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Voorwoord van de redactie

Vanuit de wens meer leden te betrekken bij de vele activiteiten van Insolad is het
traditionele congres dit jaar georganiseerd door een breed uit leden samengestelde
commissie. De gedachten losjes vormend aan de hand van een terugblik op de
vorige 23 congresbundels, bleven deze hangen op het befaamde ‘De curator, een
octopus’. Bij dat congres werd een soort 360 gradenonderzoek van de curator zelf
uitgevoerd. Het leek de commissie en het Insolad-bestuur nu goed om eens alle
instrumenten die de curator ter beschikking staan op een rijtje te zetten. Netjes
geordend bleken die uitstekend te passen in ‘De gereedschapskist van de curator’.

Dat uiteindelijk ruim 30 schrijvers bereid bleken te zijn een bijdrage te leveren,
maakte het werk van de commissie tot een heel dankbare taak. Er bleef
daardoor voldoende tijd om het congres dit jaar eens op een wat minder voor
de hand liggende locatie te houden. Op het congres dat op 27 november 2015
plaatsvindt in het Evoluon hopen wij vele leden aan te treffen die al tijd hebben
gevonden voor een snelle blik in deze omvangrijke bundel. U treft daarin
artikelen aan over:
– aansprakelijkstelling;
– de actio pauliana;
– specifieke middelen als afkoelingsperiode, postblokkade, verhoren, e.d.;
– internationale vergelijking;
en afsluitend enkele artikelen van meer beschouwelijke aard.

De congrescommissie stond voor ogen een bundel aan te reiken die nog enige
jaren gerekend kan worden tot de verplichte leerstof van de Insolad Grotius-
cursus, omdat het zo een volledig overzicht bevat. Of die opzet geslaagd is, is
een oordeel dat aan de lezer is voorbehouden. Aan de schrijvers, voor de

IX



bijdragen waarvan de redactie zéér erkentelijk is, kan het in ieder geval niet
gelegen hebben.

Congrescommissie 2015
Flip Schreurs
Jeroen Reiziger
Emile ten Berge
Frank Smetsers
Evert Verwey
Anne-Marie Weersink
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De curator en interne bestuurdersaansprakelijkheid

PROF. MR. M.J. KROEZE* EN PROF. MR. J.B. WEZEMAN**

1. Inleiding

Geen mens is perfect. Ook een bestuurder niet. Bij de uitoefening van zijn taken
maakt een bestuurder vroeg of laat fouten, zoals zakelijke beslissingen die
minder gunstig uitpakken dan aanvankelijk gedacht en verwacht. De rechts-
persoon kan daardoor schade lijden. Voor dergelijke beslissingen is een
bestuurder in beginsel niet aansprakelijk. Het is vrijwel onvermijdelijk en
inherent aan de bestuurstaak dat, naast alle zaken die goed gaan, sommige
zaken niet goed gaan. Dat is anders als het gaat om ernstige fouten. Dan dreigt
persoonlijke aansprakelijkheid voor de bestuurder tegenover de rechtspersoon.
De belangrijkste grondslag voor die aansprakelijkheid is art. 2:9 BW.1 Kort
samengevat is krachtens deze bepaling elke bestuurder tegenover de rechtsper-
soon gehouden tot een behoorlijke vervulling van zijn taak en is elke bestuurder
voor het geheel aansprakelijk tegenover de rechtspersoon terzake van onbe-
hoorlijk bestuur. Bij faillissement van de rechtspersoon kan de aansprakelijk-
heidsprocedure ingevolge art. 2:9 BW namens de rechtspersoon alleen worden
ingesteld of voortgezet door de curator.

In deze bijdrage bespreken wij kwesties die van belang zijn voor de curator als
hij een vordering of een van de vorderingen die hij instelt tegen een of meer
bestuurders, baseert op art. 2:9 BW.2 Wij gaan achtereenvolgens in op de maatstaf
ernstig verwijtbaar onbehoorlijk bestuur, op de bewijslast, op collectieve aan-
sprakelijkheid en disculpatie, op het instellen van de vordering, op de klachtplicht,
op de samenloop van vorderingen, op de bestuurdersaansprakelijkheidsverzeke-
ring, op vrijwaring en op vrijtekening.

In deze bijdrage gaan wij er in beginsel vanuit dat de rechtspersoon een
naamloze of besloten vennootschap is en dat de bestuurder of bestuurders

* Maarten Kroeze is hoogleraar ondernemingsrecht aan de Erasmus School of Law.
** Jan Berend Wezeman is hoogleraar handelsrecht en ondernemingsrecht aan de Rijks-

universiteit Groningen en decaan van de Rechtenfaculteit.
1. Zie in algemene zin over dit artikel: J.B. Wezeman, Aansprakelijkheid van bestuurders,

Deventer: Kluwer 1998, p. 65 e.v.; Asser/Maeijer, Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II* 2009/
440 e.v.; H. de Groot, Bestuurdersaansprakelijkheid, Deventer: Kluwer 2011; Assink/
Slagter, Compendium Ondernemingsrecht, 2013, § 13.

2. Zie hierover ook T.T. van Zanten en B.F. Assink, Art. 2:9 in faillissement: tijd voor
herwaardering!, TvI 2008/25.
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natuurlijke personen zijn. Dat neemt niet weg dat de kwesties die wij behandelen
ook van belang zijn voor andere rechtspersonen en voor de situatie dat een of
meer bestuurders zelf ook rechtspersoon zijn. Bovendien geldt dat art. 2:9 BW
ook kan worden aangewend tegen commissarissen en toezichthouders. Zie voor
de NV en BV de schakelbepaling van art. 2:149/259 BW (de eerstvermelde
bepaling geldt krachtens art. 51 SE-Verordening ook voor de SE met statutaire
zetel in Nederland). Voor commissarissen en toezichthouders van verenigingen,
coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen, stichtingen en SCE’s met
statutaire zetel in Nederland is dit naar de letter van de wet niet zo. Uit de
rechtsverhouding tussen de rechtspersoon en de commissaris resp. toezichthouder
en de daaruit voortvloeiende redelijkheid en billijkheid vloeit onzes inziens voort
dat de in art. 2:9 BW vervatte norm op overeenkomstige wijze geldt tussen deze
rechtspersonen en hun toezichthouders.3

Tot slot, soms zijn er tijdelijk geen bestuurders in functie bij een vennoot-
schap. De statuten moeten voor zo’n situatie regelen op welke wijze voorlopig
in het bestuur van de vennootschap wordt voorzien. Zie art. 2:134/244 lid 4
BW. Denkbaar is dat dan een commissaris tijdelijk als bestuurder optreedt.
Deze commissaris zal voor eventuele ernstige fouten als bestuurder aanspra-
kelijk gesteld kunnen worden door de vennootschap. Dit vloeit voort uit
art. 2:151/261 BW. Deze bepaling houdt er rekening mee dat commissarissen
of anderen, zonder deel uit te maken van het bestuur, krachtens een statutaire
bepaling of krachtens besluit van de algemene vergadering, voor zekere tijd of
onder zekere omstandigheden daden van bestuur verrichten. Deze personen
worden, wat hun rechten en plichten ten opzichte van de vennootschap en van
derden betreft, als bestuurders aangemerkt. Ontduiking van de aansprakelijk-
heidsregels wordt zo voorkomen.

2. Ernstig verwijtbaar onbehoorlijk bestuur

Hiervoor bleek al dat ingevolge art. 2:9 lid 1, eerste zin BW een bestuurder
tegenover de rechtspersoon gehouden is tot een behoorlijke vervulling van zijn
taak. Art. 2:9 lid 1, tweede zin BW bepaalt dat tot de taak van de bestuurder alle
bestuurstaken behoren die niet bij of krachtens de wet of de statuten aan een of
meer andere bestuurders zijn toebedeeld. De wetgever heeft voor een negatieve
formulering gekozen om te voorkomen dat er onduidelijkheid bestaat als taken
niet uitdrukkelijk zijn toegedeeld. Door toedeling van een taak aan een

3. Zie ook Rb Oost-Brabant 26 februari 2014, JOR 2014/126 (Servatius), waarin als grondslag werd
aanvaard art. 6:162 BW, waarbij het bepaalde in art. 2:9 BW in de toepassing daarvan doorwerkte.
Zie voor een toekomstige uitbreiding van de reikwijdte van art. 2:9 BW het voorontwerp
Voorstel van Wet Bestuur en toezicht rechtspersonen (https://www.internetconsultatie.nl/
bestuurentoezichtrechtspersonen). Daarover ook hierna paragraaf 10.
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bestuurder valt deze buiten het takenpakket van de andere bestuurders. Taken
die niet zijn toegedeeld, rusten op alle bestuurders. Taakverdeling doet geen
afbreuk aan het uitgangspunt van collegiaal of collectief bestuur. De gezamen-
lijke verantwoordelijkheid voor het bestuursbeleid en de taakuitoefening door
het bestuur blijft voorop staan. Art. 2:9 lid 2, eerste zin BW drukt dit uit door te
bepalen dat elke bestuurder verantwoordelijkheid draagt voor de algemene
gang van zaken. Dit is niet anders in een rechtspersoon met een monistische
bestuursstructuur (ook wel one tier bestuursstructuur, waarin uitvoerend en niet
uitvoerend bestuurders deel uitmaken van één orgaan). Zo zullen de bestuur-
ders, hoe de taakverdeling in concreto ook luidt, gezamenlijk verantwoordelijk
zijn voor het financiële en administratieve beheer en het strategische beleid van
de rechtspersoon.4 Art. 2:9 lid 2, tweede zin BW luidt dat een bestuurder voor
het geheel aansprakelijk is terzake van onbehoorlijk bestuur, tenzij hem mede
gelet op de aan anderen toebedeelde taken geen ernstig verwijt kan worden
gemaakt en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de
gevolgen van onbehoorlijk bestuur af te wenden.

Wat behoorlijke taakvervulling is in een concreet geval is niet altijd
eenduidig. Veel factoren spelen een rol. Aan het bestuur en bestuurders komt
beleidsvrijheid toe. Bestuurders moeten soms vooraf goede en kwade kansen
inschatten en op korte termijn beslissen met weinig informatie. Op voorhand is
niet te bepalen wat achteraf de beste beslissing zal zijn. Te veel factoren, ook
factoren die onbekend zijn, of buiten de invloedsfeer van bestuurders
liggen, zijn van invloed op verwezenlijking van bepaalde risico’s. De Hoge
Raad houdt met deze omstandigheden in zijn rechtspraak rekening door een
verhoogde aansprakelijkheidsmaatstaf te hanteren. Dit doet ook recht aan de
omstandigheid dat bestuurshandelingen in een aansprakelijkheidsprocedure
achteraf worden beoordeeld. Met deze verhoogde aansprakelijkheidsmaatstaf
is volgens de minister van Justitie een maatschappelijk belang gediend: “De
samenleving is niet gediend met regelgeving die ondernemers stimuleert om
telkens de voorkeur te geven aan risicomijdende beslissingen met weinig
economisch voordeel”.5

Voor aansprakelijkheid tegenover de rechtspersoon op grond van art. 2:9 BW
is vereist dat aan de bestuurder een ernstig verwijt kan worden gemaakt.6 De

4. Zie D.A.M.H.W. Strik, Aansprakelijkheid voor financiële verslaggeving in het licht van de
Transparantierichtlijn, Ondernemingsrecht 2005/48.

5. Kamerstukken II 2008/09, 13763, nr. 3 (MvT), p. 9. Zie ook M.J. Kroeze, Bange bestuurders,
Ondernemingsrecht 2006/3 en HR 20 juni 2008, NJ 2009/21 (Willemsen/NOM).

6. Op de vraag of de maatstaf ernstig verwijt afwijkt van kennelijk onbehoorlijk bestuur of
bewuste roekeloosheid gaan wij niet nader in. Ook de vraag of ernstig verwijt betrokken
moet worden op de normschending of speelt bij de toerekening komt niet aan de orde. Zie
over dergelijke kwesties o.a. D.A.M.H.W. Strik, Grondslagen bestuurdersaansprakelijkheid.
Een maatpak voor de Board Room, Deventer: Kluwer 2010, p. 15 e.v.
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Hoge Raad heeft dit voor het eerst bepaald in HR 10 januari 1997, NJ 1997/360
(Staleman/Van de Ven).7 Deze aansprakelijkheidsmaatstaf is door de Wet bestuur
en toezicht sinds 1 januari 2013 ook wettelijk verankerd. Art. 2:9 lid 2, tweede zin
BW bepaalt immers dat een bestuurder voor disculpatie onder meer moet
aantonen dat hem geen ernstig verwijt valt te maken. De disculpatiebepaling
komt in paragraaf 4 nader aan de orde.

Uit het Staleman/Van de Ven-arrest volgt ook dat bij beantwoording van de
vraag of sprake is van onbehoorlijke taakvervulling alle omstandigheden van
het geval moeten worden meegewogen. Tot de in aanmerking te nemen
omstandigheden behoren onder andere de aard van de door de rechtspersoon
uitgeoefende activiteiten, de in het algemeen daaruit voortvloeiende risico’s, de
taakverdeling binnen het bestuur, de eventueel voor het bestuur geldende
richtlijnen, de gegevens waarover de bestuurder beschikte of behoorde te
beschikken ten tijde van de aan hem verweten beslissingen of gedragingen,
alsmede het inzicht en de zorgvuldigheid die mogen worden verwacht van een
bestuurder die voor zijn taak berekend is en deze nauwgezet vervult. Ook de
aard en de ernst van de normschending zijn omstandigheden die in aanmerking
genomen moeten worden.

Uit rechtspraak (en literatuur) vloeien de volgende categorieën voort waarin
van ernstig verwijtbare onbehoorlijke taakvervulling sprake is of kan zijn: het
in strijd handelen met wettelijke of statutaire bepalingen of andere regels die de
rechtspersoon beogen te beschermen;8 het ongeoorloofd onttrekken van mid-
delen aan de rechtspersoon of het vermengen van privévermogen met het
vermogen van de rechtspersoon;9 het laten prevaleren van (eigen) zakelijke
belangen boven het belang van de rechtspersoon of het ongeoorloofd con-
curreren met de rechtspersoon;10 het verzaken van de verplichtingen die
voortvloeien uit art. 2:10 BW (administratieplicht);11 het verschuiven van
vermogen zonder deugdelijke grondslag binnen een concern of naar een
verbonden vennootschap;12 het nemen van onnodige en niet te rechtvaardigen

7. Zie voor latere uitspraken: HR 11 juni 1999, JOR 1999/146 (Hendriks Pluimvee slachterij);
HR 10 december 1999, JOR 2000/11 (M./Prickartz q.q.); HR 29 november 2002, JOR 2003/
2 (Berghuizer Papierfabriek); HR 4 april 2003, JOR 2003/134 (Skipper Club); HR 2 maart
2007, JOR 2007/137 (Nutsbedrijf Westland).

8. HR 29 november 2002, JOR 2003/2 (Berghuizer Papierfabriek).
9. Rb Amsterdam 21 januari 2015, JOR 2015/131 en Hof Arnhem-Leeuwarden 2 september

2014, JOR 2014/295.
10. Rb Midden-Nederland 19 februari 2014, JOR 2014/124.
11. Rb Midden-Nederland 19 juni 2013, JOR 2013/237 (Landis); Hof Arnhem-Leeuwarden

21 oktober 2014, RN 2015/5.
12. Rb Midden-Nederland 22 januari 2014, JOR 2014/289.
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risico’s;13 het aangaan van verplichtingen die de rechtspersoon niet kan
nakomen (dit kan ook onrechtmatig zijn jegens de wederpartij); het nemen
van ingrijpende beslissingen zonder deugdelijke voorbereiding; het niet afslui-
ten van gebruikelijke verzekeringen; de rechtspersoon willens en wetens straf-
bare handelingen laten verrichten;14 het verstrekken van leningen aan
insolvente partijen zonder adequate zekerheden; het aangaan van transacties
die het doel van de rechtspersoon overschrijden of die in strijd zijn met interne
afspraken; het stilleggen van de onderneming die de rechtspersoon in stand
houdt zonder redelijke grond; het desbewust handelen in strijd met het belang
van de rechtspersoon en de met hem verbonden organisatie; het niet voorkomen
of tegengaan van onderkapitalisatie en het verwaarlozen van de kredietbewa-
king. Ook kan gedacht worden aan onverantwoorde hoge dividenduitkeringen.
De aansprakelijkheid daarvoor kan worden gebaseerd op art. 2:216 lid 3 BW.
Die aansprakelijkheid is echter minder verstrekkend dan die van art. 2:9 BW,
namelijk beperkt tot hooguit vergoeding van het ten onrechte uitgekeerde.15

De bestuurder die ingevolge art. 2:9 BW aansprakelijk is tegenover de
rechtspersoon en uit dien hoofde schadevergoeding heeft betaald, kan regres
nemen op zijn hoofdelijk aansprakelijke medebestuurders voor het gedeelte van
de schuld dat ieder van hen in hun onderlinge verhouding aangaat. Dit volgt uit
art. 6:10 lid 1 BW. Een richtsnoer voor het bepalen van die onderlinge verhouding
volgt uit art. 6:102 lid 1 jo art. 6:101 lid 1 BW. Op de aansprakelijkheid van
art. 2:9 BW zijn de overige regels over schadevergoeding uit het algemene
verbintenissenrecht van toepassing. Dit geldt bijvoorbeeld voor art. 6:98 BWover
de omvang van de schadevergoeding en voor art. 6:109 BW over matiging.
Volgens ons geldt dit echter niet voor art. 6:89 BW over de klachtplicht. Zie
hierover paragraaf 6.

3. Bewijslast

De rechtspersoon moet stellen en zo nodig, bij gemotiveerde betwisting,
bewijzen dat sprake is van onbehoorlijk bestuur en dat hiervan aan een of
meer bestuurders (of aan het bestuur als zodanig) een ernstig verwijt kan

13. HR 10 januari 1997, NJ 1997/360 (Staleman/Van de Ven); Rb Midden-Nederland 19 juni
2013, JOR 2013/237 (Landis); Rb Midden-Nederland 17 december 2014, JIN 2015/12
(Woningstichting Rentree).

14. Rb Midden-Nederland 17 december 2014, JIN 2015/12 (Woningstichting Rentree).
15. Vgl. H.E. Boschma en J.N. Schutte-Veenstra, De BV uit de steigers, Ondernemingsrecht

2012/116; Chr. M. Stokkermans, Onverantwoorde uitkeringen, WPNR 2014/7011 en W.J.M.
van Veen, Controverses rond bestuurdersaansprakelijkheid. Leidt art. 2:216 BW tot
wijziging van de aansprakelijkheidspositie van bestuurders?, Ondernemingsrecht 2013/80.

5

De curator en interne bestuurdersaansprakelijkheid



worden gemaakt.16 Dit volgt uit art. 149 en 150 Rv. Deze stelplicht en
bewijslast gelden ook voor de curator als de rechtspersoon failliet is en de
curator besluit een vordering ingevolge art. 2:9 BW in te stellen of voort te
zetten. Anders dan art. 2:138/248 BW bevat art. 2:9 BW geen bewijsvermoe-
dens. Omdat art. 2:138/248 BW en art. 2:9 BW beide (kennelijk) onbehoorlijk
bestuur als aansprakelijkheidsgrondslag hebben, is het voor de curator vanuit
processueel opzicht aantrekkelijker om een vordering ingevolge art. 2:138/248
BW in te stellen. De vordering van art. 2:9 BW wordt dan ook in de regel als
(meer) subsidiaire grondslag aangevoerd naast die van art. 2:138/248 BW.

Wel heeft de Hoge Raad de rechtspersoon c.q. de curator tegemoet willen
komen in zijn bewijspositie. Berghuizer Papierfabriek N.V. sprak zijn voor-
malig bestuurder aan omdat deze zonder de statutair voorgeschreven goedkeu-
ring van de raad van commissarissen een call optie op aandelen in een andere
vennootschap had verleend aan een derde. Deze derde oefende haar optierecht
uit en verkocht de aandelen kort daarna door, voor een veelvoud van de door
hem betaalde prijs. De Hoge Raad besliste in het eind 2002 gewezen arrest
Berghuizer Papierfabriek dat het handelen van een bestuurder in strijd met
statutaire bepalingen die de rechtspersoon beogen te beschermen, zo zwaar-
wegend is, dat dan in beginsel sprake is van ernstig verwijtbaar onbehoorlijk
bestuur. Gelet op de strekking van art. 2:9 BW zal het dan in de regel moeten
gaan om bepalingen die het vermogen van de rechtspersoon beogen te
beschermen, zoals statutaire voorschriften die voor vertegenwoordiging door
bestuurders voorafgaande instemming van de algemene vergadering of de raad
van commissarissen verlangen. De Berghuizer Papierfabriek-regel kan ook
gelden bij schending door een of meer bestuurders van contractuele bepalingen
waaraan zij gebonden zijn en die de rechtspersoon beogen te beschermen.

De regel geldt a fortiori bij schending van wettelijke beschermingsbepalin-
gen. Een belangrijk voorbeeld daarvan is de op 1 januari 2013 ingevoerde
tegenstrijdigbelangregel van art. 2:129/239 lid 6 BW.17 Deze regel verbiedt dat
een bestuurder van een vennootschap deelneemt aan beraadslaging en besluit-
vorming over beslissingen waarbij hij persoonlijk (direct of indirect) een belang
heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar
verbonden onderneming. Toepassing van de Berghuizer Papierfabriek-regel
leidt ertoe dat de geconflicteerde bestuurder die toch meebeslist, zich in

16. Anders dan Huizink in GS Rechtspersonen, art. 9, aant. 14.4.2 menen wij dat de gewijzigde
redactie van art. 2:9 BW bij invoering van de Wet Bestuur en toezicht per 1 januari 2013 er
niet toe heeft geleid dat voor aansprakelijkheid van bestuurders voldoende is dat sprake is
van onbehoorlijk bestuur. Nog steeds geldt volgens ons het criterium van ernstige verwijt-
baarheid als vereiste voor aansprakelijkheid. De rechtspersoon c.q. de curator zal die
ernstige verwijtbaarheid daarom moeten stellen, en zo nodig, moeten bewijzen.

17. Zie R.G.J. Nowak en A.F.J.A. Leijten, De nieuwe tegenstrijdigbelangregeling, Onderne-
mingsrecht 2012/92.
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beginsel schuldig maakt aan ernstig verwijtbaar onbehoorlijk bestuur. De
curator hoeft dan alleen nog aan te tonen dat de vennootschap schade heeft
geleden door de tegenstrijdigbelangtransactie. De neutrale bestuurders die
hebben toegelaten dat de geconflicteerde bestuurder meebesliste, hebben ook
een probleem. De aansprakelijkheid van art. 2:9 BW is immers een collectieve
(zie paragraaf 4). Neutrale bestuurders die niet op de hoogte konden zijn van
het tegenstrijdig belang zullen zich echter kunnen disculperen.18 Van ernstig
verwijtbaar handelen hoeft onzes inziens geen sprake te zijn als redelijkerwijs
verschil van mening mogelijk is over de vraag of een tegenstrijdig belang
aanwezig is.

De Berghuizer Papierfabriek-regel is een voorbeeld van een rechterlijk
vermoeden. Tegenbewijs is mogelijk. De Hoge Raad heeft in het Berghuizer
Papierfabriek-arrest ook bepaald dat de rechter uitdrukkelijk in zijn oordeel
moet betrekken feiten en omstandigheden die een aangesproken bestuurder
heeft aangevoerd ter onderbouwing van zijn standpunt dat het handelen in strijd
met een statutaire bepaling geen ernstig verwijt oplevert. Zo zou de aanspra-
kelijk gestelde bestuurder aannemelijk kunnen maken dat hij zich de schending
van de statuten niet behoefde te realiseren of dat hij met de schending van de
statuten juist een zwaarder wegend vennootschappelijk belang wilde dienen. De
bestuurder in de Berghuizer Papierfabriek-zaak voerde aan dat anderen binnen
de vennootschap, die geen bestuurder waren, vergelijkbare transacties verrich-
ten zonder goedkeuring van de raad van commissarissen, dat de raad van
commissarissen geen belangstelling had voor qua omvang geringe desinveste-
ringen en voor de desbetreffende desinvestering geen belangstelling had
getoond en dat de bestuurder bovendien ten tijde van de transactie niet wist
of behoefde te weten dat derden bereid zouden zijn een veel hogere prijs voor
de aandelen te betalen.

In het kader van de bewijslast is nog van belang de overweging van de Hoge
Raad in de Laurus-beschikking uit 2005 over de betekenis van de door de
Ondernemingskamer vastgestelde feiten in een eventueel daaropvolgende aan-
sprakelijkheidsprocedure van de vennootschap tegen een van haar bestuurders.19

De Hoge Raad overweegt dat die feiten in een aansprakelijkheidsprocedure niet
op voorhand vaststaan, zelfs niet behoudens tegenbewijs. Het oordeel wanbeleid
van de Ondernemingskamer kan volgens de Hoge Raad ‘onder omstandigheden
wel de bewijsrechtelijke betekenis hebben dat de rechter, mede gelet op de inhoud
van het door de onderzoekers opgestelde verslag en het daarover in de tweede
procedure van de enquête gevoerde debat, voorshands bewezen acht dat de
aangesproken persoon tegenover de rechtspersoon zijn taak niet heeft vervuld op

18. Evenzo: P.J. Dortmond e.a., Handboek voor de naamloze en besloten vennootschap,
Deventer: Kluwer, 2013/233.1.

19. HR 8 april 2005, NJ 2006/443 (Laurus).
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de wijze waarop een redelijk bekwame en redelijk handelende functionaris die
taak in de gegeven omstandigheden had behoren te vervullen’. De gecursiveerde
zinsnede verwijst naar de aansprakelijkheid van art. 2:9 BW. De Hoge Raad
overweegt immers dat het gaat om aansprakelijkheid tegenover de rechtspersoon.
Assink heeft er terecht op gewezen dat niet duidelijk is hoe deze zinsnede past in
de bestaande rechtspraak over art. 2:9 BW.20 Van Solinge betoogt dat de zinsnede
verwijst naar de wijze waarop een bestuurder de bestuurstaak dient te vervullen, te
weten ‘behoorlijk’, en niet naar de subjectieve verwijtbaarheid.21 Deze lezing
doet de vraag rijzen waarom de rechter die over aansprakelijkheid moet oordelen,
niet voorshands bewezen zou mogen achten dat sprake is van onbehoorlijk en
tevens ernstig verwijtbaar gedrag op basis van het oordeel van de Ondernemings-
kamer dat van wanbeleid sprake is geweest, mede gelet op de inhoud van het
verslag en het in de tweede procedure van de enquête gevoerde debat. Die vraag
rijst te meer gezien een overweging van de Hoge Raad in de RNA-beschikking.
Daarin overwoog hij dat in het oordeel van de Ondernemingskamer besloten lag
‘dat de door haar afgekeurde handelwijze van RNA ernstig verwijtbaar is en
daarom de kwalificatie wanbeleid verdient’.22 Wanbeleid hoeft volgens de Hoge
Raad dus niet alleen te zien op de onbehoorlijkheid van het gedrag, maar kan ook
zien op de mate van verwijtbaarheid daarvan. Wij zouden daarom willen betogen
dat de hiervoor gecursiveerde zinsnede uit de Laurus-beschikking zowel betrek-
king heeft op de behoorlijkheid van het handelen als op de (ernstige) verwijt-
baarheid daarvan. De aangezochte rechter zal onzes inziens telkens aan de hand
van de gestelde feiten in de enquêteprocedure, de bevindingen van de onderzoe-
kers, de betwisting van die feiten en de vaststelling daarvan moeten beoordelen of
hij voorshands (i) niets bewezen acht, (ii) alleen de onbehoorlijke taakvervulling
of (iii) ook de ernstige verwijtbaarheid daarvan.

4. Collectieve aansprakelijkheid en disculpatie

De aansprakelijkheid van de bestuurders ex art. 2:9 BW is in beginsel niet
alleen hoofdelijk, maar ook collectief. Ernstig verwijtbaar onbehoorlijk bestuur
hoeft niet voor elke bestuurder afzonderlijk gesteld en bewezen te worden.
Indien de curator voor één bestuurder of voor het bestuur als zodanig aan kan
tonen dat sprake is van ernstig verwijtbaar onbehoorlijk bestuur wordt de
aansprakelijkheid van alle bestuurders verondersteld. De curator hoeft zich dus
niet te verdiepen in de onderlinge verhouding van de bestuurders, in de mate
waarin ieder van hen heeft bijgedragen aan de onbehoorlijke taakvervulling en

20. B.F. Assink, Enige gedachten omtrent interne bestuurdersaansprakelijkheid, Ondernemings-
recht 2005/141.

21. Annotatie onder HR 8 april 2005, NJ 2006/443 (Laurus).
22. HR 18 april 2003, NJ 2003, 286 (RNA), rov. 3.26.
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of hen daarvan een verwijt treft. Bestuurders kunnen zich wel trachten te
disculperen. Volgens art. 2:9 lid 2 BW gaat vrijuit de bestuurder die “mede gelet
op de aan anderen toebedeelde taken geen ernstig verwijt kan worden gemaakt”
en die “niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen
van onbehoorlijk bestuur af te wenden”. Daarbij gaat het niet alleen om de
vraag wat een bestuurder subjectief kan worden verweten, maar vooral om de
vraag wat hem objectief gezien kan worden toegerekend. Van iedere bestuurder
wordt immers verwacht dat hij voor zijn taak berekend is en beschikt over de
kennis en kunde die voor een zorgvuldige uitoefening van zijn taken nodig zijn.

Uit de rechtspraak tot nu toe blijkt dat bestuurders van vennootschappen niet
veel van deze disculpatiemogelijkheid moeten verwachten. Een beroep op
disculpatie slaagt slechts in uitzonderingsgevallen. Kansrijk zijn eigenlijk alleen
situaties waarin de aansprakelijk gestelde bestuurder slechts korte tijd in functie
is geweest, zich door persoonlijke omstandigheden (ernstige ziekte) in de
gewraakte periode niet met het bestuur heeft kunnen inlaten of buiten zijn
doen ernstig is misleid door zijn medebestuurder(s).23

De woorden “mede gelet op de aan anderen toebedeelde taken” zijn
toegevoegd bij invoering van de Wet bestuur en toezicht op 1 januari
2013.24 Art. 2:9 BW is bij die gelegenheid opnieuw vormgegeven en onder-
verdeeld in twee leden. De wetgever achtte deze nieuwe redactie nodig in
verband met de invoering van het monistisch bestuursmodel bij dezelfde wet.
Zie art. 2:129a/239a BW (zie hierna, paragraaf 5). In een one tier of monistisch
bestuursmodel is immers per definitie sprake van een taakverdeling tussen in
ieder geval uitvoerende bestuurders enerzijds en niet uitvoerende bestuurders
anderzijds. Overigens mag verwacht worden dat disculpatie op basis van een
taakverdeling kansrijker is indien niet uitvoerende bestuurders in een vennoot-
schap met een monistische bestuursstructuur hierop een beroep doen. Hun taak
is in de regel aanzienlijk beperkter dan die van uitvoerend bestuurders. Zie
hierover verder paragraaf 5. De nieuwe redactie van art. 2:9 BW stelt buiten
twijfel dat ook bij vennootschappen met een dualistische bestuursstructuur een
taakverdeling binnen het bestuur geoorloofd is.

Het beroep op de taakverdeling zal niet worden gehonoreerd indien de
aansprakelijk gestelde bestuurder zich toch met de taakvervulling van zijn
medebestuurder(s) heeft bemoeid of had moeten bemoeien. Expliciete of
stilzwijgende instemming met of onvoldoende verzet tegen de onbehoorlijke
taakvervulling door een medebestuurder staat aan disculpatie in de weg.

23. Evenzo A.J.P. Schild en L. Timmerman, Het nieuwe art. 2:9 BW, uitgelegd voor gewone
bestuurders, WPNR 2014/7011.

24. Wet van 6 juni 2011 tot wijziging van boek 2 BW, Stb. 2011, 275, aangepast door de Wet
van 27 september 2012, Stb. 2012, 440.
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Niet iedere taakverdeling is vennootschapsrechtelijk gezien toelaatbaar. Een
bestuurder draagt steeds verantwoordelijkheid voor de hoofdlijnen van het
beleid. Ingrijpende besluiten zullen ook gezamenlijk moeten worden gedragen.

Art. 2:9 lid 2 BW spreekt over een toebedeling van taken “bij of krachtens
de wet of statuten”. Daarmee is onzes inziens niet gezegd dat de rechter géén
rekening zou mogen houden met een taakverdeling die op andere wijze, zonder
basis in de wet of statuten, is vastgelegd, bijvoorbeeld in een onderling
overeengekomen bestuursreglement dat niet krachtens de statuten is opge-
steld.25 Uit de hiervoor genoemde arresten Staleman/Van de Ven en Berghuizer
Papierfabriek vloeit immers voort dat ook bij de disculpatie rekening moet
worden gehouden met alle omstandigheden van het geval. Enigszins toeschie-
telijker lijkt de rechter bij beoordeling van disculpatieverweren van veelal
onbezoldigde bestuurders van verenigingen en stichtingen.26 In zulke gevallen
is matiging van de aansprakelijkheid wellicht een betere oplossing.

5. Monistisch bestuursmodel

In het ‘klassieke’ dualistische bestuursmodel kennen de NV en de BV naast het
bestuur ook een raad van commissarissen. Een raad van commissarissen is niet
verplicht voorgeschreven. Dit is alleen anders voor grote (structuur-) vennoot-
schappen, voor de SE en SCE met een dualistische structuur en voor sommige
sectoren, zoals de financiële sector ingevolge 3:19 Wft. Bij onbehoorlijk
toezicht of advies van een commissaris kunnen de aansprakelijkheidsregels
van art. 2:9 BW overeenkomstig worden toegepast. Zie art. 2:149/259 BW.
Onbehoorlijke taakvervulling van bestuurders impliceert in dit model niet
zonder meer onbehoorlijke taakvervulling van de commissarissen. Sinds
1 januari 2013 kunnen vennootschappen ook kiezen voor een monistisch
bestuursmodel. In die bestuursstructuur is er geen raad van commissarissen
maar zijn de taken verdeeld tussen uitvoerende en niet uitvoerende bestuurders.
Zie art. 2:129a/239a BW.

Maakt het voor de (interne) aansprakelijkheidspositie van de functionarissen
iets uit of voor een monistisch dan wel dualistisch model is gekozen? De taken
die aan niet uitvoerende bestuurders worden toegekend zullen in de praktijk
sterk lijken op die van commissarissen. De materiële verschillen zijn in onze
ogen dan klein. Weliswaar ‘delen’ in het monistische model de niet uitvoerende
bestuurders in de collectieve aansprakelijkheid van het gehele bestuur, maar
daar staat tegenover dat niet uitvoerende bestuurders zich voor fouten gemaakt

25. Evenzo A.J.P. Schild en L. Timmerman, Het nieuwe art. 2:9 BW, uitgelegd voor gewone
bestuurders, WPNR 2014/7011.

26. Zie o.a. Hof Amsterdam 21 september 2010, JOR 2011/49 (Freule Lauta van Aysma) en Rb
Oost-Brabant 17 december 2014, JOR 2015/129 (Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant).
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door de uitvoerenden eerder op disculpatie zullen kunnen beroepen dan in veel
andere gevallen.27

De wetgever heeft bij de invoering van het monistisch systeem echter een
andere benadering gekozen. In het monistisch model dat de wetgever voor ogen
stond nemen de niet uitvoerende bestuurders evenzeer deel aan de besluitvor-
ming over onderwerpen die de dagelijkse gang van zaken van de vennootschap
betreffen. Anders dan commissarissen zouden niet uitvoerende bestuurders
steeds ook deelnemen aan besluitvorming over de algemene beleidslijnen.28

Onder die omstandigheden zullen niet uitvoerende bestuurders de facto inder-
daad een zwaarder aansprakelijkheidsrisico lopen dan commissarissen.29

6. Instellen van de vordering

De aansprakelijkheid op grond van art. 2:9 BW vloeit bij onbehoorlijk bestuur
rechtstreeks uit de wet voort. Degenen die tot vertegenwoordiging bevoegd
zijn, kunnen namens de NV of BV een op art. 2:9 BW gebaseerde procedure
starten, ook zonder besluit daartoe van een orgaan van de vennootschap. Is de
NVof BV failliet, dan komt deze bevoegdheid toe aan de curator. Daarbij gelden
slechts twee bijzonderheden: de curator kan de vordering slechts instellen met
machtiging van de rechter-commissaris (art. 68 Fw) en kan voor de financiering
daarvan zo nodig een beroep doen op de Garantstellingsregeling curatoren
2012.30 Voor het overige is de curator die ageert ex art. 2:9 BW aan dezelfde
beperkingen gebonden als de NVof BV zelf. De aansprakelijk gestelde bestuurder
heeft jegens de curator dezelfde verweren als jegens de vennootschap. Een
vordering uit hoofde van art. 2:9 BW is vatbaar voor cessie.31

Van belang is ook nog het volgende. Onder andere in de zaak Landis is aan
de orde gekomen of de vordering van art. 2:9 BW kan afstuiten op het niet in
achtnemen van de klachtplicht van art. 6:89 BW.32 Die houdt in dat een

27. Zie Rb Utrecht 15 februari 2012, JOR 2012/243 (Fortis).
28. Kamerstukken II 2008/09, 31763, nr. 3 (MvT), p. 8, p. 15.
29. Zie hierover ook D.A.M.H.W. Strik, Grondslagen bestuurdersaansprakelijkheid. Een maat-

pak voor de Board Room, Deventer: Kluwer 2010, p. 105-144 en One tier board en
aansprakelijkheid, Ondernemingsrecht 2012/91.

