Wellicht goed te realiseren dat het in casu niet ging om enkele tientallen, maar
om vele honderden verstandelijk gehandicapte kinderen en volwassenen voor
wie zorg – met verblijf – geïndiceerd en toegewezen was, waarbij de zorgverle-
ning en het dagelijks leven onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en de zorg
levenslang geboden wordt.

De vraag van de zorgverzekeraar/zorgkantoren aan de curator om het aan het
verblijf gekoppelde vastgoed aan andere zorgaanbieders in gebruik te geven
kan – civielrechtelijk benaderd – niet anders worden ingewilligd dan door
wanprestatie te plegen tegenover de hypotheekhouders uit hoofde van het
huurbeding. Onnodig te stellen dat de curator hiertoe niet aanstonds bereid was.
Daarenboven helpt het binnentreden van een andere – door de zorgkantoren/
zorgverzekeraars aangewezen – zorgaanbieder het onderhandelingstraject van
de curator met overnamekandidaten om zeep. Hierdoor wordt op oneigenlijke
wijze voorgesorteerd op het door de curator ten behoeve van de schuldeisers te
behalen onderhandelingsresultaat. Ook hierom zal een curator niet bereid zijn
mee te werken aan vrijwillige afgifte van de sleutels. De zorgplicht van de
zorgverzekeraars stond daarmee lijnrecht tegenover de verplichting van
de curator om de activa van de Zonnehuizen in het belang van de schuldeisers
te liquideren. Met de wettelijke verantwoordelijkheid voor de verlening van de
zorg hebben de zorgkantoren en zorgverzekeraars nog geen civielrechtelijke
titel om gebruik van de panden van de failliete aanbieder te vorderen ten
behoeve van hun terugvalplan. M.a.w. de zorgverzekeraars hebben weliswaar
een resultaatsverplichting om de continuïteit van de zorg in geval van
faillissement van de zorgaanbieder te waarborgen, maar geen instrumenten
om dit af te dwingen van een eigenaar in wiens huis de zorg wordt verleend.

Continuïteit van zorg door toevalstreffers
Een patstelling die alleen kon worden doorbroken doordat de door de zorgver-
zekeraars beoogde nieuwe zorgaanbieders overeenstemming met de curator
bereikten over het overnemen van inventaris en voorraden, en de hypotheek-
houders zo vriendelijk waren in te stemmen met het gebruik van de Zonne-
huizenpanden voor een beperkte periode van twee jaar, waarin kon worden
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gezocht naar oplossingen voor de langere termijn in de vorm van verkoop van
de panden aan hetzij de nieuwe zorgaanbieders, hetzij derden. Waar op een
termijn van vier weken na het uitspreken van het faillissement een groot deel
van het personeel wegens het verstrijken van de opzegtermijn thuis zit, laat zich
raden wat de situatie zou zijn geweest indien de banken het gebruik niet aan de
door de zorgverzekeraars/zorgkantoren aangedragen zorgaanbieders hadden
toegestaan of de curator geen – of met een andere dan de door de zorgverzeke-
raars aangewezen zorgaanbieders – overeenstemming had bereikt over over-
name van de goodwill, inventaris en voorraden.

Dat deze tijdelijke situatie verre van ideaal is laat zich raden. Na twee jaren
komt de problematiek rond het vastgoed vanzelf terug op de agenda. De curator
en de banken moeten nu eenmaal ingevolge de wet overgaan tot liquidatie,
terwijl de nieuwe zorgaanbieder belang heeft bij het voortgezet gebruik. Dat er
in die twee jaren slechts het hoogstnodige wordt gedaan aan het onderhoud van
de panden en investeringen daarin achterwege blijven komt niemand ten goede.

Een en ander rechtvaardigt de conclusie dat het voor zorgverzekeraars en
zorgkantoren geen sinecure is hun wettelijke zorgplicht en het daaruit voort-
vloeiende terugvalplan met succes in te vullen, in het geval van een failliete
zorgaanbieder die zelf eigenaar is van het onroerend goed waarin de zorg wordt
verleend.

Waar dit voor het grootste deel van de Nederlandse zorgaanbieders het geval is
en de Zonnehuizen niet de enige zorgaanbieder in financiële problemen, zullen
de zorgverzekeraars, zorgkantoren en curatoren hiermee in de toekomst naar
onze inschatting vaker te maken krijgen.

Aanbeveling verdient dat zorgverzekeraars en zorgkantoren – minstens –
onmiddellijk met de curator afstemmen welke kandidaten op de shortlist
kunnen komen om de zorg van de failliete zorgaanbieder over te nemen.
Veel méér dan die kandidaten aanbieden dat zij in gevolge de ZVW en de
AWBZ met hen mogen contracteren kunnen de zorgverzekeraars/zorgkantoren
niet.

Verkooptraject
Een dergelijke shortlist ontbrak bij de Zonnehuizen, maar kon snel worden
gemaakt, omdat ruime belangstelling voor overname aanwezig was. Aan de
kandidaat-kopers werd een financiële bijdrage voor de kosten van het door de
boedel vervaardigde bidbook gevraagd.
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Hierdoor werden twee vliegen in één klap geslagen. Door middel van de
bijdrage werden direct de serieuze gegadigden geselecteerd, terwijl de kosten
voor het verzamelen en samenstellen van de informatie niet behoefden te
worden onttrokken aan voor de zorg bestemde gelden. Hoewel niet alle
gegadigden enthousiast waren om zonder garantie op succes hun eigen (zorg)
gelden aan te wenden voor het bidbook, kon in het argument van het samen
delen van de kosten voldoende legitimatie worden gevonden om eraan vast te
houden.

Ter bepaling van de goodwill werd in opdracht van de curator een branche-
onderzoek gedaan naar de rentabiliteit van zorginstellingen, waaruit bleek dat
een winstgevendheid van 2,6% van de omzet gemiddeld mogelijk was, als de
organisatie op orde zou worden gebracht. Mede op basis van dit onderzoek én
een analyse van de business case van de kandidaat-koper, werd de goodwill
vastgesteld en aan de boedel voldaan. Wanneer de omvang van de boedel een
dergelijk onderzoek niet rechtvaardigt, kan aansluiting worden gezocht bij de
openbare benchmark-gegevens van de sector.

Het betalen van een prijs voor de goodwill is in de branche niet ongebruikelijk,
ook al handelt het om de semi-publieke sector. Daarbij hoeft echt niet alleen te
worden gedacht aan een vergoeding voor de medewerking van de curator en de
overname van de bestaande infrastructuur. Ook in de zorg worden, mits de
organisatie op orde is, positieve kasstromen gerealiseerd die een goodwill som
rechtvaardigen.

Slotakkoord
In het voorgaande bespraken wij enkele voorbeelden waarin wetgeving en
regels in de gezondheidszorg andere dan beoogde gevolgen hebben ingeval van
het faillissement van een zorgaanbieder. En waar de wettelijke waarborgen voor
de continuïteit van zorg in de faillissementspraktijk op aanmerkelijke proble-
men stuiten.

Wij hopen met deze bijdrage duidelijkheid te verschaffen waardoor curatoren,
zorgverzekeraars en zorgkantoren snel het speelveld en de zich daarin bevin-
dende obstakels overzien, geen tijd verloren gaat en snel gezamenlijk kan
worden gestreefd naar de invulling van ieders wettelijke opdracht.
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Curator en overheden bij het faillissement van een
school

MR. J.H. VAN DER WEIDE1

1. Inleiding

Het Nederlandse onderwijsstelsel heeft zijn wortels in de schoolstrijd die voor
een groot gedeelte zijn beslag kreeg in de negentiende eeuw. Ook de Faillisse-
mentswet stamt uit de negentiende eeuw. Het is daarom op het eerste gezicht
opmerkelijk om pas in 2014 stil te staan bij verwikkelingen rond het faillisse-
ment van een school.

In deze bijdrage ga ik in op de vraag hoe overheden met de curator te maken
krijgen en vice versa bij het faillissement van een school. Gelet op de enorme
diversiteit aan scholen (van dansschool tot primair onderwijs en universiteiten)
en regels die daarvoor gelden, is van belang om eerst tot een goede afbakening
te komen van de scholen waarover deze bijdrage gaat.

Ik beperk mij in deze bijdrage tot scholen voor primair onderwijs en scholen
voor voortgezet onderwijs, en dan met name bekostigde bijzondere scholen en
verzelfstandigde openbare scholen,2 al dan niet voor speciaal onderwijs. Deze
scholen hebben met elkaar gemeen dat zij gedreven worden door een privaat-
rechtelijke (rechts)persoon, dat zij bekostiging ontvangen van het Rijk en in
beginsel worden voorzien van huisvesting door de gemeente waar zij in
gevestigd zijn.

In het recente verleden is een aantal rechtspersonen die dergelijke scholen
dreven gefailleerd. Voorbeelden zijn Jenaplanschool de Regenboog in Maars-
sen, onderwijsgroep Amarantis met verschillende scholen in Noord-Holland,
Flevoland en Utrecht, het Islamitisch College Amsterdam in Amsterdam, Ibn
Ghaldoun in Rotterdam, islamitische basisschool De Dialoog in Rotterdam en
de stichting Zonnehuizen met een school voor speciaal onderwijs in Zeist.

1. De auteur is werkzaam bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten in Den Haag.
2. Hoewel de meeste openbare scholen verzelfstandigd zijn, bestaan er ook openbare scholen

die door de gemeente zelf in stand worden gehouden.
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Een aantal van deze voorbeelden betreft het faillissement van een rechtspersoon
die ten tijde van de faillietverklaring geen school meer in stand hield. Niets ten
nadele van die faillissementen, maar ten behoeve van deze bijdrage zijn
faillissementen van rechtspersonen die ten tijde van de faillietverklaring nog
een school in stand hielden interessanter. Daarom zal ik mij in deze bijdrage
beperken tot faillissementen van rechtspersonen die nog een school in stand
hielden op de dag van de uitspraak van het faillissement.

Wat opvalt in de recente voorbeelden is dat al deze scholen bijzonder onderwijs
boden. Dat wil zeggen: onderwijs dat niet van overheidswege wordt aangebo-
den maar vanuit een privaat initiatief, en daarom vaak levensbeschouwelijk
gekleurd is of een bepaalde pedagogische grondslag heeft. Dat betekent echter
niet, dat bij openbare scholen geen financiële problemen voorkomen.3 Een
faillissement van een school voor openbaar onderwijs ligt, zelfs als die in een
aparte rechtspersoon gedreven wordt, minder voor de hand omdat de gemeente
verantwoordelijk is en blijft voor voldoende aanbod van openbaar onderwijs.
Zo kan het voorkomen dat een gemeente financieel bijspringt om een faillis-
sement van een openbare school af te wenden.4 Daarbij zou op de achtergrond
een rol kunnen spelen dat de school zich ten opzichte van de gemeente op het
standpunt stelt dat de financiële problemen in de kiem al bestonden op het
moment dat de gemeente de school verzelfstandigde.

Op het onderscheid tussen bijzondere en openbare scholen ga ik hieronder in
hoofdstuk 2 nog kort in. Voor het onderwerp van deze bijdrage, de wijzen
waarop een curator van een school met de overheid te maken krijgt, maakt het
maar een beperkt verschil of de gefailleerde school een school voor openbaar of
bijzonder onderwijs is.

2. De overheid en onderwijs

In het kader van deze bijdrage heb ik niet de behoefte noch de ambitie om een
volledig overzicht te bieden van de geldende onderwijswetgeving. Toch is het
van belang op een aantal wetten nader in te gaan om een beeld te kunnen
verkrijgen van de positie van overheden in het faillissement van een school.

Voorop staat artikel 23 van de Grondwet. De regeling in dit artikel is het
resultaat van de schoolstrijd die in drie fasen uiteenvalt. De eerste fase van de

3. Zie bijvoorbeeld: http://www.vngmagazine.nl/archief/5693/steeds-meer-scholen-financi%
C3%ABle-problemen.

4. Zie: http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/achtergrond/achtergrond/lege-schoolkas-treft-
gemeenten.5545256.lynkx.
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schoolstrijd ging om het recht van een ieder om onderwijs te geven, dat wil
zeggen zonder vergunning of toetsing vooraf en het recht om onderwijs vanuit
een bepaalde religieuze visie te geven. In de tweede fase kwam daarbij de
mogelijkheid voor het Rijk om ook niet-openbare scholen van subsidie te
voorzien en in de derde fase werden openbaar en bijzonder onderwijs in
financiële zin gelijkgesteld. Het uiteindelijke resultaat werd in 1917 vastgelegd
in artikel 192 van de Grondwet van 1917. Het huidige artikel 23 Grondwet
bevat nauwelijks wijzigingen ten opzichte van artikel 192 Grondwet 1917.5

Op grond van artikel 23 Grondwet is de Rijksoverheid verantwoordelijk voor
het hele onderwijssysteem in Nederland. Daarbij bepaalt het artikel dat het
openbaar onderwijs bij wet geregeld wordt en bevat het artikel in lid 4 de
instructie dat in elke gemeente ‘voldoend openbaar lager algemeen vormend
onderwijs’ gegeven wordt in een genoegzaam aantal openbare scholen. Hoewel
de Grondwet alleen spreekt van lager onderwijs, is een gangbare interpretatie
van het vierde lid dat deze instructie ook ziet op voortgezet onderwijs, in ieder
geval tot aan de leerplichtige leeftijd. Bijzonder onderwijs wordt door eigen
voorschriften en statuten geregeld en mag levensbeschouwelijk gekleurd zijn.
De Rijksoverheid staat garant voor een minimumniveau van het onderwijs en al
het onderwijs staat onder toezicht. Er kunnen nadere eisen aan openbaar en
bekostigd bijzonder onderwijs gesteld worden, maar die nadere eisen moeten
dan gelijkwaardig zijn. Het bijzonder basisonderwijs dat aan de gelijkwaardige
voorwaarden voldoet, wordt op voet van gelijkheid gefinancierd als het
openbaar basisonderwijs.6

De bekostiging van het onderwijs is nader uitgewerkt in onderwijswetten zoals
de Wet op het Primair Onderwijs (WPO), de Wet op het Voortgezet Onderwijs
(de WVO) en de Wet op de Expertisecentra (WEC) en besluiten als Besluit
bekostiging WPO, Bekostigingsbesluit WVO en Besluit bekostiging WEC. Op
de verstrekking van middelen aan scholen, ‘bekostiging’genaamd, zijn de
bepalingen omtrent subsidie in de Algemene wet bestuursrecht van overeen-
komstige toepassing.7 De bekostiging bestaat steeds uit drie componenten:8

1. huisvesting;
2. materiële instandhouding (dit zijn alle exploitatiekosten behalve perso-

neelskosten); en
3. personeel.

5. B.P. Vermeulen, Constitutioneel Onderwijsrecht, Elsevier 1999, pagina 13 – 20.
6. B.P. Vermeulen, Constitutioneel Onderwijsrecht, Elsevier 1999, pagina 21 – 28.
7. Zie artikel 4:21 lid 4 Awb.
8. B.P. Vermeulen, Constitutioneel Onderwijsrecht, Elsevier 1999, pagina 89.

Curator en overheden bij het faillissement van een school

163



Bij en krachtens de WPO, WVO en de WEC voorziet het Rijk het ‘bevoegd
gezag’, waarmee in deze wetten bedoeld is de (rechts)persoon die de school
drijft, rechtstreeks in de bekostiging van 2. de materiële instandhouding en 3.
het personeel. De Gemeente dient het bevoegd gezag te voorzien van 1.
adequate huisvesting.

Het toezicht dat de overheid houdt op het onderwijs is nader vormgegeven in de
Wet op het Onderwijstoezicht. De Onderwijsinspectie is met het toezicht belast
en houdt toezicht op individuele scholen en instellingen, verstrekt rapportages
over thema’s in het onderwijs en houdt toezicht op het niveau van het stelsel.
De Onderwijsinspectie brengt verslag uit over de stand van het onderwijs in
gepubliceerde Onderwijsverslagen. Daarnaast worden bekwaamheidseisen aan
het onderwijzend personeel gesteld, worden gelijkwaardige deugdelijkheids-
eisen aan een bekostigde bijzondere en openbare scholen gesteld en worden
bekostigingsvoorwaarden gesteld.9

Uit het bovenstaande volgt dat overheden, net als in andere sectoren waar
private partijen een publieke taak uitoefenen, geen verantwoordelijkheid
hebben voor de financiële gezondheid of het voortbestaan van de (rechts)
personen die scholen drijven.

De verantwoordelijkheid van de overheden ten aanzien van de scholen waarop
deze bijdrage ziet, bestaat eruit:
1. ervoor zorg te dragen voor voldoende aanbod van openbaar onderwijs in

gemeenten. De verantwoordelijkheid van de gemeente strekt zich niet uit
tot het aanbod van bijzonder onderwijs,

2. de openbare en bijzondere scholen van huisvesting te voorzien,
3. de openbare en bijzondere scholen van bekostiging te voorzien ten aanzien

van materiële instandhouding en personeelskosten, waarover de scholen
weer verantwoording moeten afleggen, en

4. ervoor zorg te dragen dat het onderwijs van voldoende kwaliteit is, via
toezicht door de Onderwijsinspectie (controle, evaluatie, stimulering en
rapportage) te houden, via bekwaamheidseisen en tot slot (voor bekostigde
scholen) via deugdelijkheidseisen en bekostigingsvoorwaarden.

9. Zie voor de grondslagen daarvan respectievelijk artikel 23 lid 2 (bekwaamheidseisen), leden
5 en 6 (deugdelijkheidseisen) en lid 7 (bekostigingsvoorwaarden) Grondwet.
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3. Tijdelijke voortzetting van een school in faillissement

Als een stichting10 die openbaar of bekostigd bijzonder onderwijs verzorgt
failliet gaat, dan zal de eerste zorg van de curator waarschijnlijk uitgaan naar de
lopende activiteiten van de stichting. Hoewel een curator zich misschien op het
standpunt zou kunnen stellen dat hij geen verantwoordelijkheid heeft voor de
verzorging van onderwijs aan de leerlingen, zullen weinig curatoren geneigd
zijn direct de school te sluiten op faillissementsdatum en de leerlingen naar huis
te sturen.

Meer voor de hand ligt om de school nog enige tijd voort te zetten, bijvoorbeeld
tot de herfst-, kerst-, voorjaars- of zomervakantie. Dat zal steeds een redelijk
overzichtelijke periode van enkele weken betreffen. Gedurende die korte
periode van voortzetting kunnen ouders en leerlingen zo nodig worden voorge-
licht en worden voorbereid, en kan een oplossing worden gezocht voor een
overgang van leerlingen, personeel en materiaal naar een (of meer) andere al
bestaande school (scholen) of naar een nieuw opgerichte school. Een periode
van voortzetting kan daarom mede in het belang zijn van de boedel om een
betere verkoop van de activa mogelijk te maken.

De stichting beschikt gedurende de voortzettingsperiode over huisvesting.
Veruit de meeste stichtingen zijn namelijk eigenaar van het schoolgebouw.
Indien al sprake is van een huur- of gebruiksovereenkomst op grond waarvan de
stichting over het gebouw beschikt, zal de gemeente de contractspartij zijn van
de stichting.

Ook de bekostiging van de exploitatie- en personeelskosten loopt gedurende de
voortzettingsperiode gewoon door. Het recht op bekostiging bestaat namelijk
zolang de school gedreven wordt. De boedel beschikt derhalve over inkomsten
gedurende de voortzettingsperiode.

Daarbij geldt natuurlijk wel dat er sprake kan zijn van een structureel ‘lek’ in de
exploitatie dat het faillissement van de stichting heeft veroorzaakt. Het is voor
curatoren niet ongebruikelijk om bij een voorzetting van de activiteiten te
trachten te bedingen dat tekorten in de exploitatie gedurende de voortzettings-
periode worden aangezuiverd of worden gegarandeerd door partijen die belang
hebben bij de voortzetting van de onderneming.

10. Ik ga er in het vervolg voor het gemak van uit dat de gefailleerde (rechts)persoon die de
school drijft een stichting is. Voor zover mij bekend wordt een meerderheid van de scholen
in de rechtsvorm van een stichting gedreven, hoewel scholen ook wel in de rechtsvorm van
een vereniging gedreven worden.
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Naar mijn verwachting zullen overheden niet snel overgaan tot verhoging van
de bijdragen aan de gefailleerde school. De reden daarvoor is dat de bekostiging
geacht mag worden voldoende te zijn voor de financiering van alle exploitatie-
en personeelskosten. En bovendien geldt dat als een gemeente ervoor zou
kiezen om extra bedragen ter beschikking te stellen, dit zal kunnen worden
aangemerkt als een subsidie waar een objectieve regeling aan ten grondslag
moet liggen en waarbij geldt dat andere scholen daarop mogelijk ook een
beroep zouden kunnen doen.11

Overheden zullen de verantwoordelijkheid daarom waarschijnlijk bij de curator
neerleggen om ervoor zorg te dragen dat de activiteiten op zodanige wijze
worden voortgezet dat de kosten van voortzetting voldaan kunnen worden uit
de reguliere bekostiging. De curator zal een eventueel lek in de exploitatie dus
zelf op moeten sporen en buiten de voortzettingsadministratie moeten zien te
houden.

Een curator moet ook geacht worden snel te kunnen ingrijpen om een dergelijk
lek buiten de voortzetting te houden. In de eerste plaats zou de curator kunnen
selecteren in de personeelsleden die gevraagd worden door te werken. Boven-
dien kan de curator, veel gemakkelijker dan de gefailleerde dat kon, snijden in
kosten van bijvoorbeeld schoonmaak. Met behulp van een afkoelingsperiode
kan een curator tot slot nog partijen van zich afhouden die bijvoorbeeld
inventaris willen terughalen.

Tijdens een periode van voortzetting is de boedel verantwoordelijk voor de
kwaliteit van het onderwijs dat verstrekt wordt aan de leerlingen. Dat klinkt als
een zware verantwoordelijkheid die een curator wellicht niet graag zonder
afdekking op zich neemt. Toch is mijn verwachting dat op dit punt de curator
niet snel tegenover de overheid (in dit geval: de Onderwijsinspectie) zal komen
te staan. Er zal namelijk steeds sprake zijn van een voortzettingsperiode die in
tijd zeer beperkt is, juist met het oog op het belang van de leerlingen bij een
voortzetting van het onderwijs, en het zal voor de curator feitelijk niet mogelijk
zijn een inhoudelijke wijziging van betekenis door te voeren in het onderwijs.
Daar is de curator ook niet op toegerust. Naar mag worden aangenomen zal de
Onderwijsinspectie met die omstandigheden rekening houden en zich met name
erop concentreren dat een oplossing wordt gevonden voor de onderwijsver-
strekking aan de leerlingen van de gefailleerde stichting.

11. Vergelijk ook de overschrijdingsregeling zoals opgenomen in respectievelijk art. 142 e.v.
WPO, 96i e.v. WVO en 136 e.v. WEC.
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Gedurende de voortzettingsperiode is de curator gehouden om de bekostiging
aan te wenden voor het doel waarvoor deze wordt verstrekt. Ten aanzien van de
reguliere bekostiging van materiële instandhouding en personeelskosten bestaat
echter een grote mate van vrijheid ten aanzien van de besteding. Dat kan
mogelijk alleen anders liggen bij meer incidentele aanvullende bekostigingen
die bijvoorbeeld op basis van een politiek akkoord12 aan scholen zijn verstrekt.
Deze kunnen een specifieker bestedingsdoel hebben.