30. Stcrt. 2012, 3973.
31. Hof Den Haag 6 april 1999, JOR 1999/142 (Verto/Drenth). In deze zin ook J.B. Wezeman,

Aansprakelijkheid van bestuurders, Deventer: Kluwer, p. 77 en Asser/Maeijer, Van Solinge
& Nieuwe Weme 2-II* 2009/445 en 456. Dit geldt niet voor een vordering uit hoofde van
art. 2:138/248 BW. Zie HR 7 september 1990, NJ 1991/52 (Den Toom/De Kreek). Een
curator zou die vordering namens de rechtspersoon bijvoorbeeld aan aandeelhouders van de
vennootschap kunnen cederen als hij de vordering weinig kansrijk acht, daarvoor nog actief
verkrijgt voor de boedel en de aandeelhouders wel wat in de vordering zien. Cessie was ook
aan de orde in Rb Midden-Nederland 3 december 2014, RO 2015/20.

32. Rb Midden-Nederland 19 juni 2013, JOR 2013/237 (Landis).
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schuldeiser (hier: de rechtspersoon) op een gebrek in de prestatie geen beroep
meer kan doen, indien hij niet binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft
ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, bij de schuldenaar (hier: de
bestuurder) terzake heeft geprotesteerd. Rechtbank Midden-Nederland oor-
deelde in de Landis-zaak dat de klachtplicht van toepassing is op een vordering
gebaseerd op art. 2:9 BW.33 Daartegenover staat Rechtbank Zeeland-West-
Brabant, die oordeelde dat art. 6:89 BW niet van toepassing is op vorderingen
uit art. 2:9 BW omdat met de verplichting van bestuurders tot een behoorlijke
vervulling van hun taak geen subjectief vermogensrecht van de vennootschap
correspondeert.34 Dogmatisch zijn volgens ons zowel voor als tegen toepasse-
lijkheid van art. 6:89 BW op art. 2:9 BW argumenten aan te voeren.35

Doorslaggevend is voor ons dat art. 6:89 BW in aanvang niet bedoeld is
voor een rechtsverhouding zoals die tussen een rechtspersoon en zijn bestuur-
der. Het lijkt ons ondenkbaar dat een gerechtvaardigde vordering voor ernstig
verwijtbaar onbehoorlijk bestuur wordt afgewezen omdat niet tijdig geklaagd
is. De verjaringstermijn volstaat in dit verband. Het complexe karakter van de
bestuurstaak, de vaak gebrekkige kenbaarheid van de wijze waarop deze is
vervuld (niet voor niets kennen wij een enquêteprocedure) en de tijd die het
doorgaans vergt om met succes een vordering in te (laten) stellen maken de
toepassing van art. 6:89 BW in onze ogen bovendien illusoir. Wij verwachten
dat het aannemen van toepasselijkheid van art. 6:89 BW op een vordering uit
art. 2:9 BW in procedures altijd tot breed uitgesponnen discussies zal leiden,
maar vrijwel nooit tot een geslaagd beroep.36 Dat zo zijnde, is het efficiënter
om aanstonds duidelijk te maken dat art. 6:89 BW op bestuurdersaansprakelijk-
heid niet van toepassing is. Voor uitzonderlijke gevallen is altijd nog een beroep
op het leerstuk van de rechtsverwerking mogelijk via de band van art. 2:8 BW.
Toepasselijkheid leidt bovendien tot praktisch onwenselijke gevolgen. Ogen-
blikkelijk komt de vraag op wat de verhouding van de klachtplicht is tot de
decharge en kwijting. Niet klagen bij volle wetenschap van de bestuurlijke
taakvervulling kan voor de bestuurders immers eenzelfde effect hebben als een
decharge, maar dan zonder dat de aandeelhoudersvergadering zich hierover

33. Nadien in die zin ook Rb Midden-Nederland 3 december 2014, RO 2015/20 (waarbij het
beroep op de klachtplicht op verschillende punten werd gehonoreerd) en Rb Midden-
Nederland 17 december 2014, JIN 2015/12 (Woningstichting Rentree).

34. Rb Zeeland-West-Brabant 5 november 2014, RI 2015/74 (Vilenzo). Zie voor dit argument
B.T.M. van der Wiel in zijn annotatie onder HR 8 februari 2013, JOR 2013/106 (Van de
Steeg c.s./Rabobank).

35. Zie hierover de hiervoor genoemde annotatie van Van der Wiel en het hierna te noemen
artikel van Rijsterborgh en Veldhoen.

36. Een nogal uitzonderlijke situatie was aan de orde in Rb Midden-Nederland 3 december
2014, RO 2015/20, daarin had een ex-bestuurder de vordering ingevolge art. 2:9 BW jegens
zijn ex-mede-bestuurders gekocht van de curator.
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heeft kunnen uitlaten. Rijsterborgh en Veldhoen hebben er nog op gewezen dat
in situaties buiten faillissement het zittende bestuur moet klagen tegen een
medebestuurder of een voormalig bestuurder en dat de hoofdelijke aansprake-
lijkheid meebrengt dat zittende bestuurders hiermee ook hun eigen positie mee
in de waagschaal stellen en dit dus niet snel zullen doen.37 Van belang achten
wij nog dat het in de regel ook voor de schuldenaar zelf (in dit geval de
bestuurder) wel duidelijk zal zijn dat hij zodanig onbehoorlijk zijn taken heeft
vervuld dat dit tot aansprakelijkheid zou kunnen leiden, nu daarvoor is vereist
dat die taakvervulling ernstig verwijtbaar is. Met de hiervoor genoemde auteurs
en met Huizink nemen wij daarom aan dat art. 6:89 BW bij de toepassing van
art. 2:9 BW buiten toepassing moet blijven.38

De vordering van art. 2:9 BW verjaart in beginsel vijf jaar nadat de schade
aan het licht is gekomen en de gelaedeerde bekend is met de aansprakelijke
persoon (art. 3:310 lid 1 BW). De verjaringstermijn gaat dus in op het moment
waarop de vennootschap daadwerkelijk in staat is de rechtsvordering ingevolge
art. 2:9 BW in te stellen. Voor de faillissementscurator geldt niet een zelfstan-
dige vijfjaarstermijn. Bij faillissement van een NV of BV baat het de curator
daarom niet te betogen dat hij pas vanaf (op zijn vroegst) de faillissements-
datum de art. 9-actie kon instellen.39 In uitzonderingsgevallen kan de NVof BV
(en dus de curator) ook oudere schades claimen. Allereerst geldt een grond voor
verlenging van de verjaringstermijn zolang de bestuurder in functie blijft. Zie
art. 3:321 lid 1 onder d jo art. 3:320 BW. De verlenging duurt dan voort tot zes
maanden na het defungeren van de bestuurder. In de tweede plaats kan soms
worden betoogd dat de bestuurder die heeft nagelaten voor een bestuursfout
tijdig een vordering uit hoofde van art. 2:9 BW in te stellen, zich schuldig heeft
gemaakt aan een (nog niet verjaarde) nieuwe bestuursfout. Met name bij
eenpersoonsvennootschappen zal dit zich voor kunnen doen.40

Een vordering uit art. 2:9 BW kan ook afstuiten op een aan de bestuurder
verleende decharge (kwijting). Ook de curator als vertegenwoordiger van de
failliete NV of BV is in beginsel aan de decharge gebonden. Daarbij maakt het
geen verschil of de decharge is verleend krachtens besluit van de aandeelhou-
dersvergadering, langs de weg van art. 2:210 lid 5 BW (vereenvoudigde

37. A.J. Rijsterborgh en Z.D. Veldhoen, De onwenselijkheid van de toepassing van de klacht-
plicht uit art. 6:89 BW op vorderingen ex art. 2:9 BW: een dogmatisch en praktisch
perspectief, MvV 2015, p. 104.

38. Zie J.B. Huizink, Klachtplicht, TvI 2013/37, die toepassing van de klachtplicht volstrekt
buiten de orde noemt.

39. HR 4 mei 2012, JOR 2012/349 (Huisman q.q./Hoskens), waarover kritisch W.J.M. van
Andel, TvI 2014/9.

40. Zie HR 11 juni 1999, JOR 1999/146 (Hendriks Pluimvee slachterij).
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vaststelling van de jaarrekening) of contractueel is overeenkomen (bij tussen-
tijds vertrek van de bestuurder).41

De reikwijdte van een verleende decharge is intussen beperkt.42 In het al
eerder vermelde arrest Staleman/Van de Ven besliste de Hoge Raad dat
decharge voor niet aan het dechargerende orgaan van de rechtspersoon
bekendgemaakte fouten niet mogelijk is.43 In uitzonderingsgevallen kan het
beroep op decharge ook strijdig zijn met de redelijkheid en billijkheid van
art. 2:8 BW.44 Ook is denkbaar dat de curator de weg voor een vordering op
basis van art. 2:9 BW vrijmaakt door de decharge te vernietigen met een beroep
op de faillissementspauliana. Ten slotte kan een dechargebesluit bij gebleken
wanbeleid door de Ondernemingskamer worden vernietigd in een enquêtepro-
cedure.45 Sinds de herziening van het enquêterecht op 1 januari 2013 kan de
curator zo nodig ook zelf een enquête starten, wellicht als fishing expedition.
Zie art. 2:346 lid 3 BW.46

Decharge is in theorie ook mogelijk indien de bestuurder de schade
opzettelijk heeft veroorzaakt. Denk aan fraude. De bestuurder zal zich in
zo’n geval echter alleen op een verleende decharge kunnen beroepen indien
hij bij het verlenen daarvan expliciet en ondubbelzinnig kenbaar heeft gemaakt
dat hij over de schreef is gegaan. Zie HR 25 juni 2010, JOR 2010/227 (De
Rouw/Dingemans q.q.).

Een vordering ex art. 2:138/248 BW is “beperkt” tot het tekort van de
boedel. Een vordering ex art. 2:9 BW kan zich uitstrekken tot de gehele schade
van de vennootschap. In theorie betekent dit dat niet alleen de schuldeisers
schadeloos gesteld kunnen worden, maar ook – indirect via het vermogen van
de vennootschap – de aandeelhouders. De curator is bij zijn taakvervulling
primair gericht op het behartigen van de belangen van de schuldeisers, maar als
hij met weinig inspanning ook voor de aandeelhouders schadevergoeding (via
het vermogen van de vennootschap) kan bewerkstelligen, moet hij dat volgens
ons doen. De reden daarvoor is dat aandeelhouders ingevolge art. 2:23b BW
gerechtigd zijn tot een overschot na ontbinding van een rechtspersoon en dat zij
geen andere manier hebben om hun schade vergoed te krijgen dan via een
vordering van de vennootschap. In HR 2 december 1994, NJ 1995/288 (Poot/
ABP) is immers bepaald dat aandeelhouders voor afgeleide schade geen

41. Zie voor complicaties waartoe contractuele decharge aanleiding kan geven Rb Utrecht
12 december 2007, JOR 2008/10 (Ceteco) en Rb Oost-Brabant 20 november 2013, JOR
2014/90 (Servatius).

42. Zie hierover o.a. P.H.N. Quist, Decharge (I en II), WPNR 2011/6885 en 2011/6886.
43. HR 10 januari 1997, NJ 1997/360 (Staleman/Van de Ven).
44. Zie HR 20 oktober 1989, NJ 1990/308 (Ellem). Het dechargebesluit is in zo’n geval ook

vernietigbaar op grond van art. 2:15 lid 1 onder a BW.
45. Zie bijvoorbeeld OK 27 mei 2010, JOR 2010/189 (PCM).
46. Ingevoerd bij Wet van 18 juni 2012, Stb. 2012, 274.
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rechtstreekse vergoeding kunnen vorderen en dat het op de weg van de
vennootschap ligt om ter bescherming van de belangen van allen die bij het
in stand houden van haar vermogen belang hebben, van de derde schadever-
goeding te vorderen. De Hoge Raad overweegt bovendien dat het Nederlandse
rechtsstelsel voldoende mogelijkheden biedt om het bestuur van de vennoot-
schap tot het alsnog instellen van een vordering te nopen. Als een curator een
vordering instelt op grond van art. 2:138/248 BW, en aannemelijk is dat het
geboden verhaal het tekort van de boedel overstijgt, kunnen aandeelhouders,
behoudens bijzondere beletselen, volgens ons verlangen dat de curator zijn
vordering mede baseert op art. 2:9 BW. Dit biedt de mogelijkheid dat ook de
afgeleide schade van de aandeelhouders – via het vermogen van de vennoot-
schap – ongedaan wordt gemaakt. Het belang van de aandeelhouders weegt in
dat geval in het algemeen zwaarder dan het belang van de boedel bij het
achterwege blijven van de – minieme – extra tijdsinvestering van het opnemen
van een extra grond in het petitum van de dagvaarding.47 Wij achten dan ook
niet gerechtvaardigd dat de schadevergoeding ingevolge art. 2:9 BW zonder
meer gematigd wordt tot het tekort van de boedel.48 Een dergelijke matiging
kan overigens gerechtvaardigd zijn voor zover de aansprakelijk gehouden
bestuurders tevens aandeelhouders van de vennootschap zijn en de schadever-
goeding door een verzekeraar wordt voldaan.

7. Samenloop

Het instellen van de vordering uit art. 2:9 BW door de curator is in feite niet
alleen in het belang van de failliete NVof BV, maar ook in het belang van haar
aandeelhouders en haar schuldeisers.

Voor de invulling van het begrip onbehoorlijke taakvervulling in de zin van
art. 2:9 BW komt het alleen aan op de verhouding tussen bestuurder en de
vennootschap. Partijen kunnen tot op grote hoogte zelf invulling geven aan
deze verhouding (zoals bijvoorbeeld in het geval van een trustkantoor als
bestuurder).49 Plichtsverzuim jegens de vennootschap betekent niet automa-
tisch dat de bestuurder ook een rechtsplicht schendt jegens de schuldeisers van
de NV of BV. Het begrip onbehoorlijk bestuur in de context van art. 2:9 BW

47. Dat de curator onder omstandigheden ook andere belangen dan die van individuele
schuldeisers in acht moet nemen, volgt uit HR 19 april 1996, NJ 1996/727 (Maclou/
Curatoren van Schippen).

48. Zie over deze kwestie Rb Midden-Nederland 19 juni 2013, JOR 2013/237 (Betelgeuze).
49. Vgl. Rb Amsterdam 12 januari 2011, JOR 2011/250 (Canicula/ING Trust).
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moet worden onderscheiden van de kennelijk onbehoorlijke taakvervulling als
bedoeld in art. 2:138/248 BW.50 De 138/248-actie (zie daarover de bijdrage van
Harmsen en Borrius elders in deze bundel) moet worden gekarakteriseerd als
een externe aansprakelijkheid die de curator uitsluitend ten behoeve van de
gezamenlijke, gedupeerde schuldeisers van de failliete NVof BV kan inroepen.
Het spreekt daarom voor zich dat de 138/248-actie niet verhindert dat de curator
tevens uit hoofde van art. 2:9 BW namens de vennootschap tegen de bestuurder
kan ageren. Art. 2:138/248 lid 8 BW bepaalt dit ten overvloede.

Het feitencomplex kan zodanig zijn dat het gewraakte gedrag zowel
onbehoorlijk bestuur in de zin van art. 2:9 BW oplevert als kennelijk onbehoor-
lijke taakvervulling in de zin van art. 2:138/248 BW. Een vordering uit art. 2:9
BW kan voor de curator mogelijk uitkomst bieden indien het onbehoorlijk
bestuur buiten de in art. 2:138/248 lid 6 BW genoemde referteperiode van drie
jaar valt of indien het faillissement in belangrijke mate door externe omstan-
digheden is veroorzaakt. Het inroepen door de curator van art. 2:9 BW naast de
138/248-aansprakelijkheid kan met name ook zin hebben indien de door het
bestuur veroorzaakte schade groter is dan het faillissementstekort. Deze kwestie
bespraken wij in de vorige paragraaf.

Ook samenloop van art. 2:9 BW en art. 6:162 BW is mogelijk. De curator
kan alleen ex art. 6:162 BW ageren indien hij ofwel een onrechtmatigedaads-
vordering van de vennootschap instelt, of ageert ten behoeve van de gezamen-
lijke schuldeisers (de zgn. Peeters/Gatzen-vordering, waarop wij in dit verband
niet verder ingaan).

Anders dan bij art. 2:9 BW is bij art. 6:162 BW niet collectieve maar
individuele aansprakelijkheid de hoofdregel: de betrokken bestuurder moet
persoonlijk een voldoende ernstig verwijt kunnen worden gemaakt.

Art. 2:9 BW is geen lex specialis van 6:162 BW, aldus HR 2 maart 2007, NJ
2007/240 (Nutsbedrijf Westland). Dit betekent dat de vorderingen van art. 2:9
BW en art. 6:162 BW zelfstandig, naast elkaar kunnen worden ingesteld. Uit
het leerstuk van samenloop vloeit voort dat de eis van ernstig verwijt ook geldt
wanneer de interne aansprakelijkheid van een bestuurder niet wordt gebaseerd
op art. 2:9 BW, maar op art. 6:162 BW.

Naar ons oordeel geldt art. 2:9 BW niet voor feitelijk beleidsbepalers. Art.
2:9 BW kent geen voorziening zoals die van art. 2:138/248 lid 7 BW. De
curator kan (mede) beleidsbepalers aansprakelijk stellen op grond van art. 6:162

50. Zie HR 4 april 2003, NJ 2003, 538 (Skipper Club). Zie ook P. van Schilfgaarde, Misbruik
van rechtspersonen, Deventer: Kluwer 1986, p. 19-20. Enigszins anders D.A.M.H.W. Strik,
Grondslagen bestuurdersaansprakelijkheid. Een maatpak voor de Board Room, Deventer:
Kluwer 2010, p. 56-60, die meent dat de normen van art. 2:9 en 2:138/248 BW niet
principieel van elkaar verschillen. Een pleidooi voor meer eenheid in toe te passen
aansprakelijkheidsnormen houdt B.F. Assink, Rechterlijke toetsing van bestuurlijk gedrag,
Deventer: Kluwer 2007.
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BW. Afhankelijk van de omstandigheden van het geval – zoals bijvoorbeeld de
omstandigheid dat de (mede) beleidsbepaler te goeder trouw feitelijk leiding gaf
of juist te kwader trouw de zittende bestuurders als stromannen beschouwde
– kan bij de toepassing van art. 6:162 BW de verhoogde aansprakelijkheids-
maatstaf van art. 2:9 BW worden toegepast.51

8. Verzekering

Een decharge biedt een bestuurder enige waarborg tegen het risico van interne
bestuurdersaansprakelijkheid. Ook verzekering, vrijwaring, vrijtekening doen
dat. In een aansprakelijkheidsprocedure kan een curator te maken krijgen met
een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering en met vrijwarings- en vrijteke-
ningsclausules. In deze en de volgende paragraaf gaan wij hierop in.

Het succes van een door de curator ingestelde actie ex art. 2:9 BW staat of
valt uiteindelijk met de vraag of de aansprakelijke bestuurder verhaal biedt. Zo
nodig kan de curator met een beroep op de actio pauliana van art. 3:45 e.v. Fw
– of, bij faillissement van de bestuurder, art. 42-47 Fw – trachten zijn verhaals-
mogelijkheden op de bestuurder te vergroten. Soelaas biedt mogelijk ook een
door de vennootschap afgesloten bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.52

Bekend is met name de BCA-polis (Bestuurders en Commissarissen Aansprake-
lijkheidsverzekeringspolis).53 De BCA-polis, die alleen kan worden afgesloten
door de rechtspersoon zelf, dekt de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuur-
ders (en commissarissen) voor zuivere vermogensschade aan derden toegebracht
als gevolg van tijdens hun zittingsperiode gemaakte fouten. Gelaedeerde derde
kan een ieder zijn, de rechtspersoon-verzekeringnemer inbegrepen. De verzeker-
de som varieert in de praktijk van ca. € 1 miljoen tot ca. € 50 miljoen. De BCA-
polis biedt als aansprakelijkheidsverzekering in beginsel ook dekking voor schade
veroorzaakt door ernstig verwijtbaar onbehoorlijk bestuur in de zin van art. 2:9
BW. Wel kent de polis een aantal belangrijke uitsluitingen. Zo is er geen dekking
indien sprake is van opzettelijk door een of meer van de bestuurders veroorzaakte
schade of van persoonlijke bevoordeling van een of meer verzekerden.

De BCA-polis neemt het zogenoemde claims made-beginsel tot uitgangs-
punt. Dit betekent dat er alleen dekking is indien de aanspraken tot vergoeding
van schade tijdens de looptijd van de verzekering tegen de verzekerde(n)
worden ingesteld. Complicatie nu voor het indienen van een art. 9-claim
namens een failliete vennootschap is dat de BCA-verzekering krachtens de

51. Zie Rb Arnhem 21 mei 2008, JOR 208/222 (Stichting Stoas). Vgl. ook HR 2 maart 2007, NJ
2007/240 (Nutsbedrijf Westland).

52. Zie hierover o.a. M. de Kort-de Wolde en G.H. Potjewijd, Verzekering en vrijwaring,
Ondernemingsrecht 2005/93.

53. Zie hierover A.S. Fransen van de Putte, De BCA-verzekering, TvI 1997/2, p. 43-47.
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polis automatisch eindigt bij faillissement van de verzekeringnemer (de
vennootschap). Wel is bij faillissement optioneel een ‘uitlooprisico’ verzeker-
baar. Gedurende in de regel twee of drie maanden na de faillietverklaring
kunnen de bestuurders of de verzekeringnemer (voor hem: de curator) het
onherroepelijk aanbod van de verzekeraar accepteren tot verzekering van het
uitlooprisico voor een termijn van maximaal vijf jaren vanaf de faillietverkla-
ring. Aanvaardt bijvoorbeeld de curator dit aanbod tegen voldoening van de
voor die periode verschuldigde premie, dan blijft de dekking van de oorspron-
kelijke verzekering in stand.

Bestuurdersaansprakelijkheidspolissen dekken vaak ook de kosten van
verweer. Het verzekerd bedrag zou daaraan voor een belangrijk deel op kunnen
gaan. De curator kan dit soms voorkomen door het leggen van conservatoir
derdenbeslag onder de verzekeraar. Het beslag zal worden geweigerd (of kan
worden opgeheven) indien het tot gevolg heeft dat de bestuurder zich niet meer
adequaat kan verweren tegen de aansprakelijkstelling.54

9. Vrijwaring en vrijtekening

Naast verzekering zijn ook vrijwaring en vrijtekening manieren voor bestuurders
om de risico’s van aansprakelijkheid te beperken. Voor een curator kunnen
vrijwaring en vrijtekening in een procedure tot vragen aanleiding geven. Vrijwa-
ring is een door de vennootschap verleende toezegging dat de vennootschap de
bestuurders schadeloos stelt als zij kosten moeten maken die voortvloeien uit hun
taakvervulling als bestuurder. Die kosten kunnen bestaan uit schadevergoedingen,
dwangsommen, boetes of onkosten die verband houden met het voeren van
procedures. Een vrijwaring kan in de statuten zijn opgenomen of voortvloeien uit
overeenkomst. Vrijwaring speelt vooral een rol bij aansprakelijkheid van bestuur-
ders jegens derden (externe aansprakelijkheid). Bij aansprakelijkheid jegens de
vennootschap (interne aansprakelijkheid) kan een vrijwaring een rol spelen – dit
hangt uiteraard af van de bewoordingen van die vrijwaring – als in de aansprake-
lijkheidsprocedure wordt vastgesteld dat de bestuurder niet ernstig verwijtbaar
heeft gehandeld.55 Bij die uitkomst kan de vrijwaring zich uitstrekken tot
vergoeding van de onkosten die de bestuurder heeft gemaakt (bijvoorbeeld die
ter verdediging in de procedure) of schade die de bestuurder heeft geleden.56

54. Vgl. Rb Amsterdam (vzr.) 30 oktober 2003, KG 2004/1994 (Text Lite) en Rb Amsterdam
(vzr.) 19 april 2006, JOR 2006/144 (Jomed). Zie recent Rb Limburg (vzr.) 23 oktober 2014,
ECLI:NL:RBLIM:2014:9164 (Vitaal Wonen).

55. Een vergoeding van de vennootschap aan de bestuurder die ernstig verwijtbaar heeft
gehandeld, is in strijd met het dwingendrechtelijke art. 2:9 BW (zie ook art. 2:25 BW).

56. Zie hierover M. van Olffen, Vrijwaring van bestuurders en commissarissen van een N.V. of
B.V., in: Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2003-2004, Deventer:
Kluwer 2004, p. 469 e.v.
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De vraag is wat de waarde is van een vrijwaring als de vennootschap failliet
is. In de literatuur wordt algemeen aangenomen dat de bestuurder in dat geval
weinig heeft aan de vrijwaring omdat hij een vordering op de vennootschap
heeft als concurrente crediteur.57 Wij vragen ons af of dat ook vanzelfsprekend
zou moeten zijn als de curator na het faillissement van de vennootschap ten
onrechte een vordering ex art. 2:9 BW instelt of voortzet tegen een of meer
bestuurders, en deze bestuurders, na afwijzing van die vordering, uit hoofde van
een statutaire vrijwaring aanspraak maken op vergoeding van hun proceskosten.
De vordering uit hoofde van de statutaire vrijwaring vloeit weliswaar voort uit
een rechtsverhouding die op het moment van faillietverklaring reeds bestond,
maar de vordering zelf is pas ontstaan na de datum van het faillissement en door
de onterecht ingestelde vordering van de curator. In concernverband kan het
voorkomen dat een of meer concernvennootschappen een vrijwaring hebben
gegeven voor bestuurders van andere concernvennootschappen. Deze zoge-
noemde kruislingse vrijwaring blijft jegens een niet-failliete concernvennoot-
schap inroepbaar door bestuurders van de failliete concernvennootschap
(uiteraard afhankelijk van de reikwijdte van die vrijwaring en bij interne
aansprakelijkheid beperkt tot gevallen waarin van ernstig verwijtbaar handelen
geen sprake blijkt te zijn).58

In de literatuur is de vraag gesteld of een vennootschap een bestuurder op
voorhand kan vrijtekenen voor aansprakelijkheid ingevolge art. 2:9 BW (of de
bestuurder zich op voorhand tegenover de vennootschap daarvoor kan exo-
nereren).59 Een vrijtekening met algemene strekking is onzes inziens in strijd
met art. 2:9 BW en de daarop gebaseerde rechtspraak en met de aard van de
functie van bestuurder. Wel achten wij verdedigbaar dat een vrijtekening met
een beperkte reikwijdte onder omstandigheden – mede met het oog op de
redelijkheid en billijkheid van art. 2:8 BW – stand kan houden.60 Daarvan zou
bijvoorbeeld sprake kunnen zijn als de bestuurder te goeder trouw heeft
gehandeld en als op voorhand bij alle bij de vennootschap betrokken partijen
bekend was dat de strategie van de vennootschap een riskante was, maar daar
desalniettemin bewust voor is gekozen, mee is ingestemd of geen bezwaar

57. Zie enkele van de hierna genoemde artikelen.
58. Zie hierover G.P. Oosterhoff, Kruiselingse vrijwaring van bestuurders, Ondernemingsrecht

2010/68.
59. Zie hierover o.a. G.H. Potjewijd, Vrijwaring voor bestuurders en commissarissen, Onder-

nemingsrecht 2003, p. 607-613; M. de Kort-de Wolde en G.H. Potjewijd, Verzekering en
vrijwaring, Ondernemingsrecht 2005/93; R.A. Orsel, Besluitvorming en vertegenwoordi-
ging inzake vrijwaring van bestuurders en commissarissen, Ondernemingsrecht 2007/118.

60. Zie in deze zin ook R.A. Orsel, Aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen: ruimere
exoneratie en vrijwaring mogelijk, WPNR 2006/6650 en B.F. Assink, Samenwerken in het
bestuur, in: SamenWerken in het ondernemingsrecht, Deventer: Kluwer 2011, p. 20 e.v. Vgl.
HR 28 januari 2011, JOR 2011/70 (Staalbankiers/Elko Management), waarin de redelijkheid
en billijkheid dwingend recht opzij zetten.
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tegen is gemaakt. Voorstelbaar is dat de bestuurder bereid is die strategie uit te
voeren, maar zijn aansprakelijkheidsrisico als het fout gaat, wil beperken. Is een
beroep op een vrijtekening in rechte toelaatbaar dan geldt dat ook voor een
aanspraak onder een vrijwaring van de vennootschap. Overigens kan men er in
het voorgaande geval over discussiëren of de bestuurder niet aansprakelijk is
ómdat er een vrijtekening is, of ómdat de gestelde gedragingen in de concrete
omstandigheden van het geval geen ernstig verwijt opleveren. Een curator die
door een bestuurder een vrijtekening tegengeworpen krijgt, kan die vrijtekening
proberen aan te tasten met een beroep op art. 2:9 BW jo art. 2:25 BW
(aansprakelijkheidscriterium is van dwingend recht), op art. 3:40 BW en op
de heersende leer in de literatuur.

10. Toekomstige wetswijzigingen

In 2014 verscheen een voorontwerp van Wet Bestuur en toezicht rechtsperso-
nen of, zoals het ook wel genoemd wordt, voorontwerp van Wet Bestuur en
toezicht verenigingen en stichtingen.61 De wetgever wil het toezicht bij
verenigingen en stichtingen beter regelen. Dit voorontwerp lag in het voorjaar
2014 ter consultatie. De verwachting is dat binnen afzienbare tijd een wets-
voorstel bij de Tweede Kamer zal worden ingediend.

Eén onderdeel van dit voorontwerp is een uniforme, voor alle privaatrech-
telijke rechtspersonen geldende tegenstrijdigbelangregeling conform de bepa-
lingen die nu gelden voor NV’s en BV’s (zie art. 2:129/239 lid 6 BW). Deze
regeling zal worden opgenomen in een derde lid van art. 2:9 BW en het nieuw
in te voeren art. 2:9a BW. Bij schending van deze regels dreigt straks ook voor
bestuurders van verenigingen en stichtingen aansprakelijkheid wegens onbe-
hoorlijk bestuur op grond van schending van de tegenstrijdigbelangregeling (zie
hiervoor, paragraaf 3).

Een tweede vernieuwing betreft de invoering van een expliciete interne
aansprakelijkheid voor toezichthouders van verenigingen en stichtingen. In de
huidige wetgeving is alleen de externe aansprakelijkheid van toezichthouders
van verenigingen en stichtingen geregeld, de aansprakelijkheid jegens de
gezamenlijke schuldeisers van de vereniging en stichting. En dan nog alleen
bij faillissement van een aan de vennootschapsbelasting onderworpen vereni-
ging of stichting. Zie art. 2:50a en 300a BW. Naar geldend recht moet de interne
aansprakelijkheid in voorkomende gevallen dus worden gebaseerd op art. 6:162
BW of op de (contractuele) rechtsverhouding tussen de rechtspersoon en de
commissaris resp. toezichthouder en de daaruit voortvloeiende redelijkheid en
billijkheid, waaruit voortvloeit dat de in art. 2:9 BW vervatte norm op

61. Zie: https://www.internetconsultatie.nl/bestuurentoezichtrechtspersonen.
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overeenkomstige wijze geldt tussen deze rechtspersonen en hun toezichthou-
ders. In het nieuw in te voeren art. 2:9a BW komt hiervoor nu naar voorbeeld
van art. 2:9 BW een eigen regeling die gaat gelden voor elke privaatrechtelijke
rechtspersoon.62 Opmerkelijk is overigens dat in deze bepaling van het
voorontwerp geen verwijzing is opgenomen naar een tussen toezichthouders
geldende verdeling van taken. In de toelichting op art. 9a Voorontwerp wordt
opgemerkt dat daaraan geen behoefte zou bestaan. Waarom dat zo zou zijn, zien
wij niet in. Ook binnen toezichthoudende organen van verenigingen en
stichtingen kan immers – bijvoorbeeld krachtens de statuten – sprake zijn
van toebedeling van bepaalde taken aan een bepaalde toezichthouder.

11. Afsluitende beschouwing

In deze bijdrage zijn wij ingegaan op de vordering uit art. 2:9 BW op grond
waarvan de rechtspersoon zijn bestuurder uit hoofde van onbehoorlijke taak-
vervulling kan aanspreken tot schadevergoeding. Het gaat hier om een interne
aansprakelijkheid. In faillissement kan de curator deze aanspraak geldend
maken. In de praktijk is het ook meestal de curator die deze aanspraak geldend
maakt. Vaak wordt de vordering van art. 2:9 BW ingesteld samen met een
vordering uit hoofde van art. 2:138/248 BW. Die laatste grondslag biedt de
curator aanzienlijke bewijsvoordelen. Uit het arrest Berghuizer Papierfabriek
volgt dat de rechter ook voor art. 2:9 BW bereid is een vermoeden van ernstig
verwijtbaar onbehoorlijk bestuur aan te nemen, te weten als de bestuurder
statutaire bepalingen heeft geschonden die strekken ter bescherming van de
rechtspersoon. Hetzelfde geldt voor wettelijke bepalingen met een dergelijke
strekking. Art. 2:9 BW biedt enkele voordelen boven art. 2:138/248 BW. Zo
geldt voor de vordering van art. 2:138/248 een referteperiode van slechts drie
jaar (zie lid 6, eerste zin) en is de hoogte van de schadevergoeding wettelijk
beperkt tot het tekort van de boedel. Art. 2:9 BW biedt de mogelijkheid langer
terug te kijken in het verleden dan drie jaar en om een hogere schadevergoeding
te vragen. Die hogere schadevergoeding kan – in uitzonderlijke gevallen
– leiden tot (indirecte) schadeloosstelling van aandeelhouders. Een voordeel
voor de curator van het instellen van een vordering ingevolge art. 2:9 BW is
bovendien dat de feitelijke onderbouwing van die vordering mede van invloed
kan zijn op het oordeel van de rechter over de vordering ingevolge art. 2:138/
248 BW. Voor die laatste vordering kan de feitelijke constatering dat de
jaarrekening te laat is gedeponeerd of dat de administratie ondeugdelijk is en
dat het daaruit voortvloeiende kennelijk onbehoorlijke bestuur mede een
oorzaak is van het faillissement, voldoende zijn. De vordering uit hoofde van

62. Zie H.E. Boschma, M.L. Lennarts, J.N. Schutte-Veenstra, J.B. Wezeman, Het voorontwerp
Wet bestuur en toezicht rechtspersonen nader belicht, RMThemis 2014/4, p. 159-171.
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art. 2:9 BW biedt de curator de mogelijkheid om de onbehoorlijke gang van
zaken (daar gaan wij even vanuit) in breder verband over het voetlicht te
brengen. Een voordeel boven art. 2:138/248 BW kan bovendien zijn dat de
onbehoorlijke taakvervulling in de zin van art. 2:9 BW niet in oorzakelijk
verband hoeft te staan met het faillissement en dat bovendien benadeling van
schuldeisers geen rol hoeft te spelen bij de verwijten die aan de bestuurders
gemaakt worden.63 Met het voorgaande willen wij illustreren dat de curator en
de boedel bij het instellen van een vordering uit art. 2:9 BW een zelfstandig
belang hebben. Wij hebben in deze bijdrage vervolgens willen laten zien welke
kwesties een rol spelen bij het instellen van zo’n vordering door de curator.
Achtereenvolgens gingen wij in op de maatstaf ernstig verwijtbaar onbehoorlijk
bestuur, op de bewijslast, op collectieve aansprakelijkheid en disculpatie, op het
instellen van de vordering, op de klachtplicht, op de samenloop van vorderin-
gen, op de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, op vrijwaring en op
vrijtekening.

63. Zie in deze zin ook T.T. van Zanten en B.F. Assink, Art. 2:9 BW in faillissement: tijd voor
herwaardering!, TvI 2008/25.
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Schending publicatieplicht: bewijsvermoeden te
beteugelen?

MR. Y. BORRIUS1

1. Inleiding

In de praktijk worden (meer dan incidenteel) aansprakelijkheidszaken recht-toe-
recht-aan op het bewijsvermoeden van te late deponering van de jaarrekening
(ex art. 138/248 lid 2 BW) gestoeld of louter op basis van dit bewijsvermoeden
in rechte beoordeeld,2 zonder dat sprake (b)lijkt te zijn van materiële aanwij-
zingen van misbruik/kennelijk onbehoorlijk bestuur. De wettelijke koppeling
van geen of te late deponering aan de fictie van kennelijk onbehoorlijk bestuur
(met vergaande consequenties: aansprakelijkheid voor het boedeltekort) staat
bloot aan forse kritiek. De bepaling laat zich intussen moeilijk rijmen met de in
de jurisprudentie uitgekristalliseerde leer dat voor bestuurdersaansprakelijkheid
hoge drempels hebben te gelden.3 Met enige regelmaat worstelt de rechter
– wanneer van een niet bonafide onderneming geen sprake lijkt te zijn – met
een aansprakelijkheidsvordering gestoeld op schending van de publicatieplich-
ten en wordt ‘gezocht’ naar een uitweg zoals een aanvaardbare verklaring voor
de te late publicatie.4

De jaarrekening deponeren staat bij veel (mkb) bedrijven, vooral in een
economisch moeilijk klimaat, laag op de prioriteitenlijst. Rond één derde van
ondernemers deponeert niet of te laat.5 Dit zou betekenen dat het bestuur van al
deze ondernemingen zijn taak in het algemeen niet behoorlijk heeft vervuld.
Het vergt een wetswijzing om het rechtsgevolg van vaststaand kennelijk

1. Yvette Borrius is advocaat/partner bij Höcker Advocaten te Amsterdam. Zij treedt o.a. op
voor en tegen bestuurders en commissarissen in aansprakelijkheidszaken en wordt regel-
matig ingeschakeld voor procesadvies.

2. Gebaseerd op eigen waarneming, uitkomst vraagesprekken en quick scan rechtspraak (zie
onderdeel 6 van deze bijdrage).

3. Zie HR 5 september 2014, NJ 2015/21 (Tulip Air) en NJ 2015/22 m.nt. Van Schilfgaarde
(RCI Financial Services).

4. Een recent voorbeeld betreft Hof Arnhem-Leeuwarden 13 januari 2015, JOR 2015/97 m.nt.
Van Andel (ER Systemen).

5. Uit onderzoek van Graydon in opdracht van het Financieele Dagblad (‘Graydon onderzoek’)
is gebleken dat ‘de deponeringsmoraal’ in Nederland is verslechterd. Ruim een derde van de
bedrijven (35,5%) die daartoe verplicht zijn, heeft de jaarrekening over 2011 niet of te laat
ingediend bij de KvK. FD 23 april 2013, p. 1 en 2.
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onbehoorlijk bestuur bij schending van de publicatieplicht te elimineren. De
vraag rijst welke waarborgen beschikbaar zijn om beroep op te late deponering
in rechte in te perken c.q. de effecten van aansprakelijkheid te mitigeren en of
de keten van waarborgen in de praktijk afdoende werkt.

Deze bijdrage betreft een verkenning naar de wijze waarop curatoren het verwaar-
lozen van de publicatieverplichting in het perspectief van aansprakelijkheid inzetten
en op basis van welke informatie rechter-commissarissen (RC’s) verzoeken van
curatoren om op de voet van lid 2 te kunnen procederen toetsen en machtiging
verlenen. De verkenning wordt ingebed in de wetsgeschiedenis van art. 2:138/248
BW6 en ontwikkeling van uitleg(regels) in de jurisprudentie, specifiek ten aanzien
van lid 2. Het bevat geen uitputtend overzicht van rechtspraak op dit gebied; ik
beoog om tendensen of relevante ontwikkelingen te signaleren.

2. Wet en wetsgeschiedenis

De in 1987 ingevoerde derde antimisbruikwet houdt in dat in geval van
faillissement iedere bestuurder jegens de boedel hoofdelijk aansprakelijk is
voor het tekort van de failliete rechtspersoon indien het bestuur in de periode
van drie jaar voorafgaand aan het faillissement zijn taak kennelijk onbehoorlijk
heeft vervuld en aannemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak is van het
faillissement. De anti-misbruikwetgeving is bedoeld om alleen excessen van
onverantwoordelijk bestuur af te snijden en de bestuurders een ruime marge te
laten.7 Van misbruik is sprake wanneer onverantwoordelijk is gehandeld met de
objectief te bepalen wetenschap (wetende of redelijkerwijs kunnen weten) van
benadeling van schuldeisers. De rechter heeft aan de hand van zo objectief
mogelijke maatstaven marginaal te toetsen.8 Aansprakelijkheid is eerst aan de
orde indien ‘geen redelijk denkend bestuurder onder dezelfde omstandigheden
aldus gehandeld zou hebben’.9

Om de positie van de curator te versterken is in lid 2 van art. 2:138/248 BWeen
onweerlegbaar vermoeden opgenomen dat het bestuur zijn taak onbehoorlijk

6. Omdat de problematiek voornamelijk BV’s (be)treft refereer ik ook aan alleen art. 2:248
BW.

7. Zie uitvoerige Parlementaire geschiedenis Wet Bestuurdersaansprakelijkheid in geval van
Faillissement (‘PG WBF’).

8. Maatgevend is nog steeds het arrest Van Zoolingen, HR 7 juni 1996, NJ 1996, 695 en JOR
1996/68 m.nt. Kortmann, expliciet voor de derde anti-misbruikwet bevestigd in het arrest
Gilhuis q.q./Panmo, HR 8 juni 2001, NJ 2001, 454.

9. Een redelijk denkend bestuurder wil mijns inziens zeggen een bekwaam, kundig en
verstandig bestuurder, qua capaciteiten berekend op zijn – nauw met de aard van de
onderneming samenhangende – bestuurstaak.
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heeft vervuld indien de vennootschap niet heeft voldaan aan de administratie-
plicht van art. 2:10 BW of de publicatieverplichting van art. 2:394 BW. De
enkele schending van art. 2:10 c.q. art. 2:394 BW leidt (bij faillissement) tot het
onweerlegbare vermoeden dat het bestuur zich op straffe van aansprakelijkheid
voor het tekort ‘over de gehele linie’ schuldig heeft gemaakt aan kennelijk
onbehoorlijk bestuur.10 Tegenbewijs dat desondanks wel behoorlijk is bestuurd,
staat niet open. Wel kan de bestuurder tegenbewijs leveren terzake van het
wettelijke causale vermoeden dat het op basis van lid 2 vaststaande, niet nader
gespecificeerde, onbehoorlijke bestuur (als wettelijke fictie) in belangrijke mate
tot het faillissement van de vennootschap heeft geleid. De curator behoeft
evenmin de veroorzaakte schade aan te tonen. Het boedeltekort overtreft vrijwel
steeds vele malen enig door onbehoorlijk bestuur daadwerkelijk teweeg
gebrachte schade. De wetsbepaling geeft de curator een belangrijke tool in
handen om bestuurders hoofdelijk aansprakelijk te kunnen stellen voor het
tekort in het faillissement van de vennootschap.

De aan schending van de administratieplicht, als fundamentele bestuursver-
plichting, gekoppelde wettelijke fictie van kennelijk onbehoorlijk bestuur is als
zodanig nog te begrijpen. Dit bewijsrechtelijke hulpmiddel is ook praktisch
bedoeld: een administratie die – per faillissementsdatum – in de zin van
art. 2:10 BW naar behoren is gevoerd, faciliteert het inzicht van de curator in
de vermogenspositie van de vennootschap(pen), het door het bestuur gevoerde
beleid en de mogelijke oorzaken van het faillissement.11 Zonder een behoor-
lijke administratie is het voor een curator ondoenlijk om (op voldoende vlotte
wijze) de hiervoor bedoelde inzichten te verkrijgen en daarnaar te kunnen
handelen. Anders dan de administratieverplichting staat de deponeringsplicht
niet in enige relatie tot het (kunnen) monitoren van beleidsbeslissingen en het
geven van sturing aan werkzaamheden van de vennootschap; met de gepubli-
ceerde jaarrekening legt het bestuur achteraf verantwoording voor zijn beleid af.
De wetgever hanteert echter als uitgangspunt dat ook de publicatieplicht een
elementaire bestuursverplichting betreft.12 Volgens de wetgever is doelstelling
van de publicatieverplichting “(…) het naar buiten bekendmaken van de

10. De term “over de gehele linie” in dit specifieke verband is afkomstig van de Hoge Raad,
gebruikt in het arrest inzake faillissement Blue Tomato (HR 30 november 2007, NJ 2008, 91
m.nt. Maeijer, tevens JOR 2008/29 m.nt. Borrius).

11. De op de verwaarlozing van art. 2:10 BW gestoelde wettelijke fictie van kob, vloeit volgens
de PG WBF voort uit geconstateerde praktijken van ‘schoenendozen-met-bonnetjes’ c.q.
‘verdwenen boekhoudingen’ waarmee de curator werd geconfronteerd en hem met de
handen in het haar deed staan.

12. “de belangrijkste wettelijke waarborg dat er in de vennootschap een ordelijk, verantwoord
en nauwgezet bestuur wordt gevoerd”, Tweede Kamer, vergaderjaar 1983-1984, 16 631,
nr. 6 (MvA), p.27.
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jaarstukken, waaruit degenen die met de rechtspersoon handelen kennis kunnen
nemen van de financiële toestand van de onderneming van de rechtspersoon”.
De publicatieverplichting “begeeft zich niet in de vraag of hetgeen is gepubli-
ceerd een juiste weergave is van de financiële toestand van de rechtsper-
soon”.13 Ik merk op dat (steeds meer) bedrijven alleen een voorlopige
jaarrekening deponeren.14 De in de inleiding genoemde cijfers illustreren dat
van het beoogde preventieve effect van aangescherpte aansprakelijkheid, dat
tijdige deponering zou moeten bevorderen, niet veel terecht is gekomen.

Dat de aannames van de wetgever ook inhoudelijk gezien niet valide zijn heeft
Beckman geruime tijd geleden op heldere wijze aangevoerd:15

“Er kan ook niet in redelijkheid worden volgehouden dat het niet, niet
volledig of te laat openbaar maken de belangen van crediteuren schaadt.
Hun vorderingen waren immers al ontstaan op het moment dat openbaar-
making had moeten plaatsvinden of zijn ontstaan zonder dat het ontbreken
van (tijdig) openbaar gemaakte jaarrekeningen als gemis werd ervaren.
Voor zover nog betoogd zou worden dat openbaarmaking wezenlijk is in de
beoordeling van continuering van zakendoen, is zulks als zodanig juist
maar dan mag niet worden vergeten dat een openbaar gemaakte financiële
positie, gelet op de openbaarmakingstermijn, al lang op het openbaarma-
kingsmoment achterhaald kan zijn.”

Er bestaat geen rationele grondslag voor de koppeling tussen de schending van
de publicatieplicht en de aansprakelijkheid van bestuurders voor het faillisse-
mentstekort. Schrapping van de deponeringsplicht uit lid 2 is op zijn plaats.16

Zolang de wetgever geen gehoor geeft aan de oproep tot wetswijziging17

hebben de spelers in het veld het met de huidige tekst te doen.

13. Eerste Kamer, vergaderjaar 1985-1986, 16 631, nr. 27b (MvA), p. 13.
14. Over 2011 zijn 7232 voorlopige jaarstukken (binnen de wettelijke termijn van 13 maanden)

bij de KvK gedeponeerd; een ruime verdubbeling ten opzichte van 2007. Bron Graydon
onderzoek, FD 23 april 2013, p. 1 en 2.

15. H. Beckman ‘Administratie en openbaarmaking van de jaarrekening in het licht van
boedelaansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen’, TVVS 1998, p. 358-359, tevens
aangehaald in M.J. Kroeze en J.B. Wezeman ‘De openbaarmakingsplicht en aansprakelijkheid
in faillissement’ in: Verantwoording aan Hans Beckman, Deventer: Kluwer 2006, p. 328.

16. Voor een overzicht van in de rechtsliteratuur bepleitte standpunten verwijs ik kortheidshalve
naar J.M Siegers, ‘Tijd om te deponeren! De kwalificatie van de ‘onbelangrijk verzuim’-
exceptie van artikel 2:248 lid 2 bij niet-naleving van de publicatietermijn van artikel 2:394
lid 3 BW’, V&O 2013, nr. 12, noot 30.

17. In het (afgevoerde) Voorontwerp Insolventiewet was in art. 8:2 lid 4 in een zekere
verzachting van lid 2 voorzien, geïnspireerd op wettelijke bepalingen van de (voormalige)
Nederlandse Antillen, zie verder M.L. Lennarts, commentaar bij HR 1 november 2013, NJ
2014/7 (Verify), OR 2014/63.
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De parlementaire geschiedenis biedt aanknopingspunten in welke context het
sanctioneren van schending van de publicatieverplichting dient te worden
bezien. “De positie van het bestuur wat betreft het bijbrengen van tegenbewijs
tegen het wettelijk vermoeden dat kennelijk onbehoorlijk bestuur een belang-
rijke oorzaak van het faillissement is geweest, is niet steeds hopeloos.
Bijvoorbeeld is dat niet het geval wanneer de boekhouding en de bedrijfsad-
ministratie in orde zijn en de nalatigheid om te publiceren aantoonbaar niet
haar oorzaak vindt in de malafiditeit van het bestuur, dat degenen met wie de
rechtspersoon te maken heeft een rad voor ogen wil draaien aangaande de
financiële toestand van de onderneming”.18 De wetgever gaat er aldus van uit
dat de sanctie bij verwaarlozing van de publicatieverplichting toepassing zal
vinden indien sprake is van malafiditeit. Tegen ondernemingen die blijken dan
[na aanschrijving] nog geen ernst te maken met de publicatieplicht, zullen
hardere maatregelen moeten worden genomen”. (…) “Tenslotte moet worden
bedacht dat het voldoen aan de publicatieplicht voor het bestuur geen enkel
probleem hoeft op te leveren in de gevallen dat het met de rechtspersoon in orde
is. Voldoet men aan die verplichting willens en wetens en ondanks aanma-
ningen van de zijde van de Kamers van Koophandel niet, dan ligt het
vermoeden voor de hand dat de soliditeit van de rechtspersoon en het verant-
woordelijkheidsbesef van het bestuur te wensen overlaten”.19

Er klinkt een zekere ‘hardleersheid’ in de toelichting door: ondernemers die
ondanks waarschuwingen, kennelijk willens en wetens, niet of te laat publice-
ren, moeten dat dan maar voelen. In de praktijk ontvangen bestuurders geen
wezenlijke aanmaningen of waarschuwingen20 en zijn sancties (zoals boetes),
indien zij – eenmalig of jaren achtereen – verzuimen tijdig te deponeren,
uitzonderlijk.21 Dit terwijl de wet in een arsenaal aan sancties voorziet.22 Het is

18. Eerste Kamer, vergaderjaar 1985-1986, 16 631, nr. 27b (MvA), p. 11.
19. Eerste Kamer, vergaderjaar 1985-1986, 16 631, nr. 27b (MvA), p. 14.
20. Doorgaans komen waarschuwingen alleen van de (eigen) boekhouder of accountant.
21. Over het boekjaar 2011 zijn 275.000 bedrijven met tijdige deponering in gebreke gebleven.

De Belastingdienst Holland Midden (toeziend op handhaving) heeft over 2012 een aantal
van 1230 onderzoeken verricht, 663 rechtspersonen zijn geverbaliseerd (dwz. minder dan
1 % van in gebreke gebleven ondernemingen). In totaal heeft het Functioneel Parket (fraude
afdeling OM) 141 strafbeschikkingen opgelegd voor een gemiddeld bedrag van € 913. De
door de rechter (in zoverre door ondernemers aangezocht) vervolgens opgelegde geldstraf
bedroeg gemiddeld een bedrag van € 590. Bron Graydon onderzoek, FD 23 april 2013, p. 1
en 2.

22. Schending van de publicatieverplichting betreft een economisch delict (art. 1 aanhef en
sub 4 WED) dat gestraft wordt met hechtenis van ten hoogste 6 maanden, een taakstraf of
een geldboete van de vierde categorie (max. € 19.500) (art. 6 lid 1 sub 4 WED). Behalve
tegen de rechtspersoon kan ook tegen degene die opdracht tot / feitelijk leiding aan de
verboden gedraging heeft gegeven strafvervolging worden ingezet (art. 51 lid 2 Sr).
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opmerkelijk dat, waar tijdige deponering zo van belang wordt geacht, de
overheid dit niet met de beschikbare minder vergaande instrumenten stimuleert,
bevordert en afdwingt. De disproportionele sanctie van aansprakelijkheid voor
het boedeltekort bij faillissement wordt daarmee een ware sluipmoordenaar.

De wetgever heeft aandacht besteed aan het belang om de effecten van de
wettelijke ficties van lid 2 te kunnen mitigeren. Dit kan onder meer plaatsvin-
den door de interpretatie van “onbelangrijk” in de concrete gevallen van
verzuim en ervoor te waken dat tegenbewijs ten aanzien van het wettelijke
causale vermoeden materiële betekenis houdt. “De vrees dat curatoren de
verwaarlozing van de publicatieplicht zouden aangrijpen en niet zouden
onderzoeken of er een boekhouding aanwezig is die aan redelijk te stellen
eisen voldoet, deel ik reeds daarom niet, omdat – zoals hiervoor is uiteengezet
– de bestuurders gemakkelijker tegenbewijs kunnen leveren tegen het wettelijk
vermoeden van causaliteit van kennelijk onbehoorlijk bestuur en faillissement
in het geval dat (slechts) de publicatieplicht is verwaarloosd”.23

In dit bestek heeft de Hoge Raad verder aangehaald “dat de curator en de
rechter-commissaris zullen waken tegen misbruik van de regeling, alsmede dat
de rechter op de voet van art. 2:248 lid 4 het bedrag waarvoor de bestuurders
aansprakelijk zijn kan matigen.”24

In hoeverre deze waarborgen c.q. ontsnappingsroutes in de praktijk werken,
belicht ik in de volgende onderdelen.

3. Uitlegregels jurisprudentie lid 2

In de praktijk geven de bewijsregels van lid 225 aanleiding tot complicaties;
over de reikwijdte van het tweede lid worden veel procedures gevoerd.

De Hoge Raad heeft in een aantal arresten lid 2 restrictief uitgelegd. Zeer
beknopt samengevat betreffen de nuanceringen dat voor toepassing van lid 2 (i)
ten aanzien van de deponeringsverplichting steeds de maximale openbaarma-
kingstermijn van dertien maanden wordt vergund,26 (ii) van een onbelangrijk
verzuim sprake is indien het niet voldoen aan de verplichting in de omstan-

23. Eerste Kamer, vergaderjaar 1985-1986, 16 631, nr. 27b (MvA), p. 13.
24. HR 20 oktober 2006, NJ 2007, 2, tevens JOR 2006/288 m.nt. Borrius (Van Schilt/Jansen q.q.),

rov. 4.3.1.
25. Zie tevens bijdrage mr. K. Hermsen elders in deze bundel.
26. HR 11 juni 1993, NJ 1993, 713 (Brens qq/Sarper).
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digheden27 van het geval niet er op wijst dat het bestuur zijn taak onbehoorlijk
heeft vervuld, dat zich met name kan voordoen indien voor het verzuim een
aanvaardbare verklaring bestaat,28 waarbij als het gaat om een overschrijding
van de termijn voor publicatie, er hogere eisen gelden voor de reden tot
overschrijding naarmate de termijn daarvan langer is,29 (iii) voor het weerleg-
gen van het causale vermoeden voldoende is dat de aangesproken bestuurder
aannemelijk maakt dat (ook) andere feiten of omstandigheden dan zijn onbe-
hoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak van het faillissement zijn geweest,30

(iv) de regels van lid 2 na geslaagd causaliteitsverweer volledig zijn uitge-
werkt,31 en (v) ook een niet volledig buiten het bestuur gelegen oorzaak als
tegenbewijs kan dienen om het causale vermoeden van lid 2 te weerleggen.32

De twee laatst genoemde restricties licht ik – vanuit het belang van weerlegging
van het causale vermoeden: de door de wetgever aangeduide ‘eenvoudige’
ontsnappingsroute – kort nader toe. Uit het arrest Schilt/Jansen33 volgt dat
wanneer de bestuurder in weerlegging van het causale vermoeden van lid 2
slaagt, het vervolgens op de weg van de curator ligt om op de voet van lid 1
aannemelijk te maken dat ‘de kennelijke onbehoorlijke taakvervulling mede een
belangrijke oorzaak van het faillissement is geweest’. Alsdan zijn er meerdere
belangrijke oorzaken van het faillissement naast elkaar aan te wijzen, zowel
extern als gelegen in het kennelijk onbehoorlijk bestuur zelf. De curator zal
aannemelijk dienen te maken dat in het geheel van factoren dat tot het
faillissement heeft geleid, het onbehoorlijke bestuursgedrag een opvallende
plaats heeft ingenomen en een aanwijsbare rol heeft gespeeld bij het ontstaan
van de faillissementssituatie.34

27. Onder omstandigheden kan ook het niet deponeren van de verplichte accountantsverklaring als
onbelangrijk verzuim worden aangemerkt, zie HR 20 oktober 2006 (Van Schilt/Jansen q.q.).
aangehaald in noot 24.

28. Recent HR 12 juli 2013, NJ 2013, 401, JOR 2013 2013, 300 m.nt. Van Andel (Apeldoornse
Asbestsanering).

29. Recent HR 1 november 2013, NJ 2014, 7 m.nt. Van Schilfgaarde (Verify).
30. HR 23 november 2001, NJ 2002, 95 m.nt. Maeijer (inzake Vlimeta).
31. HR 20 oktober 2006 (Van Schilt/Jansen q.q.) aangehaald in noot 24.
32. HR 30 november 2007, NJ 2008, 91 m.nt. Maeijer, tevens JOR 2008/29 m.nt. Borrius (Blue

Tomato).
33. HR 20 oktober 2006 (aangehaald in noot 24).
34. “De aan het woord zijnde leden willen voorts weten of het woord “belangrijk” (“belangrijke

oorzaak van het faillissement”) zo moet worden verstaan dat het kennelijk onbehoorlijk bestuur
tegenover de som van de overige oorzaken overwegend moet zijn (meer dan 50%) of slechts dat
zij van betekenis moet zijn voor het ontstaan van het faillissement. (…) Vergelijkt men haar met
de oude tekst, dan is duidelijk dat “belangrijk” méér inhoudt dan gedeeltelijk, in die zin dat het
gedrag van het bestuur in het samenstel van oorzaken bij wijze van spreken een opvallende
plaats moet innemen. Onvoldoende is, wanneer dat gedrag weliswaar eniger mate heeft !
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In het arrest Blue Tomato35 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat (i) indien
een bestuurder ter ontzenuwing van het bewijsvermoeden een van buiten
komende oorzaak voor het faillissement stelt en (ii) de curator de bestuurder
verwijt dat hij heeft nagelaten het intreden van die oorzaak te voorkomen, dan
zal (iii) de bestuurder (tevens) feiten en omstandigheden moeten stellen en zo
nodig aannemelijk maken waaruit blijkt dat dit nalaten geen onbehoorlijke
taakvervulling oplevert. Slaagt de bestuurder daarin, dan is het vervolgens aan
de curator om op de voet van lid 1 aannemelijk te maken dat nochtans de
kennelijke onbehoorlijke taakvervulling mede een belangrijke oorzaak van het
faillissement is geweest.36

De restrictieve toepassing door de Hoge Raad is in lijn met de kritieken die
nuancering van de in het tweede lid opgenomen verplichtingen betogen, met
name ten aanzien van de verplichte deponering van de jaarrekening. Oneven-
redige uitkomsten zijn daarmee nog niet van de baan, waarop ik terugkom in
onderdeel 6 ‘Instrumenten ter mitigering in rechtspraak’.

4. Aanvliegroute curator gebruik bewijsvermoeden te late deponering

De curator, belast met het beheer en vereffening van de boedel, vervult een
publieke taak. Hij (zij) is door de wetgever met belangrijke bevoegdheden
uitgerust om primair in het belang van de schuldeisers het faillissement naar
behoren af te wikkelen. Een van de bevoegdheden is om – met procesmachti-
ging van de RC – een of meer bestuurders (en/of commissarissen en relevante
anderen) in rechte te kunnen betrekken. Het is aan de curator om te bepalen of
hij een aansprakelijkheidsprocedure start; daar kan – ook indien kennelijk
onbehoorlijk bestuur een gegeven lijkt – om bijvoorbeeld proceseconomische
redenen tevens van worden afzien.

Alhoewel curatoren zich bewust (behoren te) zijn van het gegeven dat
schending van de publicatieverplichting realistisch gezien nimmer als een
belangrijke oorzaak van faillissement kan kwalificeren, is de nadruk die
sommige curatoren op gebrekige deponering van de jaarrekeningen leggen
opmerkelijk te noemen. De vraag rijst of en in hoeverre curatoren bij beroep op

bijgedragen tot de deconfiture, maar toch in vergelijking met de andere oorzaken een
geringe rol heeft gespeeld. Aan de andere kant kan “belangrijk" niet op één lijn worden
gesteld met “in overwegende mate”. Eerste Kamer, vergaderjaar 1985-1986, 16 631,
nr. 27b (MvA), p. 8.

35. HR 30 november 2007 (aangehaald in noot 32).
36. Zie voor een nadere toelichting Y. Borrius, ‘Kroniek Bestuurdersaansprakelijkheid’, in:

Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2008-2009’ (Serie vanwege het
Van der Heijden Instituut deel 99), p. 105-106.
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het bewijsvermoeden wegens schending van de publicatieverplichting zich er
van vergewissen in hoeverre sprake is van concreet kennelijk onbehoorlijk
bestuur, in materiële (niet fictieve) zin. Een curator zal aan de hand van
(oorzaken)onderzoek de overtuiging dienen te hebben dat de aangesproken
bestuurder(s) andere verwijten gemaakt kunnen worden die – hoogstwaarschijn-
lijk – verband houden met het ingetreden faillissement en kwalificeren als
kennelijk onbehoorlijk bestuur. Om tunnelvisie of vooringenomenheid37 te
voorkomen verdient het de voorkeur dat de curator kritisch advies inwint of hij
‘een zaak heeft’. In kleinere faillissementen is het zinvol om de zaak intern,
binnen kantoor, tegen een of twee niet-betrokken deskundige collega’s aan te
houden. Bij een groter of complex faillissement heeft het de voorkeur dat een
derde (gespecialiseerd advocaat, niet zijnde kantoorgenoot) op basis van het
oorzakenonderzoek op onafhankelijke wijze een opinie, procesadvies, afgeeft
over de merites van een eventueel aanhangig te maken bestuurdersaansprake-
lijkheidszaak.

Een objectief (feitelijk) oorzakenrapport heeft, los van een eventueel te
onderbouwen bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure, tot doel alle betrokke-
nen, in eerste instantie de crediteuren, te informeren over de relevante feiten en
omstandigheden voorafgaand aan het faillissement. Over de wijze waarop
gewaarborgd dient te worden dat dit onderzoek daadwerkelijk objectief en
deugdelijk geschiedt – en niet gekleurd als opmaat naar mogelijke conclusies
over aansprakelijkheid – heerst onduidelijkheid.38 De door INSOLAD opge-
stelde Praktijkregels voor Curatoren39 – door curatoren bij hun beroepsuitoe-
fening te hanteren best practice rules – bieden daartoe geen richtsnoer.

De Praktijkregels voor Curatoren (hoofdstuk 5) bevatten wel specifieke
richtlijnen omtrent aansprakelijkstelling van (ex)bestuurders, (ex)commissaris-
sen en derden voor het ontstaan van het faillissement. Binnen het bestek van
deze bijdrage zijn met name regels 5.2 en 5.4 (met toelichting), verkort
weergegeven, van belang:

37. “Tunnelvisie is ook een curator niet vreemd. De curator heeft wat ontdekt, soms na lang
speurwerk, en wil oogsten op zijn kostbare inspanningen (…). Hij is als iedere cliënt
overtuigd van zijn gelijk. Een koele hand op het voorhoofd kan wonderen doen en onnodige
kosten besparen” aldus S.M. van der Zwan, ‘Maclou in toga’, TvI 2014, 18.

38. Voor daarover gevoerd (polemisch) debat verwijs ik naar R.J. Schimmelpenninck, ‘Protocol
oorzakenonderzoek voor complexe faillissementen’, TvI 2008, 20, S.H. de Ranitz, ‘Perverse
prikkels, curatoren en de goede procesorde’, TvI 2008, 42 en F.H. Tiethoff, ‘De curator, een
integere advocaat!’, TvI 2011, 1.

39. Praktijkregels voor curatoren september 2011 (www.insolad.nl/praktijkregels.html).
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5.2 De curator van een rechtspersoon gaat in het algemeen niet over tot
aansprakelijkstelling van (ex-)bestuurders (…) voor een vordering als bedoeld
in praktijkregel 5.1 alvorens hij die (ex-)bestuurders (…) in de gelegenheid
heeft gesteld hun visie te geven op de oorzaken van het faillissement en de rol
van (ex-)bestuurders en (ex-)commissarissen.
Toelichting
De beginselen dat de curator zich integer en betamelijk gedraagt en dat hij
streeft naar objectiviteit in zijn oordeelsvorming brengen in het algemeen mee
dat de curator niet tot aansprakelijkstelling in gevallen als de onderhavige
overgaat zonder de aansprakelijk te stellen personen of rechtspersonen eerst in
de gelegenheid te stellen hun visie op de gang van zaken te geven. (…)

5.4 De curator van een rechtspersoon gaat slechts dan over tot het aansprakelijk
stellen van een (rechts)persoon (…) indien hij er van overtuigd is dat de
betreffende (rechts)persoon ook werkelijk aansprakelijk is.
Toelichting
(…) Of die vorderingen bestaan is niet altijd aanstonds duidelijk. In een
faillissement van een rechtspersoon zal er dikwijls wel wat aan te merken zijn
op de handel en wandel van de (ex-)bestuurder(s) en/of (ex-)commissaris(sen),
maar gelet op de criteria die de jurisprudentie daaraan stelt zal dat in het
merendeel van de gevallen niet leiden tot persoonlijke aansprakelijkheid. Goed
boedelbeheer brengt mee dat de curator slechts dan tot aansprakelijkstelling
overgaat als hij er na deugdelijk onderzoek van overtuigd is dat er inderdaad
sprake is van een harde claim.

Deugdelijk onderzoek behelst ondermeer dat de curator zich idee vormt over
alle oorzaken van het faillissement. Hij mag zich niet beperken tot oorzaken die
mogelijke aansprakelijkheid van betrokken personen opleveren, maar zal zich
ook in de andere oorzaken moeten verdiepen. Het ligt op zijn weg om de
diverse betrokkenen actief te bevragen wat zij als relevante oorzaken van het
faillissement beschouwen. Zonder daarop gerichte vragen – en doorvragen
– hoeven geïnterviewden zich niet bewust te zijn van het belang van dergelijke
vragen en niet zelf het initiatief nemen om hun visie te geven. Dit traject
bevordert inzicht in de samenhang tussen interne en externe oorzaken van
faillissement. In een deugdelijk onderzoeksrapport van de curator behoren de
relevante bedrijfseconomische ontwikkelingen binnen de branche waarbinnen
het bedrijf werkzaam is te worden beschreven, de plaats die het bedrijf binnen
de branche inneemt en de ontwikkeling die het bedrijf heeft doorgemaakt.
Hierbij wordt de strategie en de economische ontwikkeling van het bedrijf en de
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anticipatie of reactie op marktontwikkelingen behandeld.40 Betrokkenen dienen
in het kader van hoor en wederhoor op behoorlijke wijze in de gelegenheid te
worden gesteld om commentaar te leveren op de feitelijke bevindingen van de
curator c.q. door hem ingeschakelde externe onderzoekers. In zoverre in belang
van hoor en wederhoor zullen bestuurders desgevraagd moeten kunnen be-
schikken over bepaalde relevante stukken van de vennootschap (zoals notulen)
en administratieve gegevens die zich onder de curator bevinden.

De wijze waarop het onderzoek wordt uitgevoerd, (ex)bestuurders en commis-
sarissen in dat onderzoek worden betrokken (en in welke fasen) en hoor en
wederhoor plaatsvindt, vertoont in de praktijk grote verschilen. Tal van
onderzoeken vinden op deugdelijke wijze plaats. De praktijk wijst echter uit
dat er ook geregeld en vrij fundamenteel het nodige aan onderzoek schort. In
minder grote faillissementen, veelal een mkb-bedrijf, komt het voor dat de
aangestelde curator de betrokken bestuurder(s) slechts éénmaal kort oriënterend
komt te spreken. Er wordt evenmin een gespreksverslag ter becommentariëring
of aanvulling voorgelegd. Het openbare faillissementsverslag biedt direct
betrokkenen geen inhoudelijke informatie over enig onderzoek – dat bij
kleinere faillissementen in de regel door de curator zelf wordt uitgevoerd
– en de reikwijdte daarvan. Het is niet zelden dat een bestuurder eerst aan de
hand van een dagvaarding achterhaalt wat hem verweten wordt en wat de
onderbouwing daarvan is.41 Een bestuurder – indien niet bereid om de
onvermijdelijke schikking te treffen – dient substantiële tijd en kosten te
spenderen om verweer tegen de aannames van de curator te voeren. Het
komt zelfs voor dat bij een vordering gestoeld op schending van art. 2:10
BW (naast art. 2:394 BW), de curator niet de moeite heeft genomen om de
boekhouder van de vennootschap te bevragen. Onjuiste veronderstellingen
worden vervolgens bij verweer tenietgedaan. Dergelijk onderzoek (huiswerk
van de curator) behoort uiteraard voorafgaand aan een eventuele procedure te
worden uitgevoerd.