Als een ‘doorstart’ tot stand komt, zal de curator zoveel mogelijk de activa van
de gefailleerde ineens trachten over te dragen. Als geen doorstart tot stand
komt, of als er bepaalde activa niet worden overgedragen, zullen die op andere
wijze te gelde moeten worden gemaakt. Dat is allemaal business as usual voor
curatoren.

Toch komt de curator de overheid nog in twee gedaanten tegen in de (verdere)
afwikkeling van het faillissement. In de eerste plaats als de partij aan wie
verantwoording dient te worden afgelegd ten aanzien van de bekostiging en in
de tweede plaats ten aanzien van het belangrijkste activum op naam van de
stichting: het schoolgebouw.

4. Verantwoording ten aanzien van de bekostiging

Zolang een school gedreven wordt door de stichting, of dat nu in of buiten
faillissement is, heeft de stichting (in faillissement: de boedel) recht op
bekostiging. Deze bekostiging wordt per jaar verstrekt en in termijnen betaald.
De hoogte van de bekostiging wordt bepaald aan de hand van diverse
parameters. Belangrijke parameters zijn het leerlingenaantal, het aantal groepen
en het aantal locaties.

Voor de besteding van de reguliere bekostiging bestaat, met name ten aanzien
van de bekostiging die ziet op de materiële instandhouding, een grote mate van
vrijheid. De achtergrond daarvan is dat het bestuur van de stichting zelf moet
kunnen bepalen hoe de middelen besteed worden. Indien aanvullende bekosti-
ging is verstrekt, kan sprake zijn van geoormerkte vergoedingen met een
specifieker bestedingsdoel.

Ten aanzien van alle ontvangen bekostiging dient verantwoording te worden
afgelegd. Achteraf zal moeten worden aangetoond, met een controleverklaring
van een accountant, dat de bekostiging rechtmatig en doelmatig is besteed.

12. Bijvoorbeeld in het ‘Herfstakkoord’ zijn extra middelen vrijgemaakt ten behoeve van
onderwijs.
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Bij een gefailleerde stichting zal de curator gehouden zijn de verantwoording
ten aanzien van de besteding van alle ontvangen bekostiging af te leggen. Dat
beperkt zich niet tot de voortzettingsperiode, maar ziet ook op de bekostiging
die voor faillissementsdatum is ontvangen waarover nog geen verantwoording
is afgelegd.

Indien verantwoording uitblijft, kan dat gevolgen hebben voor de bekostiging.
Deze zou als onverschuldigd betaald zelfs geheel kunnen worden teruggevor-
derd.13 Teruggevorderde bekostiging die ziet op de voortzettingsperiode zou
daarbij aangemerkt kunnen worden als een boedelschuld. Een terugvordering
van bekostiging die ziet op de periode van vóór datum faillissement, leidt mijns
inziens tot een concurrente vordering in het faillissement.14

Met het afleggen van de verantwoording zullen kosten gemoeid zijn. Met name
de controleverklaring van de accountant kan tot externe kosten leiden, zeker als
er enige twijfel bestaat over de rechtmatige en doelmatige besteding van de
bekostiging door de stichting voor faillissementsdatum. Niet valt uit te sluiten
dat de boedel niet over de middelen beschikt om de externe kosten van
verantwoording te kunnen maken. In dat geval kan niet van (het kantoor
van) de curator worden gevergd dat hij deze kosten voor eigen rekening neemt.
Maar naar mijn mening kan wel van een curator worden gevergd dat hij in ieder
geval zoveel mogelijk verantwoording aflegt als mogelijk is gelet op de
middelen waarover de boedel beschikt.

5. Het economisch claimrecht op het schoolgebouw

In hoofdstuk 2 is aan de orde gekomen dat de gemeente op grond van de WPO,
WVO en de WEC verantwoordelijk is voor de huisvesting van een stichting die
openbaar, bekostigd bijzonder of speciaal primair en voortgezet onderwijs
geeft. Deze instructie aan de gemeenten is opgenomen in respectievelijk artikel
91 WPO, artikel 76b WVO en artikel 89 WEC.

De gemeenten geven meestal invulling aan hun verantwoordelijkheid om
scholen van huisvesting te voorzien door de stichting de eigendom van het

13. Vergelijk ABRvS 7 december 2011, AB 2012/126 met noot J.H.A. van der Grinten.
14. De suggestie van Van der Grinten in punt 5 van zijn annotatie van de in voetnoot 13

genoemde uitspraak van de Afdeling dat de terugvordering van de subsidie ontstaat ná
faillissementsdatum en op grond daarvan mogelijk niet in het faillissement kan worden
geverifieerd, is niet meer houdbaar op grond van rechtsoverweging 3.7.2 van het arrest van
de Hoge Raad van 19 april 2013, NJ 2013/291 (Koot Beheer / Tideman q.q.).
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schoolgebouw15 te verschaffen. Uit raadpleging van het kadaster zal de curator
dus kunnen blijken dat de gefailleerde stichting onbezwaard eigenaar is van het
schoolgebouw.

Met dat eigendomsrecht van de stichting is wel iets bijzonders aan de hand.
Vanwege de verantwoordelijkheid van de gemeente voor de huisvesting, komt
aan de gemeente een zogenaamd ‘economisch claimrecht’ toe op het school-
gebouw.

Dit economisch claimrecht van de gemeente is uitgewerkt in de WPO, WVO en
de WEC en komt erop neer dat de eigendom van het schoolgebouw eindigt als
dat niet meer gebruikt wordt voor het geven van onderwijs door de stichting dan
wel (bij bekostigde school voor bijzonder onderwijs) als de bekostiging eindigt.
Achtergrond van deze specifieke wettelijke regeling is de wens van de wetgever
om enerzijds de gemeenten te belasten met de verantwoordelijkheid om in de
huisvesting van scholen te voorzien, maar anderzijds ervoor te waken dat de
rechtspersonen die een school in stand houden hun vermogen ten laste van de
gemeente zouden kunnen vermeerderen.16

In een faillissement leidt uitoefening van het economisch claimrecht ertoe dat
een curator het, op het eerste gezicht vermoedelijk meest waardevolle activum,
uit de boedel ziet verdwijnen ten gunste van de gemeente. Het behoeft geen
betoog dat de curator en de overheid op dit punt tegenover elkaar kunnen
komen te staan. Gelet op de vermoedelijk geringe waarde van de overige activa
van de stichting, kan de uitwerking van het economisch claimrecht in het
faillissement het verschil betekenen tussen een uitkering aan de concurrente
crediteuren en een opheffing wegens de toestand van de boedel.

15. De eigendom van de stichting kan ook meer omvatten dan alleen het gebouw, bijvoorbeeld
het omliggende terrein met schoolplein. Ik spreek hier verder alleen over het schoolgebouw,
maar voor het terrein geldt niet iets anders.

16. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de Memorie van Toelichting op de Lager-onderwijswet 1920, 428
nr. 3 blz. 42 en 43: “Artikel 83 bevat de waarborgen, dat de bestemming van het gebouw
worde gehandhaafd en bepaalt, wat zal geschieden, indien het schoolgebouw als zoodanig
niet meer wordt gebruikt, of het aantal leerlingen tot een minimum is teruggeloopen.

Het vierde lid houdt het beginsel in, dat vervreemding niet is toegelaten. Eene
uitzondering behoort te worden gemaakt, indien de bedoeling is, de school naar een ander
kwartier te verplaatsen. Toch is zelfs eene dergelijke verplaatsing niet onvoorwaardelijk
toegelaten. Anders zoude de schoolvereeniging door verkoop van het met geld van de
gemeente gestichte gebouw en het optrekken van een veel kleiner gebouw elders zich kunnen
verrijken ten koste van de gemeente. Aan Gedeputeerde Staten is opgedragen tegen een en
ander te waken.”

Curator en overheden bij het faillissement van een school

169



Voor de vraag hoe het economisch claimrecht uitwerkt in een faillissement dient
in de eerste plaats naar de onderwijswetten gekeken te worden. De gebruikte
techniek in de WPO, WVO en WEC is identiek. Als de stichting en het college
van burgemeester en wethouders van de gemeente het eens zijn over dat en per
wanneer het schoolgebouw niet langer voor de school zal worden gebruikt of de
bekostiging eindigt, leggen zij dat vast in een akte. Door de inschrijving van
deze akte in de openbare registers verkrijgt de gemeente dan de eigendom van
het schoolgebouw.

Als er geen overeenstemming bestaat tussen de stichting en het college van
burgemeester en wethouders ten aanzien van de vraag of en per wanneer een
gebouw nog voor de school wordt gebruikt dan wel de bekostiging eindigt, is
sprake van een geschil dat ter beoordeling aan Gedeputeerde Staten van de
provincie kan worden voorgelegd. Gedeputeerde Staten beslist dan bij (be-
stuursrechtelijk) besluit omtrent het geschil. Een dergelijk besluit heeft uitslui-
tend betrekking op de vraag of zich daadwerkelijk de situatie voordoet dat het
bevoegd gezag blijvend heeft of zal hebben opgehouden het gebouw voor de
school te gebruiken dan wel dat de bekostiging is geëindigd. Als een dergelijk
besluit onherroepelijk wordt, heeft ook inschrijving daarvan tot gevolg dat de
gemeente de eigendom van het schoolgebouw verkrijgt. In alle gevallen dat de
gemeente van oordeel is dat het gebruik van het gebouw dan wel de bekostiging
is geëindigd, kan het college van burgemeesters en wethouders zich tot
Gedeputeerde Staten wenden met het verzoek een besluit te nemen.17

Bovendien bevatten de WPO, WVO en de WEC artikelen om ‘uitholling’ van
het economisch claimrecht te voorkomen. De WPO, WCO en WEC regelen dat
een gemeente steeds ook zoveel mogelijk de onbezwaarde eigendom van het
schoolgebouw kan verkrijgen. Deze wetten bevatten daarom een regeling dat
het vervreemden, bezwaren of verhuren van het schoolgebouw niet kan
plaatsvinden zonder toestemming van het college van burgemeester en wet-
houders.

De bepalingen met het verbod om het schoolgebouw zonder toestemming van
het college van burgemeester en wethouders te vervreemden in de WPO, WVO
en WEC richten zich steeds uitdrukkelijk tot de stichting (‘het bevoegd gezag’).
Deze wetten bevatten geen bepaling dat het schoolgebouw niet door een derde,
zoals bijvoorbeeld een beslaglegger, kan worden vervreemd. Ik zou echter
menen dat een beslaglegging op het schoolgebouw afstuit op artikelen 703 en
436 Rv omdat het schoolgebouw, in verband met de verantwoordelijkheid voor

17. ABRvS 4 juni 2014, uitspraak 201307614/1/A2, met name rechtsoverweging 3.1.
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de huisvesting van de gemeente, goederen zijn die bestemd zijn voor de
openbare dienst.18

Omdat het schoolgebouw op faillissementsdatum op naam staat van de
stichting, en de eigendomsovergang mitsdien het vermogen van de stichting
raakt, is de curator op grond van artikel 23 Fw bevoegd om de gefailleerde
stichting te vertegenwoordigen bij de gezamenlijke akte waarin verklaard wordt
dat en per wanneer de stichting ophoudt het gebouw als school te gebruiken of
de bekostiging eindigt. Voorts kan de curator bestuursrechtelijke rechtsmidde-
len aanwenden tegen een eventueel besluit van Gedeputeerde Staten.

De beide routes waarmee de gemeente de eigendom van het schoolgebouw kan
verkrijgen (akte en besluit Gedeputeerde Staten) hebben directe goederenrech-
telijke werking. In de openbare registers worden de akte of het besluit
ingeschreven en die inschrijving hebben op grond van de wet tot gevolg dat
de eigendom overgaat. Levering van het schoolgebouw met een notariële
leveringsakte behoeft dan ook niet plaats te vinden.

De WPO, WVO en de WEC bevatten daarmee naar mijn mening een bijzondere
vorm van eigendomsovergang die moet worden beschouwd als een “overige in
de wet (…) aangegeven wijze van rechtsverkrijging” zoals bedoeld in artikel
3:80 lid 3 BW.19

De Faillissementswet bevat geen bepaling die een overige in de wet aangegeven
wijze van eigendomsovergang onmogelijk maakt of verbiedt. Artikel 35 van de
Faillissementswet voorkomt immers slechts dat een onvoltooide juridische
levering alsnog plaatsvindt na faillissementsdatum. Een dergelijke levering is
alleen vereist bij de gewone overdracht in de zin van artikel 3:84 BW. Bij de
bijzondere eigendomsverkrijging op grond van de WPO, WVO en de WEC
vindt geen levering in de zin van artikel 3:84 BW plaats. Ik zie dan ook geen
strijd met de Faillissementswet.

De werking van het economisch claimrecht is daarmee enigszins vergelijkbaar
met het recht van reclame. Ook het recht van reclame is een “overige in de
wet (…) aangegeven wijze van rechtsverkrijging” zoals bedoeld in artikel 3:80
lid 3 BW.20 Het recht van reclame is eveneens een wettelijke regeling die

18. Daarvoor is niet vereist dat de goederen eigendom zijn van de overheid. Vergelijk L.P.
Broekveldt, aantekening 3 op artikel 436 Rv in de Groene Serie.

19. Idem Rechtbank Midden-Nederland 3 april 2013, ECLI:NL:RBMNE:2013:1661. Tegen dit
vonnis is overigens hoger beroep ingesteld waarop nog niet beslist is.

20. Zie Asser-Mijnssen-De Haan-Van Dam 3-I 2006, nummer 194.
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bewerkstelligt dat door een schriftelijke verklaring, zonder verdere juridische
leveringshandelingen zoals bedoeld in artikel 3:84 BW, een eigendom van de
gefailleerde uit de faillissementsboedel verdwijnt en met directe goederenrechte-
lijke werking overgaat naar de vorige eigenaar.

Ik meen derhalve dat het economisch claimrecht ook in faillissement met succes
kan worden uitgeoefend door een gemeente. Dat is op het eerste gezicht
wellicht wrang voor de faillissementscrediteuren, maar de vraag is of deze
crediteuren ooit gerekend hebben op verhaal op het schoolgebouw. Vanwege
het economisch claimrecht nemen accountants het schoolgebouw namelijk niet
op in de balans van de stichting.

Overigens komt het ook voor dat een gemeente afstand doet van het econo-
misch claimrecht dat haar op grond van de wet toekomt. Deze afstand kan
bijvoorbeeld worden gedaan in het kader van de zogenaamde ‘doordecentra-
lisatie’ zoals bedoeld in de artikelen 76v WVO, 111 WPO en 109 WEC. Bij
doordecentralisatie verkrijgt de stichting de (onbeperkte) eigendom van de
schoolgebouwen en wordt de stichting zelf verantwoordelijk voor de huis-
vesting in ruil voor een van de gemeente te ontvangen bedrag ter dekking van
de huisvestingskosten.21

De afstand kan worden vastgelegd in een eenzijdige verklaring van de
gemeente of overeenkomst tussen de gemeente en de stichting. Daaruit dient
te blijken dat de gemeente zich niet alleen verbindt te zijner tijd (namelijk als
het schoolgebouw niet meer wordt gebruikt door de stichting voor het geven
van onderwijs dan wel als de bekostiging van de stichting eindigt) geen beroep
meer te doen op de wettelijke bepalingen waarmee zij de eigendom kan
verkrijgen. Die afstand dient dan tevens te omvatten dat de gemeente zich
niet meer zal beroepen op het verbod om zonder toestemming van het college
van burgemeester en wethouders het schoolgebouw te vervreemden, te bezwa-
ren of te verhuren, althans dat deze toestemming op voorhand onbeperkt
verleend is.

21. Uit openbare stukken blijkt dat de gemeente Nijmegen met het schoolbestuur van Alliantie
Voortgezet Onderwijs dergelijke afspraken heeft gemaakt. Zie: http://www2.nijmegen.nl/
mmbase/attachments/1105818/Brief_van_het_College_B_W_van_25_januari_2011_over_-
Sluiten_overeenkomst_doordecentralisatie_mbt_Citadel_College.pdf.

Mr. J.H. van der Weide

172



6. Verdere complicaties ten aanzien van het economisch claimrecht

Een ingewikkelde, en daarmee interessante, rechtsvraag is nog wat het gevolg is
indien het schoolgebouw door de stichting is vervreemd of bezwaard zonder de
vereiste toestemming van het college van burgemeester en wethouders.

Op het eerste gezicht lijkt het duidelijk te zijn wat de sanctie is. De WPO, WVO
en WEC bepalen immers dat een dergelijke vervreemding of bezwaring nietig
is.22 Maar dat is in dit geval vermoedelijk niet doorslaggevend. Deze bepalin-
gen gaan namelijk terug tot voor de invoering van het nieuwe burgerlijk
wetboek in 1992 en pas bij de invoering van het nieuwe burgerlijk wetboek is
het onderscheid tussen vernietigbaarheid en nietigheid in de wet opgenomen.
De wetgever heeft bij de invoering overwogen dat waar oudere wetsbepalingen
nog van nietigheid spreken, deze wetten als gevolg van de invoering van het
nieuw burgerlijk wetboek niet aan de nieuwe terminologie zijn aangepast, maar
dat daaruit niet mag worden afgeleid dat toepassing van die artikelen in het
stelsel van de nieuwe wet noodzakelijkerwijze tot nietigheid zouden moeten
leiden.23

Dat de WPO, WVO en WEC nietigheid als sanctie noemen op overtreding van
het verbod op vervreemding of bezwaring zonder toestemming van het college
van burgemeester en wethouders, betekent dus nog niet dat overtreding tot
nietigheid in de zin van het nieuwe burgerlijk wetboek leidt. Het antwoord op
de vraag of sprake is van nietigheid of vernietigbaarheid zal moeten worden
beoordeeld aan de hand van 3:40 lid 2 BW.

Op grond van artikel 3:40 lid 2 BW geldt dat strijd met een dwingende
wetsbepaling in beginsel leidt tot nietigheid van de rechtshandeling, maar
daarop bestaan twee uitzonderingen. Ten eerste is sprake van vernietigbaarheid
indien de bepaling uitsluitend strekt ter bescherming van één der partijen bij een
meerzijdige rechtshandeling. Ten tweede bepaalt artikel 3:40 lid 2 BW in het
slot dat alsnog uit de strekking van de bepaling weer een ander gevolg kan
voortvloeien.

Overtreding van het toestemmingsvereiste leidt derhalve tot vernietigbaarheid
indien geoordeeld moet worden dat sprake is van een bepaling die uitsluitend
strekt ter bescherming van één der partijen bij een meerzijdige rechtshandeling.

22. Zie voor vervreemding en bezwaring de artikelen 106 WPO, 76q WVO en 104 WEC en
voor verhuren de artikelen 108 WPO, 76s WVO en 106 WEC.

23. Zie Memorie van Toelichting invoering boeken 3, 5 en 6 p. 381 en Asser/Hartkamp &
Sieburgh 6-III 2014, nummer 321 en 609.
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Bij de meerzijdige rechtshandeling van de vervreemding of de bezwaring van
een schoolgebouw zelf zal de gemeente niet rechtstreeks partij zijn. Toch heeft
de gemeente in verband met het economisch claimrecht een betrokkenheid bij
de rechtshandeling. De gemeente is vanwege het economisch claimrecht
immers een door de wet erkende toekomstige eigenaar van het schoolgebouw
en de stichting heeft, als keerzijde daarvan, slechts een eigendom met een
beperking. Wellicht zou daarom toch betoogd kunnen worden dat de gemeente
vanwege haar juridische positie tot het schoolgebouw partij is in de zin van
artikel 3:40 lid 2 BW bij de rechtshandeling tot vervreemding of bezwaring. Dat
het toestemmingsvereiste dient ter bescherming van de gemeente, lijkt evident.

Maar ook als die redenering niet kan worden aanvaard, zou ik menen dat op
goede gronden betoogd kan worden dat sprake is van een vernietigbaarheid van
de rechtshandeling in strijd met het toestemmingsvereiste vanwege de strekking
van de bepalingen in de WPO, de WVO en de WEC.

Die bepalingen beogen uitsluitend het belang van de gemeente te beschermen
tegen ‘uitholling’ van het economisch claimrecht op het schoolgebouw. Dat
blijkt uit het feit dat als de gemeente toestemming geeft, en waarom zou dat niet
ook achteraf kunnen, er sprake is van een rechtsgeldige vervreemding of een
bezwaring. En verder kan de gemeente, bijvoorbeeld in het kader van door-
decentralisatie, afstand doen van het economisch claimrecht met daarbij de
toestemmingsvereisten die het economisch claimrecht voor de gemeente tegen
uitholling beschermen. Uit de strekking van de wet blijkt dus dat deze
uitsluitend de gemeente beschermt. Maar ook blijkt uit de strekking van de
wet dat steeds uitsluitend de gemeente het in haar macht heeft om een
rechtshandeling tot vervreemding of bezwaring geldig te laten zijn of niet.
Betoogd zou kunnen worden dat daarmee een vernietigbaarheid, die alleen aan
de gemeente toekomt en waarop de gemeente een beroep moet doen, meer
correspondeert. Het gevolg daarvan zou zijn dat een curator zich niet op een
vermeend ontbreken van de vereiste toestemming voor een vervreemding of
bezwaring van het schoolgebouw kan beroepen.

7. Tot slot

Bij het faillissement van een school komt een curator de overheid in verschil-
lende hoedanigheden tegen. De overheid kan als politiek verantwoordelijke
voor een voldoende aanbod van onderwijs en vanwege de zorg voor de
leerlingen, behoefte hebben aan een tijdelijke voortzetting van de gefailleerde
school om een soepele overgang voor de leerlingen naar een andere school
mogelijk te maken.

Mr. J.H. van der Weide
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Bovendien is de overheid toezichthouder op de kwaliteit van het onderwijs en
subsidieverstrekker aan wie verantwoording verschuldigd is omtrent de beste-
ding van de subsidie.

Tot slot heeft de overheid de gefailleerde van de benodigde huisvesting
voorzien en heeft de overheid een economisch claimrecht op het schoolgebouw.

Bij de kwaliteit van het onderwijs (gedurende een voortzettingsperiode) en de
afwikkeling van de verkregen subsidie, verwacht ik niet dat een curator
tegenover overheden zal hoeven komen te staan.

Het economisch claimrecht van de overheid (gemeente) op het schoolgebouw
zal curatoren naar mijn verwachting wel enigszins tegen de haren instrijken.
Mijn verwachting is echter dat het economisch claimrecht op het schoolgebouw
ook in faillissement standhoudt. Dat betekent dat het schoolgebouw, hoewel het
op faillissementsdatum in beginsel onbezwaard eigendom van de gefailleerde
is, geen bate voor de boedel zal opleveren en in eigendom terug zal overgaan
naar de gemeente.

Daarmee is nog niet het laatste woord gezegd over de precieze werking van het
economisch claimrecht. Er zijn immers nog rechtsvragen rond de civiele
duiding van het economisch claimrecht die op dit moment nog niet beantwoord
zijn.