40. Zie R.J. Schimmelpenninck (aangehaald in noot 38).
41. Het feit dat de Faillissementswet geen specifieke bepalingen bevat die betrekking hebben op

informatieverplichtingen van de curator aan de (bestuurder van de) gefailleerde – in
tegenstelling tot diverse verplichtingen tot informatieverschaffing aan de curator – betekent
niet dat een redelijk handelend curator niet gehouden is om (het bestuur van) de gefailleerde
te informeren over specifieke aangelegenheden die hen aangaan. Bijkomend voordeel is dat
misverstanden kunnen worden voorkomen. Indien een curator machtiging verzoekt om
tegen een bestuurder te procederen, gaat dit gepaard met informatieverplichtingen aan de RC
(zie onderdeel 5). Dit impliceert dat de curator de bestuurder op voorhand informeert over
diens voornemen tot aansprakelijkstelling. Vgl. R. Mulder, ‘It takes two to tango’, in: ‘De
curator en Informatie’, INSOLAD jaarboek 2013, p. 19 en 23.
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In complexere faillissementen komt het wel voor dat de curator(en) in eerste
instantie aan de hand van de boekhouding onderzoek (laten) verrichten waarna
bestuurders en commissarissen eerst in een laat stadium – soms na jaren – voor
een interview worden opgeroepen om over de voorlopige bevindingen te
worden gehoord, zonder over de concept rapportages (of relevante passages
daaruit) te kunnen beschikken. Verzoeken om toegang tot de administratie en
relevante documentatie (zoals notulen) te verkrijgen, al dan niet via een
database, om zich op de met de curator of onderzoeker te voeren gesprekken
en te voeren verweer voor te bereiden worden meer dan incidenteel afgewezen.
Overige (voor de hand liggende) mogelijke oorzaken van faillissement worden
niet of onderbelicht. In rechte betrokken bestuurders en commissarissen zien
zich dan genoodzaakt om zelf, door deskundigen, marktonderzoek te laten
uitvoeren en rapporten in het geding te brengen.

Het gaat het bestek van deze bijdrage te buiten om de criteria voor deugdelijk
onderzoek te bespreken. Het belang van goed (oorzaken)onderzoek is in
verband met de vergaande consequenties van aansprakelijkheid van bestuurders
niet te onderschatten. De concrete feitelijke bevindingen dienen er duidelijk op
te wijzen dat, afgezien van een deponeringsgebrek, de bestuurder(s) op
verwijtbare onbehoorlijke wijze belangen van de crediteuren hebben benadeeld.
Het achterwege laten van onderzoek vanwege ontbrekende middelen (lege
boedel) maar tegelijkertijd jegens de bestuurder de stelling betrekken dat sprake
is van een te laat gedeponeerde jaarrekening waardoor aansprakelijkheid dreigt,
met als doel om een schikking te forceren,42 is hiermee niet te rijmen.

5. Toezicht RC; machtigingsbeleid

De RC houdt toezicht op het beheer en de vereffening van de boedel door de
curator (art. 64 Fw). Het beleid van de curator wordt getoetst op rechtmatigheid,
doelmatigheid en doelgerichtheid. De curator die een bestuurder (commissaris
en/of derden) in een aansprakelijkheidsprocedure wil betrekken behoeft mach-
tiging van de RC (art. 68 lid 2 Fw), een vorm van preventief toezicht. Toezicht
door de RC vormt een waarborg om onredelijke consequenties van een
aansprakelijkheidsprocedure te voorkomen.43 De machtiging wordt verleend
indien de procedure in het belang is van een goede faillissementsafwikkeling.
De faillissementswet voorziet niet in criteria (normen) waaraan de RC het
verzoek van de curator dient te toetsen.

42. Ph.W. Schreurs, ‘De thermometer van het kennelijk onbehoorlijk bestuur’, TvI 2011, 11,
noot 18.

43. HR 7 september 1990, NJ 1991, 52 (Den Toom / De Kreek q.q.) rov. 3.2. Zie ook noot 24.
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Voor de context van dit toezicht is relevant dat RC’s op honderden faillisse-
mentsdossiers toezicht hebben te houden44 en met regelmaat rouleren.45 Zij
moeten varen op de informatie die de curator hen voorhoudt en kunnen zich
niet zelf uitgebreid in stukken verdiepen.46 RC’s spreken van een met de
desbetreffende curator op te bouwen vertrouwensrelatie. “De beslissing om wel
of geen machtiging te verlenen om een procedure te starten, is een van de meest
lastige beslissingen die de rechter-commissaris heeft te nemen. Een belangrijk
probleem vormt de informatieachterstand die de rechter-commissaris heeft”
aldus Melissen.47 De curator dient het belang van de boedel met de bestuurder
als potentiële wederpartij. De RC fungeert in zijn relatie tot de curator niet
louter als toezichthouder, maar eveneens als adviseur en klankbord. De meer-
dere petten van de RC maakt invulling van een voldoende actief-kritische
toezichthoudende rol nog ingewikkelder.

Het is per rechtbank aan de RC’s hoe de verzoeken worden getoetst. Aan de
hand van een aantal vraaggesprekken48 en een in 2014 door Koria verricht
onderzoek49 heb ik mij een beter beeld gevormd van het machtigingsbeleid.

RC’s geven invulling aan hun toezichtstaak door het stellen van een aantal
formele voorvragen en materiële hoofdvragen aan de curator. Deze vragen
variëren per rechtbank. Enkele rechtbanken hanteren daarnaast een aparte
schriftelijke leidraad (waarover hierna). Uit gesprekken met curatoren volgt
dat het vervolgens afhangt van de individuele RC welke vragen (en diepgang
ervan) over materiële verwijten van bestuurders worden gesteld. Ook de wijze

44. RC’s kampen nog met ‘het stuwmeer aan faillissementen’ in recordjaar 2013 toen er 12.487
bedrijven en personen failliet werden verklaard, en daarmee extra werkdruk. De werklast per
RC is bij de rechtbank Oost-Brabant het hoogst (1099 dossiers per fte, waarvan ca. de helft
niet WSNP maar faillissement gerelateerd), hetgeen zou neerkomen op ca. 1,5 uur per
dossier (per jaar). Dit duidt op overbelasting en tekortschietend toezicht, aldus o.a. S.C.J.J.
Kortmann, aangehaald in het onderzoek waarover Follow the Money op 3 augustus 2015
heeft gerapporteerd, www.ftm.nl/exclusive/waarom-curatoren-nooit-nee-te-horen-krijgen/.

45. In Groningen zouden RC’s, in afwijking van het landelijke beeld, langer aanblijven. Zij
volgen naar ik begrijp evenals curatoren de INSOLAD Grotius opleiding.

46. Ik ben niet op gegevens gestuit of RC’s frequent gebruik maken van art. 66 en/of 105-106
Fw om zelf inlichtingen te doen inwinnen.

47. W.A.H. Melissen, ‘Toestemming verzocht’, in: ‘De Insolvente Vennootschap’, INSOLAD
jaarboek 2010, p. 41.

48. Met meerdere curatoren, faillissementsmedewerkers en RC’s, waarvoor ik hen dank ben
verschuldigd.

49. M. Koria ‘De procesmachtiging van de rechter-commissaris voor een bestuurdersaansprake-
lijkheidsprocedure’, Tilburg University Faculteit Rechtswetenschappen, 3 juni 2014
(examencommissie: R.D. Vriesendorp en S.J.L.M van Bergen) (‘Onderzoek procesmachti-
ging’), masterscriptie te downloaden via internet. Het onderzoek is mede gebaseerd op
interviews met RC’s (Amsterdam en Oost-Brabant) en schriftelijke respons op vragenlijsten
van alle rechtbanken, uitgezonderd Rotterdam en Oost-Brabant.

35

Schending publicatieplicht: bewijsvermoeden te beteugelen?



waarop de RC zich verdiept in de standpunten van de bestuurder, en aan de
hand van welke stukken, vertoont substantiële verschillen.

De formele vragen bestrijken onder meer onderwerpen als het al dan niet
aanleveren van een concept dagvaarding, de financiering van de procedure en
het leggen van beslag op de vermogensbestanddelen van de aangesproken
bestuurder. Ter illustratie: de rechtbank Oost-Brabant wenst op voorhand over
een concept dagvaarding te beschikken om de vordering en bewijspositie te
beoordelen. Zo ook rechtbank Gelderland en Midden-Nederland. Uit de
concept dagvaarding zal onder meer het standpunt van de bestuurder kenbaar
moeten zijn. De rechtbank Amsterdam meent dat met het opstellen van een
concept dagvaarding te veel kosten gemoeid gaan. Deze rechtbank verleent
geen machtiging aan een curator die zelf de procedure wil (voor)financieren,
met als reden het risico dat de curator zijn eigen (financiële) belangen voorop
stelt.50 Dat geldt, in beginsel, ook voor de rechtbanken Den Haag, Gelderland,
Overijssel en Limburg. Voor Oost-Brabant vormt het zelf financieren geen
belemmering voor een procesmachtiging, dit beleid wordt eveneens door de
rechtbanken Noord-Holland en Midden-Nederland gevolgd. De rechtbank
Amsterdam hanteert het leggen van beslag, indien mogelijk, voor het veilig
stellen van verhaal als een vereiste voor het verkrijgen van een procesmachti-
ging. De rechtbank Gelderland volgt eenzelfde koers. Bij de overige rechtban-
ken wordt deze afweging aan de curator overgelaten; het betreft niet een
vereiste voor machtiging.51

De materiële vragen die per rechtbank globaal met elkaar overeenkomen – maar
niet steeds alle worden getoetst52 – bestrijken de thema’s: de slagingskans, de
verhaalsmogelijkheden, het verwachte rendement, de kosten en de noodzake-
lijkheid53 van de aansprakelijkheidsprocedure. De vijf hoofdvragen zijn vol-
gens de geïnterviewde RC’s essentieel om na te gaan of de te entameren
aansprakelijkheidsprocedure in het belang is van een goede faillissements-
afwikkeling.

50. Althans dit betreft het antwoord van de geïnterviewde Amsterdamse RC’s. Uit de door de
rechtbank Amsterdam ingevulde vragenlijst volgt dat financiering door de curator geen
belemmering vormt voor het afgeven van een procesmachtiging, met dien verstande dat de
curator wordt geadviseerd om een garantstelling (cf. de Garantstellingsregeling) aan te
vragen, Onderzoek procesmachtiging, p. 30.

51. Voor een overzicht zie Onderzoek procesmachtiging, tabel 1, p. 44-45.
52. Voor een overzicht zie Onderzoek procesmachtiging, tabel 2, p. 46.
53. Volgens het Onderzoek procesmachtiging ziet het criterium ‘noodzakelijkheid’ op de hoogte

van de vordering, de mate waarin is getracht een schikking te treffen en de wijze waarop de
curator is omgegaan met het voorafgaand (oorzaken)onderzoek, inbegrepen de tijd die sinds
het faillissement is verstreken, noot 157, p. 25 en 31 Onderzoek procesmachtiging.
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Rechtbanken leggen vervolgens verschillende accenten bij vragen.

Voor de rechtbank Amsterdam betreft de hoofdvraag (en uitgangspunt) of
voorafgaand aan de beoogde procedure getracht is een schikking te treffen.
Koria constateert dat de RC “in bepaalde gevallen zelfs aanmoedigt om
bepaalde handelingen te verrichten, teneinde de bestuurder het vuur aan de
schenen te leggen met als doel een schikking te treffen”. Ook een bestuurder die
meent behoorlijk te hebben gehandeld, heeft te vrezen voor reputatieschade
indien hij in rechte wordt betrokken en kan reeds om die reden een schikking
verkiezen. Het bereiken van een schikking is een pragmatische, kosten-
efficiënte en snelle manier om boedelactief te genereren. Langlopende faillisse-
mentsdossiers, waarop toezicht dient te worden gehouden, zijn daarmee van de
baan. Een dergelijke aanpak kan wringen met het in redelijkheid te respecteren
belang van de bestuurder.

De slagingskans van de procedure wordt bepaald door middel van een
toelichting van de curator en eventueel een second opinion. Er wordt ingezet
op een zo uitgebreid mogelijke schets van de feiten en omstandigheden, waarbij
in het bijzonder aandacht moet worden besteed aan de eventuele verweren van
de bestuurder.54 De RC’s bij de rechtbank Amsterdam staan, indien van belang
voor een goede faillissementsafwikkeling, steeds open voor informele ‘open-
hartige’ gesprekken met de bestuurder55 over de oorzaak van het faillissement
en de rol van de bestuurder in de rechtspersoon.56 Focus is daarbij tevens
gericht op het bereiken van een schikking. Bij onduidelijkheden over de feiten
wordt zo nodig een verhoor ingepland ex art. 66 Fw (getuigenverhoor). Dat is
ook het beleid bij de rechtbank Gelderland, Zeeland-West Brabant en Overijs-
sel. De rechtbanken Den Haag, Noord-Holland, Noord-Nederland en Limburg
verkiezen de weg van art. 105-106 Fw (inlichtingenverhoor).57 Gelet op de
werkbelasting van RC’s is het de vraag of het middel van horen van bestuurders
met regelmaat wordt toegepast. Het inlichtingenverhoor biedt de RC in ieder
geval een beter beeld van wat zich voorafgaand aan het faillissement in de
onderneming heeft afgespeeld, hetgeen van belang is voor de volle toets die de

54. Onderzoek procesmachtiging, p. 29.
55. In ‘informele gesprekken’ kan voor de betrokken bestuurder het gevaar schuilen dat

informatie die met de RC (in bijzijn van de curator) met het oog op een mogelijke schikking
wordt gedeeld, in een eventuele procedure aan de bestuurder wordt tegengeworpen.

56. Onderzoek procesmachtiging, p. 30 en 40.
57. Enkele rechtbanken hebben aangeven dat art. 66 Fw zich niet voor het horen van een

bestuurder leent. Het verhoor mag geen verband houden met een voorgenomen procedure tot
bestuurdersaansprakelijkheid, zie R.M. Avezaat 2015, Sdu Commentaar Insolventierecht, 87
art. 66 Fw, C. 2.I.
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RC geacht wordt aan te leggen als hem toestemming wordt gevraagd om tegen
bestuurders te mogen procederen.58

Met dit alles is nog niet duidelijk welke (en van wie afkomstige) informatie
door de curator verstrekt dient te worden en door de RC wordt onderzocht. Met
name is niet duidelijk op basis van welke stukken de standpunten van de
bestuurder worden geverifieerd. In art. 3.2 sub d van de landelijk geldende
Recofa-richtlijnen59 is opgenomen dat indien de curator verzoek doet tot het
verkrijgen van een machtiging om te procederen inzake bestuurdersaansprake-
lijkheid, de curator ‘een schriftelijk standpunt van iedere aangesproken be-
stuurder dient over te leggen’ met de vermelding of de aangesproken bestuurder
verhaal biedt. Zoals al kort opgemerkt hanteren enkele rechtbanken eigen
aanvullende richtlijnen of stappenplannen voor curatoren. Alhoewel op recht-
spraak.nl60 naar diverse richtlijnen wordt verwezen, blijken specifieke voor
curatoren bestemde circulaires of notities niet via de site beschikbaar. Zo
hanteert de rechtbank Amsterdam ‘Wenken voor curatoren in faillissementen,61

rechtbank Den Haag een ‘notitie bestuurdersaansprakelijkheid’ dat naar verluidt
een soort ‘stappenplan’ bevat62 en rechtbank Oost-Brabant een nota ‘Bestuur-
dersaansprakelijkheid en faillissementsfraude’.63 Laatstgenoemde nota bevat
het volgende over het gebruik van bewijsvermoedens:

De bewijsvermoedens van artikelen 2: 138 1id 2 en 248 lid 2 BW dienen met
beleid te worden gehanteerd. Dit geldt in het bijzonder voor het vermoeden
voortvloeiend uit het niet of – vooral – te laat deponeren van de
jaarrekening. Wanneer er geen indicaties zijn dat overigens sprake is van
onbehoorlijk bestuur is de curator niet gehouden zich op dit vermoeden te
beroepen; dit is dan een punt van bespreking met de rechter-commissaris.
(…) Wanneer aan de rechter-commissaris om toestemming wordt gevraagd
voor een WBF-procedure en/of verhaalsonderzoek, zal naast melding van

58. W.A.H. Melissen, ‘Toestemming verzocht’, in: ‘De Insolvente Vennootschap’, INSOLAD
jaarboek 2010, p. 37-38.

59. Recofa-richtlijnen voor faillissementen en surseances van betaling.
60. www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/locatie, sub: Over de rechtbank of sub: Regels

en procedures. De gepubliceerde “aanvullende richtlijnen” bevatten geen nadere (inhoude-
lijke) invulling voor verzoeken tot procesmachtiging.

61. Bepaling 19 van de circulaire bevat een korte opsomming van de bij separate brief aan de
RC te verstrekken informatie voor een machtigingsverzoek, waaronder een uiteenzetting van
het standpunt van de wederpartij.

62. Zoals volgt uit de beantwoording van de vragenlijst, zie Onderzoek procesmachtiging,
bijlage 10.

63. Verkregen via door mij benaderde curatoren/faillissementsmedewerkers (niet vindbaar op
rechtspraak.nl).
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het vermoeden nader dienen te worden ingegaan op het materiele onbe-
hoorlijk bestuur of vermoedens daarvan.

Uit gevoerde gesprekken volgt dat Bossche RC’s de Praktijkregels Curatoren in
hun beleid verdisconteren.64 In dat beleid is met name van belang dat de RC in
het machtigingsverzoek wil terugzien dat er sprake is geweest van hoor en
wederhoor en op de hoogte wil raken van het standpunt van de bestuurder, in
beginsel door overlegging van de schriftelijke standpunten van die bestuurder
zelf. Dit kan bijvoorbeeld door verstrekking van het door de bestuurder
geaccordeerde interviewverslag en/of het door de bestuurder op het concept
oorzaken onderzoeksrapport geleverde commentaar.

Het toetsingsbeleid om curatoren te machtigen bestuurders in rechte aanspra-
kelijk te houden is weinig eenduidig noch transparant. Ongetwijfeld vinden er
degelijke RC toetsingen plaats c.q. kan toetsing, bij een door de curator
zorgvuldig bewandelde aanvliegroute (inbegrepen een oorzakenonderzoek
waarop aantoonbaar hoor en wederhoor is toegepast) aan de hand van een
‘quick scan’ plaatsvinden. De praktijk65 en gepubliceerde rechtspraak maakt
duidelijk dat verleende machtigingen niet altijd de lading dekken. Ik doel
daarbij op door curatoren aanhangig gemaakte procedures waarbij feitelijke
grondslag voor materieel (niet fictief) onbehoorlijk bestuur ontbreekt, dat bij
deugdelijk onderzoek op voorhand duidelijk zou zijn geweest. Onderliggend
probleem daarbij kan zijn dat de curator geen behoorlijk oorzakenonderzoek
heeft verricht – inbegrepen hoor en wederhoor – ofwel de RC een te rooskleurig
beeld over zijn procespositie schetst, en de RC bij toetsing van het machti-
gingsverzoek daar niet ‘doorheen prikt’. Het is naar mijn mening dan ook zaak
om zodanig beleid – althans richtlijnen en aanbevelingen66 – te ontwikkelen dat
voorkomt dat RC’s op basis van onvoldoende (eenzijdige of ingekleurde)
informatie en zonder wezenlijke verificatie van de verweren van de bestuurder,
aan de hand van desbetreffende bestuurder als informatiebron en niet (alleen) de
curator, tot machtiging overgaat. Het door de rechtbank Den Bosch gevoerde
‘beleid’ – zie hierboven – bevat zekere waarborgen waarmee wordt bewerk-
stelligd dat machtiging wordt verleend na en op basis van (i) door de curator

64. Op Curanet, het interne netwerk tussen curatoren en RC’s in Den Bosch, worden de
INSOLAD Praktijkregels Curatoren, gerangschikt onder ‘interessante links’, nog eens
nadrukkelijk onder de aandacht gebracht. Zie art. 5.2 van de Praktijkregels voor Curatoren
waarin – kort gezegd – wordt gestimuleerd om aan de eisen van hoor en wederhoor te
voldoen.

65. Op basis van ervaringen in de eigen procespraktijk en van advocaten en curatoren die over
dit onderwerp zijn bevraagd.

66. Het zal de rechtbanken/insoventieteams niet vrij staan om zelf beleid te formuleren; dit is
immers aan de wetgever, vlg. HR 18 november 2011, NJ 2012, 127 m.nt. Wortmann.

39

Schending publicatieplicht: bewijsvermoeden te beteugelen?



verricht oorzakenonderzoek met in achtneming van hoor en wederhoor en (ii)
door de RC geverifieerde van de bestuurder zelf afkomstige standpunten.

Uniforme richtlijnen die onder meer voorzien in verificatie van (i) verricht
oorzakenonderzoek, (ii) toegepast hoor en wederhoor en (iii) van de bestuurder
zelf afkomstige informatie (zoals becommentarieerd oorzakenonderzoek, door
hem ondertekend interviewverslag, een door de RC afgenomen inlichtingen-
verhoor) als vereiste informatie voor een verzoek tot procesmachtiging,
bevorderen de rechtszekerheid. Dit geldt ten overstaan van de betrokken
bestuurders (potentieel gedaagden) alsook de crediteuren, althans de actieve,
die zullen willen monitoren dat de belasting van de boedel – kosten om te
procederen – vermoedelijk tot opbrengsten zullen leiden. Het zou goed zijn
indien ook dit aspect van adequaat toezicht aandacht krijgt67 en qua uitwerking
kan worden meegenomen in de KEI uniformeringsslag.

6. Instrumenten ter mitigering in rechtspraak

Door het parlement is bij de totstandkoming van art. 2:138/248 BW opgemerkt
dat de inherente vaagheid van de bepaling tot onduidelijkheid kan leiden voor
bestuurders omtrent hun positie. De Minister heeft benadrukt dat het er
uiteindelijk op aankomt om tot een rechtvaardige beslissing te komen: “Deze
vraag en die van het verband tussen het faillissement en de onbehoorlijke
taakvervulling door het bestuur moeten door de rechter worden beoordeeld in
het licht van de omstandigheden van elk geval. (…) In deze memorie is getracht
om, naar aanleiding van soortgelijke vragen van de leden van andere fracties,
de bedoeling van het wetsvoorstel zo scherp mogelijk te omschrijven. Dit neemt
niet weg dat er ongetwijfeld nog veel aan de prudentie van de rechter wordt
overgelaten. Ook al zal dit in bepaalde gevallen geen gemakkelijke taak zijn, ik
houd mij ervan overtuigd dat de rechter zich aan de hand van de wetstekst, de
toelichting en de parlementaire gedachtewisseling daarover voldoende kan
oriënteren om tot een rechtvaardige beslissing in het concrete geval te
komen.”68

Uit de parlementaire geschiedenis volgt dat de bepaling bedoeld is om materieel
kennelijk onbehoorlijk bestuur af te straffen. Lid 2 van art. 2:138/248 lid 2 BW
dient in dat licht te worden bezien, en mag niet leiden tot een lagere aansprake-

67. Naast aandacht die vooral uitgaat naar het Programma Herijking Faillissementswet, waarbij
op basis van drie wetgevingsvoorstellen curatoren en RC’s er de nodige opsporings-
respectievelijk toezichtstaken bijkrijgen. De verwachtingen van de wetgever over het (te
moderniseren) toezicht zijn hoog. Zie over dat laatste M.H.F. van Vugt, ‘Hotter Than My
Daughter’, OR 2014/76.

68. Tweede Kamer, 16631, vergaderjaar 1983-1984, nr. 6 (MvA), p. 40.
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lijkheidsdrempel dan welke zou gelden voor lid 1. Verdiscontering van een
onbehoorlijk verzuim (slotzin lid 2), de weerlegging van het causale verband
(lid 2), individuele disculpatie (lid 3) en matigingsbevoegdheid van de rechter
(lid 4) zouden – naar de wetgever heeft beoogd – daarbij waarborgen moeten
bieden om ‘de scherpe kantjes’ van art. 2:138/248 lid 2 af te halen. Hierna
bespreek ik ter illustratie enkele uitspraken binnen dit bestek. Voor mogelijk
beroep op (en complicaties bij) individuele disculpatie (lid 3) verwijs ik naar de
annotatie van Van Schilfgaarde bij het arrest Verify.69

Het arrest Apeldoornse Asbest70 illustreert dat in de rechtspraak wordt vast-
gehouden aan het wettelijk ‘uitgangspunt’ dat schuldeisers belang hebben om
kennis te (kunnen) nemen van de financiële toestand van de vennootschap door
middel van een tijdig gepubliceerde jaarrekening, dat aan nakoming van de
deponeringsverplichting gewicht toekomt en niet-nakoming er op wijst dat het
bestuur zijn taak ook voor het overige niet behoorlijk heeft vervuld. In de casus
handelde het – beperkt tot het onderwerp ‘publicatie’ – om een overschrijding
van 28 dagen, waarbij de bestuurder zich beriep op een onbelangrijk verzuim.
De A-G concludeert – na een uitgebreide inleiding over de relevante wets-
systematiek, - geschiedenis, opinies en rechtspraak – dat het door de bestuurder
gevoerde verweer (administratie op orde, stilliggende vennootschap, de twee
crediteuren ondervinden door de termijnoverschrijding geen nadeel) op zichzelf
niet zonder zeggingskracht is maar te ver af staat van het door de wetgever
beoogde stelsel en daarmee niet kan kwalificeren als onbelangrijk verzuim.
“Gezien het van de feiten abstraherende karakter van de wettelijke fictie,
impliceert dit stelsel echter niet dat het geen toepassing zou kunnen vinden
wanneer in concreto door de schending van de publicatieplicht geen crediteuren
nadeel daarvan ondervinden.” (2.6.3 conclusie A-G). De Hoge Raad refereert
aan het gewicht dat aan nakoming van tijdige openbaarmaking toekomt en
volgt de redenering dat, ook indien het belang bij tijdige openbaarmaking in het
gegeven geval betrekkelijk is, de niet tijdige openbaarmaking op zichzelf op
een onbehoorlijke taakvervulling door het bestuur wijst. Die redenen kunnen
dus geen grond zijn om een onbelangrijk verzuim aan te nemen (rov. 3.5.2). Het
is begrijpelijk dat de Hoge Raad binnen zijn rechtsvormende taak, gezien de
wetstekst en geschiedenis van art. 2:138/248 BW geen ruimte heeft om het
onbelangrijk verzuim dusdanig op te rekken dat het niet tijdig deponeren in
wezen zonder betekenis wordt.

De stelling van de bestuurder dat het verzuim (om andere redenen) als
onbelangrijk kwalificeerde, nu de overschrijding voortkwam uit de onjuiste

69. HR 1 november 2013 (aangehaald in noot 17 en 29).
70. HR 12 juli 2013 (aangehaald in noot 28).
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veronderstelling dat de accountant (zoals voorgaande jaren) voor deponering
zou zorgdragen en de jaarrekening aan het huisadres van de dyslectische
bestuurder was gestuurd (en daar in een verhuisdoos was beland) biedt geen
soelaas, aldus het hof. De geschetste omstandigheden komen voor rekening van
de bestuurder, die heeft nagelaten maatregelen te treffen om de deponerings-
verplichting te waarborgen, althans zich daar onvoldoende van heeft gekweten
door blindelings op de accountant te vertrouwen (rov. 4.8). Ik merk op dat beroep
op miscommunicaties of geschillen met de boekhouder of accountant ter
onderbouwing van een onbelangrijk verzuim in lagere rechtspraak meestal niet
wordt gehonoreerd, met als reden dat dergelijke omstandigheden ‘voor rekening’
van de bestuurder zijn.71 Ook bij de verwerking door de KvK kan incidenteel iets
mis gaan.72 In de zaak Apeldoornse Asbestsanering slaagt de klacht van de
bestuurder in zoverre het hof heeft geoordeeld dat de omstandigheden voor
rekening van de bestuurder komen en hij maatregelen had moeten treffen ter
waarborging van nakoming. De enkele omstandigheid dat de bestuurder zodanige
maatregelen vooraf had kunnen treffen, nog onverlet of de bestuurder die
maatregelen had moeten treffen, brengt volgens de Hoge Raad nog niet mee
dat geen sprake is van een aanvaardbare verklaring (rov. 3.6). De zaak is daarop
terug verwezen. Ten aanzien van al dan niet toelaatbaar geachte termijnover-
schrijdingen ligt het ‘veld’ van onbelangrijk verzuim hiermee weer open.73

Weerlegging van het vermoeden van causaal verband zou, volgens de wetgever,
wanneer alleen sprake is van verwaarlozing van de deponeringsverplichting,
vrij eenvoudig moeten zijn. Er is immers geen sprake van concreet kennelijk
onbehoorlijk bestuur dat aan het faillissement heeft bijgedragen. Een quick scan
van lagere gepubliceerde jurisprudentie – met als belangrijk voorbehoud dat de
stellingen van partijen niet altijd voldoende kenbaar uit de uitspraken zijn op te

71. Vgl. Hof Den Bosch 12 mei 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:1682 (X c.s./Slegers q.q.)
(vertrek vaste boekhouder en verhuizing – onvoldoende onderbouwd, rov. 4.5 2e deel), Rb
Rotterdam, 25 maart 2015, ECLI:NL:RBROT:2015:2399 (geschil accountant, rov. 4.8 2e
deel), en Rb Rotterdam, 15 april 2015, ECLI:NL:RBROT:2015:2964 (Ammerlaan q.q./GT
Personeelsdiensten BV) (geschil accountant, rov. 4.4).

72. Vgl. Hof Amsterdam 7 mei 2013, ECLI:NL:GHAMS:2013:1474 (waarbij het hof opmer-
kelijk genoeg oordeelde dat de logistieke verwerking door de post en KvK, aangevoerd ter
verklaring van de vertraging “verder buiten bespreking [kon] blijven, omdat in hoger beroep
als uitgangspunt geldt dat de enkele omstandigheid dat de jaarrekening 2006 te laat is
gedeponeerd en een zogenaamd ‘onbelangrijk verzuim’ niet aan de orde is”, rov.3.2).

73. Aan de arresten Brens qq/Sarper en Pfennings/Niederer qq waren indicaties ontleend voor
het aantal dagen dat een al dan niet toelaatbaar verzuim zou opleveren. Zie kritische
annotatie Van Andel bij hof Arnhem-Leeuwarden, 13 januari 2015, JOR 2015, 97 (ER
Systemen) waarin bij een overschrijding van 28 dagen (voor twee boekjaren), het argument
dat nog een grote vordering moest worden gewaardeerd c.q. voorraden moesten worden
vastgesteld, als aanvaardbare verklaring (onbelangrijk verzuim) werd aangemerkt.
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maken – wijst uit dat een bestuurder op deze horde regelmatig tot struikelen
komt. Ik laat illustraties van zaken waarbij bestuurders er duidelijk een potje
van hebben gemaakt buiten beschouwing. Het onvoldoende aannemelijk maken
van andere belangrijke oorzaken74 (aanvoeren van voldoende concrete feiten en
omstandigheden om zo nodig tot bewijslevering daarvan te worden toegela-
ten75 ) c.q. een (te) strenge beoordeling van de (aannemelijk gemaakte)
omstandigheden lijken de voornaamste obstakels. Ik heb de indruk dat niet
steeds wordt stilgestaan bij de relatief ‘lichte’ bewijspositie waarin bestuurders
verkeren en onderlinge samenhang van mogelijk oorzaken. Bij meerdere
(intern, extern c.q. gecombineerde) oorzaken is het niet zelden lastig om
voldoende inzichtelijk te maken welke oorzaak wel of niet als een belangrijke
oorzaak dient te worden aangemerkt.76 Getoetst moet worden naar het moment
waarop de desbetreffende bestuurshandelingen werden verricht.77 Valkuil is dat
bestuursdaden die achteraf blijken te hebben bijgedragen aan het faillissement,
enkel om die reden als kennelijk onbehoorlijk worden aangemerkt.

Ten aanzien van het voldoende aannemelijk maken van overige belangrijke
oorzaken duiken twee kwesties geregeld op. Bestuurders kunnen ‘stuklopen’ op
het (aangevoerde) gegeven dat zij voor het concreet maken van bijvoorbeeld
teruglopende opdrachten, doorlopende (vaste) kosten, getroffen maatregelen
etc. de beschikking nodig hebben over de administratie die zich bij de curator
bevindt. Het is zaak die (kennelijk) benodigde informatie tijdig bij de curator op
te vragen c.q. afgifte of het inzien daarvan in rechte af te dwingen.78 Het
argument dat bestuurders vanwege die ontbrekende informatie hun stellingen
niet concreet kunnen onderbouwen vindt in de regel geen gehoor.79 Daarnaast
volstaat het mantra dat ‘de economische crisis’ een (of de) belangrijke oorzaak

74. Bij wijze van voorbeeld: Hof Den Bosch 12 mei 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:1682, rov.
4.6.1 – 4.6.4, Hof Arnhem 29 november 2011, JOR 2012/38 (Apeldoornse asbestsanering),
rov. 4.9.

75. Op welk vlak uiteraard een belangrijke taak is weggelegd voor de (deskundige) advocaat die
de bestuurder(s) bijstaat. Vgl. Rb Oost-Nederland 30 januari 2013, RAV 2013/48, rov. 4.9.

76. Zie hiervoor toegelichte PG WBF omtrent de ‘opvallende plaats’ en ‘aanwijsbare rol’ van
onbehoorlijke bestuursgedrag. Vgl. ook oproep Bartman, annotatie bij Ceteco, JOR 2008/
10: ‘Wil de echte belangrijke oorzaak van het faillissement van Ceteco in appel alsnog
opstaan?’

77. Het is zeer wel denkbaar dat achteraf beschouwd onjuiste calculaties, verkeerde inschat-
tingen van economische factoren, het bewust nemen van bepaalde risico’s, het zich
onvoldoende hebben ingedekt tegen economische tegenslagen hebben geleid tot faillisse-
ment. Dat betekent nog niet dat er van onbehoorlijk bestuur sprake hoeft te zijn. Zie tevens
PG WBF, Tweede Kamer, vergaderjaar 1983-1984, 16 631, nr. 6 (MvA), p. 3-4.

78. Vgl. Rb Haarlem 10 oktober 2012, JOR 2012/12 (KPNQwest) en Hof Den Bosch 11 maart
2014, RI 2014/46 (Aino).

79. Bijv. Rb Oost-Nederland 30 januari 2013, RAV 2013/48, rov. 4.10-4.11.
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is, niet als zodanig.80 Ook hier komt het aan op het concreet in beeld brengen
van de directe gevolgen daarvan voor de desbetreffende onderneming.81

Wanneer men daarin slaagt, dient tevens in beeld te worden gebracht welke
pogingen bestuurders hebben ondernomen om de genoemde oorzaken te
voorkomen dan wel weg te nemen en indien van dat laatste geen sprake is,
waarom het nalaten daarvan geen onbehoorlijke taakvervulling oplevert. Bij
min of meer soortgelijke casus waarbij op vergelijkbare wijze concrete onder-
bouwde (financiële) feiten en omstandigheden in stelling zijn gebracht, kan
desondanks de uitkomst – of het bestuur er wel of niet in is geslaagd overige
belangrijke oorzaken aannemelijk te maken – verschillen.82

De uitspraak van het hof Arnhem in de hierboven besproken Apeldoornse
Asbestzaak is ook om een andere reden illustratief. Nadat het hof beroep op
onbelangrijk verzuim had afgewezen (waarmee conform de wettelijke fictie
vaststond dat het bestuur zijn taak ook voor het overige onbehoorlijk had
vervuld) is het hof aan beoordeling van de andere grondslagen voor onbehoor-
lijk bestuur niet toegekomen.83 Dit betekent dat het hof niet (kenbaar) heeft
geverifieerd en zich er van heeft overtuigd dat sprake was van concreet
onbehoorlijk bestuur, in materiële zin. Deze koers is vaker zichtbaar. Bij het
inrichten van een bestuurdersaansprakelijkheidszaak wordt vrijwel standaard
(indien sprake is van deponeringsgebreken) de spits afgebeten met de vordering
op voet van niet of te late deponering, gevolgd door een eventueel beroep op
een gebrekkige boekhouding en overige niet op lid 2 gestoelde mogelijke

80. Van Andel liet zich daar in 2010 optimistisch over uit: “bestuurders hebben nog nooit zo’n
makkelijke escape gehad als in deze barre economische tijden: de omzetdaling in 2009 als
gevolg van de economische crisis was zonder precedent en daartegen was nu eenmaal geen
(sanerings)kruid gewassen.” W.J. van Andel, ‘Hoe crisisbestendig is art. 2:138/248 lid 2
BW?’ TvI 2010, 1, p. 1.

81. Vgl. Rb Rotterdam 25 september 2013, ECLI:NL:RBROT:2013:8190, rov. 4.5, Rb
Rotterdam 30 april 2014, NJF 2014/321, rov. 4.8 en 4.11, Hof Den Bosch 12 mei 2015,
ECLI:NL:GHSHE:2015:1682, rov. 4.6.2.