Curator en overheden bij het faillissement van een school

175





Actualiteiten belastingen

MR. A.J. TEKSTRA1

1. Inleiding

Mij is gevraagd in deze bundel aandacht te besteden aan de actualiteiten op het
gebied van de belastingen, uiteraard gerelateerd aan het insolventierecht. Aan
dat verzoek voldoe ik met plezier. Enerzijds is het een goed vooruitzicht om
weer in de fraai uitgevoerde Insolad-bundel te mogen publiceren, in de
wetenschap dat dit jaarlijkse boekwerk over het algemeen nauwgezet wordt
geraadpleegd door de insolventiejuristen. Anderzijds valt er het nodige aan
actualiteiten in het fiscale insolventierecht te melden. Het blijft een terrein dat
zich steeds wijzigt en daarmee voortdurend nieuwe inzichten en uitdagingen
biedt. De onderwerpen die worden besproken zijn van uiteenlopende aard.
Begonnen wordt met een bespreking van de situatie waarin de fiscus het
faillissement van een belastingschuldige vennootschap aanvraagt. De actualiteit
die zich daarbij voordoet, is dat in toenemende mate het verweer wordt gevoerd
dat de fiscus beter kan aansturen op een ontbinding van de vennootschap buiten
faillissement. Dit volgt namelijk uit de beleidsregels van de fiscus, zoals
neergelegd in de Leidraad Invordering 2008. Een onderwerp dat eveneens in
de belangstelling staat, betreft de kwalificatie van een belastingschuld in
faillissement naar aanleiding van het arrest Koot Beheer/Tideman q.q., waarin
de Hoge Raad het toedoencriterium voor boedelschulden heeft verlaten. De
Hoge Raad gaat in het arrest niet specifiek in op de status van belasting-
schulden. Inmiddels is daar in de literatuur een en ander over opgemerkt. De
huidige stand van zaken zal worden beschreven.

De btw vormt in het fiscale insolventierecht een belangrijke belastingsoort. De
curator zal in elk faillissement met de btw te maken krijgen.2 Actueel is het
onderwerp van de boedelbijdrage en de btw, aangezien de fiscus heeft
aangegeven dat de boedelbijdrage niet meer vrij is van btw. In dit verband

1. De auteur is advocaat en fiscalist en werkzaam bij Blauw Tekstra Uding Advocaten te
Amsterdam.

2. De toepassing van de art. 29 lid 1 en lid 2 Wet OB - bij de meeste curatoren zeer bekend -
komt in deze bijdrage slechts zijdelings aan bod in paragraaf 10 bij de fiscale lessen uit de
crisis. Over de toepassing van deze bepalingen zijn geen specifieke nieuwe ontwikkelingen
te melden, anders dan dat de fiscus er vaak lang over doet om een art. 29 lid 1 Wet OB
teruggaaf te doen aan de gedupeerde crediteuren bij een faillissement van hun debiteur.
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speelt verder de mogelijkheid dat de curator wordt geconfronteerd met de
mogelijkheid dat de failliet weliswaar een ondernemer is, maar vrijgestelde
prestaties verricht (zie paragraaf 4 voor nadere voorbeelden). Deze btw-
vrijstelling kan belangrijke gevolgen hebben voor de afwikkeling van het
faillissement. In dit verband komen eveneens de onderwerpen btw-aftrek bij
leegstand van een bedrijfspand en de herzienings-btw aan de orde. Het
onderwerp van de btw-verlegging bij insolventie(uit)verkopen lijkt zich redelijk
te hebben uitgekristalliseerd, maar met name door het arrest Feenstra q.q./ING,
dat kan worden gezien als een vervolg op het arrest ING/Hielkema q.q.,
ontstaan weer nieuwe – door de Hoge Raad gesanctioneerde – mogelijkheden
voor pandhouders om zich op de btw te verhalen conform het Rentekas-arrest.
In geval van een verkoop van de activa door de curator in het kader van een
doorstart van een geheel of gedeelte van de onderneming van de failliet, zal
vrijwel altijd art. 37d Wet OB van toepassing zijn, zodat er geen btw over de
transactie in rekening wordt gebracht. De rechtspraak van de Hoge Raad kent
echter inmiddels enkele uitzonderingen, die in de praktijk nog wel eens over het
hoofd worden gezien. Deze rechtspraak passeert de revue.

De curator wordt in toenemende mate met materieel belastingrecht geconfron-
teerd. Hij of zij zal daar goed op bedacht moeten zijn, om namens de boedel
geen kleerscheuren op te lopen. Er zullen enkele voorbeelden worden bespro-
ken. Het onderwerp bodemrecht kan eigenlijk niet ontbreken, omdat daarover
altijd wel weer nieuws valt te melden. Onder het kopje bodemrechtperikelen
zullen de nieuwe ontwikkelingen uit de doeken worden gedaan. De curator
wordt met enige regelmaat geconfronteerd met fiscale verrekeningsgevallen
tijdens het faillissement. Op zichzelf is dit onderwerp op dit moment redelijk te
overzien.3 Niettemin dienen zich van tijd tot tijd toch weer interessante nieuwe
verrekeningssituaties aan. Een recent voorbeeld vormt het arrest van de Hoge
Raad inzake Productschap Vee en Vlees/Van der Molen q.q. Weliswaar handelt
dat arrest niet over belastingheffing maar over de heffing door een Product-
schap en de daaraan gerelateerde verrekeningsmogelijkheden bij faillissement,
maar het arrest lijkt ook van toepassing op de fiscaliteit.

Nu de economische crisis in belangrijke mate achter de rug lijkt te zijn, is het
nuttig eens te bekijken welke fiscale lessen er uit de crisis kunnen worden
getrokken. Daarbij valt de aandacht op de vraag hoeveel de crisis de schatkist
heeft gekost aan gederfde fiscale inkomsten vanwege faillissementen en hoe bij
een volgende crisis kan worden bereikt dat de schatkist minder belasting-
vorderingen moet afschrijven omdat zij oninbaar zijn. Twee onderwerpen zijn

3. Zie mijn dissertatie Verrekening door de fiscus, Kluwer 2011, Serie Onderneming en Recht,
Deel 62, met name hoofdstuk 6.
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met name interessant: het uitstelbeleid van de fiscus en het voor de btw in
Nederland geldende factuurstelsel, met de daaraan gekoppelde 29 lid 2 Wet
OB-schuld op het moment dat de facturen niet worden betaald. Merkwaardig is
dat van de zijde van de fiscus weinig animo lijkt te bestaan om deze
onderwerpen eens goed te (laten) evalueren, om daar lessen uit te kunnen
trekken. Men is kennelijk zo overtuigd van de juistheid van het eigen handelen,
dat iedere poging om er via fact finding achter te komen wat de voors en tegens
zijn van het uitstelbeleid en hoe het precies zit met de 29 lid 2-claim, in de kiem
wordt gesmoord. Gelukkig heeft de nieuwe Staatssecretaris van Financiën
Wiebes aangekondigd dit onderwerp nader te zullen bestuderen naar aanleiding
van een onderzoek over de zogenoemde tax gap door het CBS. Hoewel dit een
onderwerp betreft van vooral macro-economische aard, wil ik er aan het einde
van mijn bijdrage toch aandacht aan besteden, aangezien het een onderwerp is
dat de curator in een faillissement ‘aan den lijve’ meemaakt. Curatoren hebben
daarover vaak een eigen mening gevormd, er veelal op duidend dat zij vinden
dat de fiscus zich ten aanzien van de inmiddels failliete onderneming weinig
pro-actief heeft opgesteld en opstelt. Dit in tegenstelling tot de financiers van de
onderneming. Ik eindig deze bijdrage met enige varia die verband houden met
de fraudebestrijding in de fiscaliteit, de verjaring van een vordering uit
onrechtmatige daad door de fiscus/ontvanger, de fiscale aspecten van het
voorstel voor een dwangakkoord buiten faillissement en maak nog enkele
slotopmerkingen.

2. Faillissementsaanvraag door de fiscus of ontbinding van de
vennootschap?

Zoals bekend, vraagt de fiscus regelmatig het faillissement van een insolvabele
belastingschuldige aan. Sinds 1990 is deze bevoegdheid aan de fiscus toege-
kend, door de invoering via de Iw 1990 van het open systeem van invordering
(thans neergelegd in art. 4:124 Awb). De aanvraag van de fiscus moet voldoen
aan de vereisten die gelden voor iedere andere crediteur, waaronder het
pluraliteitsvereiste, zo lang dat nog niet is afgeschaft zoals INSOLAD heeft
voorgesteld.4 Onder de faillissementsaanvragen van de fiscus bevinden zich
ook verzoeken ten aanzien van een belastingschuldige zonder activa. Curatoren
zitten uiteraard niet te wachten op dergelijke faillissementen met op voorhand al
een lege boedel. Sommige rechters, waaronder met name de rechtbanken te Den

4. Met Ilan Spinath als groot pleitbezorger. Zie zijn noot bij HR 17 januari 2014, JOR 2014/
214, die hij als volgt opent: “Opnieuw een arrest dat de onwenselijkheid van handhaving van
het pluraliteitsvereiste aantoont.” Bij mij is enige twijfel of dit vereiste wel moet vervallen.
Het faillissement is bedoeld als collectieve procedure, dus ten behoeve van meerdere
crediteuren.
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Haag5 en Rotterdam,6 menen dat de fiscus onvoldoende belang heeft bij een
dergelijk faillissement, dan wel dat een zodanige aanvraag misbruik van recht
oplevert. De rechtbank te Rotterdam is nog een stap verder gegaan en heeft in
een vonnis van 20 maart 20147 een eigen aanvraag door de schuldenaar
afgewezen wegens misbruik van recht. Volgens de rechtbank had de vennoot-
schap moeten worden ontbonden en zij zou dan wegens gebrek aan baten
hebben opgehouden te bestaan. Er valt op zich wel wat te zeggen voor de
redenering dat bij een vennootschap die slechts schulden en geen baten heeft,
een ontbinding meer voor de hand ligt dan een faillissement. In die situatie
levert een faillissement slechts onnodige maatschappelijke kosten op, die niet
zijn te verhalen op de lege failliete boedel. Het mag hier uiteraard niet gaan om
vennootschappen waarvan de activa op onregelmatige wijze zijn verdwenen. In
dat geval zou er normaal gesproken wel een faillissement moeten volgen om via
de curator onderzoek te laten verrichten naar deze onregelmatigheden en zo
veel mogelijk de boedel te laten ‘reconstrueren’, ervan uitgaande dat daarvoor
inderdaad financiële middelen beschikbaar zijn.

Bij de faillissementsaanvraag door de ontvanger van een lege vennootschap doet
zich een bijzondere omstandigheid voor. De Leidraad Invordering 2008 schrijft
namelijk expliciet voor dat de ontvanger bij een lege, inactieve rechtspersoon niet
aanstuurt op een faillissement maar op een ontbinding. Deze regeling is terug te
vinden in art. 73.4.2 Leidraad Invordering 2008. Die luidt als volgt: “Als sprake is
van een rechtspersoon die geen activiteiten uitoefent, en bovendien bekend is dat
geen baten aanwezig zijn, dan wordt de voorkeur gegeven aan het treffen van
maatregelen die moeten leiden tot ontbinding van die rechtspersoon boven het
aanvragen van het faillissement van die rechtspersoon.” In de voorganger van
deze regeling in de Leidraad Invordering 1990 (art. 3, par 3 lid 1) werd verwezen
naar de ontbindingsprocedure door de Kamer van Koophandel ex art. 19a lid 1

5. Zie het overzicht van de Haagse rechtspraak in Wessels, Insolventierecht Deel I, Kluwer
2012, p. 159, waaronder eveneens rechtbank Den Haag 3 augustus 2005, JOR 2006/191,
Tekstra. Ook de rechtbank te Amsterdam heeft deze lijn al eens gevolgd in een uitspraak van
8 november 2011, ECLI:NL:RBAMS:2011:BV8873. De meeste andere gerechten staan niet
open voor een dergelijke redenering. Zie bijvoorbeeld rechtbank Noord-Nederland 1 mei
2014, NJF 2014/287, inzake een verzet door de curator met de stelling dat de BV de weg van
ontbinding had moeten volgen. Volgens de rechtbank kan een verzet alleen worden gegrond
op de stelling dat de toestand van te hebben opgehouden te betalen niet (meer) bestaat.

6. Zie voor een overzicht van de Rotterdamse uitspraken op dit punt de annotatie van Beckers
bij het hierna te bespreken vonnis van de rechtbank te Rotterdam van 20 maart 2014, JOR
2014/195, onder nr. 2.

7. JOR 2014/195, J.H.L. Beckers, RI 2014/66. In dezelfde zin rechtbank Rotterdam 21 maart
2014, RI 2014/66, NJF 2014/288.
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BW.8 Daartoe is de regeling echter niet beperkt. Het kan ook gaan om een
ontbinding door de aandeelhouder van de schuldenaar, waar de fiscus met diens
‘drukmiddelen’ op kan aansturen. Naar mijn mening geeft deze beleidsregel voor
de ontvanger de faillissementsrechter voldoende houvast om kritisch te kijken
naar een faillissementsaanvraag door de ontvanger van een belastingschuldige
rechtspersoon zonder activiteiten en activa. De ontvanger zou dan moeten
aantonen dat en waarom de weg van de ontbinding buiten faillissement niet tot
de mogelijkheden behoort. Kan de ontvanger dit niet aantonen, dan zou de rechter
de faillissementsaanvraag moeten afwijzen. Overweegt de rechtbank om de
aanvraag van de ontvanger toch toe te wijzen, dan ligt het in de rede dat de
rechtbank de ontvanger vraagt in te staan voor de te verwachten kosten van de
faillissementsafwikkeling.9 Verder dient de faillissementsrechter wat mij betreft
uit zichzelf te onderzoeken of de ontvanger voor de aanvraag de vereiste
toestemming van het Ministerie van Financiën heeft ontvangen.10

3. De belastingschuld in faillissement na Koot Beheer/Tideman q.q.

Het arrest Koot Beheer/Tideman q.q. mag voor de insolventiewereld met recht
worden aangeduid als een landmark decision. De Hoge Raad heeft in dit arrest
geprobeerd paal en perk te stellen aan het aantal boedelschulden in faillisse-
ment, meer in het bijzonder door het toedoencriterium te verlaten. Daarmee zijn
zeker niet alle problemen rondom de kwalificatie van schulden/vorderingen in
faillissement opgelost. Sterker nog, door de overwegingen van de Hoge Raad is
weer een nieuwe categorie vorderingen ontstaan, als faillissementsvorderingen,
die de gemoederen danig bezig houden. De Hoge Raad geeft aan dat
vorderingen die voortvloeien uit een reeds ten tijde van de faillietverklaring
bestaande rechtsverhouding met de schuldenaar en die geen boedelschuld
opleveren in één van de drie door de Hoge Raad aangeduide categorieën,
faillissementsvorderingen vormen ook als ze pas tijdens het faillissement

8. De Kamer van Koophandel is hier inmiddels vrij actief in geworden: wekelijks kunnen er in
landelijke dagbladen aankondigingen van ontbindingen worden aangetroffen waarbij het
gaat om tientallen rechtspersonen. Dit lijkt op zich een nuttige route voor het opruimen van
lege en inactieve rechtspersonen, in plaats van een faillissementsafwikkeling op kosten van
de curator en diens kantoor, behoudens natuurlijk de misbruikgevallen. Het blijkt dat de
Kamer van Koophandel over gaat tot deze ‘ambtshalve ontbinding’ nadat de belastingdienst
een melding heeft gedaan dat wat de fiscus betreft aan de voorwaarden van art. 2:19a BW is
voldaan. Een interessant gegeven, want dit betekent dat de fiscus hier zelf sturing aan kan
geven in lijn met art. 73.4.2 van de Leidraad.

9. Zie rechtbank Den Haag 3 augustus 2005, JOR 2006/191, Tekstra.
10. Zie hof Arnhem 12 maart 2012, JOR 2013/373, Tekstra.
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ontstaan. Dit lijkt een zeer ruime restcategorie te worden.11 Interessant is verder
dat de Raad van State in de zaak tussen De Groot q.q. en het Waterschap Hunze
en Aa’s inmiddels expliciet de boedelschuldencriteria van de Hoge Raad heeft
overgenomen.12 Tijdens faillissement ontstond er brand in het pand van de
failliet. Het bluswater stroomde in het oppervlaktewater, met verontreiniging als
gevolg. Er werd vervolgens door het Waterschap een last onder dwangsom
opgelegd aan de curator strekkende tot ongedaan making van de verontreini-
ging met verhaal van de kosten op de curator. De Raad van State is van oordeel
dat sprake is van een boedelschuld omdat de verplichting een gevolg is van een
handelen van de curator in strijd met een door hem in zijn hoedanigheid na te
leven verbintenis of verplichting. De toepassing van bestuursdwang en een
eventueel verhaal van de kosten daarvan zijn het gevolg van het handelen of
nalaten van de curator in strijd met de uit hoofde van zijn hoedanigheid als
curator op hem rustende verplichting om de Waterwet na te leven, “althans
handelen of nalaten dat aan hem in zijn hoedanigheid van curator kan worden
toegerekend”. Vooral met de als citaat opgenomen toevoeging, inhoudende een
kennelijk ruim bedoeld toerekeningcriterium, rekt de Raad van State het Koot
Beheer/Tideman q.q. uitgangspunt aardig op.

Helaas besteedt de Hoge Raad in het arrest Koot Beheer/Tideman q.q. geen
(enkele) aandacht aan de status van fiscale schulden in faillissement, terwijl dat
een onderwerp is dat vaak tot discussie aanleiding geeft tussen de bij een
faillissementsafwikkeling betrokken partijen. Het gevolg hiervan is dat de
fiscale schuld in faillissement in een soort niemandsland terecht is gekomen.13

Vetter heeft in het Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht een moedige poging
ondernomen dit niemandsland in kaart te brengen (inderdaad, de curator moet
eigenlijk dergelijke fiscale tijdschriften ook tot zich gaan nemen…).14 Hij gaat
in zijn artikel met name in op de in de praktijk spelende vraag wat de gevolgen
zijn van de verkoop van faillissementsactief door de curator voor de vennoot-
schapsbelasting en de omzetbelasting.15 Concreet doen zich dan de vragen
voor: a. als het actief met winst wordt verkocht en er daardoor in het betreffende

11. Zie voor kritiek op deze restcategorie met name J.J. van Hees, ‘Verifieerbare vorderingen en
ander ongerief’, FIP 2014/2, p. 63-65.

12. Raad van State 23 juli 2014, ECLI:NL:RVS:2014:2718.
13. Zie eveneens mijn artikel ‘Drie soorten boedelschulden in faillissement’, FIP 2013/4,

p. 129-130.
14. J.J. Vetter, ‘Koot Beheer/Tideman qq: mogelijke gevolgen voor de kwalificaties van

belastingschulden in faillissement’, Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht 2014/4,
p. 23-25.

15. A. van Hees heeft in een artikel in TvI 2014/28 gesteld dat ten onrechte wel wordt beweerd
(o.a. door schrijver dezes) dat het uitsluitend aan de civiele rechter zou zijn voorbehouden te
beslissen of een verplichting in faillissement wel of niet een boedelverplichting oplevert. !
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boekjaar een Vpb-schuld ontstaat, is die schuld nog wel een boedelschuld? b.
als bij de levering van actief omzetbelasting verschuldigd is, vormt die dan een
boedelschuld? Ten aanzien van de eerste vraag wijst Vetter er terecht op dat in
de meeste faillissementen de failliete vennootschap over voldoende fiscaal
compensabele verliezen (carry forward) zal beschikken om een eventuele
fiscale winst op te vangen. Mocht dat niet zo zijn, dan lijkt de fiscale belastbare
winst bij verkoop geen boedelschuld op te leveren. Voor de tweede vraag geldt
ook als praktisch gegeven dat de vraag in de praktijk niet vaak concreet aan de
orde zal zijn, in dit geval omdat de btw veelal zal zijn verlegd via de
verleggingsregeling van art. 24ba lid 1 sub d Uitvoeringsbesluit omzetbelasting
1968. Vetter gaat er vanuit dat een eventuele btw-schuld die hier uit voortvloeit,
dus buiten een verleggingsgeval, ‘willens en wetens’ door de curator is
aangegaan en daarom een boedelschuld oplevert. Een ander geval houdt
verband met de btw-herziening. Is met aftrek van btw een onroerend of roerend
bedrijfsmiddel aangeschaft, dan worden deze bedrijfsmiddelen nog enige tijd
voor de btw ‘gevolgd’. Voor onroerende bedrijfsmiddelen is die periode tien
jaar en voor roerende bedrijfsmiddelen vijf. Wordt deze zaak binnen die termijn
verkocht, dan kan er een btw-claim volgen ter hoogte van de restant-termijn.
Vetter gaat er in zijn artikel mijns inziens terecht vanuit dat deze btw-schuld
geen boedelschuld oplevert,16 om er verderop in zijn artikel op te wijzen17 dat
de schuld waarschijnlijk een faillissementsvordering oplevert, gezien
het daarvoor door de Hoge Raad aangelegde criterium in Koot Beheer/Tideman
q.q. (vorderingen die voortvloeien uit een reeds ten tijde van de faillietverkla-
ring bestaande rechtsverhouding met de gefailleerde).18 Zie voor methoden

Hij schrijft onder meer: “Degenen die dit beweren, zien er echter aan voorbij dat de vraag
op wie een bepaalde verplichting rust, uitsluitend door de daartoe bevoegde rechter kan
worden beantwoord. In het belastingrecht is dat in beginsel de belastingrechter (…)” Het
lijkt mij inderdaad logisch dat de fiscale rechter op grond van de fiscale heffingswetten moet
vaststellen of er belasting verschuldigd is, alleen vervolgens bepaalt de civiele rechter in een
faillissement of die schuld de boedel al dan niet raakt en dat is de vraag waar het om draait.
Ook De Ranitz q.q./Ontvanger, het arrest waar het allemaal mee begon, ging over een fiscale
claim en is aan de civiele rechter voorgelegd.

16. Vetter, t.a.p., p. 24, linksonder en rechtsboven.
17. Vetter, t.a.p. p. 25, onder 3.4.
18. Wat opvalt is dat de Leidraad Invordering 2008 op dit punt sterk verouderd is. De fiscus

heeft Koot Beheer/Tideman q.q. nog niet goed tot zich laten doordringen. Nu staat in
art. 19.2.1: “Belastingschulden ontstaan vanaf de datum van het faillissement zijn niet
verifieerbaar en moeten eventueel als boedelschuld worden aangemeld.” In diezelfde
bepaling stond een regeling voor het indienen van bestuurlijke/fiscale boetes in een
faillissement. Die hield in dat deze kon worden aangemeld bij de curator als de dagtekening
vóór het faillissement lag, bij dagtekening erna kon de boete niet meer worden aangemeld
ook als die betrekking had op een situatie vóór faillissement. Deze bepaling is per 1 juli
2014 uit de Leidraad geschrapt, kennelijk omdat de ontvangers zich (toch) er niet aan
hielden; zie voor kritisch commentaar daar op V-N 2014/35.18, p. 97.
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voor de curator om deze herzieningsclaim uit het faillissement te houden:
paragraaf 6, laatste deel, van deze bijdrage.

Vetter pleit ervoor de loonbelastingschuld voor loon betaald in verband met de
opzegtermijn en/of voor arbeid na de faillissementsdatum naar analogie met art.
40 Fw aan te duiden als boedelschuld, maar uit daar ook enige twijfel over. Mij
lijkt dat de loonbelasting voor het loon over de opzegtermijn wel rechtstreeks
als loonbestanddeel onder art. 40 Fw is te brengen, als vallende onder het
begrip brutoloon. Art. 40 lid 2 F lijkt zich niet te beperken tot het nettoloon.
Zoals Vetter terecht opmerkt, neemt veelal het UWV deze loonverplichtingen
over en wordt ook de rechtstreeks door het UWV afgedragen (en fictief
ingehouden) loonbelasting bij de curator als boedelschuld ingediend, beter
gezegd als vordering die een boedelschuld oplevert. Vetter komt niet helemaal
uit het geval waarin de curator de onderneming voortzet en daardoor loonbe-
lastingschulden en eventueel zelfs Vpb-schulden ontstaan (de curator maakt
winst!). Ik zou menen dat deze schulden boedelschulden op grond van de wet
opleveren, dus categorie 1 uit Koot Beheer/Tideman q.q.. Uit art. 98 Fw en de
bijbehorende parlementaire toelichting volgt dat de kosten van de voortzetting
van een failliete onderneming door de curator (met machtiging van de RC)
boedelschulden opleveren.19 Kortom, veel onduidelijkheid over dit onderwerp,
zodat verwacht mag worden dat er nog wel een fiscale vervolgvraag bij de
Hoge Raad terecht zal komen.20

4. De boedelbijdrage en btw, inclusief verwante btw-kwesties

De insolventiepraktijk werd in het voorjaar van 2014 overvallen met het bericht
dat de belastingdienst van mening is dat de in een faillissement door de curator
in rekening te brengen boedelbijdrage niet meer buien de btw valt. De gang van
zaken is merkwaardig.21 Al sinds 1982 gold een Besluit waarin de Staats-
secretaris van Financiën aangaf dat de boedelbijdrage niet kon worden gezien
als een vergoeding voor een door de curator (aan de separatist) geleverde
prestatie.22 De Staatssecretaris verwoordde het aldus dat de boedelbijdrage
moet worden beschouwd als een “aandeel in de kosten van het faillissement”.

19. Zie verder mijn noot bij het arrest Ontvanger/den Besten, HR 11 april 2014, JOR 2014/185,
onder nr. 2.

20. Als de literatuur op dit punt een grote verdeeldheid zou laten zien – wat tot nu toe nog niet
het geval is – zou in een dergelijke procedure, die zich bij de civiele rechter zal afspelen,
door de rechter in eerste aanleg meteen een prejudiciële vraag aan de Hoge Raad kunnen
worden gesteld, dat scheelt enkele jaren procederen.

21. Zie voor verdere achtergronden: Tekstra, ‘Is de boedelbijdrage niet meer vrij van btw?, FIP
2014/4, p. 140-142.

22. Besluit van 18 januari 1982, nr. 281-18065, BTW-66.
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Zonder dat de buitenwacht het door had, is dit Besluit in 2009 ingetrokken,
omdat het was verouderd.23 Dit leidde echter niet tot een nieuw beleid van de
zijde van de fiscus: de boedelbijdrage bleef vrij van btw. In 2014 werd een
tweetal gevallen aan de kennisgroep omzetbelasting algemeen van de belas-
tingdienst voorgelegd. Het ene geval, aangeduid als Casus I betrof een naar het
lijkt bijzondere kwestie. Daarin werd aan curatoren van een vastgoedfonds
(TCN) door de bank als hypotheekhouder op het vastgoed een boedelbijdrage
beschikbaar gesteld van € 4 miljoen. Het andere geval – Casus II – betrof een
gangbaar geval waarin de curator actief op zoek gaat naar een koper voor een
pand uit de boedel en een boedelbijdrage ontvangt van de hypotheekhouder. Bij
wege van ‘bindend advies’ stelde de kennisgroep vast dat in dit soort gevallen
de boedelbijdrage moet worden gezien als een vergoeding voor een belaste
prestatie, zodat daarover btw in rekening moet worden gebracht. De reden
hiervoor is volgens de kennisgroep dat het Besluit uit 1982 is ingetrokken.

De vraag deed zich voor wat de fiscus nu zou gaan doen met dit interne advies.
Ik heb betoogd dat de fiscus een beleidsbesluit zou moeten nemen, conform de
regeling van paragraaf 2 van het Besluit Fiscaal Bestuursrecht en met
inachtneming van de voorschriften voor beleidsregels in de Algemene wet
bestuursrecht (‘Awb’), dit na voorafgaand overleg met de belanghebbende
organisaties zoals Recofa, INSOLAD, NVB, NVL etc.24 De belastingdienst
koos ervoor te volstaan met een brief, gericht aan “Alle faillissementscura-
toren”, die werd verstuurd naar INSOLAD. Daarmee bereikte de brief slechts
een deel van de faillissementscuratoren, want lang niet alle curatoren zijn lid
van deze illustere Vereniging. Aan andere betrokken partijen, zoals de finan-
ciers, leasemaatschappijen e.d. werd in het geheel geen mededeling gedaan van
het nieuwe standpunt. Dat terwijl de Awb in art. 3:42 lid 1 bepaalt dat
beleidsregels bekend moeten worden gemaakt door kennisgeving daarvan in
de Staatscourant. Verder volgt uit de regels van de Awb dat een bestuursorgaan
bij het nemen van een beleidsbesluit de rechtstreeks bij het besluit betrokken
belangen belang dient af te wegen en dient te toetsen of het voldoet aan het
evenredigheidsbeginsel (zie art. 3:4 Awb). Een dergelijke toetsing heeft
kennelijk niet plaatsgevonden en er heeft evenmin een deugdelijke publicatie
van het ‘nieuwe beleid’ omtrent de boedelbijdrage plaats gevonden. In de brief
van 20 juni 2014 van de belastingdienst, zoals via INSOLAD verspreid, wordt
(voor het eerst) gepoogd een motivering te geven voor dit nieuwe standpunt/
beleid van de fiscus:

23. Zie Besluit van 14 juli 2009, CPP2008/137M, Staatscourant 2009, 11140).
24. Zie FIP 2014/4, p. 141 en 142.
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“Er worden werkzaamheden verricht tegen vergoeding en er is dus sprake
van een economische prestatie. Omdat de curator werkt namens de failliet,
worden ook de werkzaamheden voor de separatisten verricht namens de
failliet. De boedelbijdrage vormt dus een vergoeding voor werkzaamheden
die namens de failliet zijn verricht. De vergoeding vindt zijn oorsprong in
werkzaamheden die de curator primair niet voor de failliete boedel verricht
maar voor de separatist en/of de leverancier van het eigendomsvoorbehoud.
De vergoeding is daarmee de tegenprestatie voor de door hen ontvangen
diensten. De failliet stelt als het ware uren van zijn curator ter beschikking
aan de separatisten.”

Op zijn weblog schrijft Bob Wessels in reactie op deze passages dat het
insolventierecht hier “kreunt en steunt”.25 Het is inderdaad zo dat de taak en
positie van de curator in deze omschrijving door de belastingdienst geweld
wordt aangedaan. De curator opereert allerminst namens de failliet, laat staan
dat de failliet de curator zou ‘uitlenen’ aan de separatisten. De constructie die de
belastingdienst wil toepassen, kan insolventierechtelijk niet door de beugel.26

Ik krijg de indruk dat de omschrijving door de Staatssecretaris in het Besluit uit
1982 nog steeds het meest adequaat is: met een boedelbijdrage wordt gewoon
door een betrokken partij een aandeel in de kosten van de faillissements-
afwikkeling voldaan. Dat komt niet voort uit een btw-belaste prestatie die de
failliet de curator laat verrichten jegens deze partij, dan wel de curator zelf zou
leveren op grond van diens wettelijke taak, maar is gewoon een aandeel in de
faillissementskosten. In vrijwel alle gevallen is er ook geen rechtstreekse relatie
te leggen tussen de tijdsbesteding door de curator en de hoogte van de
boedelbijdrage. De onderbouwing door de fiscus van dit nieuwe standpunt
overtuigt daarom niet.

Op 9 juli 2014 kwam de belastingdienst met een vervolgmissive, wederom
gericht aan alle faillissementscuratoren en verspreid via INSOLAD. Daarin
wordt in de eerste plaats een ingangsdatum vermeld: de boedelbijdrage is belast
voor de btw als de overeenkomst tot het betalen van een boedelbijdrage is
gesloten na 20 juni 2014. Ten tweede wordt in de brief ingegaan op de situatie
dat de failliet niet btw-plichtig is. Dit kan zijn de situatie dat de failliet een niet-
ondernemer is, of een ondernemer die vrijgestelde prestaties verricht(te).

25. Zie http://bobwessels.nl/blog onder 2014-07-doc1.
26. Nog een opmerking van praktische aard: gaat de curator over tot het in rekening brengen van

btw over de boedelbijdrage, dan dient dat te gebeuren door middel van een factuur waarop
een btw-nummer dient te worden vermeld. In de visie van de fiscus is dat het btw-nummer
van de failliet, dus bijvoorbeeld niet dat van het kantoor van de curator. Bij mijn weten kan
voor een faillissementsboedel, toch een ‘afgescheiden entiteit’, geen fiscaal nummer worden
aangevraagd.
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Volgens de brief is er geen btw verschuldigd over de boedelbijdrage als de
failliet zelf geen btw-plichtige ondernemer is. Ook dit standpunt valt niet goed
te volgen. Volgens de brief van 20 juni 2014 zou sprake zijn van een
economische prestatie en zou de boedelbijdrage een tegenprestatie zijn voor
de geleverde diensten. Dat zo zijnde, zou de failliet in de redenering van de
fiscus dus voor deze activiteiten btw-plichtig opereren. Ondanks dat de failliet
wellicht niet een btw-plichtige ondernemer is, zou er voor dit deel wel een btw-
plicht moeten worden aangenomen. Dat zou in ieder geval de consequentie zijn
van de constructie van de fiscus in de brief van 20 juni 2014. Desondanks
meent de fiscus kennelijk dat voor deze gevallen een ontheffing moet worden
verleend voor de btw-plicht. Consequent en concludent komt een en ander niet
over.

De btw-vrijstelling in verband met de boedelbijdrage, speelt eveneens een rol
bij de verdere afwikkeling van een faillissement. De curator dient daar rekening
mee te houden. Stel de failliet dreef een onderneming waarin van btw-
vrijgestelde prestaties werden verricht. Denk daarbij aan: een ziekenhuis of
een andere medische instelling zoals een huisartsen- of tandartsenpraktijk, een
financiële instelling zoals een bank, een onderwijsorganisatie, een kinderdag-
verblijf etc. Deze vrijstelling betekent dat de onderneming niet in staat is om de
aan haar in rekening gebrachte btw in (voor)aftrek te nemen.27 De fiscus neemt
veelal het standpunt in dat deze btw-vrijstelling doorwerkt in faillissement, in
die zin dat het ook de curator niet is toegestaan de tijdens het faillissement door
de boedel betaalde btw – onder meer in de salariskosten – in vooraftrek te
nemen en zo nodig28 bij de fiscus terug te vragen. De fiscale rechter volgt tot nu
toe dit standpunt van de fiscus.29 Dit kan vervelend uitpakken als blijkt dat er in
een faillissement van een vrijgestelde ondernemer net voldoende actief aan-
wezig is om het salaris van de curator te betalen. Gegeven is bijvoorbeeld dat
het salaris exclusief btw € 40.000 bedraagt. De rechtbanken stellen het salaris
van de curator standaard vast inclusief de btw. De salarisbeschikking komt dus

27. Bij vrijgestelde ondernemingen komt wel vaak voor dat een deel van de activiteiten niet
onder de vrijstelling vallen. Er wordt dan een verdeelsleutel gebruikt van deels wel en deels
niet vrijgestelde prestatie, waar het aftrekrecht op wordt afgestemd.

28. Het kan zijn dat de boedel de aldus betaalde btw geheel of gedeeltelijk kan verrekenen met
door de boedel ontvangen btw. Als gevolg van de btw-verleggingsregeling bij verkoop en
levering van roerende zaken uit 2008 komt een dergelijke verrekeningssituatie overigens
minder vaak voor. In geval van de btw-vrijstelling zoals hier besproken zal de fiscus de
verrekening door de curator waarschijnlijk niet accepteren.

29. Zie rechtbank Noord-Holland 12 augustus 2013, JOR 2013/328. In deze zaak is hoger
beroep ingesteld en wordt in september 2014 een uitspraak van het hof te Amsterdam
verwacht, die naar het lijkt qua resultaat niet zal afwijken van de uitspraak van de rechtbank.
Fiscale rechters zien de curator (voor de btw) vooral als ‘verlengstuk’ van de failliet en niet
als een partij met een eigen taak en positie.

187

Actualiteiten belastingen



uit op € 48.400. Normaal gesproken kan de curator de € 8.400 van de fiscus
terugvorderen, dan wel verrekenen met door de boedel nog af te dragen btw.30

Omdat de fiscus meent dat de btw-vrijstelling doorwerkt in faillissement, ook
als de curator geen vrijgestelde prestaties heeft verricht en slechts op grond van
diens wettelijke taak de vennootschap heeft vereffend, betekent dit in het
voorbeeld dat de curator de btw niet kan terugvorderen of verrekenen, zodat
zijn of haar kantoor er in dit voorbeeld € 8.400 bij inschiet.

Vastgoedondernemers hebben het de laatste jaren erg zwaar, zeker als het gaat
om de verhuur van bedrijfspanden. Er is veel leegstand van te verhuren
bedrijfsruimte. Ook dit kan weer consequenties voor de btw hebben, die
kunnen doorwerken in een insolventie. Tot aan de Hoge Raad is geprocedeerd
over een verhuurder van een kantoorpand die aanvankelijk het pand enige tijd
vrijgesteld van omzetbelasting had verhuurd, in dit geval aan een verzekeraar.
Dit leidde tot een herzieningsheffing voor de btw over die jaren (per jaar 1/10e

deel van de bij de bouw in aftrek genomen btw).31 Na die periode komt het
pand, nog gedurende de herzieningsperiode van tien jaar, een aantal jaren leeg
te staan. De inspecteur stelde dat tijdens die periode van leegstand het pand
moet worden geacht onbelast te zijn ‘gebruikt’ zodat ook over de leegstands-
jaren een herzieningsheffing diende te volgen. De eigenaar van het pand stelde
echter dat hij het voornemen had het pand belast te willen verhuren. De Hoge
Raad komt de eigenaar tegemoet en staat toe dat in de leegstandsperiode geen
btw-herziening plaats vindt.32

5. Feenstra q.q./ING en de btw-verlegging

Het arrest Feenstra q.q./ING33 is een belangrijk arrest over de executiebe-
voegdheid van de pandhouder. Het arrest bouwt voort op ING/Hielkema q.q.,34

dat expliciet zag op de btw-verleggingsregeling uit 2008. In ING/Hielkema q.q.
maakte de Hoge Raad al, onder verwijzing naar art. 3:251 lid 2 BW, uit dat
oneigenlijke lossing door de curator geldt als een wijze van executie door de

30. Mocht het honorarium voor de curator hoger uitkomen dan het aanwezige boedelactief, dan
poogt het Besluit van de Staatssecretaris van 6 maart 2003, CCP2003/573M, V-N 2003/
16.24 daar een oplossing voor te bieden. Zie daarover mijn Handboek fiscaal insolventie-
recht, 2011, p. 325-326.

31. De achtergrond van de herzienings-btw is in paragraaf 3 reeds kort uiteen gezet.
32. HR 13 juni 2014, V-N 2014/31.22.
33. HR 14 februari 2014, JOR 2014/118, B. Schuijling en N.E.D. Faber, NJ 2014, 264, F.M.J.

Verstijlen.
34. HR 25 februari 2011, NJ 2012, 74, F.M.J. Verstijlen.
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pandhouder.35 In Feenstra q.q./ING betrof het een onderhandse afspraak vóór
faillissement tussen de pandhouder en de pandgever. De afspraak hield in dat de
pandgever, die jegens de pandhouder/bank in verzuim was na opzegging van
het bankkrediet, met de bank de afspraak maakte dat hij nog een winkeluit-
verkoop zou houden, waarbij de opbrengst door kasstortingen van de pandge-
ver en door pinbetalingen van de klanten werd bijgeschreven op een bij de bank
aangehouden rekening. De Hoge Raad ziet het saldo als executieopbrengst voor
de bank, zodat een discussie over schuldoverneming ex art. 54 Fw niet aan de
orde is. In de commentaren op het arrest is tot nu toe geen aandacht besteed aan
de btw-aspecten van een dergelijke ‘uitverkoop vóór faillissement uit’. Die zijn
voor de praktijk niet te onderschatten. Bij dergelijke uitverkopen is het zo dat er
verkoop van roerende zaken aan particulieren plaats vindt. De btw-verleggings-
regeling geldt zoals bekend niet voor leveringen aan particulieren. Dus hoewel
er in deze gevallen wel sprake is van een wijze van executie, zal de btw niet
worden verlegd en kan de pandhouder zich conform het aloude Rentekas-
arrest36 op de btw in de opbrengst verhalen. Dit zou slechts anders zijn wanneer
wordt besloten de voorraden te veilen, want dan is de veilingfictie van art. 3
lid 5 Wet OB van toepassing, waardoor er wel een levering aan een niet-
particulier plaats vindt, te weten het veilinghuis zodat in de visie van de fiscus
de btw moet worden verlegd.37 Bij de op de voet van Feenstra q.q./ING plaats
hebbende uitverkoop uit de winkels is de veilingfictie niet aan de orde en zal
overigens normaal gesproken ook de beste opbrengst worden gerealiseerd.

In het verlengde van het arrest Feenstra q.q./ING dient zich nog een andere
executievariant aan, waarmee de curator kan worden geconfronteerd en die
mede kan zijn ingegeven door btw-motieven aan de zijde van de pandhouder.
Het arrest biedt de mogelijkheid om, zodra de pandgever in verzuim is,38 vóór
faillissement een afspraak te bewerkstelligen tussen de pandhouder en de
pandgever op basis waarvan de pandhouder de bevoegdheid krijgt om de
aanwezige voorraden te doen uitverkopen. Zou de pandgever vervolgens failliet
gaan, dan lijkt aannemelijk dat de curator deze afspraak zal moeten respecteren.

35. Opmerkelijk is dat de fiscale kamer van de Hoge Raad in een arrest van 15 maart 2013, BNB
2013/131, V-N 2013/17.19, TvI 2013/23, NTFR 2013/1036, heeft geoordeeld dat een
onderhandse lossingsafspraak tussen de curator en de hypotheekhouder ook geldt als een
wijze van executie. Dit oordeel staat op gespannen voet met de wet, met name art. 3:268 lid
5 BW die deze wijze van ‘verhaal’ onder het hypotheekrecht verbiedt. Zie uitgebreid over de
mogelijke gevolgen van dit arrest J.H.S.G.K. Timmerman en M. van Wingerden, ‘Onder-
handse executie bij hypotheek op woonhuizen’ in de Mart Franken-bundel XL (40), p. 146-
155.

36. HR 6 mei 1983, NJ 1984, 228, W.M. Kleijn.
37. Zie verder over de veilingfictie mijn artikel in TvI 2008/49, onder nr. 10.
38. Zie art. 3:248 jo 251 lid 2 BW.
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Een dergelijke casus deed zich al eens voor en wel in het faillissement van
Garage Van Strien B.V., leidend tot een uitspraak van het hof te Den Haag
inzake Van Boven q.q./Rabobank.39 In dat geval was de afspraak tot onder-
handse verkoop een week vóór faillissement gesloten. Volgens het hof viel deze
afspraak niet met succes door de curator aan te tasten.40 De btw in de opbrengst
van deze verkopen zal aan de pandhouder toekomen op grond van het Rente-
kas-arrest. Voorts geldt dat de btw geen boedelschuld in het faillissement zal
opleveren, evenals het geval zal zijn indien de pandhouder tijdens faillissement
tot (uit)verkoop van de voorraden overgaat met toestemming van de voorzie-
ningenrechter ex art. 3:251 lid 1 BW. Deze verkopen gaan als het ware buiten
de boedel om, zodat de uit de verkoop en levering voortvloeiende btw-schuld
geen boedelschuld zal vormen. Meestal zal de pandhouder nog wel overleg met
de curator willen plegen over de wijze van uitverkoop tijdens faillissement,
omdat medewerking van de zijde van de curator bij de uitverkoop wel voor de
hand ligt (open houden winkels, doorwerken personeel e.d.). In dat kader
kunnen nadere afspraken worden gemaakt, met dien verstande dat de pand-
houder kan besluiten de uitverkopen op andere locaties te doen plaatsvinden.
De praktijk zal moeten uitwijzen hoe dergelijke verkopen in het spoor van
Feenstra q.q./ING zich gaan ontwikkelen.

6. Overgang van onderneming/doorstart en btw: de Visrokerij

Voor de btw geldt een vrijstelling indien activa worden geleverd die zijn te
beschouwen als een ‘algemeenheid van goederen’ in de zin van art. 37d Wet
OB.41 Deze bepaling speelt een rol ingeval de curator activa verkoopt. Rich-
tinggevend voor de vraag wanneer van een overgang van een algemeenheid van
goederen sprake is, is het arrest Zita Modes uit 2003 van het EG-Hof.42 Daarin
oordeelde het Hof dat onder overgang van het geheel of een gedeelte van een
algemeenheid van goederen wordt verstaan de overdracht van een handelszaak
of van een autonoom bedrijfsonderdeel met lichamelijke en eventueel ook
onlichamelijke zaken, die tezamen een onderneming of een gedeelte van een

39. Hof Den Haag 20 december 2011, JOR 2012/330, RI 2012/50.
40. Nog twee korte kanttekeningen: 1. omvat de afspraak omtrent onderhandse verkoop mede

bodemzaken dan moet voor dat deel rekening worden gehouden met de meldingsregeling
van art. 22bis Iw 1990; 2. houdt de afspraak tussen de pandgever en de pandhouder (alleen)
in dat de pandgever de uitverkoop mag verrichten dan ontstaat er tijdens faillissement
mogelijk een andere situatie, bijvoorbeeld omdat de afspraak onder art. 37 Fw kan vallen; ik
laat dit verder buiten beschouwing.

41. Deze regeling is sinds 2010 in art. 37d Wet OB opgenomen, daarvoor in art. 31 van die wet.
42. Hof van Justitie EG 27 november 2003, C-497/01, V-N 2003/61.18. Er bestaat omvangrijke

rechtspraak over de feitelijke vraag wanneer aan de voorwaarden van art. 37d Wet OB is
voldaan. Zie mijn Handboek fiscaal insolventierecht, 2011, p. 335 en voetnoot 53 aldaar.
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onderneming vormen waarmee een autonome economische activiteit kan
worden uitgeoefend. Daaronder valt volgens het Hof niet de verkoop van
goederen zonder meer, zoals de verkoop van een voorraad producten. Alge-
meen wordt aangenomen dat de levering van activa in het kader van de
doorstart van een onderneming vanuit faillissement kan worden beschouwd
als een overgang van een algemeenheid van goederen in de zin van art. 37d Wet
OB. Curatoren plegen dit ook standaard in hun overnamecontracten op te
nemen, vaak met de clausule dat mocht dit anders blijken te zijn, de curator
alsnog een factuur zal sturen aan de koper met de btw. Die btw zal dan normaal
gesproken – ervan uitgaande dat de roerende activa zijn verpand – dienen te
worden verlegd, vanwege de toepassing van de btw-verleggingsregeling uit
2008 (zie art. 24ba lid 1 sub d Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968).43

Deze situatie lijkt redelijk overzichtelijk. Waar echter nog wel eens aan voorbij
wordt gegaan is dat uit de rechtspraak van de Hoge Raad blijkt dat deze
toepassing van art. 37d Wet OB alleen maar opgeld doet bij een ‘één op één
overname’, dat wil zeggen een overname door één ondernemer van een gehele
of gedeeltelijke onderneming van één verkopende – al dan niet failliete –
onderneming. De curator zal hier op bedacht moeten zijn. Het komt immers in
toenemende mate voor dat activiteiten van een onderneming zijn ondergebracht
bij verschillende betrokken vennootschappen. Illustratief is het zogenoemde
Visrokerij-arrest van de Hoge Raad.44 In die zaak hield een drietal BV’s zich
bezig met de handel in en de bewerking van vis. De BV’s werden in 2001
gelijktijdig failliet verklaard. Een doorstarter van de vishandel en visrokerijac-
tiviteiten kocht van de verschillende betrokken vennootschappen verschillende
delen van de activa. De Hoge Raad was echter van mening dat hier geen sprake
was van een vrijgestelde overgang in de zin van art. 37d Wet OB. Daarvan kan
volgens de Hoge Raad alleen maar sprake zijn indien de lichamelijke en
eventueel onlichamelijke zaken die de algemeenheid vormen, voorafgaand aan
de overgang – in een insolventiesituatie: voorafgaand aan de doorstart –
gezamenlijk door één ondernemer in het kader van diens onderneming wordt
gebezigd en worden overgedragen met het oog op een (voortgezet) bezigen
daarvan door één ondernemer.45 Voor het antwoord op de vraag of de curator
bij een verkoop/doorstart vanuit faillissement art. 37d Wet OB moet toepassen,
dient de curator te onderzoeken of de activa zoals hij of zij die vanuit de
betreffende failliete vennootschap verkoopt, tezamen een onderneming of een

43. Zou om welke reden dan ook de btw-verleggingsregeling geen toepassing vinden indien art.
37d Wet OB niet geldt, dan loopt de curator wel het risico dat de koper, in het latere stadium,
niet in staat is de btw te voldoen.