82. Voor een goed gestructureerd vonnis waarbij beroep op andere feiten en omstandigheden
van economische aard werd gehonoreerd zie bijvoorbeeld Rb Noord-Nederland 3 maart
2013, ECLI:NL:RBNNE:2013:BZ6198. Zie ook Rb Rotterdam 30 april 2014, NJF 2014/
321 en Rb Midden-Nederland 12 november 2014, ECLI:NL:RBMNE:2014:5610 (Icarus).
Een voorbeeld waarbij een 8-tal (financieel economische) andere oorzaken ‘van tafel werden
geveegd’ , met als reden dat dergelijke omstandigheden (w.o. recessie, hevige concurrentie,
geringe marges, niet-nakoming investeerder) etc. ‘alle behoren tot het gebruikelijke onder-
nemersrisico’ betreft Rb Rotterdam 22 mei 2013, ECLI:NL:RBROT:2013:0223.

83. Zie 6.1 conclusie A-G Wissink, met de opmerking dat tevens de door de bestuurder, ter
weerlegging van het vermoeden van causaal verband opgevoerde andere belangrijke
oorzaken van faillissement (vanwege de vaagheid en ontoereikendheid daarvan) waren
verworpen. Wel treedt het hof in inhoudelijke beoordeling van de subsidiair ingestelde OD-
vordering van de curator (die wordt afgewezen).
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vorderingen. Ook de aangezochte rechter verkiest om eerst met beoordeling van
de deponeringsvordering te beginnen; het tijdstip van deponeren als zodanig is
eenvoudig vast te stellen. Indien geen onbelangrijk verzuim verweer wordt
aangevoerd c.q. deze horde wordt genomen (afgewezen) wordt dit in de regel
gevolgd door de overweging “Hiermee staat vast dat gedaagde [sub x] zijn
bestuurstaak onbehoorlijk heeft vervuld. De andere verwijten van de curator, in
het bijzonder de schending van de administratieplicht, [al gelang de casus:
onttrekking van een of meer vermogensbestanddelen/paulianeuze betalingen/
bewerkstelligen van wanprestatie], behoeven geen bespreking meer.”84 Indien
door de bestuurder aangevoerde andere belangrijke oorzaken van faillissement
niet tot weerlegging van het vermoeden van causaal verband leiden, volgt
veroordeling tot vergoeding van het faillissementstekort (waarin eventuele
matiging is verdisconteerd).

Dit betekent dat een bestuurder vanwege enkel te late deponering – zonder dat
(op kenbare wijze) enig beeld is gevormd over daadwerkelijk materieel
kennelijk onbehoorlijk bestuur – aan de aansprakelijkheidskapstok kan worden
‘opgehangen’. Deze (vanuit productiedruk beschouwd snelle) afdoening is niet
verenigbaar met de vergaande sanctie van persoonlijke aansprakelijkheid. Het
is noodzakelijk dat de rechter, in aanvulling op een geconstateerd deponerings-
gebrek, zich wél een voldoende beeld vormt of sprake is van (niet fictieve)
onbehoorlijke taakvervulling en dat ook motiveert. In de lagere rechtspraak zijn
enkele illustraties voorhanden. Rechtbank Noord-Nederland: “Hoewel in artikel
2:248 lid 2 BW geen cumulatieve schending van artikel 2:394 BW en artikel
2:10 BW als voorwaarde wordt gesteld om een onbehoorlijke taakvervulling te
kunnen aannemen, zal de rechtbank ook ingaan op de door de curator gestelde
schending van artikel 2:10 BW (de boekhoudplicht). De rechtbank ziet hiertoe
aanleiding omdat bij de parlementaire behandeling ten aanzien van de
invoering van artikel 2:248 BW is opgemerkt dat ingeval alleen de publicatie-
plicht is verwaarloosd, de bestuurders gemakkelijker het in artikel 2:248 lid 2
bedoelde tegenbewijs kunnen leveren dan indien tevens de boekhoudplicht is
geschonden (Kamerstukken EK 1985-1986, 16 631, nr. 27b, p.13)”.85 Soms
wordt zonder formeel te treden in overig aangevoerde gronden toegelicht dat de
bestuurder zich niet alleen aan schending van de deponeringsverplichting heeft
schuldig gemaakt, dat op onderdelen wordt meegewogen in de beoordeling.
Rechtbank Rotterdam: “Bij haar oordeel laat de rechtbank ook het volgende

84. Vlg. Rb Oost-Nederland 30 januari 2013, RAV 2013/48, rov. 4.7, Rb Rotterdam 25 maart
2015, ECLI:NL:RBROT:2015:2399, rov. 4.11, Hof Den Bosch 12 mei 2015,
ECLI:NL:GHSHE:2015:1682, rov.4.9., en Rb Rotterdam 25 september 2013,
ECLI:NL:RBROT:2013:8190, rov. 4.3.

85. Rb Noord-Nederland 3 maart 2013, ECLI:NL:RBNNE:2013:BZ6198, rov. 4.7.
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meewegen. De curator heeft ter onderbouwing van zijn verwijt van onbehoor-
lijke taakvervulling door [gedaagde] ook op andere feiten en omstandigheden
gewezen dan enkel de schending van de verplichting tot deponering van de
jaarrekeningen. De rechtbank is van oordeel dat die feiten en omstandigheden
bijdragen aan het beeld dat sprake is van een bestuurder die zijn taak
onbehoorlijk heeft vervuld of in ieder geval het vermoeden van onbehoorlijk
taakvervulling niet wegnemen.86 De inleidende overweging van hof Arnhem-
Leeuwarden, bij beoordeling van beroep op onbelangrijk verzuim, “Naar ’s
hofs oordeel is er geen reden om aan te nemen dat geen sprake is van een
bonafide instelling” lijkt niet van invloed te zijn geweest op de beoordeling van
de verstrekte verklaring.87

Beroep op matiging biedt bestuurders een laatste strohalm om mogelijk onbil-
lijke uitkomst van aansprakelijkheid voor het boedeltekort te verzachten. Of dat
slaagt is ook hier volledig afhankelijk van de omstandigheden én een zekere
welwillendheid van de desbetreffende rechter. Een geslaagd matigingsberoep
komt niet frequent voor. In een casus waarbij bestuurders (onder verwijzing
naar in de accountant gesteld vertrouwen) er niet in waren geslaagd om een
aanvaardbare verklaring voor te late deponering te verstrekken en andere
aangevoerde – door de curator gemotiveerd betwiste – gebeurtenissen (verkorte
betalingstermijnen, geen aanvullende financiering, verslechterde markt) niet als
oorzaak van het faillissement werden aangemerkt, werd door middel van
matiging het gevorderde voorschot op het boedeltekort van EUR 750K terug-
gebracht tot een hoofdelijke aansprakelijkheid van EUR 150K. “Het hof hecht
grote waarde aan deze omstandigheden [te laat gedeponeerde jaarstukken
boden geen negatief beeld, waren boekhoudkundig in orde, zijn direct na
constatering verzuim alsnog gedeponeerd, overige vorderingen zijn niet door
curator gehandhaafd] bij de beoordeling van het door [bestuurders] bij pleidooi
gedane beroep op matiging op de voet van art. 2:248 lid 4 BW. Immers,
afgezien van de te late deponering van de jaarstukken (in deze omstandighe-
den) en gelet op de grenzen van de rechtsstrijd (te weten geen beroep op
pauliana in appel) heeft de curator niet meer gesteld dan dat Logistics de
meeste van haar crediteuren stelselmatig te laat betaalde en zij haar fiscale

86. Rb Rotterdam 15 april 2015, ECLI:NL:RBROT:2015:2964, rov. 4.8.
87. Hof Arnhem-Leeuwarden 13 januari 2015, JOR 2015, 97 m.nt. Van Andel (ER Systemen)

rov. 5.7 – het hof lijkt hiermee de passage “In het algemeen kan men stellen, dat indien de
overtuiging bestaat dat de ondernemer een bonafide instelling heeft en een redelijke
verklaring kan geven voor het verzuim, de bepaling [van de slotzin] kan worden toegepast
om de al te scherpe kantjes van het tweede lid van de artikelen 138 en 248 Boek 2 BW, zoals
in het wetsontwerp voorgesteld, weg te nemen” (Kamerstukken II, 16 631, 1983-1984, nr. 9,
p. 16).” zo te bezien dat het hebben van een bonafide instelling voorwaarde is om beroep op
een redelijke verklaring voor het verzuim te kunnen doen.
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schulden zeer hoog heeft laten oplopen (zonder daarbij een bedrag te noemen).
Het hof ziet hierin aanleiding om het bedrag waartoe [bestuurders] hoofdelijk
aansprakelijk zijn te matigen (…).”88

Een quick scan van vrij recente (lagere) rechtspraak, zoals in het voorgaande
kort weergegeven, wijst uit dat bestuurders het risico lopen om aansprakelijk te
worden gehouden voor het boedeltekort vanwege enkele schending van de
deponeringsverplichting, zonder dat de rechter zich een beeld heeft gevormd
over materieel kennelijk onbehoorlijk bestuur. Dit strookt mijns inziens beslist
niet met de bedoelingen van de wetgever; de geschetste aanpak levert juist een
wezenlijk extra risico op. Het procedurele verloop bevat meer hordes. De
reikwijdte van onbelangrijk verzuim kan geen afbreuk doen aan het wettelijk
systeem van fictief kennelijk onbehoorlijk bestuur en biedt geen werkelijke
verzachting. De weerlegging van het causale verband door beroep op overige
relevante oorzaken van faillissement vergt een nauwgezette procesrechtelijke
techniek. De waardering van de aangevoerde feiten kan per rechter echter sterk
wisselen. Beroep op matiging wordt niet vaak gehonoreerd, de weging van
relevant geachte factoren bij matiging is in zekere zin arbitrair. Alhoewel het
(per zaak steeds verschillende) feitencomplex – uiteraard – bepalend is voor de
uitkomst van de zaak, dienen partijen rekening te houden met onduidelijkheid
en rechtsonzekerheid.

7. Tenslotte

In deze bijdrage ben ik nagegaan of de waarborgen die de wetgever voor ogen
had om de ‘scherpe kantjes’ van art. 138/248 lid 2 BW af te halen in de praktijk
werken. Het beteugelen van de fictie van kennelijk onbehoorlijk bestuur bij te
late deponering van de jaarrekening, dat kan leiden tot hoofdelijke (bestuurders)
aansprakelijkheid voor het boedeltekort, is niet evident. De keten van waar-
borgen – de prudent handelend curator, een voldoende kritische en waakzame
RC als toezichthouder, in de wet verdisconteerde verzachtende omstandigheden
en een rechtstoepassing in de geest van de bedoelingen van de wetgever
– vertoont zwakke schakels.

Ik heb enkele verbeterpunten gesignaleerd opdat ‘het lot’ van bestuurders niet
zozeer afhangt van een onverhoopt minder doordachte aanpak van de desbe-
treffende curator, RC en rechter,89 maar van de concrete feiten waar het bestuur
al dan niet zelf de hand in heeft gehad. Verbetering valt te behalen op het vlak

88. Hof Den Bosch 8 juli 2014, ECLI:NL:GHSHE:2014:2079, rov. 4.7.2.
89. En niet te vergeten de advocaat van bestuurders of commissarissen (wiens rol in deze

bijdrage onderbelicht blijft).
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van (i) door curatoren op objectieve wijze te verrichten oorzakenonderzoek,
waarbij de feitelijke bevindingen er op moeten duiden dat, afgezien van een
deponeringsgebrek, de bestuurder(s) op onbehoorlijke wijze de belangen van
crediteuren hebben benadeeld (ii) het machtigingsbeleid van de toezichthou-
dende RC, met uniforme richtlijnen die voorzien in verificatie van verricht
oorzakenonderzoek, toegepast hoor en wederhoor en de zienswijze van de
bestuurder(s) gebaseerd op van henzelf afkomstige informatie en (iii) toetsing
in rechte aan de hand van materieel kennelijk onbehoorlijk bestuur in plaats van
enkele schending van de deponeringsverplichting. Met een zorgvuldige invul-
ling en toepassing door de verschillende schakels kan worden voorkomen dat
bestuurders vanwege het enkel te laat deponeren in de val van bestuurdersaan-
sprakelijkheid verstrikt raken. Ik heb de hoop dat mijn aanbevelingen er aan
kunnen bijdragen dat de keten van waarborgen niet breekt. Nog beter zou het
zijn als de gewraakte wetsbepaling voor wat betreft het bewijsvermoeden van te
late deponering van de jaarrekening verleden tijd wordt.
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Artikel 2:248 lid 2 BW: botte bijl of vlijmscherp mes?

MR. DRS. C.M. HARMSEN*

1. Inleiding

Het bepaalde in de artikelen 2:138 lid 2 BWen 2:248 lid 21 BW is tegelijkertijd
een van de scherpste als een van de botste instrumenten die de curator in zijn
gereedschapskist heeft. Voldoende aanleiding dus voor een separate bijdrage in
deze bundel over dit artikellid.

De basis voor de inhoud van het huidige artikel 2:248 lid 2 BW is gelegd in de
Wet Bestuurdersaansprakelijkheid in geval van faillissement van de rechtsper-
soon, of wel de derde misbruikwet, die op 1 januari 1987 in werking trad.
Daarvoor was de aansprakelijkheid van de bestuurder in geval van het
faillissement van de rechtspersoon ook geregeld in artikel 2:248 BW maar
qua inhoud waren de beide artikelen onvergelijkbaar. Artikel 2:248 BW van
vóór 1 januari 1987 bepaalde dat de curator van een bestuurder schadevergoe-
ding kon vorderen indien de toestand van de vennootschap geheel of gedeel-
telijk te wijten was aan grove schuld of grove nalatigheid van die bestuurder.
Een met het huidige lid 2 vergelijkbaar artikellid bestond er toen niet. Stelplicht
en bewijslast ter zake van de grove schuld of grove nalatigheid en de daardoor
geleden schade lag derhalve bij de curator. Het versterken van de positie van de
curator ten opzichte van de bestuurder van een gefailleerde vennootschap was
dan ook een van de doelstellingen van de derde misbruikwet:2

‘In het wetsontwerp wordt voorgesteld de curator in het faillissement van
een naamloze of besloten vennootschap een sterkere positie te geven
tegenover de bestuurders van die vennootschap. Het wordt de curator

* Karen Harmsen is advocaat bij Rutgers & Posch te Amsterdam.
1. Ik zal hierna nog uitsluitend verwijzen naar artikel 2:248 (lid 2) BW. Aangezien artikel

2:138 (lid 2) BW gelijkluidend is, is hetgeen wordt opgemerkt ook van toepassing op het
bestuur en de bestuurders van de naamloze vennootschap. Aangezien het bepaalde in artikel
2:138 (lid 2) BW van overeenkomstige toepassing wordt verklaard op bestuurders van
verenigingen, coöperaties en stichtingen met winstoogmerk, is de inhoud van dit artikel ook
voor het bestuur en de bestuurders van deze rechtspersonen relevant.

2. TK, zitting 1980-1981, 16 631, nr. 3, p. 1.
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minder moeilijk gemaakt een bestuurder die door verwaarlozing van zijn
taak het faillissement in de hand heeft gewerkt persoonlijk aan te spreken.’

Een belangrijk onderdeel van de versterking van de positie van de curator
vormde de toevoeging van een nieuw lid 2 aan artikel 2:248 BW. In geval van
de schending van de administratie- of openbaarmakingsplicht werd de (bewijs-)
positie van de curator nog verder vereenvoudigd omdat het kennelijk onbe-
hoorlijk bestuur in dat geval op grond van de wet vast staat en dit kennelijk
onbehoorlijk bestuur wordt vermoed een belangrijke oorzaak van het faillisse-
ment te zijn. In de woorden van de wetgever:3

‘Omdat het ontbreken van behoorlijke boekhouding en het niet tijdig
publiceren van de jaarrekening duidt op een weinig betrouwbaar en serieus
ondernemerschap, leidt de wet uit deze feiten – die dus tekortkomingen van
het bestuur vormen die op zich zelf steeds als onbehoorlijk bestuur moeten
worden gekwalificeerd – af dat het bestuur zijn taak ook in het algemeen
niet behoorlijk vervuld heeft en schept de wet voorts het vermoeden, dat die
onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak van het faillissement
[is]. De curator heeft dus verder geen bewijslast ten aanzien van het
onbehoorlijk bestuur, noch ten aanzien van het verband met het faillisse-
ment. De bestuurdersaansprakelijkheid wordt in dit geval dus gemakkelijk
vastgesteld.’

Het is juist deze vereenvoudiging van de (bewijs-)positie van de curator die tot
discussie heeft geleid en leidt. Bij de openbaarmakingsplicht gaat de discussie
vooral om de fundamentele vraag of de in artikel 2:248 lid 2 BW gelegde
koppeling met artikel 2:394 BW wel terecht is. Bij de administratieplicht ziet de
discussie daar juist niet op maar wel op de onduidelijkheid in de begrenzing van
artikel 2:10 BW en dus de vraag wanneer er sprake is van een schending van de
administratieplicht en wanneer niet.

In het navolgende zal ik nader ingaan op de twee in artikel 2:248 lid 2 BW
genoemde instrumenten die het de curator vergemakkelijken op te treden tegen
kennelijk onbehoorlijk besturende bestuurders. Omdat over de administratie-
plicht in de afgelopen jaren aanzienlijk meer is gepubliceerd dan over de
openbaarmakingsplicht, richt ik mij in deze bijdrage vooral op de laatste
verplichting.

3. TK, zitting 1980-1981, 16 631, nr. 3, p. 4.
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2. Essentiële verplichtingen van het bestuur

2.1 Bestrijding van misbruik van rechtspersonen

Alvorens meer specifiek in te gaan op de openbaarmakings- en administratie-
plicht, is het goed eerst in het algemeen aandacht te besteden aan de motieven
van de wetgever om specifiek deze twee verplichtingen aan te wijzen als
zodanig essentiële verplichtingen dat niet-nakoming ervan leidt tot het vast
staan van algeheel (kennelijk) onbehoorlijk bestuur.

Uitgangspunt voor de ingrijpende wijziging van onder meer artikel 2:248 BW
was het tegengaan van de in de jaren zeventig van de vorige eeuw aanzienlijk
toegenomen misbruik van rechtspersonen, met name in de bouw. Niet alleen het
aantal faillissementen maar ook de omvang van de per gefailleerde vennoot-
schap onbetaald gelaten schulden, in het bijzonder belastingen en sociale
premies, nam aanzienlijk toe in de periode van 1974 tot en met 1979.4 Dit
leidde tot de discussie of niet in bepaalde gevallen voorbij gegaan moest
kunnen worden aan de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap, en een
derde, de bestuurder, aansprakelijk moest kunnen worden gehouden voor
schulden van deze vennootschap. Niet alleen zou op die manier (een deel
van) de onbetaald gebleven schulden van de vennootschap op de bestuurder(s)
kunnen worden verhaald, er zou ook een preventieve werking vanuit gaan:5

‘Bestuurders van vennootschappen die weten dat zij in geval van faillisse-
ment daadwerkelijk door de curator aangesproken kunnen worden en dan
niet steeds door de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap worden
beschermd, zullen in hun beleid en beheer meer verantwoord te werk gaan.’

Artikel 2:248 (lid 2) BW beoogt derhalve niet alleen de mogelijkheid te creëren
voor het herstel van de gevolgen van kennelijk onbehoorlijk bestuur in het
geval van een faillissement maar heeft ook nadrukkelijk als doel misbruik in de
vorm van kennelijk onbehoorlijk bestuur te voorkomen.

Misbruik van rechtspersonen moet overigens wel duidelijk worden onderschei-
den van achteraf foutief uitgepakte ondernemersbeslissingen. Immers, de marge
tussen een achteraf als van groot ondernemerschap getuigende beslissing van
het bestuur en een later als onjuist en wellicht onbehoorlijk gekwalificeerde
beslissing, is vaak best smal. Het doel van de verscherpte aansprakelijkheids-
bepalingen is niet om bestuurders risico-avers te maken en hen in het

4. TK, zitting 1980-1981, 16 530, nrs. 3-4, p. 4.
5. TK, zitting 1980-1981, 16 631, nr. 3, p. 3.
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ondernemerschap te beperken maar om malafide bestuurders te kunnen aan-
spreken.6 Dat volgt ook de opmerking van de Minister van Justitie in de
Tweede Kamer: ‘[B]ona fide bestuurders zullen van de wetsontwerpen7 niets te
vrezen hebben’.8 De Minister voegde hier overigens aan toe dat deze bonafide
bestuurders ‘zich dus niet [hoeven] te verzekeren’. Achteraf kan in elk geval
worden vastgesteld dat de aan die opmerking ten grondslag liggende overtui-
ging dat bonafide bestuurders ook niet zullen worden aangesproken, onjuist is
gebleken. Wat hier ook van zij, uitgangspunt van de wetgever bij de invoering
van het nieuwe artikel 2:248 (lid 2) BW was dat een malafide bestuurder moet
kunnen worden aangesproken op zijn handelen, waarmee misbruik van de
rechtspersoon c.q. de rechtspersoonlijkheid van de besloten vennootschap is
gemaakt.

2.2 Schuldige verwaarlozing van de bestuurstaak

Bij misbruik gaat het om gedragingen die als schuldige verwaarlozing van de
bestuurstaak kunnen worden aangemerkt.9 Het meest sprekende voorbeeld,
aldus de Minister van Justitie, wordt door de wet zelf genoemd, namelijk het
niet bijhouden van een boekhouding of het verwaarlozen van de verplichting tot
het openbaar maken van de jaarrekening.10

Al vanaf de aanvang van de parlementaire behandeling is de vraag gerezen of
het wettelijk vaststaan van algeheel kennelijk onbehoorlijk bestuur en het
vermoeden van het zijn van een belangrijke oorzaak van het faillissement in
het geval alleen de openbaarmakingsplicht niet is nageleefd, niet een te zware
sanctie is. De Minister van Justitie heeft al vanaf de memorie van antwoord af,
het standpunt ingenomen dat zowel voor de administratieplicht als voor de
openbaarmakingsplicht geldt dat het gaat om een ‘zeer fundamentele verplich-
ting van het bestuur’,11 ‘de elementaire verplichtingen van het bestuur van een
vennootschap’12 en ‘de belangrijkste wettelijke waarborg dat er in de vennoot-
schap een ordelijk, verantwoordelijk en nauwgezet bestuur wordt gevoerd,
waardoor derden er op kunnen vertrouwen dat zij met die vennootschap zaken

6. M.J. Kroeze, Bange bestuurders, Kluwer, Deventer 2005.
7. Tweede en derde misbruikwet.
8. TK, zitting 1985-1986, handelingen, p. 6342.
9. TK, vergaderjaar 1983-1984, 16 631, nr. 6, p. 14.
10. TK, vergaderjaar 1983-1984, 16 631, nr. 6, p. 14.
11. TK, vergaderjaar 1983-1984, 16 631, nr. 6, p. 22.
12. TK, vergaderjaar 1983-1984, 16 631, nr. 6, p. 27.
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kunnen doen en niet worden verrast door een misplaatst beroep op de beperking
van de aansprakelijkheid wanneer de baten de schulden blijken te overtref-
fen’.13

Zowel verzoeken van de Tweede en Eerste Kamer om de verwijzing naar de
openbaarmakingsplicht in het geheel uit artikel 2:248 lid 2 BW te verwijderen
als verzoeken om voor de administratie- en de openbaarmakingsplicht het
wettelijk vaststaan van het vaststaand kennelijk onbehoorlijk bestuur te wijzi-
gen in een wettelijk vermoeden, zijn door de Minister niet gehonoreerd:14

‘Naleving van de verplichtingen tot het bijhouden van een behoorlijke
boekhouding en het tijdig publiceren van jaarstukken behoort ongetwijfeld
tot de meest wezenlijke elementen van een behoorlijke taakvervulling door
het bestuur. Verwaarloost het bestuur die verplichtingen, dan kan te dien
aanzien geen tegenbewijs worden geleverd in die zin dat het bestuur zijn
taak desondanks wel behoorlijk heeft vervuld.’

Kortom, schending van administratie- of openbaarmakingsplicht is een schul-
dige verwaarlozing van de taak van het bestuur, waarmee aansprakelijkheid
voor het tekort in beginsel gegeven is. Deze zware sanctie op de schending van
de openbaarmakingsplicht is in de literatuur veelvuldig bekritiseerd.15

2.3 Onbelangrijk verzuim

Uit het voorgaande volgt dat de Minister van Justitie gedurende de gehele
parlementaire behandeling van het wetsvoorstel sterk hechtte aan het als
vaststaand kennelijk onbehoorlijk bestuur kwalificeren van de schending van
de administratie- en publicatieplicht en het opnemen van het wettelijke
vermoeden dat dit vaststaande kennelijk onbehoorlijk bestuur een belangrijke
oorzaak is van het faillissement. Niet alleen op vragen van Kamerleden maar
ook op pleidooien van rechtsgeleerden uit die tijd tot wijziging van de

13. TK, vergaderjaar 1983-1984, 16 631, nr. 6, p. 27.
14. TK, vergaderjaar 1983-1984, 16 631, nr. 6, p. 27.
15. H. Beckman, ‘Administratie en openbaarmaking van de jaarrekening in het licht van

boedelaansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen’, TVVS 1998, nr. 98/12,
p. 353-361; M.J. Kroeze en J.B. Wezeman, ‘De openbaarmakingsplicht en aansprakelijkheid
in faillissement’, in: M.J. Kroeze e.a. (red), Verantwoording aan Hans Beckman, Deventer:
Kluwer 2006, p. 325-336; P. van Schilfgaarde, Misbruik van rechtspersonen; commentaar
op de tweede en derde misbruikwet, Uitgave vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht
Rijksuniversiteit Groningen, deel 3, Deventer: Kluwer 1986, p. 56 en B.J. de Jong en M.P.
Nieuwe Weme, Publicatie van de jaarrekening, Serie vanwege het Van der Heijden Instituut
te Nijmegen, deel 91, Deventer: Kluwer 2006, p. 118.
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voorgestelde regeling, met name daar waar het de openbaarmakingsplicht
betrof, reageerde de Minister telkenmale afwijzend.

Dat neemt echter niet weg dat al direct bij de aanvang van de parlementaire
behandeling van het wetsvoorstel, in de memorie van antwoord, door de
Minister is toegezegd dat een mitigerende wijziging zou worden doorgevoerd
in artikel 2:248 lid 2 BW maar niet nadat hij eerst nog weer duidelijk maakt dat
ook de openbaarmakingsplicht een essentiële bestuurstaak is:16

‘De leden van de C.D.A.-fractie vragen of het als onbehoorlijk bestuur
aanmerken van het niet tijdig publiceren van de jaarstukken niet een wat
zware sanctie is voor een geringe overschrijding van de wettelijke of
statutaire termijn. Dienaangaande merk ik in de eerste plaats op, dat het
mij nauwelijks betwistbaar voorkomt dat het stipt naleven van de voor-
schriften op het stuk van de openbaarmaking van de jaarrekening een van de
wezenlijke, ten opzichte van derden die met de vennootschap te maken
hebben meest belangrijke, bestuurstaken is. Het verwaarlozen daarvan moet
dan ook als onbehoorlijk bestuur worden aangemerkt. Gaat het om een
gering verzuim, dan moet dat uiteraard niet te zwaar worden bestraft. De
ontworpen regeling houdt daar onvoldoende rekening mee, (…). Bij nota
van wijziging is deze uitgewerkt, in die zin dat een onbelangrijk verzuim
niet in aanmerking wordt genomen.’

Doel van de toevoeging van het onbelangrijk verzuim, is om ‘onredelijke
toepassing’ van het tweede lid te voorkomen, zodat duidelijk wordt dat
‘onbetekenende overtredingen’ niet in aanmerking worden genomen.17 In de
Nota naar aanleiding van het eindverslag heeft de Minister nog enkele woorden
gewijd aan de vraag wat nu als een onbelangrijk verzuim zou kwalificeren:18

‘In de memorie van antwoord is het voorbeeld genoemd van [de] tijdelijk
zieke boekhouder, waardoor de boekhouding niet geheel bij is. Ook kan
men zich voorstellen dat als onbelangrijk verzuim kan worden beschouwd,
dat niet alle bescheiden van artikel 14, lid 3, Boek 2 BW19 bewaard zijn
gebleven. Een beperkte overschrijding van de termijn waarbinnen de jaar-
stukken moeten zijn gepubliceerd kan ook als een onbelangrijk verzuim
worden beschouwd, te meer als deze bijvoorbeeld te wijten is aan een
langdurige computerstoring. In het algemeen kan men stellen, dat indien de

16. TK, vergaderjaar 1983-1984, 16 631, nr. 6, p. 18.
17. TK, vergaderjaar 1983-1984, 16 631, nr. 6, p. 22.
18. TK, vergaderjaar 1983-1984, 16 631, nr. 9, p. 16.
19. Thans: artikel 2:10 lid 3 BW.
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overtuiging bestaat dat de ondernemer een bonafide instelling heeft en een
redelijke verklaring kan geven voor het verzuim, de bepaling kan worden
toegepast om de al te scherpe kantjes van het tweede lid van de artikelen
138 en 248 Boek 2 BW, zoals in het wetsontwerp voorgesteld, weg te
nemen.’

De aan artikel 2:248 lid 2 BW ten grondslag liggende normering is dus dat
malafide ondernemers eenvoudig moeten kunnen worden aangesproken door een
curator voor door hen verricht kennelijk onbehoorlijk bestuur, dat het handelen in
strijd met de administratie- en openbaarmakingsverplichting sowieso onbehoor-
lijk bestuur oplevert maar dat de bestuurders van een bonafide instelling met een
redelijke verklaring voor het verzuim van een van beide verplichtingen niet door
de zware gevolgen van dit artikel getroffen zouden moeten worden. Zoals vaker
het geval is, is the proof of the pudding in eating it.

3. De openbaarmakingsplicht

3.1 Inleiding

Tijdens de parlementaire behandeling van artikel 2:248 lid 2 BW is aan de orde
geweest dat het aantal geschillen omtrent de vraag of de openbaarmakingsplicht
wel of niet goed zou zijn nageleefd geringer zou zijn dan die omtrent de
administratieplicht. Immers, zo was de gedachte, de vraag of een jaarrekening
wel of niet binnen dertien maanden na afloop van het boekjaar is neergelegd bij
het handelsregister is eenvoudig te beantwoorden. Wat overblijft aan gronden
voor een geschil is dan de vraag of er sprake is van een onbelangrijk verzuim
indien niet-tijdig of niet-volledig is gedeponeerd.20 Hoewel deze verwachting
zonder meer gerechtvaardigd was, blijkt de openbaarmakingsplicht de ge-
moederen tot de dag van vandaag toch bezig te houden.

In artikel 2:394 BW is bepaald dat de rechtspersoon verplicht is de vastgestelde
jaarrekening binnen acht dagen na vaststelling openbaar te maken.21 Wanneer
vaststelling niet uiterlijk binnen twee maanden na afloop van de voor het
opmaken geldende termijn heeft plaatsgevonden, moet de niet-vastgestelde
jaarrekening onverwijld worden openbaar gemaakt.22 Indien de rechtspersoon

20. Ik ga in deze bijdrage niet in op de vraag wat de invloed is van een uitgesproken surseance
van betaling of faillissement op de openbaarmakingsplicht. Ik verwijs hiervoor naar mijn
bijdrage Openbaarmaking van de jaarrekening tijdens insolventie, in: De bewindvoerder een
octopus, onder redactie van N.E.D. Faber e.a., Serie Onderneming en Recht, deel 44,
Kluwer, Deventer, 2008, p. 113-131.

21. Artikel 2:394 lid 1 BW.
22. Artikel 2:394 lid 2 BW.
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verplicht is naast de jaarrekening ook een jaarverslag en overige gegevens op te
stellen, moeten deze stukken gelijktijdig met de jaarrekening openbaar gemaakt
worden.23 De uiterste termijn voor het openbaar maken van de jaarrekening
(met eventueel het jaarverslag en de overige gegevens) is dertien maanden.24

Op deze verplichtingen geldt een aantal uitzonderingen. De verplichting tot
openbaarmaking van de jaarrekening vervalt in het geval gebruik wordt
gemaakt van het groepsregime ex artikel 2:403 BW, indien er sprake is van
een kleine vennootschap ex artikel 2:396 BW of indien er sprake is van een
ontheffing als bedoeld in artikel 2:394 lid 5 BW.25 Wanneer wel wordt voldaan
aan de specifieke eisen die in deze bepalingen worden gesteld, zoals bijvoor-
beeld het tijdig openbaar maken van het besluit tot toepassing van het groeps-
regime, de beperkte balans met toelichting of de ontheffing, is van schending
van artikel 2:394 BW geen sprake.

3.2 Artikel 2:394 lid 3 BW

In het kader van artikel 2:248 lid 2 BW is met name de verplichting van lid 3,
namelijk dat de rechtspersoon uiterlijk dertien maanden na afloop van het
boekjaar de jaarrekening openbaar maakt, belangrijk. Immers, de Hoge Raad
oordeelde in het arrest Brens q.q./Sarper uit 1993 dat voor de vraag of de
termijn voor de openbaarmaking van de jaarrekening al dan niet is geschonden,
het gaat om de vraag of de jaarrekening uiterlijk dertien maanden na afloop van
het boekjaar is openbaar gemaakt. Ook wanneer er geen verlengingsbesluit ex
artikel 2:210 BW is genomen of er geen bijzondere omstandigheden waren die
de verlenging rechtvaardigden, is er voor de toepassing van artikel 2:248 lid 2
BW pas sprake van een schending van de openbaarmakingsplicht, wanneer de
jaarrekening niet uiterlijk dertien maanden na afloop van het boekjaar is
openbaar gemaakt:26

‘(…) De regels betreffende de termijnen waarbinnen volgens artikel 2:210
het bestuur zijn daar bedoelde voorbereidende taak moet verrichten en de
wijze waarop de algemene vergadering aan het bestuur nog een verlenging
kan toestaan, zijn van belang voor de taakverdeling binnen de vennoot-
schap. Voor de crediteuren is in feite slechts van belang dat de jaarrekening

23. Artikel 2:394 lid 4 BW.
24. Artikel 2:394 lid 3 BW.
25. Zie over deze uitzonderingen met verwijzingen naar literatuur en rechtspraak: C.M.

Harmsen, Openbaarmaking van de jaarrekening tijdens insolventie, in: De Bewindvoerder
een octopus, onder redactie van N.E.D. Faber e.a., Serie Onderneming en Recht, deel 44,
Kluwer, Deventer, 2008, p. 113-131.

26. Hoge Raad 11 juni 1993, NJ 1993, 713, m.nt. Ma (Brens q.q./Sarper), r.o. 3.3.
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niet later wordt gepubliceerd dan op het uiterste tijdstip dat in geval van
verlenging van de termijn voor het opmaken geldt, dus uiterlijk dertien
maanden na afloop van het boekjaar. Een redelijke uitleg van het bepaalde
in art. 2:248 brengt daarom mee dat bij de beantwoording van voormelde
vraag [of een niet-tijdig voldoen aan de in art. 2:394 neergelegde publica-
tieverplichting al dan niet een onbelangrijk verzuim oplevert; CMH] een
overschrijding van de termijn voor openbaarmaking buiten beschouwing
wordt gelaten voor zover de overschrijding een gevolg is van het ontbreken
van een geldig besluit tot verlenging van de termijn geldende voor het
opmaken van de jaarrekening.’