44. HR 5 maart 2010, BNB 2010/195, V-N 2010/14.27, NTFR 2010/673.
45. Zie in gelijke zin HR 2 maart 2007, BNB 2007/190.
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gedeelte daarvan (kunnen) vormen waarmee een autonome economische
activiteit kan worden uitgeoefend, alsmede dat zij worden overgedragen aan
één ondernemer die deze activiteiten ook als zodanig wenst voort te zetten.

In paragraaf 3 is reeds de herzienings-btw aan bod gekomen in verband met de
vraag welke status die zou hebben in een faillissement als de verkoop en
levering van een pand vanuit faillissement plaats vindt en er als gevolg daarvan
een herzieningsclaim ontstaat. Het lijkt aannemelijk dat de betreffende btw-
schuld geen boedelschuld oplevert maar wel een faillissementsschuld/vorde-
ring, uiteraard met de daaraan verbonden algemene fiscale preferentie van art.
21 lid 1 Iw 1990. Er doen zich twee mogelijkheden voor om te voorkomen dat
de levering tijdens faillissement tot een btw-herzieningsclaim gaat leiden. De
eerste mogelijkheid is dat de curator er voor zorgt dat wordt geopteerd voor een
met btw belaste levering.46 De tweede mogelijkheid is dat de levering onder de
werking van art. 37d Wet OB wordt gebracht, als zijnde onderdeel van de
overgang van een algemeenheid van goederen (zie hiervoor).47 Een dergelijke
overgang leidt tot indeplaatsstelling door de koper in de positie van de
verkoper.48 De – latente – btw-herzieningsclaim wordt aldus verplaatst naar
de koper en verdwijnt uit het faillissement. Overigens kan verwacht worden dat
een koper van deze zaak met een latente herzieningsclaim liever niet in de
plaats treedt van de verkoper. Die zal daar niet spoedig aan meewerken.
Gebeurt dit echter wel en valt de levering onder art. 37d Wet OB, dan is een
arrest van de Hoge Raad van 8 augustus 201449 van belang. In dat arrest
bepaalde de Hoge Raad dat de herzienings-btw niet tijdsevenredig werkt bij een
overgang op de voet van art. 37d Wet OB. Stel dat de overgang op 1 juli 2014
plaatsvindt en over het jaar 2014 een herzieningsclaim ontstaat (wegens van
btw vrijgestelde verhuur), dan zal volgens de Hoge Raad de koper voor het
gehele jaar voor die herzieningsaanslag kunnen worden aangesproken en niet
alleen voor de periode vanaf 1 juli 2014. Dit lijkt een logisch gevolg te zijn van
de indeplaatsstelling die heeft plaatsgevonden.

46. Zie verder mijn Handboek fiscaal insolventierecht, 2011, p. 338-339.
47. Er wordt ook wel bepleit dat de overdracht van een debiteurenportefeuille vanuit faillisse-

ment met de toepassing van art. 37d Wet OB (als aan de voorwaarden is voldaan), ertoe kan
leiden dat de koper van de portefeuille de bevoegdheid krijgt de btw op oninbaar gebleken
debiteuren rechtstreeks bij de fiscus kan terugvorderen. Ik betwijfel of dat standpunt juist is:
zie mijn Handboek fiscaal insolventierecht, 2011, p. 337.

48. Zie eveneens art. 8 Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968.
49. V-N 2014/41.11.
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7. De curator en het materiële fiscale recht

De faillissementscuratoren krijgt bij de afwikkeling van hun faillissementen in
toenemende mate te maken met fiscale kwesties. Dit kunnen niet alleen formele
fiscale kwestie zijn, over de aangifteplicht, verrekening e.d., maar het kan ook
inhoudelijke/materiële fiscale kwesties betreffen. Ik geef daarvan een tweetal
recente voorbeelden. Het eerste voorbeeld betreft dat van curator Huijzer,50 die
in het faillissement van P.C.M. Hoogervorst B.V. tegen een paulianageval
aanliep, waarbij de fiscaliteit een belangrijke rol bleek te spelen. Er werd in
deze zaak, voorafgaand aan het faillissement van een vennootschap een terug-
gaaf vennootschapsbelasting gecedeerd aan een accountant en een advocaat. De
curator achtte deze overdracht paulianeus en ging over tot vernietiging. De
adviseurs kwamen onder andere met het verweer dat de belastingteruggaaf niet
aan deze vennootschap toekwam. Zij zat als dochter in een fiscale eenheid Vpb
en dan zou de teruggaaf aan de moeder toekomen. Het hof te ’s-Gravenhage
trekt een vergelijking met de fiscale eenheid omzetbelasting51 en neemt aan dat
de teruggaaf in dit geval toch aan de dochter zou toekomen. De adviseurs
hebben cassatie ingesteld, dus de Hoge Raad zal zich hierover binnenkort
uitlaten. Het tweede voorbeeld speelt in het faillissement van Robro Vastgoed
B.V. In een procedure over de bestuurdersaansprakelijkheid in dat faillissement
kreeg Curator Van der Knijff52 te maken met een discussie over een herinves-
teringsreserve (HIR). De door de curator op de voet van art. 2:248 BW
aangesproken bestuurders stelden namelijk dat de fiscale schuld in het faillis-
sement, waarvoor zij als onderdeel van het ‘faillissementstekort’ ex art. 2:248
lid 1 BW door de curator zijn aangesproken, niet juist zou zijn. De curator
beriep zich op de formele rechtskracht van de betreffende aanslagen. Het hof
Den Bosch wijst dat beroep van de curator af en meent dat de aangesproken
bestuurders de onderliggende aanslagen moeten kunnen betwisten.53 Vervolgens
moet in de procedure door de civiele rechter een onderzoek worden gedaan naar
de vraag of er al dan niet sprake was van een vervangingsvoornemen in het

50. Zie voor de uitspraak hof ’s-Gravenhage 24 december 2014, JOR 2014/87, Tekstra, RI 2014/
61.

51. Zie met name HR 14 februari 2003, JOR 2003/133, Tekstra (Ontvanger/Gemeenschappe-
lijke Eigendom).

52. Zie voor de uitspraak Hof ’s-Hertogenbosch 4 maart 2014, ECLI:NL:GHSHE:2014:581. In
een arrest van 11 maart 2014, ECLI:NL:GHSHE:2014:703 heeft hetzelfde Hof bepaald dat
een curator een aansprakelijk gestelde bestuurder, op grond van de exhibitieplicht van art.
843a Rv, inzage in de administratie van de gefailleerde vennootschap moet geven om zich te
kunnen verweren tegen de aansprakelijkstelling.

53. Het hof verwijst hierbij onder meer naar de arresten Intertrust/Ontvanger en Staat/SFR over
de uitzonderingen op de formele rechtskracht, die in paragraaf 5.2 nader zijn besproken.
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kader van de fiscale regels. Het hof geeft in de uitspraak aan dat de belasting-
inspecteur bij de opvolgende comparitie aanwezig dient te zijn.54

Een pijnlijk fiscaal geval voor een curator en diens privéfailliet, op de grens van
het formele en materiële fiscale recht, deed zich voor bij het hof Arnhem-
Leeuwarden.55 Tijdens het faillissement legde de belastinginspecteur een
aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekering over het jaar 2007 op
uitgaande van een – waarschijnlijk veel te hoog (ambtshalve vastgesteld) –
belastbaar inkomen van € 60.000. De curator noch de failliet kwamen tegen
deze aanslag op, waarbij het niet duidelijk is bij lezing van de uitspraak of de
curator, aan wie de aanslag was gericht, de aanslag heeft doorgestuurd naar de
failliet. De curator stelde dat hij een aanslag ‘normaliter’ aan de failliet
doorstuurt. In juli 2011 liet de Sociale Verzekeringsbank de inmiddels ex-
failliet weten dat hij wegens het niet betalen van de WAO-premie, zoals die
volgde uit de aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekering, voor het
jaar 2007 zal worden gekort op het toekomstige AOW-pensioen. Zowel de
rechtbank als het hof komen tot de conclusie dat het bezwaar tegen de aanslag
tardief door de ex-failliet is ingesteld, met alle consequenties van dien. Vooral
bij privéfaillieten moeten er goede afspraken tussen de curator en de failliet
worden gemaakt over de aanpak van fiscale kwesties. Als daar iets fout gaat,
kan dat, zoals uit deze uitspraak blijkt, gevolgen hebben die nog lang kunnen
nawerken.

8. Bodemrechtperikelen

Het bodemrecht blijft nog steeds de gemoederen bezig houden. Het zal pas
rustig worden aan het bodemrechtfront als dit eigenaardige instrument van de
fiscus zal zijn afgeschaft. Dat zich steeds meer voorstanders voor afschaffing in
het juridische discours melden, zal niet verbazen.56 De fiscalist Schouten
schrijft bijvoorbeeld het volgende over het bodemrecht:57

54. Zou blijken dat de bestuurder de onderliggende aanslagen volgens de civiele rechter terecht
betwist, dan heeft dat gevolgen voor de hoogte van de claim van de curator jegens de
bestuurder. Het hof Den Bosch geeft aan in dat geval tot matiging op de voet van art. 2:248
lid 4 BW te zullen overgaan. De vordering van de fiscus in het faillissement is daarmee niet
dienovereenkomst afgenomen, want die staat jegens de boedel op zichzelf vast. De curator
zal moeten proberen de aanslagen naar beneden te laten bijstellen in overleg met de fiscus.
Daar zijn wel routes voor.

55. Zie het arrest van dit hof van 1 juli 2014, ECLI:NL:GHARL:2014:5320.
56. Recentelijk nog: Prof. Snijders in zijn NJ-noot bij ABN AMRO Lease/Ontvanger, NJ 2013,

510 I. Spinath in FIP 2013/4, p. 124-125 , R.J. van Galen in Ondernemingsrecht 2014-8,
p. 404 (“Vriend en vijand zijn het erover eens dat het bodemvoorrecht een ongelukkige
constructie is”) en J.D. Schouten in NTFR 2014/1772.

57. NTFR 2014/1772.
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“Ik pleit voor herbezinning op dit recht, zeker in een tijd waarin de overheid
op vele fronten terugtreedt. In het Belasting & Douane Museum is onge-
twijfeld nog een vitrine leeg.”

Het aantal voorstanders van het bodemrecht is naar mijn inschatting nog op één
hand te tellen. Toch lukt het de betreffende ambtenaren bij het Ministerie van
Financiën om in een ware Houdini-act het bodemrecht in de lucht te houden,
terwijl het reeds als afgeschaft kan worden beschouwd. Kort samengevat is de
situatie als volgt. In de Iw 1990 werd voor het bodemrecht een horizonbepaling
opgenomen – de term zegt het al: het bodemrecht diende aan de horizon te
verdwijnen – in art. 70 van die wet. De bepaling hield in dat het bestaande
bodemrecht per 1 januari 1993 nog één jaar verlengd zou mogen worden, dan
wel dat er vóór die datum een wetsvoorstel moest zijn ingediend houdende een
“definitieve regeling” omtrent het fiscale bodemrecht, op straffe van verval van
art. 22 lid 3 Iw 1990 de basisbepaling van het bodemrecht. Op de valreep werd
wetsvoorstel 22 942 ingediend. Dit wetsvoorstel, dat inmiddels het oudste bij
de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstel is, zal echter nimmer tot wet
worden verheven en zal derhalve geen definitieve regeling van het bodemrecht
opleveren. De conclusie is dan gerechtvaardigd dat het bodemrecht alsnog is
vervallen.58 De ambtenaren die het achterhaalde bodemrechtinstrument bij
Financiën aansturen, hebben besloten een grote sprong voorwaarts te maken,
door de invoering van de inmiddels genoegzaam bekende meldingsregeling van
art. 22bis Iw 1990.59 Financiers proberen in overleg met de fiscus nog te komen
tot een ontheffingsbeleid voor deze meldingsregeling, want de regeling is
zodanig generiek opgesteld dat in veel gevallen duidelijk is dat de wetgever niet
heeft beoogd de financiers te laten melden. De wetgever heeft in feite alleen
maar het fenomeen van de bodemverhuur (door de banken) willen ecarteren. In
art. 22bis Leidraad Invordering 2008 is een ontheffingsregeling opgenomen die
voor een buitenstaander vrijwel onleesbaar is geworden. Per 1 juli 2014 zijn
daar weer enkele verfijningen bijgekomen, die het bestek van deze bijdrage te
buiten gaan.60

58. De rechter wil hier blijkens hof Amsterdam 8 oktober 2013, RI 2014/16 (Klein Kalfje) nog
niet aan; zie r.o. 3.10 en 3.11 van het hof. In zijn NJ-noot bij het arrest ABN AMRO Lease/
Ontvanger (HR 9 november 2012, NJ 2013, 510) heeft Prof. Snijders uit Leiden aangegeven
het huidige bodemrecht disproportioneel te achten en daarmee in strijd met art. 1 Eerste
Protocol EVRM.

59. Zie mijn artikel ‘De meldingsregeling bodemrecht (art. 22bis IW 1990)’, Tijdschrift voor
Formeel Belastingrecht 2014/5, p. 11-15, aan de hand van de vragen: wie moet melden?
Wanneer moet worden gemeld? Hoe moet worden gemeld? Wat gebeurt er na een melding?
Wat is het gevolg als ten onrechte niet wordt gemeld?

60. Voor de fijnproevers: zie V-N 2014/35.18, p. 98 en 99.
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Een procedure over het bodemvoorrecht die uit kan groeien tot een insolven-
tieklassieker betreft de zaak Van der Maas q.q./Heineken Nederland.61 In deze
zaak was Heineken Nederland verhuurder van een bedrijfspand. Zij had
eveneens een pandrecht bedongen op de in dat pand aanwezige roerende zaken
voor al haar bestaande en toekomstige vorderingen. Toen de pandgever/huurder
failleerde, oefende Heineken Nederland haar pandrecht uit, ter zake van haar
huurvordering over de boedelperiode.62 De executieopbrengst was € 50.000.
De curator vorderde dat bedrag op met een beroep op art. 57 lid 3 Fw, met de
stelling dat het bodemvoorrecht van de fiscus vóór het pandrecht van Heineken
Nederland zou gaan. De rechtbank te Amsterdam wijst echter de vorderingen
van de curator af. Het bodemvoorrecht van de fiscus, dat de curator wenst uit te
oefenen via art. 57 lid 3 Fw, gaat in rang niet boven de pandhouder indien de
pandhouder zijn recht uitoefent voor een na het faillissement ontstane boedel-
vordering, zijnde hier de huurvordering over de opzegtermijn. De curator is
daarom volgens de rechtbank niet gerechtigd om op grond van art. 57 lid 3 Fw
de executieopbrengst van de verpande zaken op te eisen ter voldoening van de
vordering van de fiscus. Door de curator is inmiddels hoger beroep ingesteld.

9. Publiekrechtelijke heffingen en verrekening tijdens faillissement

In deze tijd van steeds leger wordende faillissementsboedels is het arrest inzake
Productschap Vee en Vlees/Van der Molen q.q.63 een opsteker voor de
somberende curatoren. De curator slaat in dit arrest een mooie dubbelslag.
Het Productschap mag niet tot verrekening van de opgelegde heffingen
overgaan en mag/kan deze heffingen evenmin ter verificatie indienen. De
boedel ontvangt van het Productschap een bedrag van meer dan € 1.1 miljoen,
nog te vermeerderen met rente en kosten. Ik zal het arrest hier bespreken omdat
de in het geding zijnde heffingen zich goed laten vergelijken met fiscale
heffingen, derhalve met belastingen. Vooral het gegeven dat hier sprake was
van het opleggen van heffingen (tijdens faillissement) met terugwerkende
kracht maakt dat de casus zich evenzeer in het fiscale insolventierecht kan
voordoen.

61. Rechtbank Amsterdam 18 december 2013, RI 2014/31.
62. Op grond van art. 39 lid 1 Fw levert deze huurvordering over de opzegtermijn een

boedelschuld op in het faillissement. In deze procedure speelt tevens over de vraag of een
pandrecht voor toekomstige vorderingen kan worden ‘geraakt’ door het fixatiebeginsel in
faillissement. Deze vraag kwam in de zaak ABN AMRO Commercial Finance/Schreurs q.q.
en Brouns q.q., HR 14 juni 2013, JOR 2013/264, N.E.D. Faber, NJ 2013, 421, F.M.J.
Verstijlen niet bij de Hoge Raad terecht. De rechtbank te Amsterdam neemt in Van der Maas
q.q./Heineken Nederland impliciet aan dat dit pandrecht niet door het faillissement wordt
aangetast.

63. HR 23 mei 2014, NJ 2014, 276.
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De casus laat zich als volgt samenvatten. Het Productschap legde aan de
Groninger Vleeshandel B.V. over de jaren 1995-1998 heffingen op die verband
hielden met de sanering van de rundslachtsector. De Groninger Vleeshandel
maakte bezwaar tegen deze heffingen maar betaalde deze wel. Na het onge-
grond verklaren van het bezwaar in 1997, werd beroep ingesteld bij het College
van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). Hangende dat beroep ging de
Groninger Vleeshandel op 1 juni 1999 failliet. Op 1 december 1999 oordeelde
het CBb dat de heffingsverordening waarop de heffingen waren gebaseerd niet
in werking waren getreden vanwege het ontbreken van het voor die inwer-
kingtreding vereiste besluit van de voorzitter van het Productschap. De
heffingen hadden om die reden volgens het CBb niet de vereiste wettelijke
grondslag. Het Productschap probeerde vervolgens dit manco te repareren. Al
op 4 december 1999, een paar dagen na de (vernietigende) beslissing van het
CBb, nam de voorzitter van het Productschap een besluit waarin de heffingsver-
ordening alsnog in werking trad, met de toevoeging dat de verordening
terugwerkt tot en met 1 augustus 1995, de oorspronkelijk beoogde datum van
de invoering van de verordening. In mei 2000 werden nieuwe heffingen door
het Productschap opgelegd aan de failliete Groninger Vleeshandel. Deze
nieuwe heffingen zijn in een nieuwe procedure tot aan het CBb wel overeind
gebleven.

Het hof te Den Haag had op verzoek van de curator van de Groninger
Vleeshandel het Productschap veroordeeld tot terugbetaling, wegens onver-
schuldigde betaling, van al hetgeen de Groninger Vleeshandel had voldaan op
basis van de oude heffingen. Het Productschap had zich in dit verband op
verrekening beroepen op de voet van art. 53 Fw van haar vordering voor de
nieuwe heffingen met haar verplichting tot terugbetaling van haar oude
heffingen. Het hof had dit beroep op verrekening afgewezen. Daartegen richtte
zich het cassatieberoep. De Hoge Raad schaart zich in een korte en duidelijke
beslissing achter het oordeel van het hof. De Hoge Raad stelt vast dat de
heffingsverordening volgens het besluit van 4 december 1999 in werking is
getreden op de dag na de aankondiging van dat besluit en dat dat tijdstip ligt na
de faillietverklaring van de Groninger Vleeshandel. De terugwerkende kracht in
het besluit tot 1 augustus 1995 maakt dat het Productschap heffingen heeft
kunnen opleggen over de periode vanaf de genoemde datum. Dat betekent
volgens de Hoge Raad echter niet dat het Productschap tevens geacht moet
worden reeds vóór de faillissementsdatum 1 juni 1999 vorderingen op de
Groninger Vleeshandel te hebben gekregen die het op de voet van art. 53 Fw in
het faillissement in verrekening kan brengen. Pas vanaf het moment van de
inwerkingtreding van de verordening was het Productschap tot heffing ge-
legitimeerd. Voor de toepassing van art. 53 Fw op dit geval zijn de schulden van
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de Groninger Vleeshandel over de periode van 1995-1998 ontstaan na
4 december 1999, dus na de faillietverklaring.64

De A-G Timmerman, die anders dan de Hoge Raad meent dat het Productschap
wel mag verrekenen, legt in zijn conclusie bij het arrest een verband met de
fiscale heffing. Hij geeft aan niet in te zien waarom toepassing van het
instrument van inwerkingtreding met terugwerkende kracht in een geval als
het onderhavige uitgesloten moet worden geacht.65 Hij verwijst daarbij met
name naar fiscale literatuur over het verschijnsel van de terugwerkende
kracht.66 Terugwerkende kracht van fiscale wetgeving komt veelvuldig – zelfs
in toenemende mate – voor. Het is dus goed mogelijk dat zich een met het
onderhavige arrest vergelijkbare casus zal gaan voordoen bij belastingen. Het is
goed om te weten dat de Hoge Raad art. 53 Fw voor dergelijke gevallen
zodanig toe wenst te passen dat niet met terugwerkende kracht tijdens
faillissement een verrekeningspositie in een faillissement kan worden gecre-
ëerd. Timmerman komt in zijn conclusie nog met een andere aan de fiscaliteit
ontleende redenering.67 Hij vraagt zich af of het geding wel terecht in de sleutel
van de verrekening is gezet. Begrijp ik zijn redenering op dit punt goed, dan
houdt die in dat de oude heffingen als voorschot moeten worden gezien op de
later vastgestelde definitieve heffingen. Het zou in zijn gedachtegang niet zo
zeer gaan om een verrekening van de heffingen maar om een berekening
ervan.68 In fiscaal jargon zouden de eerste heffingen voorlopige aanslagen
vormen en de latere heffingen zouden de definitieve aanslagen zijn. Dit acht ik
geen sterke redenering, omdat dit geval zich erdoor kenmerkt dat de juridische
grondslag voor de eerste heffingen bleek te ontbreken. Dat was de reden om
nieuwe heffingen op te leggen. Daardoor gaat een vergelijking met de
voorlopige en de definitieve aanslag niet op en kan niet worden gesproken
van een ‘berekeningsgeval’ maar moet worden getoetst aan de regels van de
verrekening. De verrekeningsregels van art. 53 lid 1 Fw zijn zoals bekend zeer
ruim, maar niet zodanig ruim dat verrekening kan worden gebaseerd op een
vorderingsrecht dat pas tijdens faillissement is verkregen/ontstaan en waaraan
terugwerkende kracht is toegekend naar een tijdstip vóór faillissement, terwijl

64. Naar mag worden aangenomen vormt deze heffingsschuld geen boedelschuld in het
faillissement van de Groninger Vleeshandel. Er zal evenmin sprake zijn van een faillisse-
mentsvordering van het Productschap, ook niet in de verruimde categorie van het arrest Koot
Beheer/Tideman q.q.: zie verder paragraaf 3.

65. Zie nr. 2.7 van de conclusie van Timmerman.
66. Het standaardwerk is de dissertatie uit 2009 van M.R.T. Pauwels, ook vermeld door de A-G

in voetnoot 7.
67. Zie met name nr. 2.12 van diens conclusie.
68. Hij verwijst in dit verband naar mijn dissertatie, vandaar mijn speciale belangstelling voor

deze redenering van Timmerman.
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het vorderingsrecht niet voortvloeit uit een handeling die vóór de faillietverkla-
ring met de gefailleerde is verricht.

10. Fiscale lessen uit de crisis?

Als alles meezit en wij niet in een triple dip terecht komen, zijn wij inmiddels
enigszins uit de financiële en economische crisis aan het geraken, die ons sinds
2008 in de greep heeft gehouden. Dat is meestal een goed moment om de
rekening eens te gaan opmaken en te onderzoeken wat er allemaal goed en
minder goed is gegaan. Een dergelijke evaluatiemoment zou men ook ver-
wachten bij het Ministerie van Financiën, want de schatkist heeft door de
hausse aan faillissementen veel schade opgelopen. Tot verbazing van velen is
van een ‘leerbehoefte’ op dit punt bij het Ministerie geen sprake en dat valt te
betreuren. Het begon ermee dat enkele Kamerleden vragen stelden over het
uitstelbeleid van de fiscus. Sinds 2009 is het beleid voor uitstel van betaling
voor belastingschulden aanzienlijk versoepeld en de Kamerleden wilden weten
wat daarmee de ervaringen waren. In dezelfde periode kwamen er stukken in de
krant waaruit leek te volgen dat de fiscus soms de gemakkelijk uitstel van
betaling geeft, om vervolgens te constateren dat de ondernemer failliet raakt.69

De ervaring van veel curatoren lijkt te zijn dat de fiscus op deze manier onnodig
belastingschulden laat oplopen die niet meer zijn te verhalen.70 Door aldus te
opereren, wordt de fiscus financier van een onderneming en komt hij in het
vaarwater van de reguliere financiers terecht. Daarnaast geeft de praktijk aan
dat de ontvanger verschillend met het uitstelbeleid omgaan, door bijvoorbeeld
soms wel en soms niet zekerheden te vragen (die ervaring heb ik ook), hetgeen
kan leiden tot concurrentievervalsing.

69. Zie met name de artikelen in het FD van 13 en 14 maart, 10 april 2014 en mijn opinie in die
krant van 7 mei 2014, getiteld ‘Zorg dat fiscus en financiers uit elkaars vaarwater blijven’.
A. van Eijsden heeft inmiddels in TvI 2014/26 onder het (van hem bekende) motto shoot the
piano players, de betreffende journalisten van het FD – onder de gezochte aanduiding
‘journateurisme’ – weggezet als journalistieke amateurs, terwijl deze krant nota bene nog
één van de weinige nieuwsbladen is die goede research pleegt te doen en interessante zaken
op het spoor komt (vastgoedfraude, Imtech e.d.).

70. Zie voor een sterk staaltje van inactiviteit van de ontvanger hof Den Haag 18 maart 2014,
ECLI:NL:GHDHA:2014:1774, ook te publiceren in de JOR, waarin de ontvanger toestond
dat de ondernemer jarenlang alle schulden betaalde behalve de belastingschulden. Toen de
fiscus vervolgens op de voet van art. 36 Iw 1990 de bestuurder in privé aanspraak voor deze
belastingschulden over een bepaalde periode, achtte de rechtbank en het hof de bestuurder
niet aansprakelijk mede omdat de ontvanger van deze gang van zaken op de hoogte was en
geen actie ondernam.
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De Kamervragen werden in april 2014 door de Staatssecretaris beantwoord.71

Uit die beantwoording komt naar voren dat in de periode 2007 tot en met 2013
door de fiscus een bedrag van bijna € 5 miljard is gemist aan inkomsten door
faillissementen van de belastingschuldigen. Het Ministerie kan niet aangeven
wel deel van dit bedrag kan worden toegerekend aan belastingschulden
waarvoor de ontvanger (tevergeefs) uitstel van betaling heeft gegeven. Wel
laat Financiën weten dat er voor een bedrag van € 1.6 miljard aan uitstel van
betaling is verleend. Men zou zeggen dat het zeer de moeite loont uit te zoeken
of er een relatie ligt tussen uitstel en faillissement. Verwacht mag worden dat
curatoren bereid zullen zijn mee te werken aan een onderzoek naar de vraag of
en in hoeverre in hun faillissementen van de afgelopen jaren de belasting-
schulden zijn opgelopen door betalingsuitstel. Als zou blijken dat in 20% van
de oninbaarheidsgevallen door faillissement de ontvanger geen uitstel had
moeten verlenen omdat daardoor de ondernemer in staat was andere crediteuren
wel te betalen waardoor de fiscus er bij inschoot, is hier voor een volgende
crisis een les uit te trekken. In de pers werd melding gemaakt van het
faillissement van drukkerij Thieme. De ontvanger gaf de drukkerij vanaf zes
maanden voor het faillissement uitstel van betaling voor in totaal circa € 10
miljoen. In de tussentijd werden ‘andere financiers’ wel afbetaald en bleef de
fiscale schuld onbetaald. Uit de brief van de Staatssecretaris volgt echter dat
diens Ministerie vindt dat het uitstelbeleid uitstekend in elkaar zit en nader
onderzoek niet nodig is.

Ook de btw-component in dit gat voor de schatkist wordt stiefmoederlijk
behandelt. Wederom naar aanleiding van Kamervragen, ging de Staatssecretaris
in mei 2014 in op het mogelijke btw-lek dat zou ontstaan in faillissement als
gevolg van het factuurstelsel.72 De meeste curatoren zijn met dit fenomeen
goed bekend. Door het factuurstelsel kan een ondernemer de btw in de
vorderingen van diens crediteuren al in vooraftrek nemen in het tijdvak dat
hij de factuur ontvangt, zulks ongeacht of die factuur wordt betaald. De
crediteur dient van zijn kant in het tijdvak waarin hij de factuur stuurt, de
btw in die factuur aan te geven en af te dragen. Gaat de ondernemer/debiteur
failliet, dan blijft de fiscus zitten met een vordering in het faillissement
bestaande uit de ten onrechte in vooraftrek genomen btw (de bekende art. 29
lid 2 Wet OB-claim). Meestal zal onder deze claim geen betaling vanuit het
faillissement plaatsvinden, dus deze afboeking valt onder de € 5 miljard die de
schatkist tijdens de crisis heeft gederfd. Vanuit de positie van de crediteur geldt

71. Brief van de Staatssecretaris van Financiën van 3 april 2014, nr. DGB/2014/1763 en DGB/
2014/1779 U, V-N 2014/18.14.

72. Brief van de Staatssecretaris van Financiën van 16 mei 2014, nr. IZV/2014/44, V-N 2014/
27.22, NTFR 2014/1787.
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dat die een verzoek kan doen tot teruggaaf van de ten onrechte afgedragen btw
(art. 29 lid 1 Wet OB). Bekend is dat deze verzoeken over het algemeen traag
door de fiscus worden afgewikkeld. De Kamervragen hadden als strekking er
achter te komen wat de omvang van dit btw-lek is en of bijvoorbeeld het
invoeren van het kasstelsel een oplossing kan bieden. Uit de beantwoording van
de vragen blijkt dat het Ministerie van Financiën uit het systeem niet kan halen
wat de omvang van de oninbare 29 lid 2-schuld is. Dat is toch wel zeer
opvallend. Een goede reden voor nader onderzoek, zou men zeggen, maar daar
ziet de Staatssecretaris geen aanleiding voor en voor het invoeren van het
kasstelsel (Portugal is recentelijk overgestapt van het factuurstelsel op het
kasstelsel) ziet het Ministerie al op voorhand allerlei beren op de weg staan. Uit
de brief van mei 2014 blijkt wel de hoogte van de gehonoreerde 29 lid 1
verzoeken. Over de jaren 2009 tot en met 2013 gaat het om een totaalbedrag
van € 677 miljoen. De 29 lid 2-claim, toch min of meer het spiegelbeeld van 29
lid 1, zou dus ook in deze orde van grootte moeten liggen. Hier zouden de
curatoren eveneens nadere gegevens voor een onderzoek kunnen aandragen.

De Staatssecretaris heeft hiernaast een onderzoek door het CBS laten uitvoeren
naar de zogenoemde tax gap in de btw. Jaarlijks blijken er substantiële btw-
bedragen weg te lekken en derhalve niet in de schatkist te komen. Het rapport is
in juli 2014 aan de Tweede Kamer gepresenteerd.73 Volgens het CBS komt er
de laatste jaren ongeveer € 41 miljard aan btw binnen bij de fiscus. Dit zou
echter volgens de berekeningen € 43 miljard moeten zijn. De EU heeft zelfs
laten berekenen dat de btw-inkomsten voor Nederland € 44 à 45 miljard moeten
bedragen. Er is dus jaarlijks voor de btw alleen al een tax gap van € 2 tot € 4
miljard. Deze lagere btw-inkomsten dan geprognotiseerd lijken, naast diverse
andere oorzaken, in belangrijke mate te wijten te zijn aan oninbaarheid wegens
faillissement. Deze gegevens ondersteunen eens te meer de gedachte dat het
zeer nuttig zou zijn de kwestie rondom de art. 29 lid 2 claim en oninbaarheid
daarvan grondig te onderzoeken. De nieuwe Staatssecretaris Wiebes heeft in
ieder geval aangegeven dat hij de resultaten van dit onderzoek (die overigens
nog erg modelmatig zijn en niet echt inzoomen op de daadwerkelijke gegevens
vanuit faillissement) zal meenemen in het plan om het belastingstelsel te
vereenvoudigen en te herzien. Hopelijk zal daarmee ook de afwikkeling van
de btw in faillissement eindelijk eens worden vereenvoudigd.74

73. Brief van de Staatssecretaris van Financiën van 10 juli 2014, nr. DGB/2014/3806, met in
bijlage het rapport, V-N 2014/40.21.

74. Zie S.H. de Ranitz, M.O. Kraamwinkel en A.J. Tekstra, ‘Vereenvoudigde afwikkeling van
de BTW bij faillissement’, FIP 2013/1, p. 30-32.
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11. Slotopmerkingen en varia

De relatie tussen de curator en de fiscus is van nature die tussen de afwikkelaar
van het faillissement en de overheid. De fiscus is echter niet een abstract op
afstand staand overheidsorgaan, want de fiscus zal in vrijwel alle gevallen
eveneens crediteur zijn in het faillissement en zal regelmatig de curator kunnen
en willen voorzien van informatie betreffende de failliet en de bij het
faillissement betrokken partijen, zoals de bestuurders.75 In de verhouding
tussen de curator en de fiscus doen zich kwesties van zeer verschillende aard
voor en door de regelmatig wisselende fiscale wetgeving en fiscale uitvoe-
ringspraktijk is er steeds weer nieuws onder de zon. Vandaar de substantiële
omvang van deze bijdrage die nodig was om de actualiteiten op het gebied van
het fiscale insolventierecht in kaart te brengen. Ik sluit af met enkele korte varia
onderwerpen.

In het kader van de fraudebestrijding is per 1 januari 2014 een nieuwe fiscale
strafbepaling in werking getreden. Het betreft art. 69a Algemene wet inzake
rijksbelastingen, ook wel afgekort als Awr. Dit artikel stelt het opzettelijk niet
(geheel) of niet tijdig betalen van een aangiftebelasting strafbaar. De meest
voorkomende aangiftebelastingen zijn de omzet- en loonbelasting, waar de
curator of bewindvoerder eveneens mee te maken krijgt. De bepaling is met
name bedoeld ter bestrijding van btw-carrouselfraude, maar zoals dat met dit
soort bepalingen gaat, is de ‘delictsomschrijving’ zodanig ruim dat daar ook
andere, niet perse fraudegevallen onderdeel van kunnen uitmaken.76 De curator
zal waarschijnlijk niet spoedig met deze strafbepaling te maken krijgen, de
bewindvoerder in een surseance (en de stille bewindvoerder in een pre-pack)
mogelijk wel. Laatstgenoemde moet zorgen dat de schuldenaar hetzij de
belastingen tijdig betaald, hetzij tijdig om uitstel van betaling voor de
belastingen vraagt.

De Hoge Raad heeft in een arrest van 21 februari 2014,77 handelend over de
civielrechtelijke aansprakelijkheid van een belastingadviseur voor het meewer-
ken aan het ‘verkorten’ van de verhaalsrechten van de fiscus, uitgemaakt dat
een eventuele verjaring van de onderliggende aanslagen deze aansprakelijkheid
niet aantast. Voor deze aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad
gelden de civielrechtelijke verjaringsregels. Het arrest leidt tot een tweedeling
in de verjaringsregels bij aansprakelijkstellingen door de fiscus. Ingeval de

75. Zie daarover mijn bijdrage in het INSOLAD Jaarboek 2013.
76. Zie verder F.H.H. Sijbers en M.M. Mokveld, ‘Fraudebestrijding in de fiscaliteit, slaat de

wetgever door?’, Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht 2014/5, p. 2-4.
77. JOR 2014/154, Tekstra, NJ 2014, 202, J.W. Zwemmer, V-N 2014/12.19, FED 2014/52.
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ontvanger een derde aansprakelijk stelt op grond van de regels van de Iw 1990,
waarin ongeveer veertig hoofdelijke aansprakelijkheden zijn opgenomen, zal de
verjaring van de onderliggende aanslagen wel tot gevolg hebben dat de
aansprakelijkheid jegens de derde vervalt. De Hoge Raad geeft in het arrest
aan dat de regels van de Leidraad Invordering (toen 1990 nu 2008) ertoe
kunnen leiden dat de fiscus toch beperkt wordt in het volgen van de civiel-
rechtelijke weg. De ontvanger is kennelijk door het arrest in de winning mood
geraakt en wil nu nog een stap verder gaan. Per 1 juli 2014 wordt in art. 27.7
van de Leidraad bepaald dat na het intreden van de verjaring van een
belastingvordering de ontvanger geen gebruik maakt van de mogelijkheid een
belastingschuld in te vorderen door middel van een dagvaarding. In de
toelichting bij deze wijziging78 wordt gesteld dat volgens de Hoge Raad in
het hier besproken arrest van 21 februari 2014 de regeling in de Leidraad, zoals
door de Hoge Raad getoetst, alleen op de invordering van de belastingschuld
ziet en niet op een vordering tot schadevergoeding wegens onrechtmatige daad
van de belastingschuldige of een derde. Deze aanpassing gaat een stap te ver.
Art. 27.7 Leidraad Invordering 2008 heeft als kop: “Na verjaring geen civiele
invordering”. Financiën legt nu het arrest van de Hoge Raad zo uit dat het de
fiscus nog wel vrij staat een onbetaalde en verjaarde belastingschuld te verhalen
bij de belastingschuldige of een derde, als dit maar geschiedt via een vordering
uit onrechtmatige daad. Verhaal via de civiele weg bij de belastingschuldige
zelf, na verjaring van de belastingschuld, kan niet de bedoeling zijn. Daarvoor
is nu juist art. 27.7 Leidraad Invordering 2008 geschreven, met de hiervoor
vermelde kop, dit mede naar aanleiding van een toezegging tijdens de
totstandkoming van de Iw 1990.79

Tot slot de meest recente actualiteit. Op 14 augustus 2014 werd door de Minister
van Justitie ter consultatie verstuurd het voorstel voor het buitengerechtelijke
dwangakkoord (Wet continuïteit ondernemingen II). Het is voorstel kan, indien
het wet wordt, een grote impact hebben op de insolventiepraktijk. De Commissie
Insolventierecht had in haar voorontwerp Insolventiewet al een uitgebreide
regeling voorgesteld voor het akkoord buiten insolventie: zie Afdeling 7.1 van
het voorontwerp. Het consultatievoorstel gaat nog een stap verder, onder meer
doordat ook de positie van aandeelhouders door het akkoord kunnen worden

78. Zie de Staatscourant van 27 juni 2014, nr. 17976.
79. Zie Kamerstukken TK 1988-1989, 20 588, nr. 6, p. 17-18: “Daarom zal in de Leidraad

Invordering 1989 worden opgenomen dat nadat de verjaring is ingetreden, inning van de
belastingschuld met gebruikmaking van aan de civiele rechtsvordering ontleende bevoegd-
heden, achterwege blijft.”
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geraakt. Vanuit fiscale optiek plaats ik een tweetal kanttekeningen bij het
consultatievoorstel. Ten eerste moet er voor worden gewaakt dat voor de positie
van bepaalde overheidscrediteuren, zoals de fiscus en het UWV, geen uitzonde-
ringen worden gecreëerd in het kader van een dwangakkoord, in die zin dat er
toch weer bepaalde regels worden geformuleerd die maken dat de akkoordrechter
deze crediteuren een speciale behandeling moet geven. Voor zover de fiscus en
het UWVeen preferente vordering hebben, zouden zij in beginsel, in lijn met de
thans gangbare praktijk, recht kunnen doen gelden op het dubbele percentage ten
opzichte van de concurrente crediteuren,80 maar meer vereisten, zoals die thans
zeer omvangrijk in de beleidsregels van de fiscus zijn opgenomen, kunnen niet
aan de orde zijn. In de regeling van het consultatiedocument staat overigens als
algemene afwijzingsgrond voor een verzoek tot algemeen verbindend verklaring
van een akkoord dat de schuldeisers onder het akkoord een uitkering ontvangen
die lager is dan bij faillissement (art. 373 lid 2 sub c Fw-nieuw). Dit sluit aan bij de
regels van de fiscus.81 Mijn tweede opmerking ziet op de positie van de
aandeelhouders onder de beoogde regeling. Zij kunnen als gevolg van het
akkoord hun aandelenbelang geheel of gedeeltelijk kwijtraken. Dit kan fiscale
consequenties hebben. De meeste aandeelhouders zijn rechtspersonen die in
fiscale zin een deelnemingsbelang (5% of meer nominaal aandelenkapitaal)
hebben in de te saneren vennootschap. Hoewel zij door de cram down bedrijfs-
economisch en financieel gezien een verlies lijden, wellicht al op het moment dat
het aandelenbelang in de dochter moet worden afgewaardeerd, bestaat daar tot op
heden nog steeds geen deugdelijke fiscale faciliteit voor. De aandeelhouder kan
pas een verlies nemen op het moment dat de dochter is geliquideerd, bijvoorbeeld
via faillissement. Dit biedt een averechtse prikkel voor het redden van een
noodlijdende onderneming,82 vandaar dat de Commissie Insolventierecht al in

80. Als ik het goed zie, stel het consultatievoorstel niet de voorwaarde van een dubbel
percentage en gaat het op dit op dit punt slechts uit van verschillende klassen van
schuldeisers, waaronder de concurrenten en de preferenten als aparte klassen. Verwacht
mag worden dat de preferente een aanbod krijgen voor het dubbele percentage, maar het lijkt
geen wettelijke eis te worden: het aanbod zal zodanig moeten zijn dat er voldoende
preferenten vóór stemmen.

81. Zie art. 22 lid 1, onderdeel 3, Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990, die voorschrijft dat
de fiscus in een akkoord een uitkering moet krijgen die van ten minste dezelfde omvang is
als kan worden verkregen door middel van executiemaatregelen. Uitgaande van een
concursus creditorum (anders wordt geen akkoord aangeboden) is dat veelal de situatie
van een faillissement van de belastingschuldige.

82. Zie het FD van 4 augustus 2014 met als kop ‘foute fiscale prikkels moedigen liquidatie van
dochterbedrijven aan’.
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2006 en 2007 heeft aangedrongen op aanpassing van deze regels.83 Het beoogde
voorstel voor het buitengerechtelijk dwangakkoord zou een goede gelegenheid
zijn om de fiscale regeling zo aan te passen dat zij niet meer onnodig een akkoord
kunnen dwarsbomen, door voor de aandeelhouders een passende regeling te
maken voor het fiscaal nemen van een verlies op een noodlijdende dochter.84

83. Zie het voorontwerp Insolventiewet, Toelichting Algemeen, paragraaf 21 (Fiscale aspecten).
84. Een analoge regeling voor het verlies uit aanmerkelijk belang, voor de privé-aandeelhouder,

ligt dan voor de hand.
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1. Introduction

1. Dutch regulation on tax law contains several specific Acts on taxation (Acts
on income tax, corporate tax, VAT, etc.) and tax policy guidances. A well
known guidance in the insolvency area is the Leidraad Invordering 2008
(Guidance on Tax Recovery 2008). Article 73.4.15 (‘Opening national (secon-
dary) insolvency proceedings’) provides the following:

‘If the tax debtor lives in or is established in a Member State of the EU – not
Denmark – and finds himself over there in state of insolvency whilst in the
Netherlands a subsidiary establishment (nevenvestiging) is located, based on the
EC-Insolvency Regulation a territorial or secondary insolvency proceeding can
be opened. Immediately after having learned about the opened main insolvency
proceedings abroad, the tax authority (ontvanger) assesses whether it is
beneficial to have opened territorial or secondary insolvency proceedings in
the Netherlands. A secondary proceeding only covers winding-up proceedings
– and therefore not the procedure of postponement of payment (surseance van
betaling) – and is administered according to Dutch law. There is no need to
proof that the tax debtor is indeed insolvent.’1

2. Although the wording used may be criticised, the intention of the provision is
clear. If under the applicable of the EU Insolvency Regulation (InsReg) main
insolvency proceedings have been opened in another Member State, the Dutch
tax authority assesses the possibility of opening secondary proceedings in the
Netherlands.2 It is noted that the Guidance on Tax Recovery 2008 does not

1. Reference to the year 2008 does not take into account that the Guidance on Tax Recovery is
updated nearly every six months. I used the text available at July, 24, 2014 at www.overheid.
nl (in Dutch). The translation provided is mine.

2. In a Council Implementation Regulation of 5 June 2014 the well-known Annexes to the EU
Insolvency Regulation have been replaced. These Annexes have been replaced at the request
of eight EU Member States, generally reflecting changes in their national law, most
notably the withdrawal of ’old’ national proceedings, being out-of-date or replaced by !
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contain a rule regarding the Dutch taxman’s authority to have opened main
insolvency proceedings in the Netherlands. There is no reason to believe that
the tax authority has another position then the one that follows from the EU
Insolvency Regulation, as did a Belgian tax authority (operating as ‘creditor’)
filing for the opening of main insolvency proceedings in Belgium regarding a
Dutch B.V. or the Hungary’s tax authority with regard to a company,
incorporated in the USA, but with its COMI proven to be in Hungary.3

3. Will a national tax authority be authorised to open main or secondary
insolvency proceedings abroad? Although it may be submitted that national
insolvency legislation (of the state in which insolvency proceedings are filed
for) will be decisive with regard to which persons are allowed to file for
insolvency proceedings, I agree with the decision in High Court of Ireland of
8 March 2005, that even though the Insolvency Regulation does not expressly
provide that a creditor in another Member State can initiate insolvency
proceedings, it would defeat the purpose of the Regulation if that were not
the case.4 In this case the creditor was the Commissioners of Customs & Excise
for the UK.5

4. In this article I will make some remarks on the treatment of foreign tax claims
in insolvency cases. In the international insolvency area there is a clear divide
between foreign tax claims in Member States to which the EU Insolvency
Regulation applies and similar claims which originate in a non-EU Member
State, such as Switzerland, Turkey or the USA.6 I start with Europe (para. 2),
then follows the area beyond Europe (para. 3), ending with a short conclusion.