Dit oordeel van de Hoge Raad was gebaseerd op het feit dat de jaarrekeningen
in de in die zaak relevante jaren (1984, 1985 en 1986) pas na elf en twaalf
dagen na dertien maanden na afloop van de relevante boekjaren waren
gedeponeerd en er geen verlengingsbesluiten ex artikel 2:210 BW konden
worden getoond. Uit het arrest blijkt niet wanneer de jaarrekeningen over de in
die zaak relevante boekjaren daadwerkelijk waren opgemaakt en vastgesteld.
Uit het feit dat de vraag naar de verlengingsbesluiten ex artikel 2:210 BW
relevant was, lijkt te kunnen worden geconcludeerd dat de jaarrekeningen in elk
geval nog niet waren opgesteld binnen vijf maanden na afloop van de relevante
boekjaren. Uit het arrest wordt niet duidelijk of, en zo ja, wanneer de
jaarrekeningen over de relevante jaren door de rechtspersoon waren vastgesteld
en of openbaarmaking wel had plaatsgevonden binnen acht dagen na de
vaststelling.27 De vraag of was voldaan aan het vereiste van artikel 2:394
lid 1 BW, dus of de jaarrekeningen wel tijdig na de vaststelling ervan – dat
willen zeggen binnen acht dagen – openbaar gemaakt waren, was in de zaak die
leidde tot het arrest Brens q.q./Sarper niet aan de orde.

3.3 Artikel 2:394 lid 1 BW

Wat nu als zou blijken dat de jaarrekening over een bepaald boekjaar wel
binnen twee maanden na het opstellen ervan zou zijn vastgesteld28 maar niet
binnen acht dagen na de vaststelling openbaar is gemaakt terwijl dat wel
uiterlijk op de laatst mogelijke dag van de dertienmaandstermijn van artikel
2:394 lid 3 BW is gebeurd? In dat geval is sprake van een schending van artikel
2:394 lid 1 maar niet van artikel 2:394 lid 3 BW. Leidt dit tot toepasselijkheid
van artikel 2:248 lid 2 BW of is in een dergelijk geval met een beroep op de

27. Heel erg voor de hand lijkt dit niet te liggen gezien de wel bekende data van openbaarma-
king van elf en twaalf februari.

28. Al dan niet met gebruikmaking van een verlengingsbesluit ex artikel 2:210 BW.
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Hoge Raad in Brens q.q./Sarper geen sprake van een schending van artikel
2:394 BW?

Deze vraag is aan de orde geweest in een tweetal zaken. De Rechtbank
Dordrecht besteedt nauwelijks aandacht aan de vraag of een schending van
artikel 2:394 lid 1 BW aanleiding geeft tot de conclusie dat de openbaarma-
kingsplicht is geschonden, wanneer wel is voldaan aan de verplichting van
artikel 2:394 lid 3 BW. Met een verwijzing naar het arrest Brens q.q./Sarper
overweegt de Rechtbank Dordrecht:29

‘(…) dat, voor zover het de werking van artikel 2:248 BW aangaat,
voldoende is dat de jaarrekening is openbaar gemaakt uiterlijk 13 maanden
na afloop van het boekjaar. De jaarrekening 2001 is openbaar gemaakt op
11 juli 2002,30 dus ruimschoots binnen deze termijn.’

De Rechtbank ’s-Gravenhage31 gaat wel gedetailleerd in op de vraag of de
schending van artikel 2:394 lid 1 BW relevant is in het kader van artikel 2:248
lid 2 BW wanneer wel is voldaan aan de verplichting van artikel 2:394 lid 3
BW. In die procedure stond vast dat de jaarrekeningen over de boekjaren 1989,
1990, 1991 en 1992 telkens niet binnen acht dagen na de respectievelijke
vaststelling openbaar gemaakt waren, maar wel binnen de in artikel 2:394 lid 3
BW gestelde termijn van dertien maanden na afloop van het boekjaar.32 De
curator stelt zich op het standpunt dat de deponeringstermijn van artikel 2:394
lid 1 BW is overschreden en daarmee artikel 2:248 lid 2 BW van toepassing is.
De Rechtbank overweegt onder meer het volgende:

‘Voorop gesteld moet daarbij worden dat, zoals in de laatste volzin van
artikel 2:248 lid 2 BW uitdrukkelijk is bepaald, een onbelangrijk verzuim
bij de toepassing van deze bepaling niet in aanmerking wordt genomen. In
het voetspoor van HR 11 juni 1993, NJ 1993, 713 overweegt de rechtbank
dat bij de beantwoording van de vraag of overschrijding van een in artikel
2:394 BW neergelegde verplichting al dan niet een onbelangrijk verzuim als
vorenbedoeld oplevert, in aanmerking moet worden genomen dat de
ingrijpende bepaling van artikel 2:248 lid 2 BW haar rechtvaardiging vindt
in het belang dat crediteuren van de vennootschap hebben bij naleving van
de daar vermelde voorschriften. Voor de crediteuren is in feite slechts van

29. Rechtbank Dordrecht 17 november 2004, ECLI:NL:RBDOR:2004:AR6141, r.o. 8.
30. Deze jaarrekening was vastgesteld op 26 maart 2002.
31. Rechtbank ’s-Gravenhage 18 maart 1998, JOR 1998, 75, r.o. 3.7.
32. Voor een van de boekjaren gold dat de jaarrekening veertien dagen na afloop van de

dertienmaandstermijn is openbaargemaakt maar daaraan wordt in de uitspraak geen aandacht
besteed.
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belang dat de jaarrekening niet later wordt gepubliceerd dan op het uiterste
tijdstip dat volgens artikel 2:394 lid 3 BW in geval van verlenging van de
termijn voor het opmaken geldt, dus uiterlijk 13 maanden na afloop van het
boekjaar. Naar het oordeel van de rechtbank brengt een redelijke uitleg van
het bepaalde in artikel 2:248 lid 2 BW daarom mee dat het enkele
overschrijden van de in artikel 2:394 lid 1 BW gestelde termijn van 8
dagen na vaststelling van de jaarrekening, indien publicatie wèl binnen 13
maanden na afloop van het boekjaar heeft plaatsgevonden, voor de
toepassing van deze bepaling buiten beschouwing dient te worden gelaten.’

Zeker nu de Rechtbank ook overigens tot het oordeel kwam dat van kennelijk
onbehoorlijk bestuur geen sprake was, is de uitkomst zonder meer redelijk te
noemen. Ik vraag mij echter wel af of de lijn waarlangs de Rechtbank tot dit
oordeel komt, wel een juiste is.33 De Rechtbank concludeert dat de schending
van artikel 2:394 lid 1 BW zonder schending van artikel 2:394 lid 3 BW, een
onbelangrijk verzuim is en als zodanig buiten beschouwing moet blijven in het
kader van de beoordeling ex artikel 2:248 lid 2 BW. In artikel 2:248 lid 2 BW
wordt echter geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende verplichtingen
die in artikel 2:394 BW aan (het bestuur van) een rechtspersoon worden
opgelegd. Uitgaande van het bepaalde in artikel 2:248 lid 2 BW leidt iedere
schending van artikel 2:394 BW tot de vaststelling dat sprake is van kennelijk
onbehoorlijk bestuur, tenzij er sprake is van een onbelangrijk verzuim, waarmee
de wetgever beoogde de scherpe kantjes van artikel 2:248 lid 2 BW af te halen.

Volgens vaste jurisprudentie is van een onbelangrijk verzuim sprake indien het
niet voldoen aan de verplichtingen als bedoeld in artikel 2:248 lid 2 BW in de
omstandigheden van het geval niet erop wijst dat het bestuur zijn taak kennelijk
onbehoorlijk heeft vervuld. Dit is met name het geval indien voor het verzuim
een aanvaardbare verklaring bestaat.34 Uit de uitspraak van de Rechtbank
’s-Gravenhage blijkt niet dat de Rechtbank deze beoordeling heeft uitgevoerd.
Ik ben van mening dat in een situatie zoals beoordeeld door de Rechtbank
’s-Gravenhage, moet worden geoordeeld of de redenen die het bestuur aanvoert
voor het niet voldoen aan de het vereiste van artikel 2:394 lid 1 BW zodanig zijn
dat kan worden gesproken van een onbelangrijk verzuim. Ik zou menen dat
daarbij dezelfde overwegingen een rol moeten spelen als bij de vraag of de
overschrijding van de dertienmaandstermijn een onbelangrijk verzuim is of niet.
Hierbij geldt ook de terughoudendheid in de toepassing van artikel 2:248 lid 2
BW zoals beoogd door de wetgever, namelijk dat malafide bestuur moet worden
bestraft. Van malafide bestuur zal niet snel sprake zijn wanneer de jaarrekening

33. Zo ook: J.B. Huizink, Groene Serie Rechtspersonen, artikel 2:248 BW, aantekening 17.3.
34. Hoge Raad 1 november 2013, JOR 2013, 336 (Verify), m.nt. W.J.M. van Andel, r.o. 3.6.2.
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weliswaar niet binnen acht dagen na vaststelling maar wel binnen dertien
maanden na afloop van het boekjaar is openbaar gemaakt.

Voor het in het algemeen als een onbelangrijk verzuim categoriseren van de
schending van artikel 2:394 lid 1 BW zonder schending van artikel 2:394 lid 3
BW zoals door de Rechtbank ’s-Gravenhage overwogen, is naar mijn mening
een wetswijziging nodig, in de zin dat in artikel 2:248 lid 2 BWalleen nog maar
verwezen wordt naar artikel 2:394 leden 3 tot en met 8 BW.

3.4 Artikel 2:394 lid 8 BW

Voor een vennootschap waarvan effecten zijn toegelaten tot de handel op een
gereglementeerde markt als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht geldt
een bijzonder regime voor zowel het opmaken van de jaarrekening als voor het
openbaar maken ervan.35

Voor deze Nederlandse beursgenoteerde entiteiten geldt een maximale termijn
voor het opmaken van de jaarrekening van vier maanden op grond van artikel
2:101 lid 1 BW. In hetzelfde artikellid is bepaald dat deze termijn niet kan
worden verlengd. Ook is geen ontheffing voor het opmaken van de jaarrekening
mogelijk voor een beursgenoteerde naamloze vennootschap (artikel 2:101 lid 7
BW). Voor een uitgevende instelling als bedoeld in de Wet op het financieel
toezicht met haar zetel in Nederland, geldt op grond van artikel 5:25o Wft dat
de jaarrekening uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar moet
zijn vastgesteld. Binnen vijf dagen na vaststelling moet de jaarrekening worden
gezonden aan de Autoriteit Financiële Markten.36 Hetzelfde geldt voor het
jaarverslag en de overige gegevens.37 Wanneer de jaarrekening niet uiterlijk
binnen zes maanden na afloop van het boekjaar is vastgesteld, moet de
uitgevende instelling hiervan onverwijld mededeling doen aan de Autoriteit
Financiële Markten.38 Het is vervolgens de wettelijke verplichting van de
Autoriteit Financiële Markten om de jaarrekening, het jaarverslag en de overige
gegevens of de mededeling dat de jaarrekening niet-tijdig is vastgesteld samen
met de niet-vastgestelde jaarrekening binnen drie dagen na de toezending ervan
door te sturen aan het handelsregister ex artikel 2:394 BW.39

35. Artikel 2:394 lid 8 BW.
36. Artikel 5:25o lid 1 Wft.
37. Artikel 5:25o lid 4 Wft.
38. Artikel 5:25o lid 2 Wft.
39. Artikel 5:25o lid 3 en lid 5 Wft.
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Corresponderend met de verplichtingen van de – kortgezegd – beursgenoteerde
vennootschap en de Autoriteit Financiële Markten op grond van de Wet op het
financieel toezicht, is aan artikel 2:394 BW een nieuw artikellid opgenomen. In
artikel 2:394 lid 8 BW is bepaald dat de beursgenoteerde entiteit wordt geacht te
hebben voldaan aan de verplichting uit artikel 2:394 lid 1 BW wanneer zij haar
jaarrekening tijdig in de zin van artikel 5:25o lid 1 Wft heeft toegezonden aan
de Autoriteit Financiële Markten. Voor de verplichting van artikel 2:394 lid 2
BW geldt dat daaraan is voldaan wanneer tijdig de mededeling dat de
jaarrekening niet-tijdig is vastgesteld tezamen met de niet-vastgestelde jaarre-
kening aan de Autoriteit Financiële Markten is gestuurd. En voor het toesturen
van het jaarverslag en de overige gegevens geldt dat tijdige toezending ervan
aan de Autoriteit Financiële Markten geldt als voldoening aan artikel 2:394
lid 4 BW.

Dit systeem van artikel 5:25o Wft en artikel 2:394 lid 8 BW betekent dat
wanneer (het bestuur) van de Nederlandse uitgevende instelling voldoet aan de
vereisten van artikel 5:25o Wft, het ook heeft voldaan aan de verplichtingen
van artikel 2:394 leden 1, 2 en/of 4 BW. A contrario betekent dit dat wanneer de
termijnen van artikel 5:25o Wft niet worden gehaald, de uitgevende instelling
ook niet heeft voldaan aan deze verplichtingen van artikel 2:394 BW. De
curator zal dus voor deze entiteiten de registers van de Autoriteit Financiële
Markten moeten nagaan om te beoordelen of aan de openbaarmakingsverplich-
ting is voldaan of dat een beroep op artikel 2:248 lid 2 BW openstaat.

Met deze systematiek van artikel 2:394 lid 8 BW komt het risico dat de
Autoriteit Financiële Markten de vastgestelde jaarrekening met het jaarverslag
en de overige gegevens of de mededeling van het ontbreken van de vastgestelde
jaarrekening met de niet-vastgestelde jaarrekening niet of te laat doorstuurt aan
het handelsregister – er van uitgaande dat de stukken wel tijdig zijn ontvangen
– dus niet voor rekening van (het bestuur van) de uitgevende entiteit. Omdat de
stukken na tijdige deponering bij de Autoriteit Financiële Markten algemeen
verkrijgbaar zijn voor crediteuren, lijkt mij dit indachtig de achtergrond van het
opnemen van de openbaarmakingsverplichting in artikel 2:248 lid 2 BW,
namelijk dat het openbaar maken van de jaarrekening een elementaire bestuurs-
verplichting is en dat het bestuur daaraan op grond van artikel 5:25o Wft heeft
voldaan, een juiste risicoverdeling.

Het als gevolg van de invoering van artikel 5:25o Wft ingevoerde artikel 2:394
lid 8 BW verwijst niet specifiek naar de verplichting uit artikel 2:394 lid 3 BW.
Hoewel dit niet met zoveel woorden is bepaald, ligt het voor de hand aan te nemen
dat artikel 2:394 lid 3 BW voor entiteiten die moeten voldoen aan artikel 5:25o
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Wft niet van toepassing is.40 Dit betekent dat voor deze entiteiten ook de door de
Hoge Raad geformuleerde hoofdregel dat aan het bepaalde in artikel 2:394 BW is
voldaan wanneer de jaarrekening uiterlijk binnen dertien maanden na afloop van
het boekjaar openbaar gemaakt is, voor een vennootschap waarvan effecten zijn
genoteerd op een gereglementeerde markt als bedoeld in de Wet op het financieel
toezicht niet van toepassing is. Dat lijkt mij overigens ook juist.

3.5 Onbelangrijk verzuim in het kader van artikel 2:394 BW

Het meest voorkomende geval waarin een beroep wordt gedaan op de
uitzondering van het onbelangrijke verzuim, is in het geval waarin de
jaarrekening niet is gedeponeerd binnen dertien maanden na afloop van het
boekjaar. Daarnaast wordt dit beroep ook wel gedaan in die gevallen waarin niet
alle verplichte documenten zijn openbaar gemaakt. Uit jurisprudentie van de
Hoge Raad volgt dat de beoordeling of sprake is van een onbelangrijk verzuim
langs de volgende lijnen moet plaatsvinden:41

‘(…) In dit licht is sprake van een onbelangrijk verzuim als bedoeld in de
slotzin van art. 2:248 lid 2 BW indien het niet voldoen aan die verplich-
tingen in de omstandigheden van het desbetreffende geval niet erop wijst
dat het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld. Dit is met name het
geval indien voor het verzuim een aanvaardbare verklaring bestaat.

Dit strookt met de op de slotzin gegeven toelichting waarnaar het onderdeel
verwijst, welke toelichting onder meer luidt: “In het algemeen kan men
stellen, dat indien de overtuiging bestaat dat de ondernemer een bonafide
instelling heeft en een redelijke verklaring kan geven voor het verzuim, de
bepaling [van de slotzin] kan worden toegepast om de al te scherpe kantjes
van het tweede lid van de artikelen 138 en 248 Boek 2 BW, zoals in het
wetsontwerp voorgesteld, weg te nemen” (Kamerstukken II, 16 631, 1983/84,
nr. 9, p. 16).

Indien het, zoals hier, gaat om een overschrijding van de termijn van artikel
2:394 lid 3 BW voor openbaarmaking van de jaarrekening, geldt (…) dat
het antwoord op de vraag of een overschrijding als een onbelangrijk
verzuim kan gelden, afhangt van de omstandigheden van het geval, in het
bijzonder de redenen die tot de termijnoverschrijding hebben geleid, waarbij

40. Zo ook: J.B. Wezeman, Groene Serie Faillissementswet, artikel 138 Boek 2 BW, aanteke-
ning 2.6.1.

41. Zie bijvoorbeeld Hoge Raad 12 juli 2013, NJ 2013, 401 (Apeldoornse Asbestsanering), r.o.
3.6.2.
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opmerking verdient dat hogere eisen moeten worden gesteld naarmate de
termijnoverschrijding langer is en dat stelplicht en bewijslast op de
aangesproken bestuurder rusten.’

In de praktijk wordt een beroep op de uitzondering voor een onbelangrijk
verzuim veelal gemaakt in het geval van een overschrijding van de termijn voor
het openbaar maken van de jaarrekening. Ook wordt er wel een beroep op
gedaan in die gevallen waarin niet alle stukken die openbaar gemaakt hadden
moeten worden tijdig zijn gedeponeerd.

3.5.1 Overschrijding met enkele dagen of van beperkte duur

Voor wat betreft de overschrijding van de dertienmaandstermijn is het oudste
relevante arrest van de Hoge Raad, het al eerder genoemde arrest inzake Brens
q.q./Sarper.42 In het arrest van het hof waarvan cassatie was ingesteld, had het
hof geoordeeld dat een overschrijding van de dertienmaandstermijn met elf en
twaalf dagen betekende dat deze jaarrekeningen ‘slechts enkele dagen te laat
[waren] gedeponeerd, zodat moet worden aangenomen dat in het onderhavige
geval sprake is van een onbelangrijk verzuim als bedoeld in art. 2:248 lid 2
laatste regel BW.’ Tegen deze overweging was geen cassatieklacht gericht. De
Hoge Raad heeft niettemin duidelijk gemaakt dat hij zich in deze overweging
van het hof zonder meer kon vinden:43

‘De klachten komen – terecht – niet op tegen het in de tweede zin van ’s
hofs r.o. 4.5 besloten liggende oordeel dat, indien wordt aangenomen dat op
de voet van artikel 2:210 lid 1 een besluit tot verlenging van de termijn voor
het opmaken van de jaarrekening met zes maanden is genomen, sprake is
van een onbelangrijk verzuim in de zin van artikel 2:248 lid 2 laatste zin,
aangezien de jaarrekeningen dan “slechts enkele dagen te laat gedeponeerd”
zijn.’

Bij de overschrijding van de termijn voor openbaarmaking van de jaarrekening
tot twaalf dagen is er aldus de Hoge Raad in deze zaak sprake van een
overschrijding met ‘slechts enkele dagen’ en dus van een onbelangrijk verzuim.

In het arrest van de Hoge Raad uit februari 2006, betrof het een overschrijding
van de dertienmaandstermijn met zeventien dagen. De Hoge Raad bevestigt de
uitspraak van het Gerechtshof, dat een overschrijding met zeventien dagen geen

42. Hoge Raad 11 juni 1993, NJ 1993, 713 (Brens q.q./Sarper), m.nt. Ma.
43. Hoge Raad 11 juni 1993, NJ 1993, 713, m.nt. Ma, r.o. 3.3.
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overschrijding met slechts enkele dagen is en introduceert de categorie
overschrijding van beperkte duur. De Hoge Raad vervolgt:44

‘Of een overschrijding van beperkte duur als hier wèl aan de orde is, als een
onbelangrijk verzuim in voormelde zin kan gelden, hangt af van de
omstandigheden van het geval, in het bijzonder de redenen die tot de
termijnoverschrijding hebben geleid, waarbij opmerking verdient dat aan
deze omstandigheden hogere eisen moeten worden gesteld naar mate de
termijnoverschrijding langer is.’

Op grond van deze beide uitspraken van de Hoge Raad moet het er voor worden
gehouden dat tot en met twaalf dagen te laat publiceren een overschrijding van
slechts enkele dagen is en zonder meer als onbelangrijk verzuim kwalificeert en
dat vanaf zeventien dagen te laten openbaar maken van de jaarrekening een
overschrijding van beperkte duur is, waarbij het afhangt van de door de
aangesproken bestuurder te stellen feiten en omstandigheden afhangt of er
sprake is van een onbelangrijk verzuim.

Uiteraard moet de Hoge Raad het doen met de zaken die aan hem worden
voorgelegd. Niettemin vind ik het ongelukkig dat er nu sprake is van een toch
vrij willekeurige scheiding tussen ‘slechts enkele dagen’ en ‘van beperkte
duur’,45 waarbij een overschrijding van dertien, veertien, vijftien of zestien
dagen zich voorlopig nog in een vacuüm bevindt. Daarnaast zal er ook een
moment zijn waarbij niet meer kan worden gesproken van een overschrijding
van beperkte duur en dus sowieso geen beroep op een onbelangrijk verzuim
meer kan worden gedaan. Voor een bestuurder is het verschil tussen de
verschillende categorieën voor zijn (bewijs-)positie ook zeer relevant.

Ik zou menen dat het veel meer voor de hand ligt om bij de vraag wat een
verschoonbare termijnoverschrijding in het kader van artikel 2:394 lid 3 BW is,
aan te sluiten bij de acht dagen die in artikel 2:394 lid 1 BW worden gegeven
voor het openbaar maken van de jaarrekening na de vaststelling ervan. Elke
overschrijding tot en met acht dagen zou dan een onbelangrijk verzuim zijn en
elke overschrijding langer dan acht dagen een overschrijding, waarvoor het
afhankelijk is van de feiten en omstandigheden of er sprake is van een
onbelangrijk verzuim of niet. Zonder nieuwe uitspraak van de Hoge Raad zal
het zover niet komen, tenzij een wetswijziging zou worden doorgevoerd. In dat
geval ligt, gezien alle kritiek op de koppeling tussen artikel 2:248 lid 2 BW en

44. Hoge Raad 2 februari 2006, NJ 2006, 406, r.o. 3.2.
45. Zie ook: W.J.M. van Andel in zijn annotatie onder Hoge Raad 1 november 2013, JOR 2013,

336 (Verify).
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artikel 2:394 BW, een meeromvattende wijziging waarbij de openbaarmakings-
plicht uit artikel 2:248 lid 2 BW wordt verwijderd meer voor de hand.

3.5.2 Niet alle stukken zijn tijdig openbaar gemaakt

In het arrest Van Schilt/Jansen q.q. uit oktober 200646 was de vraag aan de orde
of het ten onrechte niet openbaar maken van de accountantsverklaring wanneer
daartoe wel een wettelijke verplichting bestaat, leidt tot een schending van
artikel 2:394 BW. Het Gerechtshof had – zonder daar heel veel woorden aan
vuil te maken – geoordeeld dat het niet openbaar maken van de accountants-
verklaring of een mededeling waarom deze ontbreekt niet kan worden aange-
merkt als een onbelangrijk verzuim, ook niet wanneer vast zou komen te staan
dat de wel openbaar gemaakte gegevens correct zijn.47 Onder verwijzing naar
de wetsgeschiedenis bij de totstandkoming van artikel 2:248 lid 2 BW, zoals
verwoord door de A-G voor het arrest, haalt de Hoge Raad de scherpe kantjes
van het arrest van het Gerechtshof af. Weliswaar oordeelt de Hoge Raad eerst
dat de verwijzing naar artikel 2:394 BW in artikel 2:248 lid 2 BW betrekking
heeft op alle onderdelen van eerstgenoemd artikel (althans niet ziet op slechts
een gedeelte van de daarin genoemde verplichtingen)48 en is het niet zo dat het
niet publiceren van de accountantsverklaring of een mededeling over het
ontbreken ervan wanneer daartoe een wettelijke verplichting bestaat altijd een
onbelangrijk verzuim oplevert,49 maar:50

‘[D]it neemt niet weg dat het, zoals hiervoor in 4.3.2 is overwogen,
mogelijk is dat schending van de in artikel 2:394 BW neergelegde
voorschriften op het punt van de openbaarmaking van de jaarrekening
onder omstandigheden als een onbelangrijk verzuim moet worden be-
schouwd. De wetgever heeft weliswaar willen voorkomen dat de curator
telkens moet nagaan of de gepubliceerde stukken wat betreft hun inhoud
kloppen voordat hij zich op artikel 2:248 lid 2 BW zou kunnen beroepen,
maar dat neemt niet weg dat wanneer is komen vast te staan dat de
gepubliceerde gegevens correct zijn, het enkele verzuim de accountantsver-
klaring (of een mededeling waarom deze ontbreekt) te publiceren, onder
omstandigheden als een onbelangrijk verzuim kan gelden.’

46. Hoge Raad 20 oktober 2006, NJ 2007, 2 (Van Schilt q.q./Jansen).
47. Rechtsoverweging 4.5 arrest Gerechtshof, kenbaar uit NJ 2007, 2.
48. Hoge Raad 20 oktober 2006, NJ 2007, 2 (Van Schilt q.q./Jansen), r.o .4.4.1.
49. Hoge Raad 20 oktober 2006, NJ 2007, 2 (Van Schilt q.q./Jansen), r.o. 4.4.2.
50. Hoge Raad 20 oktober 2006, NJ 2007, 2 (Van Schilt q.q./Jansen), r.o. 4.4.3.
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Ook hier geldt dat het aan de aangesproken bestuurder is om feiten en
omstandigheden te stellen en te bewijzen waaruit blijkt dat sprake is van een
onbelangrijk verzuim. Wanneer de (goedkeurende) accountantsverklaring er
wel is maar deze ten onrechte niet is openbaar gemaakt, en er overigens geen
verwijten zijn aan het adres van de bestuurder, moet een beroep op de
uitzondering van het onbelangrijke verzuim naar mijn mening wel succes
hebben. In zo een geval, dat duidelijk wijst op een omissie en niet op een
schuldige verwaarlozing van de bestuurstaak, zal toch moeilijk te concluderen
zijn dat er geen sprake is van een bonafide bestuurder.

3.5.3 Beperkt belang bij openbaar maken jaarrekening

In het hiervoor al genoemde arrest van de Hoge Raad van 12 juli 2013 werd
door de bestuurders ook het argument gevoerd dat het belang bij openbaarma-
king van de jaarrekening van de vennootschap maar betrekkelijk was omdat de
vennootschap geen of weinig activiteiten verrichtte dan wel dat zij geen of
weinig relaties had en dat daarom sprake was van een onbelangrijk verzuim als
bedoeld in artikel 2:248 lid 2 BW.51

De Hoge Raad heeft maar weinig woorden nodig om deze opvatting als onjuist
te kwalificeren. Hij verwijst daartoe eerst naar het feit dat schending van de
openbaarmakingsplicht van artikel 2:394 BW leidt tot de vaststelling dat het
bestuur zijn taak ook voor het overige niet-behoorlijk heeft vervuld. De Hoge
Raad voegt daaraan toe dat:

‘[O]ok indien het belang bij openbaarmaking in het gegeven geval betrek-
kelijk is om redenen als bedoeld in het onderdeel, wijst de niet-tijdige
openbaarmaking van de jaarrekening op zichzelf op een onbehoorlijke
taakvervulling door het bestuur. Die redenen kunnen derhalve geen grond
zijn om een onbelangrijk verzuim aan te nemen als bedoeld in de slotzin van
artikel 2:248 lid 2 BW.’

Het is mij uit deze overweging van de Hoge Raad overigens niet direct duidelijk
waarom de door de bestuurders aangevoerde redenen – er is maar een beperkt
belang bij openbaarmaking van de jaarrekening want de vennootschap heeft
geen of weinig activiteiten en/of relaties – ‘derhalve’ geen grond kunnen zijn
om een onbehoorlijk verzuim aan te nemen. Immers, ook het overschrijden van
de termijn voor openbaarmaking van de jaarrekening leidt tot een verzuim van
artikel 2:394 lid 3 BW en daarmee staat dan vast dat het bestuur zijn taak ook

51. Hoge Raad 12 juli 2013, NJ 2013, 401 (Apeldoornse Asbestsanering), r.o. 3.5.2.

66

Mr. drs. C.M. Harmsen



voor het overige niet-behoorlijk heeft vervuld. Het overschrijden van de termijn
voor de openbaarmaking van de jaarrekening kan niettemin – afhankelijk van
de duur en eventuele redenen – wel leiden tot de conclusie dat sprake is van een
onbelangrijk verzuim.

3.6 Andere wijze van openbaar maken jaarrekening

Recent heeft het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch geoordeeld over de vraag of het
openbaar maken van de jaarrekening op een andere wijze dan bij het
handelsregister van de kamer van koophandel, zoals voorzien in artikel 2:394
BW, kan kwalificeren als een onbelangrijk verzuim in de zin van artikel 2:248
lid 2 BW.52

Uit de in dit arrest genoemde feiten volgt dat Aino N.V. haar jaarrekening over
het jaar 2000 had openbaar gemaakt volgens de regels van Euronext en ook een
persbericht met haar jaarcijfers over 2000 had uitgebracht maar niet had
voldaan aan de vereisten van artikel 2:394 BW.53 De curator stelde (onder
meer) dat Aino N.V. niet aan haar openbaarmakingsplicht had voldaan en sprak
de bestuurder aan voor het tekort in het faillissement op grond van artikel 2:248
lid 2 BW. De Rechtbank overwoog dat Aino N.V. weliswaar verregaand
transparant was geweest ter zake van haar jaarcijfers maar dat het niet
deponeren van de jaarrekening bij het handelsregister niet als een onbelangrijk
verzuim kon gelden en stelde de curator dus in het gelijk. Het Gerechtshof
oordeelde echter anders en overweegt daartoe het volgende:54

‘(…) de achtergrond voor het bewijsvermoeden van art. 2:248 lid 2 BW (i.c.
art. 2:138 lid 2 BW) [is] gelegen in de ervaring dat zowel het niet naleven
van de administratieplicht als het niet correct publiceren van de jaarrekening
wijzen op andere tekortkomingen (van het bestuur) die vaak neerkomen op
onregelmatigheden. Naar het oordeel van het hof moet tegen die achter-
grond worden bezien of en in hoeverre sprake is van een zodanige
schending van de publicatieverplichting dat deze het dubbele bewijsver-
moeden van art. 2:138 BW (het onweerlegbare vermoeden dat het bestuur
zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en het weerlegbare vermoeden dat
onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillisse-
ment) rechtvaardigt. (…) Naar het oordeel van het hof is in dit geval, waarin
weliswaar niet is gebleken van een nederlegging van de jaarrekening ten

52. Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 26 mei 2015, ECLI:GHSHE:2015:2008 (Westerhof q.q./X).
53. De artikelen 5:25o Wft en 2:394 lid 8 BW bestonden op dat moment nog niet.
54. Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 26 mei 2015, ECLI:GHSHE:2015:2008 (Westerhof q.q./X),

r.o. 8.5.2.
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kantore van het handelsregister maar wel een effectieve openbaarmaking
heeft plaatsgevonden, van een schending van de publicatieplicht geen
sprake. Voor zover het bestuur al kan worden verweten dat de publicatie
niet op de in art. 2:394 lid 1 BW bepaalde wijze heeft plaatsgehad, beroept
[appellant] er zich terecht op dat dit in de gegeven omstandigheden (wel
tijdige en zelfs effectievere publicatie) een onbelangrijk verzuim betreft dat
voor de toepasselijkheid van art. 2:138 lid 2 BW buiten beschouwing moet
worden gelaten.’

Het oordeel van het Gerechtshof dat van een schending van de publicatieplicht
geen sprake is, lijkt mij zonder meer onjuist. Volgens de feiten die ten grondslag
liggen aan dit arrest staat immers vast dat geen openbaarmaking bij het
handelsregister ex artikel 2:394 BW heeft plaatsgevonden. Daarmee is de
schending van de op (het bestuur van) een rechtspersoon rustende openbaarma-
kingsplicht gegeven. Dat het Gerechtshof aan het feit dat de jaarrekening wel
– en tijdig – op een andere wijze is openbaar gemaakt de conclusie verbindt dat
er sprake is van een onbelangrijk verzuim in de zin van artikel 2:248 lid 2 BW,
is niet onlogisch vanuit de gedachte van de wetgever dat artikel 2:248 lid 2 BW
er is om malafide bestuurders eenvoudiger aansprakelijk te kunnen houden.
Wanneer ik echter uitga van de stellige bewoordingen van de Minister over het
voldoen aan de openbaarmakingsplicht van artikel 2:394 BW als elementaire
bestuursverplichting, had ik een uitkomst waarbij zou zijn geoordeeld dat
artikel 2:248 lid 2 BW wel van toepassing is en er geen sprake is van een
onbelangrijk verzuim ook begrijpelijk gevonden. Het Gerechtshof had in dat
geval de matigingsbevoegdheid van artikel 2:248 lid 4 BW kunnen toepassen
om te corrigeren voor het feit dat op een alternatieve wijze wel voor
openbaarheid van de jaarrekening was gezorgd.

3.7 Afsluitende opmerkingen omtrent de openbaarmakingsplicht

De openbaarmakingsplicht heeft waarschijnlijk tot meer jurisprudentie geleid
dan tijdens de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel dat leidde tot het
huidige artikel 2:248 lid 2 BW was voorzien. Al van aanvang af was er de
nodige kritiek op de koppeling tussen artikel 2:248 lid 2 BWen de openbaarma-
kingsplicht en die kritiek is niet verstomd. Zolang deze koppeling bestaat, zal
het aantal procedures waarin de openbaarmakingsplicht een rol speelt, blijven
toenemen. Enerzijds omdat de heersende opinie is dat de koppeling tussen
artikel 2:248 lid 2 BW en 2:394 BW ten minste ongelukkig is en bij iedere
schending van de openbaarmakingsplicht is het in dat licht bezien ook ten
minste logisch om een beroep te doen op de uitzondering van het onbelangrijk
verzuim als aangesproken bestuurder. Anderzijds omdat de wettelijke bepaling
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van de openbaarmakingsplicht zelf ook nog de nodige vragen oproept, zeker
ook in combinatie met andere onderdelen van artikel 2:248 BW, zoals de
driejaarstermijn (lid 6), het mogelijke beroep op disculpatie (lid 3) en matiging
(lid 4).55

4. De administratieplicht

4.1 Inleiding

Conform de verwachting van de wetgever, is de administratieplicht sinds de
inwerkingtreding van artikel 2:248 lid 2 BW veel vaker onderwerp van debat
geweest dan de openbaarmakingsplicht. Dat de administratieplicht een elemen-
taire bestuursverplichting is, wordt door niemand betwist. Immers, zonder
administratie valt een onderneming niet goed te besturen en wanneer er geen
administratie is, duidt dit niet op serieus ondernemerschap. Dat het niet-voldoen
aan de administratieplicht op grond van de wet leidt tot het vaststaan van algeheel
kennelijk onbehoorlijk bestuur en dat wordt vermoed dat dit een belangrijke
oorzaak is van het faillissement, is dan ook begrijpelijk. Zonder administratie kan
de curator zich immers ook geen oordeel vormen over de oorzaken van het
faillissement of de daarvoor aan te spreken personen. Belangrijk blijft dan
uiteraard wanneer er sprake is van schending van de administratieplicht.

4.2 Artikel 2:10 lid 1 BW

4.2.1 Algemeen

Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de rechtspersoon en van
alles betreffende de werkzaamheden van de rechtspersoon, naar de eisen die
voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te
voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers
op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van
de rechtspersoon kunnen worden gekend. Dit is het belangrijkste deel van de
administratieplicht, vastgelegd in artikel 2:10 lid 1 BW.

Vanaf 1993 heeft het debat over de vraag of aan dit deel van de administra-
tieplicht was voldaan, zich op een onjuiste wijze ontwikkeld.56 Uit het arrest

55. Zie omtrent de andere leden van artikel 2:248 BW de bijdrage van mr. Y. Borrius in deze
bundel.

56. C.M. Harmsen, Artikel 2:10 BW: een vreemde eend in de “10 jaar NBW”-bijt!, in:
Onderneming en 10 jaar Nieuw Burgerlijk Recht, onder redactie van S.C.J.J. Kortmann e.a.,
Serie Onderneming en Recht, deel 24, Kluwer, Deventer, 2002.
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van de Hoge Raad inzake Brens q.q./Sarper57 werd wel afgeleid dat aan het
vereiste van artikel 2:10 lid 1 BW was voldaan wanneer snel inzicht kon
worden verkregen in de debiteuren- en crediteurenpositie op enig moment en
dat deze posities en de stand van de liquiditeiten, gezien de aard en omvang van
de rechtspersoon, een redelijk inzicht gaven in de vermogenspositie van de
rechtspersoon. Dat de Hoge Raad zich over dit oordeel van het Gerechtshof niet
had uitgelaten omdat tegen deze overweging van het Gerechtshof geen grief
was gericht, werd door velen over het hoofd gezien. Vanaf 1993 is vervolgens
op basis van deze ten onrechte aan de Hoge Raad toegerekende maatstaf van
artikel 2:10 lid BW een beperkte invulling van de omvang van de administra-
tieplicht in rechte – ten onrechte – het toetsingskader geworden.

In oktober 2014 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen waaruit duidelijk werd
dat de rechtspraktijk zich inderdaad op een onjuiste wijze had ontwikkeld.58 De
Hoge Raad overwoog:

‘Volgens art. 2:10 lid 1 BW is het bestuur verplicht van de vermogenstoe-
stand van de rechtspersoon en van alles betreffende de werkzaamheden van
de rechtspersoon, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden,
op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende
boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te
bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de rechtspersoon
kunnen worden gekend. In het arrest Brens q.q./Sarper heeft de Hoge Raad
niet een hiervan afwijkende maatstaf geformuleerd, maar slechts geoordeeld
dat hetgeen de feitenrechter in die zaak omtrent de betekenis van de (deels
gelijkluidende) voorganger van het artikel had overwogen (art. 2:14 (oud)
BW), geen blijk gaf van een onjuiste rechtsopvatting.

(…) Het hof heeft evenmin miskend, zoals blijkt uit rov. 4.9.2-4.9.3 van zijn
arrest, dat voor het antwoord op de vraag of de boekhouding voldoet aan de
daaraan aan te stellen eisen, ook andere elementen daarvan van belang
kunnen zijn dan de debiteuren- en crediteurenpositie en de stand van de
liquiditeiten.’

Hiermee is artikel 2:10 lid 1 BW zelf dus weer het toetsingskader geworden
voor de vraag of het bestuur aan de administratieplicht heeft voldaan. Dat
betekent niet dat er geen discussie meer zal bestaan over de vraag of aan de
administratieplicht is voldaan. De Nederlandse wetgever heeft het niet nodig
gevonden om duidelijke richtlijnen te geven over de vraag wanneer een

57. Hoge Raad 11 juni 1993, NJ 1993, 713 (Brens q.q./Sarper), m.nt. Ma.
58. Hoge Raad 10 oktober 2014, JOR 2014/327, m.nt. C.M. Harmsen.
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administratie voldoet aan de daaraan te stellen eisen. De Minister was van
mening dat aan nadere regels omtrent een minimumvereiste – dat te allen tijde
de rechten en verplichtingen van de rechtspersoon kunnen worden gekend
– geen behoefte bestond en dat bij de snelle technische ontwikkeling deze
bovendien op korte termijn worden achterhaald.59 Dat laatste mag zo zijn,
onder meer daar waar het gaat om de technische wijze van het bijhouden van de
administratie en de wijze van bewaren ervan, maar dat maakt niet dat er geen
behoefte zou bestaan aan een duidelijker kader over wat ten minste mag worden
verwacht van het bestuur daar waar het de administratieplicht betreft.

4.2.2 Aan de administratie te stellen eisen

Er bestaat weliswaar geen wettelijke definitie of omschrijving van hetgeen moet
worden verstaan onder de administratie, zoals die moet worden gevoerd door
het bestuur van de rechtspersoon, maar uit de parlementaire geschiedenis met
betrekking tot de administratieplicht blijkt wel een consistente lijn in de visie
van de wetgever ten aanzien van het object en het resultaat van de adminis-
tratieplicht van artikel 2:10 lid 1 BW.60 Het object van de administratieplicht
van de rechtspersoon is enerzijds de vermogenstoestand van de rechtspersoon
en anderzijds alles betreffende de werkzaamheden van de rechtspersoon, een en
ander naar de eisen die voortvloeien uit de werkzaamheden van de rechtsper-
soon. Het resultaat van de administratieplicht is dat te allen tijde de rechten en
verplichtingen kunnen worden gekend.

Dat het object van de administratieplicht niet voor alle rechtspersonen dezelfde
is, blijkt uit de toevoeging ‘naar de eisen die voortvloeien uit de werkzaam-
heden van de rechtspersoon’ in artikel 2:10 lid 1 BW. Zonder een invulling van
wat die eisen zouden kunnen zijn, is deze nadere kwalificatie van de adminis-
tratieplicht echter weinig richtinggevend. Om hieraan een concrete invulling te
geven, ligt het voor de hand aansluiting te zoeken bij de literatuur op het gebied
van de accountancy. In die literatuur wordt de grote verscheidenheid aan
ondernemingen onderverdeeld in een aantal grondtypen gebaseerd op de aard
van de bedrijfsactiviteiten.61 Per grondtype van ondernemingen kunnen speci-
fieke eisen aan de minimaal noodzakelijk aanwezige administratie worden
gekoppeld. Dat geeft een model voor de eisen die, gezien de werkzaamheden

59. TK, vergaderjaar 1984-1985, 17 725, nr. 7, p. 15.
60. H. Beckman, Hoofdlijnen van het jaarrekeningenrecht in Nederland, tweede druk, bewerkt

door H. Beckman en E.A. Marseille, Kluwer, Deventer, 2013, p. 33 e.v.
61. R.W. Starreveld en O.C. van Leeuwen, met medewerking van H.B. de Mare en E.J. Joëls,

Bestuurlijke informatieverzorging, deel 2B, typologie van de bedrijfshuishoudingen, vijfde
druk, Wolters-Noordhoff Groningen | Houten, 2007.
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van de rechtspersoon, aan de administratie van die rechtspersoon kunnen
worden gesteld.

Een voor de hand liggend onderscheid in typering van ondernemingen is die
tussen de handelsonderneming, de onderneming waarbij in een productieproces
nieuwe producten worden gemaakt en de dienstverlenende onderneming.
Bepaalde vormen van administraties moeten aanwezig zijn bij ondernemingen
in elk van deze drie typologieën. Ervan uitgaande dat verkopen bij onderne-
mingen in elk van de drie typologieën niet contant plaatsvindt, zal bij alle
ondernemingen een debiteurenadministratie aanwezig zijn.62 Hetzelfde geldt
voor de crediteurenadministratie en, bij ondernemingen met personeel, bijvoor-
beeld een personeels-, loon- en vakantiedagenadministratie. Andere vormen
van administratie, zoals bijvoorbeeld die van het onderhanden werk, zal niet
worden aangetroffen bij een zuivere handelsonderneming maar wel bij een
productieonderneming en ook bij de dienstverlenende onderneming zal een
onderhandenwerkadministratie worden aangetroffen. Bij een productieonder-
neming waarbij op projectmatige basis wordt gewerkt, zal ook een projectad-
ministratie aanwezig moeten zijn.

De reden dat deze verschillende administraties gevoerd moeten worden, is dat
de informatie die op basis van die administraties kan worden gegenereerd
noodzakelijk is voor het kunnen besturen van de onderneming. Het besturen
van de onderneming is een van de hoofddoelstellingen van de administratie in
een onderneming.63 Een andere hoofddoelstelling van de administratie is die
van het verantwoording afleggen over het gevoerde beleid. Deze beide hoofd-
doelstellingen rechtvaardigen de koppeling tussen artikel 2:248 lid 2 BW en
artikel 2:10 BW. Immers, wanneer er geen administratie wordt aangetroffen, zal
een bestuurder geen onderbouwde verantwoording kunnen afleggen over het
gevoerde beleid en kan de curator niet nagaan of sprake is geweest van
behoorlijk of kennelijk onbehoorlijk bestuur.

Voor zowel de curator als de bestuurder geldt dat aansluiting bij de typologieën
van ondernemingen om te beoordelen welke administratie minimaal aanwezig
moet zijn gezien de aard van de werkzaamheden van de onderneming, is aan te
bevelen. Het zou aan beiden enige zekerheid moeten geven over hetgeen
minimaal mag worden verwacht ten aanzien van de vraag of aan de adminis-

62. Dit is uiteraard anders wanneer er sprake is van uitsluitend contante verkopen omdat het een
winkel betreft.

63. C.M. Harmsen, Artikel 2:10 BW: een vreemde eend in de “10 jaar NBW”-bijt!, in:
Onderneming en 10 jaar Nieuw Burgerlijk Recht, onder redactie van S.C.J.J. Kortmann e.a.,
Serie Onderneming en Recht, deel 24, Kluwer, Deventer, 2002, p. 77 e.v.
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tratieplicht is voldaan, hetgeen gezien de procesrechtelijke verhoudingen en
risico’s met name zekerheid kan geven aan de bestuurder in die situaties waarbij
er wel een administratie is maar het onderwerp van geschil is of deze aan de
daaraan op grond van artikel 2:10 BW te stellen eisen voldoet.

5. Afsluitende opmerkingen

Wanneer men de uitspraken op het gebied van artikel 2:248 lid 2 BW de revue
laat passeren, lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat met de invoering van
artikel 2:248 lid 2 BW niet alleen de malafide bestuurders succesvol door
curatoren aansprakelijk zijn gehouden voor het tekort in het faillissement van
de rechtspersoon waarvan zij bestuurder waren. Artikel 2:248 lid 2 BW is
vanuit het perspectief van de bestuurder een vrij bot instrument om het kaf van
het koren te scheiden. De curator zal het eerder beschrijven als een scherp mes,
dat uiterst effectief is. Beide gezichtspunten zijn vermoedelijk juist.
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Het enquêterecht voor de curator

MR. D.J.F.F.M. DUYNSTEE EN MR. E.J.R. VERWEY1

1. Inleiding

Veel bevoegdheden van de curator staan in de Faillissementswet. Deze
bevoegdheden worden al elders (uitgebreid) behandeld in deze bundel. In
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (“BW”) staan ook enkele bevoegdheden
voor de curator. Veel curatoren of (faillissements)advocaten zullen dan denken
aan de artt. 2:9, 2:138, 2:216 of 2:248 BW. Door curatoren worden deze
artikelen regelmatig in stelling gebracht teneinde de boedel te reconstrueren in
het belang van de gezamenlijke schuldeisers.

In afdeling 2 titel 8 Boek 2 BW (artt. 2:344 BW e.v.) staat de regeling voor het
recht van enquête. In jurisprudentie was al bepaald dat een curator van een
moedervennootschap een enquête kan verzoeken ten aanzien van ‘zijn’ doch-
tervennootschappen.2

Per 1 januari 2013 is een aantal wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot de
regeling van het recht van enquête. Vanaf deze datum heeft de curator de
bevoegdheid verkregen om een enquête te verzoeken in de gefailleerde rechts-
persoon zelf. Bij deze wetswijziging is daarnaast onder andere de persoon van de
raadsheer-commissaris geïntroduceerd en heeft de vennootschap zelf ook de
bevoegdheid verkregen om een enquêteverzoek in te dienen.

Ter gelegenheid van de wetswijzigingen zijn reeds vragen gesteld over het
verlenen van de enquêtebevoegdheid aan curatoren. Openlijk is er door verschil-
lende auteurs getwijfeld aan de toegevoegde waarde van deze bevoegdheid.3 De
redenen voor deze twijfel zijn (onder meer) de volgende. De curator is op grond
van art. 68 Fw reeds bevoegd om zelf uitgebreid onderzoek (te laten) verrichten
naar de oorzaken die tot het faillissement hebben geleid. Hiernaast heeft de
curator verschillende wettelijke bevoegdheden (artt. 66, 93a, 105 en 106 Fw) om

1. Dirk-Jan Duynstee en Evert Verwey zijn advocaat bij Clifford Chance LLP te Amsterdam.
2. HR 19 mei 1999, NJ 1999, 670 (De Haan).
3. F. Veenstra, ‘Ineens was er … de enquêtebevoegdheid van de curator’, Ondernemingsrecht

2013, 108; H. Dulack, ‘Curator en enquête’, Tijdschrift Financiering, Zekerheden en
Insolventierechtpraktijk 2013, p. 57 en L. Berger, ‘Verruimde toegang tot de enquête-
rechter’, Bb 2013, 3.
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de administratie van gefailleerde in te zien en zo nodig te reconstrueren en andere
feiten boven tafel te krijgen.

In dit artikel wordt het instrument van de enquête uiteengezet. Allereerst zal de
enquêteprocedure in vogelvlucht worden beschreven. Een belangrijke rol
hierbij is weggelegd voor de onmiddellijke voorzieningen. Dit kan een nuttig
en efficiënt instrument zijn, ook voor de curator. Daarna zullen het faillisse-
mentsonderzoek en enquêteonderzoek vergeleken worden en tot slot zal de
concernenquête besproken worden als een middel dat een curator ten dienste
kan zijn. We sluiten af met een aantal conclusies.

2. De totstandkoming van het enquêterecht voor de curator

Op 1 januari 2013 is de Wet Aanpassing Enquêterecht in werking getreden. Met
de Wet Aanpassing Enquêterecht is onder andere een nieuw derde lid toegevoegd
aan art. 2:346 BW. Daarin is opgenomen dat de curator een enquêteverzoek kan
doen dat ertoe strekt een onderzoek in ‘zijn’ failliete vennootschap te gelasten.

Toen het voorontwerp tot aanpassing van het enquêterecht in 2009 ter
consultatie werd voorgelegd, was de enquêtebevoegdheid van de curator daarin
nog niet opgenomen. In de consultatie werd door de Commissie Vennoot-
schapsrecht, de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) en de Koninklijke
Notariële Beroepsorganisatie (KNB) geopperd om ook de curator deze be-
voegdheid te verlenen.

Na de consultatieronde nam de minister de enquêtebevoegdheid voor de curator
op in het Wetsvoorstel Aanpassing Enquêterecht. In de Memorie van Toelich-
ting verwees de minister naar het advies van de Commissie Vennootschapsrecht
en gaf daarbij aan:

“[…] achterliggende gedachte is dat ook de curator er belang bij kan
hebben dat wordt vastgesteld of voorafgaand aan het faillissement wanbe-
leid heeft plaatsgevonden.”

In antwoord op Kamervragen van de VVD-fractie tijdens de behandeling van
het Wetsvoorstel verklaarde de minister nog het volgende:

“De curator dient een enquêteverzoek in indien hij meent dat dat in het
belang is van de gezamenlijke crediteuren. Hij kan bijvoorbeeld van mening
zijn dat het faillissement voortvloeit uit wanbeleid. In zo’n geval wordt het
enquêteverzoek niet ingegeven door de wens tot sanering en het herstel van
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gezonde verhoudingen door maatregelen van reorganisatorische aard. De
curator zal daarentegen opening van zaken willen en de vaststelling bij wie
de verantwoordelijkheid rust voor mogelijk wanbeleid.”

Na publicatie in het Staatsblad, is per 1 januari 2013 de enquêtebevoegdheid
voor de curator in ‘zijn’ vennootschap geïntroduceerd. De curator kan dus de
Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam (hierna de: “OK”)
verzoeken om een enquêteprocedure bij een vennootschap die in staat van
faillissement verkeert.

3. De enquêteprocedure: un tour d’horizon

Het enquêterecht is gericht op het uitvoeren van een onderzoek naar het beleid
en de gang van zaken van een rechtspersoon (art. 2:345 BW). De Hoge Raad
heeft in de Ogem II uitspraak gezegd:4

“(…) moet worden vooropgesteld dat de wetgever blijkens de ont-
staansgeschiedenis van de regeling van het enquêterecht, zoals deze is
neergelegd in Boek 2 BW, als doeleinden van een enquête niet slechts
heeft beschouwd de sanering van en het herstel van gezonde verhou-
dingen door maatregelen van reorganisatorische aard binnen de
onderneming van de betrokken rechtspersoon, maar tevens de opening
van zaken en de vaststelling bij wie de verantwoordelijkheid berust
voor mogelijk blijkend wanbeleid, terwijl bovendien van de mogelijk-
heid van de instelling van een enquête een preventieve werking zou
kunnen uitgaan.”

De enquêteprocedure is een verzoekschriftprocedure waar onder meer de artt.
261 tot en met 291 Rv op van toepassing zijn en wordt gekarakteriseerd door
twee fasen, die afzonderlijke procedures zijn. De eerste fase heeft betrekking op
de procedure tot het instellen van een onderzoek naar het beleid en de gang van
zaken van de rechtspersoon (artt. 2:344-2:353 BW). De tweede fase is toege-
spitst op het vaststelen van wanbeleid en tot het treffen van definitieve
voorzieningen (artt. 2:355-2:358 BW).

Van belang is om nu reeds op te merken dat er een wezenlijk verschil is tussen
onmiddellijke voorzieningen en definitieve voorzieningen. Onmiddellijke voor-
zieningen kunnen in elk stadium van het geding getroffen worden terwijl de

4. HR 10 januari 1990, NJ 1990, 466, r.o. 4.1 (Ogem II). Zie ook HR 18 november 2005, NJ
2006, 173, r.o. 4.2 (Unilever) en HR 26 juni 2009, JOR 2009, 192, r.o. 3.1.1 (KPNQwest).
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definitieve voorzieningen alleen na vastgesteld wanbeleid in de tweede fase
getroffen kunnen worden.

Indien het in verband met de toestand van de rechtspersoon of in het belang van
het onderzoek vereist is (art. 2:349a lid 2 BW) kan de OK onmiddellijke
voorzieningen treffen. Onder omstandigheden kunnen ook onmiddellijke voor-
zieningen getroffen worden indien er nog geen onderzoek is gelast. In dat geval
dienen er naar het voorlopig oordeel van de OK gegronde redenen te zijn om aan
een juist beleid of juiste gang van zaken te twijfelen (art. 2:349a lid 3 BW).5

De OK heeft ruime mogelijkheden en kan onmiddellijke voorzieningen treffen
die niet zijn beperkt tot die genoemd in art. 2:356 BW ten aanzien van
definitieve voorzieningen. De OK kan bovendien afwijken van regels van
dwingend recht.6 Een onmiddellijke voorziening is een (tijdelijk of flexibel)
(nood)verband dat direct ingrijpt in de vennootschap en haar organen. Voor-
beelden van onmiddellijke voorzieningen zijn:7

– Schorsing van een bestuurder of commissaris;
– Benoeming door de OK van een of meer tijdelijke bestuurders of commis-

sarissen;8

– Verbod om uitvoering te geven aan een overeenkomst of om verdere
medewerking te verlenen aan de uitvoering van de overeenkomst;9

– Schorsing van stemrecht;10

– Schorsing (voor de duur van het geding) van de werking van een aandeel-
houdersbesluit;11

– Buiten werking stellen van statutaire bepalingen;12

– Verbod om enige overeenkomst aan te gaan zonder voorafgaande goedkeu-
ring van de door de OK benoemde commissaris;13

5. HR 14 december 2007, NJ 2008/105, m.nt. Maeijer, JOR 2008/11, m.nt. Doorman, (DSM)
en zie meer recent, OK 6 september 2013, JOR 2013, 272 (Cryo-Save).

6. Asser 2-II* (2009), nr. 772.
7. Asser 2-II* (2009), nr. 772.
8. Soms krijgt de door de OK benoemde bestuurder een bijzondere bevoegdheid, zoals een

doorslaggevende stem als de zittende bestuurders niet tot overeenstemming kunnen komen.
9. OK 3 mei 2007, JOR 2007, 143 (ABN Amro) en HR 13 juli 2007, NJ 2007, 434; JOR 2007,

178 (ABN Amro).
10. Zie OK 30 juli 2001, JOR 2001, 206 (Cohere); OK 31 oktober 2002, JOR 2003, 59 (ZDS

Trading); OK 8 augustus 2006, JOR 2006, 264 (Bonne Route).
11. OK 3 augustus 2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:3193 (Teka).
12. Zie OK 16 oktober 2001, NJ 2001, 640; JOR 2001, 251 (RNA); OK 29 augustus 2002, JOR

2002, 215 (Case Packing); OK 29 april 2003, JOR 2003, 167 (Decidewise).
13. OK 30 november 2000, JOR 2001, 4 (Zwagerman).
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– Overdracht ten titel van beheer van alle aandelen;14 en
– Bepalen of verdagen van de datum van een (buitengewone) algemene

vergadering of opschorting van de bepaling van de nieuwe datum.15

Juist door die flexibiliteit wordt in de praktijk veelvuldig gebruik gemaakt van
het instrument van de onmiddellijke voorzieningen, waar het verzoeken van
definitieve voorzieningen schaarser is.

Een bijkomend voordeel is de samenstelling en de snelheid van de OK. De OK
houdt (meestal) zitting met drie raadsheren en twee raden (deskundigen uit de
praktijk die geen lid zijn van de rechterlijke macht, denk aan (ex) accountants).
De OK behandelt - globaal gesproken - geschillen die zich voordoen binnen
rechtspersonen.16 Daarmee heeft de OK ruime ervaring in het beslechten van
geschillen waarin (soms zeer technische) juridische discussies over besluitvor-
ming en bestuurstaken een grote rol spelen. Maar ook financiële- en boek-
houdkundige aspecten spelen een centrale rol bij OK procedures. In meer of
mindere mate betreffen dit dezelfde onderwerpen waar de curator mee te maken
krijgt bij de afwikkeling van zijn faillissementen.

Ander voordeel is dat de OK ingericht is om – zeer – snel te handelen.
Onmiddellijke voorzieningen kunnen zelfs tijdens een mondelinge behandeling
(die standaard op donderdagen worden gehouden) gewezen worden. Dit vergroot
de snelheid en effectiviteit van het middel van de onmiddellijke voorzieningen.

3.1 Fase 1: het onderzoek door de onderzoeker

De eerste fase vangt aan door het indienen van een schriftelijk verzoek ex
art. 2:345 BW tot het instellen van een onderzoek bij de OK. Art. 2:346 BW
geeft aan wie bevoegd zijn een dergelijk verzoek in te dienen. Dit zijn
bijvoorbeeld de aandeelhouders of certificaathouders (sub b en c),17 de

14. OK 10 oktober 2006, ARO 2006, 169 (Pondac) en OK 7 december 2000, JOR 2001, 27
(Martari).

15. OK 22 december 2008, ARO 2009, 6 (ASMI).
16. Jaarverslag Ondernemingskamer 2014, www.rechtspraak.nl.
17. Art. 2:346 lid 1 sub b en c BW bevatten een kapitaaleis. Daarnaast blijkt uit de jurisprudentie

dat ook kapitaalverschaffers die niet formeel de hoedanigheid van aandeelhouder of
certificaathouder hebben via de weg van de economische realiteit toch als uiteindelijke
kapitaalverschaffers gezien kunnen worden. Zie in dit kader onder meer HR 6 juni 2003,
JOR 2003, 486 (Scheipar); HR 10 september 2010, NJ 2010, 665 (Butôt OG Holding); HR
8 april 2011, JOR 2011, 178 (TESN) en HR 29 maart 2013, JOR 2013, 166 (Chinese
Workers); HR 11 april 2014, JOR 2014, 259 (Slotervaart ziekenhuis) en C. Bulten,
‘Chinezen in het ziekenhuis?’, Ondernemingsrecht, 2014, 124.
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rechtspersoon zelf (per 1 januari 2013) (sub d),18 degenen aan wie daartoe bij
de statuten of bij overeenkomst de bevoegdheid is toegekend (sub e) en sinds
(1 januari 2013) de curator (lid 3).19 Ex art. 2:349 lid 1 BW is er een aantal
ontvankelijkheidsvereisten voor degenen die een verzoek indienen.20 Voor de
curator gelden deze ontvankelijkheidsvereisten niet (art. 2:346 lid 3 BW).

De norm om toegang te krijgen tot de enquêteprocedure is dat er gegronde redenen
zijn om aan een juist beleid of juiste gang van zaken te twijfelen (art. 2:350 lid 1
BW). Tal van omstandigheden spelen een rol bij de vaststelling door de OK of
sprake is van gegronde redenen om aan een juist beleid of juiste gang van zaken te
twijfelen. In de praktijk is vaak sprake van een impasse in de besluitvorming.
Andere relevante omstandigheden kunnen zijn: het niet verstrekken van inlich-
tingen of het geven van onjuiste informatie, een verstrengeling van privébelangen
en het belang van de vennootschap of het onvoldoende rekening houden met de
belangen van minderheidsaandeelhouders. Dergelijke omstandigheden zullen in
beginsel voldoende zijn om het verzoek tot het instellen van een onderzoek toe te
wijzen. Wordt het verzoek toegewezen, dan stelt de OK een onderzoeker aan en
stelt ook het bedrag vast dat het onderzoek ten hoogste mag kosten.

De eerste fase wordt afgerond door het onderzoeksverslag ter griffie van het
Gerechtshof Amsterdam neer te leggen (art. 2:353 lid 1 BW). Art. 2:353 lid 3
BW brengt dan mee, dat het aan anderen dan de vennootschap zelf verboden is
mededelingen te doen uit het verslag, tenzij hen daarvoor een machtiging is
verleend door de voorzitter van de OK.21 Voor de curator geldt dat hij deze aan

18. Volgens de MvT kan hierbij gedacht worden aan het geval dat er sprake is van ‘een
patstelling in de aandeelhoudersvergadering waardoor wezenlijke besluiten niet kunnen
worden genomen’ of er ‘een patstelling [is] tussen het bestuur en de algemene vergadering
die beide een wezenlijk verschillend beleid voorstaan, terwijl het bestuur meent dat het
voortbestaan van de vennootschap afhankelijk is van besluitvorming op korte termijn’.
Kamerstukken II 2010/11, 32 887, nr. 3, p. 15.

19. In het verleden heeft de OK de curator al eerder ontvankelijk in zijn verzoek geacht, zie
bijvoorbeeld OK 23 april 1998, JOR 1998, 92 (Village Scaldia). Anders: HR 1 februari
2002, NJ 2002, 225 (De Vries Robbé). Zie ook F. Veenstra, ‘Ineens was er … de
enquêtebevoegdheid van de curator’, Ondernemingsrecht 2013, 108, par. 2.

20. Een verzoeker is alleen ontvankelijk wanneer (a) vooraf de bezwaren tegen het beleid of de
gang van zaken schriftelijk kenbaar zijn gemaakt bij het bestuur en de raad van commis-
sarissen en (b) daarbij een zodanige termijn is verlopen dat de vennootschap redelijkerwijs
de bezwaren heeft kunnen onderzoeken en naar aanleiding daarvan maatregelen heeft
kunnen nemen. In de praktijk is de OK niet al te streng bij de toetsing van deze
ontvankelijkheidsvereisten.

21. Het verslag is in beginsel geen openbaar stuk. De OK kan echter anders bepalen. Wanneer
het een beursvennootschap betreft en de aandeelhouders een redelijk belang hebben om
kennis te nemen van de inhoud van het verslag bepaalt de OK in de regel dat het verslag
voor een ieder ter inzage ligt.
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de rechtspersoon zelf toekomende bevoegdheid tot het doen van mededelingen
aan derden kan uitoefenen voor zover die mededelingen in redelijkheid geacht
kunnen worden dienstig te zijn aan de uitoefening van zijn wettelijke taak de
failliete boedel te beheren en te vereffenen. De curator heeft in tegenstelling tot
anderen dus geen machtiging van de voorzitter van de OK nodig.22

3.2 Fase 2: vaststelling wanbeleid en definitieve voorzieningen

De tweede fase wordt opnieuw ingeleid met een verzoekschrift waarin wordt
verzocht om, indien uit het onderzoeksverslag van wanbeleid is gebleken,
wanbeleid (door de OK) vast te stellen en definitieve voorzieningen te treffen
(art. 2:355 lid 1 BW). Een tweedefaseverzoek kan worden gedaan door de
oorspronkelijke verzoekers van het onderzoek – ook indien zij niet langer
voldoen aan de eisen om een onderzoek te kunnen vragen23 – en door anderen
die aan de vereisten van art. 2:346 of 2:347 BW voldoen, indien het verslag
voor hen ter inzage ligt. Wanneer sprake is van wanbeleid is niet in de wet
gedefinieerd. De rechtspraak heeft aan het begrip ‘wanbeleid’ invulling
gegeven.24

In art. 2:356 BW zijn de definitieve voorzieningen limitatief opgesomd die de
OK kan treffen. In de praktijk wordt vaak het verzoek ingesteld om de zittende
bestuurders te schorsen (sub a), tijdelijke bestuurders te benoemen (sub c) en de
aandelen tijdelijk ten titel van beheer over te dragen (sub e). De OK heeft een
beperkte bevoegdheid om andere voorzieningen te treffen dan die opgesomd in
art. 2:356 BW.25 Aangenomen moet worden dat de OK nooit zover mag gaan
dat afbreuk wordt gedaan aan het limitatieve karakter van de opsomming van de
voorzieningen in art. 2:356 BW.26

4. Enquêteonderzoek vs faillissementsonderzoek

4.1 Enquêteonderzoek

Als uitgangspunt geldt dat een enquêteonderzoek alleen betrekking kan hebben
op feiten en omstandigheden die zich hebben voorgedaan tot aan de datum van

22. OK 8 oktober 2014, ARO 2015, 32 (BCCH).
23. Zie HR 30 maart 2012, NJ 2012, 423 (ASMI).
24. Zie onder meer HR 10 januari 1990, NJ 1990, 446 (Ogem); HR 21 februari 2003, NJ 2003,

181 (VIBA/Recobel); HR 21 februari 2003 NJ 2003, 182 (HBG/VEB); HR 1 maart 2002,
NJ 2002, 296 (Zwagerman), zo ook HR 4 april 2004, NJ 2014, 286 (Cancun).

25. HR 4 oktober 2002, NJ 2002, 556, JOR 2002, 14 r.o. 3.2.4 (Zwagerman Beheer).
26. Asser 2-II* (2009), nr. 537.
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indiening van het enquêteverzoek.27 De OK heeft echter beslist dat de
onderzoeker wel degelijk aandacht mag besteden aan hetgeen zich nadien heeft
voorgedaan voor zover dat kan bijdragen aan de te onderzoeken onderwerpen.
Gebeurtenissen die, na het indienen van een verzoek tot onderzoek hebben
plaatsgevonden, kunnen niet zelfstandig voorwerp van onderzoek zijn. Het is
dan noodzakelijk om een nader verzoek in te dienen zodat een aangepaste
beschikking beschikbaar is.28

De onderzoekers zijn gerechtigd om alle boeken, bescheiden en andere ge-
gevensdragers van de rechtspersoon te raadplegen (art. 2:351 lid 1 BW). De bij de
rechtspersoon betrokken personen zijn verplicht om alle inlichtingen te verschaf-
fen die nodig zijn voor de uitvoering van het onderzoek. Daarnaast kunnen de
onderzoekers de OK verzoeken om getuigen te horen (art. 2:352a BW).29

Om het risico op onjuiste informatie in het onderzoeksverslag zo klein mogelijk
te maken en vanwege het grote belang van het onderzoeksverslag voor het
oordeel van de OK of sprake is van wanbeleid, is (eveneens per 1 januari 2013)
art. 2:351 lid 4 BW ingevoerd.30 Dit artikel bepaalt dat de onderzoekers
degenen die in het onderzoeksverslag worden genoemd, in de gelegenheid
moeten stellen om kennis te nemen van ‘wezenlijke bevindingen’ in het
conceptonderzoeksverslag die op die personen betrekking hebben. In de
Memorie van Toelichting wordt vermeld dat de enkele omstandigheid dat
iemand in het verslag wordt genoemd, nog niet betekent dat altijd het
conceptverslag aan die persoon moet worden overgelegd.

27. HR 9 juli 2010, JOR 2010, 228 (ASMI). Zie over de waarborgen binnen de onderzoeksfase,
Douma, ‘De processuele waarborgen binnen de onderzoeksfase van het enquêterecht’, V&O
2014, 4, p.78-82.

28. OK 24 februari 2011, ARO 2014, 54 (BCCH).
29. Dit komt in de praktijk niet vaak voor.
30. Kamerstukken II 2010/11, 32 887, nr. 3, p. 25. Zie onder meer R.M. Hermans, ‘Het

onderzoek in de enquêteprocedure’, in: G. van Solinge en M. Holtzer, Geschriften vanwege
de Vereniging Corporate Litigation 2002-2003, Deventer: Kluwer 2003, p. 113. Kritisch
over deze mogelijkheid is Van der Sangen. Hij benadrukt dat de bestuurders en commis-
sarissen slechts opmerkingen kunnen maken over de passages die op hen betrekking hebben
in het onderzoeksverslag, maar geen formeel tegenbewijs kunnen leveren. In een daarop-
volgende aansprakelijkheidsprocedure rust op de bestuurders en commissarissen een zware
last, omdat zij dan als het ware tegenbewijs moeten leveren tegen de feiten en omstandig-
heden uit het onderzoeksverslag. Zie G.J.H. van der Sangen, ‘Enquêterecht en onderne-
mingsrechtelijke geschillenbeslechting in besloten verhoudingen’, TvOB 2015, 2, p. 85 met
verwijzing naar F. Veenstra, Impassezaken en verantwoordelijkheden binnen het enquête-
recht, Deventer: Kluwer 2010, hoofdstuk 6. Zie ook J.H.M. Willems, ‘Insolventierecht en
enquêterecht: over convergerende en conflicterende rechtsgebieden’, TvI 2004, 53.
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De onderzoeksbevoegdheden van de onderzoeker zijn na de wetswijziging en
enkele uitspraken van de OK verder uitgekristalliseerd. De onderzoeker is vrij
in de inrichting van onderzoek en zijn verslag.31

Per 1 januari 2013 is eveneens de persoon van de raadsheer-commissaris
geïntroduceerd. De raadsheer-commissaris is bedoeld als een bewaker van de
procesmatige gang van zaken in het onderzoek. Hij is echter niet verantwoor-
delijk voor de opzet en de uitvoering van het onderzoek, dat blijft de
onderzoeker. Hij treedt slechts op wanneer hem daar om wordt gevraagd. De
raadsheer-commissaris kan ‘op verlangen’ van verzoekers of belanghebbenden
aanwijzingen geven over de wijze waarop het onderzoek wordt uitgevoerd.32

De OK heeft eveneens ‘Aandachtspunten, aanbevelingen en suggesties voor
onderzoekers’ opgesteld en hieromtrent ook in de literatuur zijn voorstellen
gedaan.33 Hoewel art. 6 EVRM niet van toepassing is op het onderzoek, mag
van de onderzoeker worden verwacht dat hij het beginsel van hoor en weder-
hoor als leidraad aanhoudt.

In de rechtspraak zijn recente uitspraken gewezen die het onderzoek tijdens een
enquête meer kleur hebben gegeven. Deze zullen hier kort aangehaald worden.