‘new’ rescue-type insolvency proceedings. Where it is common ground that only procee-
dings mentioned in Annex A can benefit from the Insolvency Regulation, this is an
important regulation. See Council Implementing Regulation (EU) No 663/2014 of 5 June
2014 replacing Annexes A, B and C to Regulation (EC) No 1346/2000 on insolvency
proceedings, OJ L 179/4 of 19.6.2014. Croatia, EU Member State since 1 July 2013, is not
covered by this recent regulation, as the available insolvency proceedings in Hrvatska (ie
Croatia) (and the domestic names of its liquidators) are included in the accession documents
itself, see www.bobwessels.nl, weblog at 2014-03-doc7.

3. See Commercial Court Tongeren 31 March 2003 (B.V. H.E.), www.law.kuleuven.ac.be, and
District Court of Budapest 24 September 2001, INSOL Europe Database, Abstract No. 153.

4. High Court of Ireland 8 March 2005, [2005] IEHC 67 (Cedarlease Ltd.).
5. Although I am not aware of any systematic research, it seems that only the Swedish Tax

Agency plays an active role in cases in which the Insolvency Regulation applies. See for an
overview of some twenty court cases Nils-Betil Morgell, Council Regulation on Insolvency
Proceedings – Judgements from Sweden Courts, in: International Insolvency Law Review
(IILR) 1/2012, 55ff.

6. Some topics discussed here I have addressed earlier, see Bob Wessels, Tax Claims: Lodging
and Enforcing in Cross-Border Insolvencies in Europe, International Insolvency Law
Review (IILR) 2/2011, p. 131ff.
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2. Europe

2.1 Principle of automatic recognition

5. In 2010 the Court of Justice of the European Union (CJEU) has confirmed
that the system of the EU Insolvency Regulation (including automatic recogni-
tion of judgments opening insolvency proceedings coming from courts of other
Member States) does apply unconditionally also to a public organisations, such
as tax authorities. This is the case at hand.

On 9 June 2005 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku (North Gdansk
District Court, Gdansk) opened main insolvency proceedings in respect of MG
Probud (a company building sector), with registered office in Poland, but
engaged in construction work in Germany through the activities of an
establishment. Upon application by the Principal Customs Office, Saarbrücken
(Hauptzollamt Saarbrücken), Germany, the Local Court of Saarbrücken, by
decision of 11 June 2005, ordered attachment of Probud’s several assets,
including assets held by German banks in the amount of over € 50.000. Those
measures were prompted by procedures initiated by the Hauptzollamt against
the manager of MG Probud’s German establishment, who was suspected of
having infringed German legislation (non payment of Polish workers and
contributions regarding social security). The appeal by Probud was dismissed
by the Regional Court of Saarbrücken as there were reasons to fear that those
responsible within MG Probud would shortly collect the sums payable and
transfer the corresponding amounts to Poland in order to prevent the German
authorities from having access to them, the opening of the insolvency procee-
dings relating to MG Probud’s assets did not prevent attachment in Germany.
The Polish Court refers the question to the European Court whether the
attachment effected by the German authorities is lawful since Polish law7

does not allow such attachment after the undertaking has been declared
insolvent.

The CJEU is straightforward and clear in its judgment:
‘… after the main insolvency proceedings have been opened in a Member

State the competent authorities of another Member State, in which no secon-
dary insolvency proceedings have been opened, are required … to recognise
and enforce all judgments relating to the main insolvency proceedings and,
therefore, are not entitled to order, pursuant to the legislation of that other
Member State, enforcement measures relating to the assets of the debtor
declared insolvent that are situated in its territory when the legislation of the
State of the opening of proceedings does not so permit …’8

7. Article 146 Polish Bankruptcy Act.
8. CJEU 21 January 2010, Case C-444/07.
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6. The result of the principle of (automatic) recognition under the EU
Insolvency Regulation is for instance that German tax authorities will (have
to) accept the outcome of a case in which an insolvent Dutch debtor, who has a
tax debts in Germany of € 968.261, after three years (the consequences of this
debtor being in a Dutch insolvency proceeding of debt rescheduling (schuld-
saneringsregeling natuurlijke personen)) can legitimately state that all his
claims (including the German tax claims) are unenforceable against him.9 It
must be said, however, that in more recent years especially German courts are
looking for ways to limit the effects of automatic recognition, by refusing
recognition as a matter of public policy (Article 26 InsReg), for instance by
accepting that filing for main insolvency proceedings elsewhere in an abuse of
process (rechtsmisbrauch) or is only a fake transfer of someone’s habitual
residence, to create international jurisdiction elsewhere (bad forum shop-
ping).10

2.2 Position of creditors

7. The position of creditors under the Insolvency Regulation is based on the
foundation of equal treatment, by providing in Article 32 InsReg that ‘any’
creditor may lodge his claim in the main proceedings and in any secondary
proceedings. Article 39 InsReg reads: ‘Any creditor who has his habitual
residence, domicile or registered office in a Member State other than the State
of the opening of proceedings, including the tax authorities and social security
authorities of Member States, shall have the right to lodge claims in the
insolvency proceedings in writing.’11 Article 40 InsReg provides that as soon
as insolvency proceedings are opened in a Member State, the court of that State
having jurisdiction or the liquidator appointed by it shall immediately inform
known creditors who have their habitual residences, domiciles or registered

9. See District Court ’s-Hertogenbosch 29 January 2007, LJN AZ7355. The result is that under
Dutch law a ‘natural obligation’ exists towards the German tax authority (Article 358 Dutch
Bankruptcy Act). If any payment would take place after the three year period, it will not be
regarded as a gift (schenking).

10. See e.g. Court (Landesgericht) Berlin 9 July 2013, NZI 13/2014, 581, adding that recogni-
tion is based on the presumption that it is possible that there is a functional comparability
(funktionelle Vergleichbarkeit) between – in this case – English and German law. It is
submitted that this consideration can not be applied in cases falling under the scope of the
EU Insolvency Regulation.

11. Article 32(1) InsReg authorizes ‘any’ creditor, without taking account of where such a
creditor may be located, so without the limitation mentioned in Article 39 (domicile etc. in
the EU). In my article, mentioned in footnote 6, I have submitted that the nationality of ‘any’
creditor must be seen as irrelevant to the application of Articles 32 and 39. It should be noted
that a Member State’s national legislation may provide that creditors with a domicile etc.
outside of the EU may lodge their claims.
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offices in the other Member States. In practice the informant will be the
liquidator. In this article I will refer to the tax authorities and social security
authorities and their claim also by using ‘tax authority’ and ‘tax claim.’

8. The rules for lodging, verification and admission of claims into the estate will
be determined by the law of the Member State in which main or secondary
proceedings have been opened, see Article 4(2)(h) jo. Article 28 InsReg,
reflecting the applicability of the lex (fori) concursus. Article 39 InsReg is
limited to the ‘right to lodge’ a claim.12 Where Article 39 contains a rule of
substantive law,13 it differs from the applicable lex concursus based on Article
4(2)(h) InsReg insofar as the rules governing the lodging of claims are
concerned. It is submitted that Article 39 precedes Article 4 InsReg.

2.3 Why ‘tax authorities and social security authorities’ and who are they?

9. Recital 21 to the EU Insolvency Regulation simply states: ‘Every creditor,
who has his habitual residence, domicile or registered office in the Community,
should have the right to lodge his claims in each of the insolvency proceedings
pending in the Community relating to the debtor’s assets. This should also
apply to tax authorities and social insurance institutions.’ This does not contain
any reasoning or justification. The Virgós / Schmit Report (1996), nr. 265 –
generally regarded as providing interpretative guidance – only specifies that
these authorities have been mentioned ‘… [t]o clear up any doubts.’ Indeed, the
provision differs from the position in most Member States, which usually
followed the rule that tax claims and social security claims cannot be executed
abroad. I do not think, however, that in the mid 90s of the last century there was

12. General matters of enforcement of tax claims by foreign authorities, in many cases
determined by specific bilateral or multilateral conventions, is not touched upon here. See
e.g. Paul Michael Veder, Cross-Border Insolvency Proceedings and Security Rights. A
comparison of Dutch and German law, the EC Insolvency Regulation and the UNCITRAL
Model Law on Cross-Border Insolvency, Ph.D. Nijmegen 2004, 167ff; Andrew Grossmann,
Conflicts in Cross-border Enforcement of Tax Claims, http://works.bepress.com/cgi/view-
content.cgi?article=1000&content=andrew_grossman; Mikael Berglund, Cross-Border En-
forcement of Claims in the EU, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2009, who
also provides a treatment of the Council Directive 2008/55/EC of 26 May 2008 on mutual
assistance for the recovery of claims relating to certain levies, duties, taxes and other
measures. Such assistance could involve support in filing an application for insolvency of
the tax debtor. This directive will be repealed when a new directive (2010/24/EC) will be
enacted.

13. It is noted that the Brussels Regulation on Jurisdiction and the Enforcement of Judgments in
Civil and Commercial Matters (2000/44/EC, also: Brussels I Regulation) excludes from its
scope ‘revenue, customs or administrative matters’ (Article 1(1)). For an application in
Holland, see District Court Assen 9 April 2004, LJN BM0990. Article 1(2) Brussels I
Regulation provides that this Regulation shall not apply to: ‘… (c) social security’.
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any doubt about that. The Insolvency Regulation itself provides no further
explanation. In legal literature, for some the reason for including tax authorities
and social security authorities relates to the fact that the territorial nature of such
claims is a hindrance to the establishment of an internal market in Europe, see
Van der Plas.14 The majority of the authors, however, submits that the principle
of equal treatment of creditors is its sound basis, especially in relation to the
topics of Chapter IV of the Regulation (‘Provision of information to creditors
and lodgement of their claims’), formed by Articles 39-42.15

10. In the light of Article 39 InsReg, the liquidator has to inform any ‘creditor’,
including ‘tax authorities and social security authorities’. This is easier said
then done. If main proceedings have been opened in the Netherlands, how to
find out whether there are some operational activities of the debtor, adding up to
an ‘establishment’ in, say, Estonia or Spain?16 Having an establishment may
lead to matters of income tax, VAT or provincial or communal surcharges or real
estate tax in these latter countries. Note though, that there may even be claims
in another Member State without the insolvent debtor having an establishment
over there.17 One misses here, on a European level, a clear and unconditional

14. C.G. van der Plas, De taak van de rechter en het IPR, Ph.D. Nijmegen, 2005, 443.
15. See for example Alexander Martius, Verteilungsregeln in der grenzüberschreitenden

Insolvenz, Europäische Hochschulschriften, Band 3974, Frankfurt am Main: Peter Lang,
2004, 115ff.; M. Virgós / F. Garcimartín, The EC Regulation on Insolvency Proceedings: A
Practical Commentary, The Hague: Kluwer Law International, 2004, nr. 282; S. Riedemann,
in: Klaus Pannen (ed.), European Insolvency Regulation, Berlin: Walter de Gruyter, 2007,
Art. 39, nr. 2; Christoph Paulus, Europäische Insolvenzverordnung. Kommentar, Frankfurt
am Main: Verlag Recht und Wirtschaft, 4th ed., 2013, Art. 39, nr. 1, and Art. 40, nr. 1;
Christian Koller and Michael Slonina, in: Hess/Oberhammer/Pfeiffer, Heidelberg-Luxem-
bourg-Vienna Report 2013, para. 935.

16. Article 2(h) InsReg provides as definition of ‘establishment’: ‘… any place of operations
where the debtor carries out a non-transitory economic activity with human means and
goods’. The Court of Justice of the European Union applies stricter criteria, see CJEU
20 October 2011 C-396/09 (Interedil Srl), deciding that the term ‘establishment’ within the
meaning of Article 3(2) InsReg must be interpreted as requiring the presence of a structure
consisting of a minimum level of organisation and a degree of stability necessary for the
purpose of pursuing an economic activity. The presence alone of goods in isolation or bank
accounts does not, in principle, meet that definition. In para 63: ‘… in order to ensure legal
certainty and foreseeability concerning the determination of the courts with jurisdiction, the
existence of an establishment must be determined, in the same way as the location of the
centre of main interests, on the basis of objective factors which are ascertainable by third
parties’. I note that Article 2(h) has not been amended (yet) in the proposals for a renewed
Insolvency Regulation.

17. As an example: a community (gemeente) filing for ‘Entgeld für die Benutzing von
Parkraum’, AG Mannheim, DAR 1994, 405, mentioned in Münchener Kommentar
Insolvenzordnung-Reinhart, Art. 39 EuInsVO, nr. 6.
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duty for the insolvent debtor to provide to the liquidator all information which
is beneficial for the effective administration of the estate.

11. Article 39 does not specify the nature of the ‘claims’ nor which creditor is
meant under ‘tax authorities and social security authorities’. The reference to
‘tax authorities and social security authorities’ itself does not indicate which
person or body the specific (’any’) creditor is. I submit that national law is
decisive, so it may be possible that a foreign ‘public’ creditor lodges its claim,
who according to the lex concursus of the pending insolvency proceeding is not
a legal person, but an agency of some sort (a sort unknown in the Member State
where e.g. the main insolvency proceedings are pending). Paulus has suggested
that the German Bundesagentur für Arbeit (respectively their foreign counter-
parts) with respect to the subrogated right after having paid certain amounts to
employees fall within the scope of Article 39.18 Although I am inclined to
agree, ultimately, it will be the Court of Justice of the EU who has to provide an
interpretation for ‘tax authorities and social security authorities’, which I think
form autonomous words in the Regulation.

12. It is submitted that the same approach has to be taken for what a ‘claim’ in
Article 39 InsReg is. It is formulated wide enough to allow claims related to
direct or indirect tax, including VAT or local taxes. With Van der Plas however,
I doubt whether certain fines or financial penalties will also be covered.19 The
prevailing view nevertheless seems different though: Article 39 establishes the
right of foreign creditors to lodge claims because such lodgement cannot
be disallowed on the grounds that the creditor is situated in another Member
State or that the claim is governed by the public law of another Member State,
see Virgós / Schmit Report (1996), nr. 266.

2.4 Verification

13. As indicated, the right to lodge is the subject of Article 39 InsReg, whilst
Article 4(2)(h) InsReg determines that the national law of the State of the
opening of the proceedings (ie lex concursus) will govern for instance the time
limit for lodging claims, the effect of a late lodgement, and the admissibility and
well-foundedness of the lodgement. In addition, the national law of each of the
proceedings determine the costs for the creditor and the rules on verification of

18. Christoph Paulus, o.c., Art. 39, nr. 4.
19. Van der Plas, o.c., 442.
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the debts.20 At this juncture, it is interesting to disclose some Dutch regulatory
history. In its advice of 13 March 2002 to the Ministry of Justice (since 2010
named: Ministry of Security and Justice), the Netherlands Royal Committee on
Private International Law (Advice, nr. 3.2.) submits that Article 4(2)(h) InsReg
should be interpreted in a limited way in that the provision results in the court
having international jurisdiction to decide on the verification of a claim and its
preference according to the lex concursus21 , but that such court will not have
international jurisdiction to decide on the validity of this claim. The Committee
thinks it quite possible that the Court of Justice of the EU will decide that the
latter authority falls under the scope of the Brussels Regulation 2002.22 This
line of reasoning was already current in Holland at that time, see District Court
of Arnhem 15 March 2001, which decided – based on the assumption that in the
Netherlands the EU Insolvency Regulation reflects private international (in-
solvency) law as per March 200123 – that the fact that the insolvency procee-
dings and its effects were determined by the lex concursus did not mean that the
claim itself, which was subject to a choice of law for the law of Nebraska
(USA), which was lodged in the Dutch proceedings, was also to be determined
by the lex concursus.24

14. It may be the case, based on domestic insolvency law of a Member State,
that (i) the liquidator or (ii) a creditor, whose claim is already verified, has the
right to challenge the admissibility of a foreign tax claim. It has been submitted
that certain legal actions derive from law other than that relating to insolvency
and should not be included within the scope of Article 25(1) InsReg, even
though such actions may be affected by the opening of proceedings (actively or
passively).25 Article 25(2) InsReg provides that the recognition and enforce-
ment of judgments other than those referred to in Article 25(1) shall be
governed by the Brussels I Regulation, ‘… provided that that [Regulation] is

20. See Virgós / Schmit Report (1996), nr. 270, in which it is assumed that the prudent creditor
will take into account the rules relevant to the costs, and the interest that the claim presents:
‘He will examine the ranking that the law of the proceedings accords to his claim and the
importance of the assets that will be distributed.’

21. On a claim, subjected to French law, but lodged in Ireland, Irish rules on verification apply,
see High Court of Ireland 27 July 2005, 2005 IEHC 274 (Flightlease Ireland Ltd.).

22. The Committee refers to point 5 of the annotation of Vlas under the Netherlands Supreme
Court 16 April 1999, NJ 2001/1; JOR 1999/156, nt. Veder; TvI 2000, 104, nt. Polak. See
Losbladige Faillissementswet (Van Galen), Art. 4, nt. 4, who submits that the question of
which court is competent to decide on the verification is not a question of applicable
substantive or procedural law, but of jurisdiction.

23. On that theme, see Bob Wessels, Anticipation and Application of the EU Insolvency
Regulation in the Netherlands, Insolvency Law & Practice 2004, Vol. 20, No. 1, 17ff.

24. District Court Arnhem 15 March 2001, NIPR 2001, 119.
25. Virgós / Schmit Report (1996), nr. 196.
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applicable.’ From Article 25(2) InsReg it can be taken that the recognition and
enforcement of these types of judgments are subject to the Brussels I Regula-
tion. This group includes: (a) an action with regard to the existence or the
validity under general law of a claim (e.g. based on a contract) or relating to its
amount26 , or (b) a claim which has been lodged, but is contested, such as the
Dutch claim validation proceedings, known as renvooiprocedure.27 In case of a
tax claim, it has been noted earlier, that it is excluded from the Brussels I
Regulation.

15. Which court then has jurisdiction to decide on the matter? From the study of
Martius, it can be taken that he favours the jurisdiction of the courts of the
origin of the tax claim, as another court generally will not have jurisdiction to
decide on ‘public’ claims, whilst in general it will be contrary to the conven-
tions providing cross-border assistance in case of enforcement of tax claims to
have the matter decided by the court in which proceedings have been opened.28

With respect, this is not convincing. As the foreign tax authority has a
discretion to make use of Article 39 and the rule of equal treatment of creditors
is paramount in the light of the Regulation’s objective of improving the
effectiveness and efficiency of insolvency proceedings having cross-border
effects (see also recitals 2 and 8) a case can be made to defend that in such a
case the courts of the Member State in which the insolvency proceeding is
pending, will have international jurisdiction.29

2.5 Ranking

16. In principle the creditor is entitled to lodge claims in the insolvency
proceedings of his choice, and may even do so in several proceedings, for
instance in the main insolvency proceedings and in all pending secondary
proceedings which may have been opened in other Member States.30 As the
text of Article 39 InsReg refers to any ‘creditor’, without further specification,
creditors with a preference and creditors without a preference (according to the
national legal system) may lodge, therefore a ‘non-preferenced’ creditor in

26. See Virgós / Schmit Report (1996), nr. 196.
27. In this way A.J. Berends, Insolventie in het internationaal privaatrecht, Ph.D. Vrije

Universiteit, Amsterdam, 2005, 73.
28. Martius, o.c., 156ff.
29. Consequently, in the Netherlands, the case will probably not be dealt with by a civil court

(the court that opened the main insolvency proceedings or the court that would have
jurisdiction according to applicable rules of the Code of Civil Proceedings), but the
administrative court (bestuursrechter), see (in Dutch) Wessels Insolvency Law V 2014/
5111 and 5208.

30. See Virgós / Schmit Report (1996), nr. 235.
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Member State A, who may have a ‘preferenced’ claim in State B, may lodge in
State B.

It should be noted that Article 39 InsReg only provides the basis for lodging
a claim, but does not mention the applicability of certain preferences which the
law governing the proceedings (lex concursus) accords to claims of a certain
nature. The general opinion in international legal literature was that a tax claim
had the status of an unsecured claim.31 The Netherlands Royal Committee on
Private International Law, Advice concerning the EC Insolvency Regulation
(March 2002, nr. 4), raised the question of whether the automatic mutual
recognition of insolvency proceedings also implies that the claims of certain
public law institutions, such as claims by the tax authorities, the Department of
Social Security or other public bodies, would, in Dutch insolvency proceedings,
be accorded the same type of preference as claims submitted by equivalent
Dutch institutions. The Committee was inclined to continue current practice in
that the status would not alter. However the Committee rightfully acknowled-
ged that only the Court of Justice of the EU could provide certainty.32

3. Beyond Europe

3.1 No global framework

17. There is no global treaty or convention for insolvency on matters of
jurisdiction, recognition, law applicable and cross-border procedural coordina-
tion. Worldwide, for insolvency, there are only few regional legal frameworks
in place, such as the Nordic Treaty, the OHADA-treaty or the EU Insolvency
Regulation. For the remainder insolvency always has been a topic close to
domestic legislation of national sovereign countries.33 It always has been seen
as sheer impossible to draft a global insolvency convention.

18. Recently this mood has changed. Since 2013, the topic is on the agenda of
UNCITRAL, the United Nations Commission on International Trade Law.
Since over twenty years UNCITRAL is active in the field of (international)
insolvency law, with as an important result the UNCITRAL Model Law on
Cross-Border Insolvency of 1997. This Model Law has been followed by some

31. See for instance Bogdan, commentary in: Moss / Fletcher / Isaacs (eds.), The EC Regulation
on Insolvency Proceedings – A Commentary and Annotated Guide, Oxford University
Press, 2009, 8.276, and Veder, o.c., 343 (referring to other literature).

32. On the question whether a Member State can privilege the claims of its own authorities, but
treat the (seemingly) equivalent claims of the authorities of other Member States as ordinary
claims, see my article mentioned in footnote 6.

33. For an overview, see Bob Wessels, International Insolvency Law, Deventer: Kluwer, 3rd ed.,
2013.
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twenty countries, including Mexico, Japan, USA and England, and it is
expected that e.g. Russia and Brazil soon will follow. Another fine result of
UNCITRAL’s work is the UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law. It
contains a comprehensive statement of key objectives and core features for a
strong insolvency, debtor-creditor regime, including considerations of out-of-
court restructuring and a discussion of the alternative approaches possible and
the perceived benefits and detriments of such approach. The Guide can assist
discussions on preferable changes in insolvency law from countries in transition
economies and/or with legislation which is lagging behind in (cross-border)
commerce developments, the organization of business and changing values
within society (e.g. stressing the rescue of business in order to preserve
employment as opposed to straightforward liquidation of a company). The
Guide’s recommendation 5 provides: ‘The insolvency law should include a
modern, harmonized and fair framework to address effectively instances of
cross-border insolvency. Enactment of the UNCITRAL Model Law on Cross-
Border Insolvency is recommended.’ The UNCITRAL’s Legislative Guide on
Insolvency Law34 has indeed been assessed as a very helpful tool of best
practices for legislators.35

19. Some six months ago in the UNCITRALWorking Group topics for possible
future work have been discussed. In the international arena the theme of
‘conflict of laws’ (or: private international law) has been suggested as a part of a
proposal for a global insolvency convention. The suggestion was based on the
need for binding norms to facilitate execution of insolvency decisions, to
coordinate many aspects of cross-border insolvencies, particularly in the
context of insolvency of groups of companies, and to deal with concerns

34. In 2010 the Guide was augmented with a Part Three: ‘Treatment of enterprise groups in
insolvency’ developed by UNITRALWorking Group V. Available at www.uncitral.org (38th
session, 19-23 April 2010, New York). See Bob Wessels, International Insolvency Law,
Deventer: Kluwer, 3rd ed., 2012, para. 10425b and onwards. In 2013 a Part Four (‘Directors’
obligations in the period approaching insolvency’) followed, focussing on the obligations
that might be imposed upon those responsible for making decisions with respect to the
management of an enterprise when that enterprise faces imminent insolvency or insolvency
becomes unavoidable. The aim of imposing such obligations, which are enforceable once
insolvency proceedings commence, is to protect the legitimate interests of creditors and
other stakeholders and to provide incentives for timely action to minimize the effects of
financial distress experienced by the enterprise. See http://www.uncitral.org/pdf/english/
texts/insolven/Leg-Guide-Insol-Part4-ebook-E.pdf

35. See for instance Jean-Luc Vallens, Towards an Ideal System, the UNCITRAL Guide on
Insolvency Law, in: Peter / Jeandin / Kilborn (eds.), The Challenges of Insolvency Law
Reform in the 21st Century. Facilitating Investment and Recovery to Enhance Economic
Growth, Zürich: Schultess 2006, 489ff, and A. Klauser / B. Pogacar, Der UNCITRAL
Legislative Guide on Insolvency Law – Ein Denkanstoss auch für das österreichische
Insolvenzrecht, in: Konecny, Insolvenz-Forum 2005, Wien-Graz, 2006, 179ff.
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arising in the view of some states that application of the Model Law should be
reciprocal. Although rejected as an approach during the negotiations of the
Model Law, a number of countries have adopted provisions applying the Model
Law on a reciprocal basis, although the nature of these reciprocity provisions
varies: Argentina (draft), British Virgin Islands, Canada, Mexico, Romania and
South Africa. Unrelated to the Model Law Belgium, Spain, Tanzania and
Turkey apply reciprocity provisions in international insolvency cases. Within
UNCITRAL, however, also a number of reservations has been expressed about
the feasibility of negotiating a global convention: (i) whether there would be
sufficient support from States for such an instrument, (ii) what is the compe-
tence of member states in regional economic integration organizations to
participate in the negotiations, e.g. in the EU, (iii) what will be the time
required for such negotiations, and (iv) which are the benefits of a convention
over the existing Model Law. Within the Working Group it has been decided
that it might be appropriate to study the feasibility of developing a convention,
including gathering information on the issues facing States with respect to
adoption of the Model Law. It is obvious, therefore, that there is no ‘global’ rule
on the treatment of tax claims in insolvency.36

3.2 Revenue rule

20. Article 39 InsReg in Europe, introduced above, is the full opposite of the
sometime so called ‘revenue rule’, i.e. the rule that tax debts owed by the
insolvent debtor to any foreign state are not enforceable in the courts, which
had jurisdiction in the matter of insolvency. Under common law a court will
generally not deny recognition to a foreign insolvency, provided ‘… it is not in
substance an attempt to enforce a foreign revenue debt …’37 . Foreign revenue
claims therefore are not provable in the state in which the insolvency procee-
dings are pending.38 The ‘revenue rule’ is the prevailing rule generally
followed in nearly all nations.39

However, also on this topic, there is change in the air.

36. See http://www.uncitral.org/uncitral/en/data/whats_new/2014_06_informal-open-ended-
study-group.html.

37. Thus John Briggs, in: Richard Sheldon (ed.), Cross-Border Insolvency, London: Blooms-
bury Professional 2011, at 11.26.

38. For a recent confirmation of this principle rule (claims of the Australian Deputy Commis-
sioner of Taxation in liquidation proceedings pending in the Cayman Islands), see Saad
Investments Company Limited (in Official Liquidation) v Deputy Commissioner of Taxation
[2014] FCAFC 57.

39. On the revenue rule in general, see Alexander Martius, o.c., Van der Plas, o.c., Ian F.
Fletcher, The Law of Insolvency, 4th ed., London: Sweet & Maxwell, 2009, 9-010;
Mikael Berglund, o.c., 125ff.; Jonathan M. Weiss, Tax claims in Transnational
Insolvencies: A ‘Revenue Rule’ Approach, www.iiiglobal.org (2010). See for !
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3.3 Global Principles 2012

21. After several years of work Ian Fletcher, University College London, and I
published in 2012 a report, called ‘Global Principles for Cooperation in
International Insolvency Cases’, presented to the American Law Institute and
the International Insolvency Institute (III).40 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.41 I
will highlight here what we have suggested regarding the treatment of tax
claims.

3.3.1 Law applicable

22. The Global Principles Report 2012 also contains a separate Annex, which
presents a Statement of us both, as the Reporters, setting out our proposals for
‘Global Rules on Conflict of Laws Matters in International Insolvency Cases.’
These proposals are not included in the Global Principles for Cooperation in
International Insolvency Cases Report 2012 themselves. The theme of conflict
of laws has been discussed with all consultants involved, but – generally – it
proved to be too early overcome the different views that exist. However, the
Global Rules have been accepted by 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 on specific matters
(which sometimes touch upon ‘insolvency’) and ALI’s other work products and
ongoing work on Principles related to other topics with conflict of law

instance Netherlands Supreme Court 11 June 2008, LJN BD1387; JOR 2008/251 (Azeta
B.V. v Japan Collahuasi Resources B.V.), deciding to affirm the Court of Appeal’s
judgment that a claim of the Republic of Chile was a tax claim: ‘Tax claims in general
are regarded as goods with a public destination and therefore can not be executed.’

40. See for the full text http://www.iiiglobal.org/component/jdownloads/finish/557/5932.htm.
Also referred to as: Global Principles Report 2012. The Global Principles build further on
the American Law Institute’s Principles of Cooperation among the member-states of the
North American Free Trade Agreement (the ‘ALI/NAFTA Principles’). These Principles
were evolved within the American Law Institute’s Transnational Insolvency Project,
conducted between 1995 and 2000, for which the Reporter was Professor Jay L. Westbrook
(University of Austin, Texas), with the objective 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.

41. The final Report is also available via http://www.ali.org/index.cfm?fuseaction=publications.
ppage&node_id=85. 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. For another source of the
Global Principles Report 2012, see http://www.bobwessels.nl, weblog document 2012-06-
doc1.

Treatment of Tax Claims in International Insolvencies: Europe and Beyond

219



consequences. Our Statement, we hope, may serve as legislative recommenda-
tions in general and sometimes in more detailed terms. They may also serve as a
guide for courts, insolvency practitioners and creditors in those circumstances
where applicable law with regard to international insolvency cases fails to deal
with a certain point in issue or is vague. Our main goal has been ‘…. to
demonstrate that globally there is a wide measure of support for the enactments
of rules of this nature, based on the given principle to avoid miscommunication,
to prevent uncertainty, to provide accurate translation and to ensure smooth
cross-border cooperation. A primary benefit brought about by achieving
uniformity in the area of conflict of laws is that parties’ legitimate expectations
can be more consistently fulfilled, thereby reducing the levels of uncertainty and
instability that have a key influence on the assessment of risk by those engaging
in international transactions.’42

23. Our recommendation for a preferred ‘global’ rule on the law applicable in
insolvency cases has been laid down in Rule 12 of the Global Rules on Conflict
of Laws Matters in International Insolvency Cases. Rule 12 (‘Law of the state
of the opening of proceedings’) provides:

‘12.1. Save as otherwise provided in [this Act/these Rules] the law
applicable to insolvency proceedings and their effects shall be that of the state
within the territory of which such proceedings are opened, hereafter referred to
as “the state of the opening of proceedings”.

12.2 The law of the state of the opening of proceedings shall determine the
conditions for the opening of those proceedings, their conduct, administration,
conversion and their closure.’

24. We feel that this rule is not provocative. Since May 2002 in the larger part
of Europe a consensus has emerged for the application of the lex (fori)
concursus rule. According to that rule, the law of the jurisdiction (or: state)
in which insolvency proceedings are opened will determine and govern the
commencement, conduct, administration and conclusion of those proceedings.
See the clear rule of Article 4(1) InsReg. UNCITRAL Legislative Guide on
Insolvency Law contains a similar rule (recommendation 31).43

42. See Global Principles Report 2012, 20.
43. The principle of the lex concursus also is followed by several countries and courts, see

Global Principles Report 2012, 225ff, for the Netherlands referring to Supreme Court 19
December 2008, LJN BG3573 (Yukos Oil I), implicitly also in Supreme Court 13 September
2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ5668 (Yukos Oil II); JOR 2014/50 (case note by Veder); NJ
2014/424 (case note by De Boer). See also Bob Wessels, Naar een wettelijk stelsel van !
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3.3.2 Non-discriminatory treatment

25. We believe it to be a fundamental tenet of the modern era where a treatment
of creditors is being developed on the basis of equality before the law. In the
particular field of international insolvency this principle bears a special
significance in relation to the concept of pari passu distribution of the assets
among creditors. Moreover, treatment expresses itself also in relation to the
creditors’ eligibility to participate fully and effectively in the relevant insol-
vency proceeding. It is of no significance whether these proceedings’ purpose is
reorganization or liquidation of the debtor’s estate. In terms of substantive
rights of participation, the provisions of a state’s insolvency law should be
applicable on a non-discriminatory basis to all persons occupying the status of
creditor by virtue of their having some kind of claim against the insolvent
debtor. In literature this principle is known by using the Latin maxim: par est
condicio omnium creditorum (literally: ‘the condition of all creditors is
equal’).44

26. Application of insolvency laws on a non-discriminatory basis with respect
to all creditors can be viewed as a necessary corollary of the universalist
approach to international insolvency. If the debtor’s global assets are to be
administered in accordance with the laws of one state on the premise that the
debtor’s global estate is to be treated as a single entity, it must be accepted that
all claimants against that estate must be accorded parity of treatment by the law,
which aspires to exercise its sovereignty. Both in terms of the process as well as
the substance of the insolvency proceeding a genuine application of ‘parity of
treatment’ may require the taking of some additional measures to compensate
for the inevitable effects of factors such as distance, time differences, publicity,
lack of information and language on the ability of creditors to participate
effectively despite being based beyond the frontiers of the state in which the
proceeding is taking place. This led us to suggest Principle 11 (‘Non-
discriminatory treatment’), which provides:

erkenning van buitenlandse (niet-EU) Insolventievonnissen, Jaarrede derde jaarvergadering
Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijkend en Internationaal Insolventierecht
(NVRII), opgenomen in Preadviezen 2013 van de vereniging (with English summary),
see www.nvrii,org.

44. See Stefan Weiland, Par condition creditorum. Der insolvenzrechtliche Gleichbehand-
lungsgrundsatz und seine Durchbrechungen zugunsten öffentlich-rechtlicher Gläubiger,
Saarbrücker Studien zum Privat- und Wirtschaftsrecht, Band 67, Frankfurt am Main: Peter
Lang, 2010. This author refers for the maxim par condicio creditorum to Corpus Iuris
Civilis, Ulp. D. 42, 8.6, § 7.
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‘Subject to Global Principle 3, a court should not discriminate against
creditors or claimants based on nationality, residence, registered seat or
domicile of the claimant or on the nature of the claim.’45

27. Acceptance of the principle of non-discrimination between domestic and
foreign creditors need not preclude the continued application of rules whereby
certain categories of claims are allocated differing priorities or ranking accor-
ding to the system of distribution maintained under the insolvency laws of a
given state. What is required is that the claims of foreign creditors should not be
ranked lower than those of domestic creditors whose claims are of a similar
character. The conclusion is that a foreign ‘tax’ or ‘social security’ claim will
not be discriminated against and if, and in as far such claims, either in full or
part of them have a ‘penal’ or ‘fine’ character most probably can not be acted
upon by the court where such an action would be manifestly contrary to the
public policy of the forum state (see Principle 3(iii)).

28. From the research on which our Report was based Fletcher and I have
concluded that the formal position under the domestic laws of almost every one
of the states surveyed is that the principle of equality is accepted, and that it is
applied in practice. Even where such equality of treatment is maintained as a
matter of general practice, it is however possible that certain provisions in the
insolvency laws of some states would have the effect of according favourable
treatment to creditors who would – either expressly or in point of fact – be
citizens or residents of the state in question. As an example, a special category
of priority creditor is established for the benefit of ‘U.S. fishermen’ under the
U.S. Bankruptcy Code.46

29. Although the ‘revenue rule’ seems quite vivid, in modern times there have
been two separate trends whose combined effect has been to erode the force of
the traditional exclusionary practice. These are (i) the reforms to the laws of a
number of states which have resulted in the diminishing or even the elimination

45. Principle 3 (‘International Status; Public Policy’) provides:
‘Nothing in these Global Principles is intended to:
(i) Interfere with the independent exercise of jurisdiction by a national court involved,
including in its authority or supervision over an insolvency administrator;
(ii) Interfere with the national rules or ethical principles by which an insolvency
administrator is bound according to applicable national law and professional rules;
(iii) Prevent a court from refusing to take an action which would be manifestly contrary to
the public policy of the forum state; or
(iv) Confer substantive rights, to interfere with any function or duty arising out of any
applicable law or to encroach upon any local law.’

46. 11 U.S.C. § 508. See Allen L. Gropper, The Payment of Priority Claims in Cross-Border
Insolvency Cases, 46 Texas International Law Journal 2011, 559ff.
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of domestic taxes and public liabilities from the categories of debts which are
accorded priority under domestic insolvency law, and (ii) the inclusion in
internationally operative instruments of provisions to permit the lodging of
proof for public law claims and taxes by the authorities of states which are
subject to the effects of the instruments in question.47 These developments, if
continued over time, should eventually lead to an abatement of the traditional
discrimination against foreign tax and social security laws under the insolvency
laws of many, if not most states. For the time being however it must be
acknowledged that this exception to the principle of non-discrimination con-
tinues to be widely applied.

3.3.3 Ranking

30. Finally, some words on ranking or priorities of certain claims. Different
states’ insolvency laws exhibit considerable differences with regard to the
treatment of claims, notably concerning the question of the priority to be
accorded to a claim possessing a given set of characteristics. Thus, there has
been a traditional tendency to accord priority status to fiscal and other public
claims asserted by the domestic authorities of the state where the insolvency
proceedings are conducted. This is frequently accompanied by the exclusionary
revenue rule to prevent the admission of foreign revenue or public claims from
participating in the process of distribution. In the light of the development,
indicated in para. 29, one sees likewise that the laws of many states accord
some degree of priority to the claims of the debtor’s own employees in respect
of unpaid salary or associated benefits, but there are wide variations as to the
specific terms of such entitlement. These can vary from an unrestricted
entitlement, to a more restricted right which may be subject to an individual
monetary limit, and also possibly to a limitation relating to the time within
which a qualifying claim must have become due.48

47. In addition to Article 39 InsReg, see Article 13 UNCITRAL Model Law, although the
alternative variant of Art. 13(2) permits a state to continue to discriminate against foreign tax
and social security claims if it desires to do so, see Bob Wessels, International Insolvency
Law, 3rd. ed., 2102, para. 10266ff. In Schedule 1 to the UK Cross-Border Insolvency
Regulations 2006 (S.I. 2006/1030), which gives effect to the UNCITRAL Model Law
within Great Britain, the enacted version of Art. 13 stipulates that in a proceeding conducted
under British insolvency law a claim may not be challenged solely on the grounds that it is a
claim by a foreign tax or social security authority, but that such a claim may be challenged
on the ground that it is in whole or in part a penalty, or on any other ground that might enable
a claim to be rejected under British insolvency law (Art. 13(3)).

48. See e.g. J. Israël, Opmerkingen bij voorrechten in internationaal faillissement. Getting the
Priorities Right, in: Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR) 1996, 9; !
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31. In an international case the principle starting point is that a creditor who
participates in a distribution administered according to the law of a given state
must accept that the principle of equality of treatment of creditors must be
applied in accordance with the policy and values embodied in the lex
concursus. Thus the fact that, on account of the characteristics of the claim
in question, a particular creditor would be accorded a position of priority under
the insolvency law of the state with which the creditor is primarily connected,
or by whose law the actual claim is governed, does not confer any enhanced
status on the claim of that claimant, as against the classification employed by
the lex concursus with respect to factually identical claims. This thought is
expressed in Global Principle 35, which is closely derived from Procedural
Principle 25 of the ALI NAFTA Principles, and affirms that this approach is to
be respected. Principle 35 (‘Limits on Priorities’):

‘35.1. A claim that is governed by the law of a state other than that in which
insolvency proceedings are taking place should in principle have only the
priority it would have in a strictly territorial process conducted in the state
whose law governs the insolvency proceeding, and restricted to assets located
in that state.

35.2. In exceptional circumstances an exclusion of Global Principle 35.1
can be accepted.’49

32. To the extent that a given creditor will thereby experience the prospect of an
outcome inferior to that which might have resulted from a domestic proceeding
conducted under the law of its own ‘home’ country, the possibility of seeking
the commencement of a non-main proceeding in the latter jurisdiction could be
explored. This is the underlying idea of Article 73.4.15 of the Guidance on Tax
Recovery 2008, mentioned in para. 1. If however the expected value of the
debtor’s assets which are located in that country is low, or if the criteria for
opening a proceeding under that local law cannot be met, the creditor must
accept the ultimate authority of the lex concursus to control the process of
distribution.

G. McCormack, G., The Priority of Secured Credit: an Anglo-American Perspective, in:
Journal of Business Law 2003, 389ff; Jay Lawrence Westbrook, Priority Conflicts as a
Barrier to Cooperation in Multinational Insolvencies, 27 Penn State International Law
Review 2009, issue 3-4, 869ff.; Weiland, o.c.

49. Exceptional circumstances could include a case where the volume of the assets is such that a
claim can be satisfied. Another exclusion could be justified by giving a priority which would
lead to a reduction of costly and burdensome procedural complexities for the benefit of an
overall reorganisation. In the latter case the justification could be limited in such a way that
the priority claim is restricted to the assets located in the other state. Principle 35 has been
illustrated with three examples in the Global Principles Report, at 130ff.
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33. A final remark on current European insolvency practice. Different ranking
of claims (as a logical consequence of opening secondary proceedings) has
been overcome in cases where courts have treated creditors in other Member
States ‘as if’ in their respective jurisdiction indeed secondary insolvency
proceeding had been opened, thus simplifying proceedings in a combination
with the respect of local priorities. Examples of such a treatment, in Europe, are
MG Rover, Collins & Aikman and Nortel Networks.50 In the amendments to
the EU Insolvency Regulation this practice has been codified, although a first
analysis demonstrates that the suggested rules for an ‘as if’ treatment are not
unproblematic.51

Conclusion

In this article I have argued that any tax authority or social security authority
has to power – when main insolvency proceedings have been opened in another
Member State – to request for the opening of secondary insolvency proceedings
of the state in which this authority operates. Under the application of the EU
Insolvency regulation these authorities also may file for the opening of main or
secondary insolvency proceedings in other Member States.

The result of the principle of (automatic) recognition under the EU
Insolvency Regulation is that tax authorities (and social security authorities)
are confronted with the legal effects of insolvency proceedings elsewhere,
including the fact that their tax (etc.) claim may become unenforceable.
Refusing recognition should stay within the limited application of the public
policy defence (Article 26 InsReg), which seems to be a challenge for German
courts.

Article 39 InsReg provides that the tax authorities and social security
authorities of Member States shall have the right to lodge claims in any
pending insolvency proceeding. In Europe the general view is that tax
authorities should be accorded the same position as any other creditor based
on the principle of equal treatment of creditors. In practice it may be
problematic for a liquidator to send a notification to the relevant tax or social

50. See Bob Wessels, International Insolvency Law, Deventer: Kluwer, 3rd ed., 2012, para.
10616ff. This treatment has become know as ‘synthetic secondary proceedings’ (see John
A.E. Pottow, A New Role for Secondary proceedings in International Bankruptcies, 46
Texas International Law Journal 2011, 579ff.) or applying the principle of ‘virtual
territoriality’ (Edward J. Janger, Virtual Territoriality, 48 Columbia Journal of Transnational
Law 401 (2010), which therefore results in the treatment of such creditors (‘as if’ secondary
proceedings were opened) as they could expect under their national law.

51. See Bob Wessels, Contracting Out of Secondary Insolvency Proceedings: the Main
Liquidator’s Undertaking in the Meaning of Article 18 in the Proposal to Amend the EU
Insolvency Regulation, in: Brooklyn Journal of Corporate, Financial & Commercial Law
(forthcoming end 2014).
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security authority. In this article I have suggested that on a European level, a
clear and unconditional duty for the insolvent debtor should be included in the
EU Insolvency Regulation to provide to the liquidator all information which is
beneficial for the effective administration of the estate, therefore including
information regarding matters of tax and social security.

Article 39 InsReg forms the basis for the taxman to lodge its claim, whilst
Article 4(2)(h) InsReg determines that the national law of the State of the
opening of the proceedings (ie lex concursus) will govern for instance the time
limit for lodging claims, the effect of a late lodgement, and the admissibility and
well-foundedness of the lodgement. Article 4(2)(h) InsReg should be inter-
preted in such a way that the court has international jurisdiction to decide on the
verification of a claim and its preference according to the lex concursus, but that
such court will not have international jurisdiction to decide on the validity of
this claim. If the existence or the validity of a foreign tax claim is challenged the
court to decide of that matter could be the courts of the origin of the tax claim or
the courts of the Member State in which the insolvency proceeding is pending.
In this article I have defended the latter view.

Whilst Article 39 InsReg only relates to the right to lodge, such claims –
although having a certain priority in the Member State of its origin – are to be
treated as unsecured. As with other questions, only the Court of Justice of the
EU can provide certainty.

Beyond Europe, there is no global treaty or convention for insolvency on
matters of jurisdiction, recognition, law applicable and cross-border procedural
coordination. I mentioned that in 2013 UNCITRAL, the United Nations
Commission on International Trade Law, has taken very first steps in this
direction. The initiative should be supported.

Globally, there is a general support for the ‘revenue rule’, i.e. the rule that
tax debts owed by the insolvent debtor to any foreign state are not enforceable
in the courts, which had jurisdiction in the matter of insolvency. Foreign
revenue claims therefore are not provable in the state in which the insolvency
proceedings are pending. In our 2012 Report ‘Global Principles for Coopera-
tion in International Insolvency Cases’, presented to the American Law Institute
(ALI) and the International Insolvency Institute (III) prof. Fletcher and I have
submitted that it is a fundamental tenet of the modern era of insolvency that
creditors are treated on the basis of equality before the law. Equal treatment
should be accorded with the concept of pari passu distribution of the assets
among creditors, as well as in relation to the creditors’ eligibility to participate
fully and effectively in the relevant insolvency proceeding. Both in terms of the
process as well as the substance of the insolvency proceeding a genuine
application of ‘parity of treatment’ may require the taking of some additional
measures to compensate for the inevitable effects of factors such as distance,
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time differences, publicity, lack of information and language on the ability of
creditors to participate effectively despite being based beyond the frontiers of
the state in which the proceeding is taking place. We have also noticed two
tendencies starting to erode the revenue rule. If continued over time, these
developments should eventually lead to an abatement of the traditional
discrimination against foreign tax and social security laws under the insolvency
laws of many, if not most states. For the time being however it must be
acknowledged that this exception to the principle of non-discrimination con-
tinues to be widely applied. Finally, in our Global Principles 2012 Report, we
are not favouring any enhanced status on a foreign tax claim, although
permitting some exclusion in exceptional circumstances.
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