Zo heeft de Hoge Raad iets meer richting gegeven aan de onderzoeker met
betrekking tot de vraag hoe hij de betrokkenen dient te horen en hoe hij dient
om te gaan met de verslaglegging daarvan. Hij oordeelde:

“Verklaringen van door de onderzoeker gehoorde personen zijn in het
algemeen van invloed op diens bevindingen in het verslag. Daarmee kunnen
zij ook van invloed zijn op de oordeelsvorming van de ondernemingskamer
indien een tweedefaseprocedure volgt. Tegen de achtergrond van het
voorgaande mag van de onderzoeker die verklaringen van door hem
gehoorde personen (schriftelijk of elektronisch) vastlegt, worden verwacht
dat hij de vastlegging doet toekomen aan de gehoorde persoon en aan deze
persoon gelegenheid biedt binnen een door de onderzoeker te stellen
redelijke termijn daarover opmerkingen te maken. Indien de gehoorde
persoon zodanige opmerkingen maakt, is het aan de onderzoeker om te
bepalen of en in hoeverre hij deze in de vastlegging verwerkt. De

31. De OK of raadsheer-commissaris kunnen specifieke opdrachten aan de onderzoeker meegeven.
32. Er wordt nog weinig beroep gedaan door de praktijk op deze mogelijkheid.
33. R. Hermans, ‘Gewijzigde aandachtspunten, aanbevelingen en suggesties voor onderzoe-

kers’, OR 2013, 96 en 2013, 97 en mr. J.M. Blanco Fernández, mr. M. Holtzer en mr. G. van
Solinge, Richtlijnen voor de onderzoeker in enquêteprocedures, Serie vanwege het Van der
Heijden Instituut deel 78.
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onderzoeker dient in zijn verslag in elk geval melding te maken van het feit
dat de gehoorde persoon opmerkingen over de vastlegging heeft ge-
maakt.”34

Hiernaast is hangende een onderzoek de raadsheer-commissaris benaderd om de
vennootschap te bevelen e-mailboxen en notulen aan de onderzoeker af te staan.

In de hierop volgende uitspraak overwoog de raadsheer-commissaris:

“Het is evident dat de inhoud van de Notulen en de Emailboxen relevant
kunnen zijn voor het onderzoek en het is dus alleszins begrijpelijk dat de
onderzoeker kennisneming van deze stukken nodig acht voor het onderzoek.
Het is aan de onderzoeker en niet aan Xeikon om te bezien welke gegevens uit
de Notulen en de Emailboxen daadwerkelijk licht werpen op de te onderzoe-
ken onderwerpen. Het staat Xeikon niet vrij de verstrekking van deze gegevens
afhankelijk te maken van een nadere toelichting van de onderzoeker op de
mogelijke relevantie van de hier bedoelde gegevens en Xeikon kan er geen
aanspraak op maken in de gelegenheid te worden gesteld zelf te beoordelen
welke delen van de Notulen en Emailboxen zij aan de onderzoeker ter
beschikking stelt. Evenmin behoeft de onderzoeker af te wachten of de
“gedocumenteerde toelichting” waaraan Xeikon naar eigen zeggen thans
werkt “resterende vragen en onduidelijkheden” zal wegnemen.

Voor zover Xeikon haar weigering de Notulen en de Emailboxen aan de
onderzoeker ter inzage te geven baseert op het vertrouwelijke karakter van
(een deel van) de desbetreffende gegevens, miskent Xeikon dat haar belang
bij geheimhouding niet afdoet aan haar wettelijke verplichting tot het
verschaffen van de hier bedoelde informatie en dat de wetgever heeft
voorzien in het belang van geheimhouding van vertrouwelijke gegevens
door het bepaalde in artikel 2:351 lid 3 BW; het is de onderzoeker verboden
hetgeen hem bij zijn onderzoek blijkt, verder bekend te maken dan zijn
opdracht met zich brengt. Xeikon heeft erop gewezen dat die geheimhoud-
ingverplichting de onderzoeker niet belet gevoelige gegevens in het verslag
op te nemen. Dit is op zichzelf juist, maar geen grond voor weigering om de
desbetreffende gegevens te verschaffen. Uit artikel 2:353 lid 3 BW volgt dat
het aan anderen dan Xeikon is verboden mededelingen uit het verslag te
doen, voor zover dat niet voor een ieder ter inzage ligt.”35

34. HR 13 juni 2014, ARO 2014, 87 (Greenchoice). Zie ook: OK 10 november 2014, ARO 2014,
169 (Xeikon), (inzake geluidsopnames) en OK 14 januari 2015 ARO 2015, 45 (Leatherland)
(inzake verzoek om onderzoek spoedig af te ronden).

35. OK 23 april 2015, ARO 2015, 124 (Xeikon).
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Bovenstaande uitspraken laten zien dat het enquêteonderzoek zowel door de
wetgever, literatuur als in de rechtspraak recent de nodige aandacht heeft
gekregen. Zowel de OK als de literatuur is zich bewust van de impact van een
onderzoek voor de bestuurder en onderkent ook dat het inbouwen van
waarborgen essentieel is voor de waarde van het onderzoeksrapport en de
betrokkenen.

Het uiteindelijke rapport van de onderzoeker zal naast een feitelijke en
financiële verslaglegging eveneens de conclusie moeten bevatten of er al dan
niet sprake is van wanbeleid.

4.2 Faillissementsonderzoek

Op grond van art. 68 Fw is de door de rechtbank benoemde curator belast met
het beheer en de vereffening van de failliete boedel. De curator oefent zijn
werkzaamheden voornamelijk uit in het belang van de gezamenlijke crediteu-
ren. Hij zal daarbij het belang van andere belanghebbenden, zoals bestuurders
en commissarissen, echter niet uit het oog dienen te verliezen.36

Tot het beheer en vereffening van de failliete boedel wordt gerekend het te
gelde maken van vorderingen die de boedel heeft tegen derden, waaronder dus
ook eventuele vorderingen tegen bestuurders en commissarissen. Voor het
instellen van dergelijke vorderingen tegen bestuurders en commissarissen kan
de curator verschillende grondslagen gebruiken, zoals artt. 2:9, 6:162, 2:138 en
2:248 BW.

Er zijn echter geen wettelijke bepalingen noch concrete richtlijnen die een
curator een handvat bieden hoe een oorzakenonderzoek vormgegeven dient te
worden. In de Praktijkregels voor Curatoren staan in hoofdstuk 5 slechts enkele
uitgangspunten voor een curator waaraan hij zich zou moeten houden. Deze
praktijkregels schrijven voor dat goed curatorschap mee brengt dat de curator
steeds nagaat of er aanleiding bestaat een vordering in te stellen tegen de (ex-)
bestuurders en/of (ex-)commissarissen van de gefailleerde rechtspersoon of
tegen derden, in verband met het ontstaan van het faillissement. Deze praktijk-
regels hebben geen dwingend karakter en zijn voor de curator slechts een
leidraad bij het verrichten van zijn onderzoek.

Verder zwijgen de praktijkregels over de vraag hoe de curator zijn onderzoek
dient in te richten en aan welke concrete voorwaarden deze dient te voldoen. In

36. Zie Hoofdstuk 5 Praktijkregels voor Curatoren zoals opgesteld door INSOLAD te vinden
op: http://www.insolad.nl/praktijkregels.html.
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de praktijk hebben curatoren zelf invulling gegeven aan de wijze waarop een
oorzakenonderzoek ingekleed kan worden. Schimmelpenninck heeft dit reeds
uitvoerig beschreven in zijn artikel37 en veel curatoren richten aan de hand
daarvan hun onderzoek in.38

Verkort weergegeven komt deze werkwijze er op neer dat tussen de curator,
bestuurders, commissarissen en andere betrokken derden (bijvoorbeeld accoun-
tants) schriftelijke afspraken worden gemaakt. De curator legt deze afspraken
neer in een protocol (het “Protocol”) dat door de betrokkenen voorafgaand aan
het onderzoek moet worden aanvaard. In dit protocol worden de rechten van
hoor en wederhoor gerespecteerd en wordt transparantie ten opzichte van
bestuurders (en andere betrokkenen) gewaarborgd.

Concrete afspraken in het Protocol zijn onder andere:39

– Voorafgaand feitenonderzoek door curatoren.
– Betrokkenen werken mee aan het ter beschikking stellen van informatie

(financiële stukken, (interne) correspondentie). Betrokkenen krijgen ook
inzage in documenten van algemene aard die de curatoren ter beschikking
hebben gekregen.40

– Een verkennend gesprek tussen de curator en de betrokkenen.
– Curatoren stellen een lijst op aan onderwerpen die in een gesprek (ook wel

interview genoemd) aan de orde zullen komen. Deze onderwerpenlijst wordt
voorafgaand aan het gesprek aan de betrokkene toegezonden

– Van het gesprek tussen curatoren en de betrokkenen wordt een verslag
opgesteld, dat wordt voorgelegd aan de betrokkene. De betrokkene kan
wijzigingen aanbrengen op de (gespreks)verslagen.

– De curator zal van zijn feitenonderzoek, onderzoek naar de administratie en
de gespreksverslagen eerst een concept eindrapport opstellen. De betrokke-
nen kunnen opmerkingen plaatsen bij het concept eindrapport.

Door het oorzakenonderzoek op deze wijze in te kleden, wordt het onderzoek
(kosten)efficiënt en (meestal) harmonieus doorlopen zodat een (formeel)

37. R.J. Schimmelpenninck, ‘Protocol oorzakenonderzoek voor complexe faillissementen’, TvI
2008, 20.

38. Onder andere in de faillissementen van Van der Hoop Bankiers N.V., DSB Bank N.V., DSB
Beheer B.V., Econcern N.V. en Stichting Ruwaard van Puttenziekenhuis.

39. Deze afspraken kunnen in meer of mindere mate worden uitgebreid. Zo kunnen desgewenst
gesprekken worden opgenomen of kan de betrokkene zich laten vergezellen door een
raadsman bij de interviews.

40. Zie voor een geval waarin dat niet is gebeurd: Rechtbank Midden-Nederland, 19 juni 2013,
RI 2011, 19 (Curatoren Landis/Bestuurders en commissarissen).
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voorlopig getuigenverhoor of een verhoor ex art. 66 of 105 Fw achterwege kan
blijven.41

De curator zal in zijn rapport conclusies verbinden aan zijn onderzoek en
vaststellen wat, volgens hem, de oorzaken van het faillissement zijn. Hierna kan
de curator een actie instellen ex artt. 2:9, 2:138, 2:248 of 6:162 BW teneinde de
betrokkene(n) aansprakelijk te stellen.42 In deze juridische procedure(s) zal de
curator zijn aansprakelijkheidsactie vooral baseren op zijn uitkomsten zoals
beschreven in zijn rapport.

4.3 Tussenstand: de verschillen tussen het enquêterapport en het
onderzoeksrapport van de curator

Beide onderzoeksrapporten zullen in elk geval een (nuttige) feitelijke recon-
structie vormen van de gebeurtenissen voorafgaand aan het faillissement. In de
literatuur worden voor- en nadelen genoemd.43

Zonder al te veel in herhaling te vallen zullen hier kort beschreven worden; i) de
kwalificatie van de conclusies uit onderzoeksrapporten; ii) de kosten van het
onderzoek en iii) de onafhankelijkheid van de onderzoeker.

i) Kwalificatie conclusies uit onderzoeksrapporten

Wat is de waarde van de conclusies uit de verschillende rapporten?

Wanneer de curator zijn oorzakenonderzoek heeft afgerond, kan hij tot civiele
actie overgaan. In deze civiele (aansprakelijkheids)procedure zullen de con-
clusies uit het onderzoeksrapport van de curator onderwerp van debat zijn. De
betrokkene heeft conform het Protocol weliswaar de kans gekregen om
commentaar te leveren op het gespreksverslag en het concept-eindrapport,
maar hij zal de conclusies willen weerleggen en dit zo nodig onderbouwen met
bewijsstukken.

41. Zie over de praktijk van curatoren het artikel van mr. Y. Borrius in deze bundel.
42. Denkbaar is ook dat individuele acties door curatoren kunnen worden ingesteld, zoals een

actio pauliana of een actie ex art. 54 Fw.
43. P.J. van der Korst, ‘De curator/bewindvoerder en het enquêterecht’, in: N.E.D. Faber. e.a.

(red.), De bewindvoerder, een octopus, Deventer: Kluwer 2008; O.R. van Brunschot,’De
Faillissementsenquête’, in: Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2007-
2008, Deventer: Kluwer 2008, p. 250-258 en W.M.J. Bekkers,’ Insolventierecht en
Enquêterecht’, in: Insolad Jaarboek 2010, De Insolvente Vennootschap, Deventer: Kluwer
2010, p.147-161. Zie ook over de kwalificatie van een onderzoeksrapport; Rb. Utrecht
12 december 2007, RI 2008/14 (Ceteco).
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De vraag is of door meegewerkt te hebben aan het Protocol de gespreksver-
slagen (en/of het eindrapport) onder art. 157 lid 2 Rv vallen en daarmee de
betrokkene geconfronteerd wordt met dwingend bewijs. Niet uitgesloten is dat
in de civiele (aansprakelijkheids)procedure de inhoud, onafhankelijkheid en
conclusies van het rapport van de curator getoetst zullen worden en aanvullende
getuigen en of deskundigen gehoord zullen worden.

Hiernaast is het uiteraard de vraag wat de consequentie is indien een betrokkene
níet wenst mee te werken aan het oorzakenonderzoek zoals neergelegd in het
Protocol en door de curator voorgesteld. De curator zal dan de bevoegdheden ex
art. 66 Fw (getuigenverhoor), 87 Fw (inbewaringstelling) of 105 Fw (inlichtin-
genplicht) moeten gebruiken. Dit zal tijdrovend en kostenverhogend zijn.

Indien er een enquêterapport voorhanden is, waarin wanbeleid is vastgesteld, en
een civiele dagvaardingsprocedure wordt begonnen, kunnen de kaarten iets
anders liggen. Om de rechter in een civiele (aansprakelijkheids)procedure,
volgend op een enquête, te overtuigen van het feit dat de feiten en conclusies in
het enquêterapport onjuist zijn, zal in de praktijk lastig zijn. Op z’n zachtst
gezegd; het wordt een uphill battle.

Startpunt is echter dat vaststelling van wanbeleid in het enquêterapport niet
betekent dat daarmee ook vaststaat dat er sprake is van onbehoorlijke taakver-
vulling ex art. 2:9 BW of onbehoorlijk bestuur ex art. 2:248 BW.

De Hoge Raad heeft bepaald in Laurus II:44

“Indien personen die deel uitmaken van de organen van de rechtspersoon
door derden die als gevolg van wanbeleid schade hebben geleden aanspra-
kelijk worden gesteld in een afzonderlijke, op art. 6:74 en/of art. 6:162 en/of
art. 2:138/248 BW gebaseerde, procedure, is de vaststelling van de
ondernemingskamer dat van wanbeleid van de onderzochte rechtspersoon
sprake is – behoudens cassatie – weliswaar bindend voor diegenen die in de
tweede procedure van de enquête zijn verschenen en ofwel tot toewijzing
van hetgeen verzocht en/of gevorderd is hebben geconcludeerd ofwel
daartegen verweer hebben gevoerd, maar dit impliceert niet de persoonlijke
aansprakelijkheid van de leden van de organen van de rechtspersoon voor
dat wanbeleid. De door de ondernemingskamer vastgestelde feiten staan in
een aansprakelijkheidsprocedure ook niet op voorhand vast, zelfs niet
behoudens tegenbewijs. Het oordeel van de ondernemingskamer dat van
wanbeleid sprake is geweest, kan daarin onder omstandigheden wel de

44. HR 8 april 2005, NJ 2006, 443 (Laurus) r.o. 3.8.
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bewijsrechtelijke betekenis hebben dat de rechter, mede gelet op de inhoud
van het door de onderzoekers opgestelde verslag en het daarover in de
tweede procedure van de enquête gevoerde debat, voorshands bewezen acht
dat de aangesproken persoon tegenover de rechtspersoon zijn taak niet
heeft vervuld op de wijze waarop een redelijk bekwame en redelijk
handelende functionaris die taak in de gegeven omstandigheden had
behoren te vervullen.” [onderstreping toegevoegd]

In deze uitspraak heeft de Hoge Raad weliswaar een nuancering aangebracht
– die eerder ontbrak45 – maar het is twijfelachtig of bestuurders hiermee
daadwerkelijk zijn gebaat.46 De civiele rechter is vrij in de waardering van het
aangedragen bewijs (art. 152 lid 2 Rv) en de door de OK vastgestelde feiten
staan in een aansprakelijkheidsprocedure niet op voorhand vast maar zoals
Willems het verwoordt “de werkelijkheid voor de verantwoordelijke bestuurder
of commissaris [is] rauwer dan de theorie doet vermoeden”. De bewijskracht
van het enquêtedossier en de overwegingen van de OK zijn groot in een
aansprakelijkheidsprocedure en het enquêterechtelijke oordeel zet zoals Wil-
lems het zegt, de deur naar aansprakelijkheid wijd open.47 Ook Van Mierlo
meent dat de uitkomst van een enquêteprocedure in belangrijke mate beslissend
is voor de beslissing in een aansprakelijkheidsprocedure.48

Het bovenstaande is processueel een voordeel voor degene die een enquête
verzoekt. Dit biedt de curator dus een concrete mogelijkheid. In het geval er
sprake is van een lopend onderzoek dat bijvoorbeeld bijna is afgerond, kan het
de moeite waard zijn het onderzoek te laten afronden. Door een (minimale)
investering in de afronding van het onderzoek, kan de curator een sterk wapen

45. HR 10 januari 1990, NJ 1990, 466, m.nt. Maeijer (Ogem).
46. Asser 2-II* (2009), nr.442-443. Zie voor voorbeelden in lagere jurisprudentie: Rb.

Amsterdam 18 november 2009, LJN BP3270, JOR 2011, 248, r.o. 2.31 en 5.4-5.4.7, in
samenhang met OK 24 juli 2007, ARO 2007, 142, r.o. 3.5-3.8 (Van Doorn); Rb. Arnhem
22 juni 2011, RO 2011, 60, JOR 2011, 358, m.nt. Josephus Jitta, r.o. 2.9 en 4.16, in
samenhang met OK 9 augustus 2007, ARO 2007, 145, r.o. 3.3 en 3.4 (Pondac). Vgl. ook Rb.
Amsterdam 28 maart 2001, JOR 2001, 110 (Hoffmann Beheer), een vonnis in een
geschillenprocedure die vooraf is gegaan door OK 8 oktober 1998, JOR 1998, 166, m.nt.
Josephus Jitta (Hoffmann Beheer).

47. Noot J.H.M. Willems onder Rechtbank Utrecht 15 februari 2012, JOR 2012/243 (Fortis), zie
verder over dit onderwerp J.H.M. Willems, ‘Insolventierecht en Enquêterecht: over conver-
gerende en conflicterende rechtsgebieden’, TvI 2004, 53; J.H.M. Willems, ‘De barbier van
Sevilla: uitdijende bestuurdersaansprakelijkheid volgens Paul Olden’, Ondernemingsrecht
2013/82 en P. Olden,’Voordracht Ondernemingsrechtdiner’, Ondernemingsrecht 2013/81.

48. Mr. J.J.M. van Mierlo, ‘Enige aspecten van samenloop van Enquêterecht en Insolventierecht’,
Ondernemingsrecht 2005, 138; Wij verwijzen verder naar recente uitspraak Hof Arnhem-
Leeuwarden 21 oktober 2014, JOR 2015/32 met heldere noot van Holzer over dit onderwerp en
daar aangehaalde jurisprudentie (Curator Meepo Holding BV / Bestuurders).
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in zijn handen krijgen in een mogelijke toekomstige civiele (aansprakelijkheids)
procedure.

ii) Kosten

Vaak wordt genoemd dat het enquêteonderzoek een kostbaar instrument is. Die
kosten kunnen inderdaad aanzienlijk zijn.49 Bovendien is het lastig om de
kosten van een enquête in de hand te houden. De OK bepaalt de omvang van
het onderzoek en stelt de beloning van de onderzoeker vast. Onderzoekers
kunnen vragen om een verhoging van het budget die in de regel wordt
toegewezen.

De curator dient zich te kunnen verantwoorden jegens de rechter-commissaris
maar ook jegens de crediteuren van wie het ten laste zal komen wanneer de
enquêteprocedure niets zal opleveren (en wel de kosten betaald moeten
worden). Wanneer er maatschappelijke belangen zijn die een onderzoek
verantwoorden dan zijn de kosten gerechtvaardigd. In kleinere faillissementen
dient een curator evenwel een goede afweging te maken of bijzondere
omstandigheden een rol spelen.

Op grond van art. 2:354 BW kan de verzoeker van een enquête (waaronder de
curator), de OK verzoeken de kosten te verhalen op de bestuurders en
commissarissen. Dit kan voor de curator een mooie bijkomstigheid zijn. De
kosten die door hem uit de boedel zijn voldaan kunnen op basis van art. 2.354
BW bij vastgesteld wanbeleid op de bestuurders en commissaris verhaald
worden.50

Indien de curator een enquêteonderzoek verzoekt dan moge duidelijk zijn dat de
daaruit voortvloeiende kosten boedelvorderingen zijn. Nu er een wettelijke
basis is, is het voor de curator ook makkelijker te verklaren waarom deze kosten
worden gemaakt.51

49. Zie de noot van Jager onder OK 28 juni 2012 en 27 juli 2012, JOR 2012, 320 (Meavita)
onder randnummer 4.

50. De uitkomst in een procedure 2:354 BW kan echter invloed hebben op de mogelijke te
entameren civiele (aansprakelijkheids)procedure. Kort gezegd, indien deze procedure wordt
verloren kan dat weer van invloed zijn op de uitkomst van de civiele aansprakelijkheids-
procedure. Zie bijvoorbeeld Hof Arnhem-Leeuwarden 21 oktober 2014, JOR 2015/32 m.nt.
Holzer (Curator Meepo Holding BV / Bestuurders) en noot van Holzer onder JOR 2014/298
en 299, (Greenchoice).

51. Voor de vraag of de kosten bij een lopende procedure boedelkosten zijn wordt verwezen
naar HR 24 juni 2005, JOR 2005, 174 (Decidewise) en HR 18 januari 2006, JOR 2006, 3
(Landis).
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Bij een oorzakenonderzoek door de curator bestaan de kosten uit de werk-
zaamheden door de curator en zijn medewerkers. Indien de grootte van de
boedel daarom vraagt zal de curator ook een externe accountant inschakelen om
de administratie te laten onderzoeken. Deze kosten worden direct uit de boedel
betaald met dien verstande dat afspraken gemaakt kunnen worden over de
omvang en kosten van het onderzoek.

De kostenafweging zal in de praktijk ertoe leiden dat de curator af zal zien van
het verzoeken van een enquête in faillissementen met een kleine boedel. De
afweging kan anders uitvallen indien er maatschappelijke belangen zijn die
deze kostenuitgave verantwoorden.

iii) Onafhankelijkheid onderzoek(er)

De onafhankelijkheid van de (enquête)onderzoeker is een aantrekkelijk ken-
merk van de enquêteprocedure. De onderzoeker wordt benoemd door de OK,
heeft geen kennis van de vennootschap en haar verleden en begint met een
neutrale blik aan zijn onderzoek.

Het oorzakenonderzoek in faillissement wordt door curatoren uitgevoerd pas
nadat alle activa zijn verkocht. Het risico bestaat dat er een tunnelvisie ontstaat
en dat curatoren zich teveel door eigen belang laten leiden en niet objectief te
werk gaan en aldus in meer of mindere mate ‘besmet’ zijn door de gebeurte-
nissen na het faillissement. In veel gevallen werken de curator en bestuurder in
het begin van het faillissement nauw samen en zal de curator bij de afwikkeling
van het faillissement van alles tegenkomen. Het kan dan zijn dat een curator
vooringenomen raakt over de positie van de bestuurder en niet meer neutraal
naar het handelen van de bestuurder kan kijken. In de literatuur is hier uitvoerig
over gedebatteerd en volstaan wij met een verwijzing daarnaar.52

Ook al is de curator in dit opzicht wellicht niet volledig onafhankelijk, hij is
door de rechtbank aangesteld en hij staat onder toezicht van de rechter-
commissaris. Hiernaast kan hij zijn onderzoek met genoeg waarborgen om-
kleden en voldoende inzicht geven in zijn handelwijze zodat derden van zijn

52. S.H. de Ranitz, ‘Ach Amice, hoe zit dat nu?’, TvI 1998, 9, p. 187 e.v.; S.H. de Ranitz,
‘Perverse prikkels, curatoren en goede procesorde’, TvI 2008, 42, p. 273 e.v.; R.J.
Schimmelpenninck, ‘Naschrift bij reactie van mr. S.H. de Ranitz’, TvI 2008, 34, p. 277;
M.L.S. Kalff, ‘De procederende (kantoorgenoot van de) curator; een blik vanuit de D&O
verzekeringspraktijk’, Insolad Jaarboek 2007, p. 27 e.v. en J.T. Jol, ‘Wie neemt het besluit
om (een kantoorgenoot van) de curator te laten optreden als advocaat voor de boedel?’,
Tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventierechtpraktijk 2011, p. 68; H, Tiethoff,
‘De curator, een integere advocaat!’, TvI 2011,1.
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onafhankelijkheid overtuigd zijn. Het Protocol speelt daarbij een belangrijke
rol. Tevens is de mening van enkele schrijvers dat een curator zelf een beeld en
oordeel dient te vormen zonder dit aan derden over te laten.53

Aan de andere kant is ook het enquêteonderzoek niet zonder kritiek.54 Een
veelgehoord punt van kritiek is dat de enquêteprocedure met onvoldoende
procesrechtelijke waarborgen is omgeven. Er is maar één feitelijke instantie,
één schriftelijke ronde, nadruk op de mondelinge behandeling en er zijn weinig
waarborgen in de onderzoeksfase.

Voor curatoren die bij de afwikkeling van het faillissement veel moeite
ondervinden, kan het enquêteonderzoek een oplossing zijn. Juist een derde
het onderzoek laten doen die op afstand staat, kan het onderzoek en het gewicht
van de conclusies ten goede komen. Tegelijkertijd is het vaak zo dat curatoren
juist bij de afwikkeling feiten tegenkomen die veel duidelijk maken over de
oorzaken van het faillissement en het de taak van de curator is om het
onderzoek naar de oorzaken van het faillissement te verrichten.

4. Concernenquête vs. Groepsfaillissement

4.1 De concernenquête

Uit de literatuur blijkt dat voor het toewijzen van een concernenquête onder meer
vereist is dat de verzoeker tot de enquête geraakt moet worden door het beleid van
de in de enquête te betrekken concerngenoten en dat er sprake moet zijn van
gegronde redenen om aan een juist beleid of juiste gang van zaken te twijfelen bij
de dochtervennootschap.55 De Hoge Raad heeft beslist dat aandeelhouders van
een moedermaatschappij bevoegd zijn een enquêteverzoek in te dienen die mede
ziet op het beleid en de gang van zaken van de dochtervennootschappen, indien
sprake is van een economische en organisatorische eenheid, onder gemeenschap-
pelijke leiding en wat betreft de onderscheiden besturen van een vrijwel volledige

53. O.R. van Brunschot, ‘De faillissementsenquête’, in: Geschriften vanwege de Vereniging
Corporate Litigation 2007-2008, Deventer: Kluwer 2008, p. 256-257 en R.J. Schimmel-
penninck, ‘Protocol oorzakenonderzoek voor complexe faillissementen’, TvI 2008, 20.

54. F. Veenstra, ‘Ineens was er … de enquêtebevoegdheid van de curator’, Ondernemingsrecht
2013, 108, par 6.

55. HR 4 februari 2005, JOR 2005, 58, r.o. 3.3.5 (Landis), zie onder meer AG Timmerman sub
2.15 (de Hoge Raad zegt verder niets over het vereiste van de gegronde redenen om aan een
juist beleid of juiste gang van zaken te twijfelen bij de dochter); Asser 2-II* (2009), nr. 740;
Groene Serie Rechtspersonen, P.G.F.A. Geerts, art. 2:346, aant. 5.4.1 en 5.4.2; OK
22 december 1983, NJ 1985, 383 (Ogem) en S.M. Bartman, ‘De concernenquête na Landis’,
WPNR, 2005, 6628.
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personele unie.56 De OK heeft ook concernenquêtes toelaatbaar geacht bij
dochtermaatschappijen waarvan de moedermaatschappij geen 100% aandeelhou-
der was.57 Bovendien heeft de OK beslist dat het mogelijk is om een con-
cernenquête in te stellen indien de samenwerkende ondernemingen (niet alleen
door vennootschappen maar) gedeeltelijk door stichtingen in stand worden
gehouden.58 Slechts naar Nederlands recht opgerichte rechtspersonen zijn on-
derworpen aan de enquêteprocedure van de OK.

4.2 De concernenquête voor de curator?

Wanneer een rechtspersoon failliet wordt verklaard, verliest de rechtspersoon
als gevolg van de faillietverklaring van rechtswege de beschikking en het
beheer over zijn tot het faillissement behorend vermogen (art. 23 Fw). De
curator wordt belast met het beheer en de vereffening van de failliete boedel
(art. 68 Fw). De organen van de rechtspersonen blijven ook in faillissement
handelings- en vertegenwoordigingsbevoegd. Indien het bestuur van een failliet
toch handelingen van beheer of vereffening verricht, is de boedel niet
gebonden.59 Het recht van enquête is geen vermogensrecht in de zin van
art. 3:6 BW en kan daarom op zichzelf niet een onderdeel zijn van de failliete
boedel (art. 20 Fw). In faillissementen van houdstervennootschappen is het
belangrijkste vermogensbestanddeel voor een curator de aandelen in de
dochtervennootschappen. De curator is, gelet op zijn beheerstaak, bevoegd
om tijdens het faillissement de rechten die verbonden zijn aan de aandelen in
een dochtermaatschappij uit te oefenen indien en voorzover zulks past bij een
goed beheer van de boedel en daarmee vermogensrechtelijke belangen van de
boedel worden gediend.60 Dit betekent dat de curator bijvoorbeeld niet bevoegd
is om de activa van de dochtervennootschap zelf te gelde te maken. De curator
is slechts bevoegd om de aandelen in het geheel over te dragen aan een derde
partij. In het geval de dochtervennootschap niet insolvent is en er geen koper is
voor deze aandelen, kan dit actief lastig te verkopen zijn. Tegen deze

56. HR 4 februari 2005, JOR 2005, 58 (Landis).
57. OK 25 maart 2005, JOR 2005, 177 (Euroyal); OK 22 maart 2006, JOR 2006, 180 (Van

Doorn).
58. OK 14 april 2010, JOR 2010, 185, r.o. 3.7 (Stichting Meavita Nederland).
59. S.C.J.J. Kortmann, ‘De positie van de vennootschapsorganen, de ondernemingsraad en de

curator tijdens faillissement’, in: Van vennootschappelijk belang (Maeijer-bundel), 1988,
p. 103-113; S.C.J.J. Kortmann, ‘De curator, de bewindvoerder en de organen van de
vennootschap en onderneming’, in: D.H. Beukenhorst e.a., Het faillissement in de tijd van
Molengraaff (Preadvies van de Vereeniging ‘Handelsrecht’), 1993, p. 100-158; G.J.H. van
der Sangen, ‘De curator in het vennootschapsrecht: onderstromen en schuivende panelen’
TvV 2012, 2, p. 61-69.

60. Zie onder meer HR 19 mei 1999, NJ 1999, 670, r.o. 4.2.1 (De Haan Beheer/Hamm q.q.) en
HR 19 december 2008, NJ 2009, 220, r.o. 3.3.3 (Pannevis q.q./Air Holland).

93

Het enquêterecht voor de curator



achtergrond is het nog van belang om op te merken dat de curator van een
moedervennootschap, ook al is de moedervennootschap aandeelhouder van de
dochtervennootschap, niet bevoegd is om het eigen faillissement van de
dochtervennootschap aan te vragen.61

Het oorspronkelijke bestuur behoudt dus nog steeds haar bestuursbevoegd-
heden in de dochtervennootschappen en de curator is afhankelijk van haar
medewerking om activa van de dochtervennootschappen te verkopen.62 In de
praktijk zie je vaak dat curatoren de bestuurders ontslaan wanneer deze niet
meewerken of dat de bestuurders terugtreden. Als nieuwe bestuurders worden
interim-managers of de failliete moedervennootschap benoemd. Een kleine
rondgang bij curatoren laat zien dat het zichzelf tot bestuurder benoemen een
weinig geliefde optie is.

In een dergelijke situatie kan een concernenquête uitkomst bieden, althans een
gereedschap zijn. De curator kan een concernenquête vorderen en tegelijk de
OK verzoeken om onmiddellijke voorzieningen te treffen bij de concernven-
nootschappen zoals toegelicht in paragraaf 3.

i) Concernenquête en het onderzoek door de onderzoeker

De curator zal via de onderzoeker geen grip kunnen krijgen op de dochterven-
nootschappen, maar indien er praktijken zijn die niet door de beugel kunnen,
heeft de curator via het rapport van de onderzoeker wel een inkijk in de
huishouding van de dochtervennootschap. De concernenquête kan zo door de
curator worden gebruikt om de nodige feiten en gegevens (fact finding) te
ontvangen die van belang kunnen zijn voor de mogelijke aansprakelijkstelling
van bestuurders en commissarissen in geval van wanbeleid of voor het
algemeen boedelbeheer.63 De OK kan immers de onderzoekers machtigen tot
het raadplegen van de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers en het
zich doen tonen van de bezittingen van een rechtspersoon die nauw verbonden
is met de rechtspersoon ten aanzien waarvan het onderzoek plaatsvindt

61. Gerechtshof Arnhem 23 maart 2012, JOR 2012, 203 (Hama Rent/ML Investments). Deze
zaak heeft een vervolg gekregen in Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19 augustus 2014,
JOR 2015, 117. Het hof stelt vast dat de curator onrechtmatig heeft gehandeld in zijn
hoedanigheid van faillissementscurator en aansprakelijk is in zijn hoedanigheid. Zie nader:
B. Kemp & S. Renssen, ‘De bevoegdheid van de dwingende ‘moeder’-curator tot eigen
faillissementsaanvrage van de onwelwillende dochter’, TvOB 2014, 6, p. 198-207.

62. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 2 juni 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:3910.
63. Zie P.J. van der Korst, ‘De curator/bewindvoerder en het enquêterecht’, in: N.E.D. Faber. e.a.

(red.), De bewindvoerder, een octopus, Deventer: Kluwer 2008, p. 140-141.
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(art. 2:351 lid 2 BW).64 Deze machtiging van de onderzoekers kan zich ook
uitstrekken tot nauw verbonden rechtspersonen die in het buitenland zijn
gevestigd.65

ii) Onmiddellijke voorzieningen bij een concernenquête

Zoals we zagen kan de OK onmiddellijke voorzieningen in gedurende de
gehele enquêteprocedure (art. 2:349a lid 2 BW) of definitieve voorzieningen na
de tweede fase (art. 2:355 en 2:356 BW) treffen.

Volgens Geerts is het logisch gevolg van het toelaten van concernenquêtes dat
door het toewijzen van een dergelijke enquête, de mogelijkheid ontstaat om bij
de in de concernenquête betrokken concerngenoten onmiddellijke voorzienin-
gen te treffen.66 In de woorden van Geerts: “wie a zegt moet b zeggen”. Geerts
zou daarbij geen verschil willen maken tussen onmiddellijke en definitieve
voorzieningen. Uit de jurisprudentie van de OK kan worden afgeleid dat zij het
mogelijk acht om bij concerngenoten ex art. 2:349a lid 2 BW onmiddellijke
voorzieningen te treffen.67

Een curator heeft de optie om, in plaats van gebruik te maken van zijn
aandeelhoudersbevoegdheden (schorsing bestuurder, opening vereffening), de
OK te verzoeken om een bestuurder te schorsen en een (tijdelijk) bestuurder te
benoemen. Het is dan niet gezegd dat die bestuurder een marionet is van de
curator. De bestuurder heeft zijn eigen wettelijke taak en dient op te treden in
het belang van de vennootschap. Dit belang hoeft niet altijd parallel te lopen met
de taak van de curator, maar verdedigd kan worden dat een curator belang heeft
bij de continuïteit van de vennootschap als geheel. Mogelijk biedt het de curator
een additioneel instrument om in ‘zijn’ concern orde op zaken te brengen. Het zal
evenwel ook rust uit kunnen stralen bij de stakeholders van de vennootschap nu

64. Zie in dit kader onder meer HR 4 februari 2005, JOR 2005, 58 (Landis). Voor een recent
geval in faillissement: Rb Oost-Brabant 20 oktober 2014, JOR 2015/216, m.nt. mr. W.J.B.
van Nielen.

65. HR 13 mei 2005, NJ 2005, 198 (Zeelandia); F.M. Peters, ‘Who is afraid of the
Ondernemingskamer?’, in: Corporate Finance Jaargids 2006; Asser 2-II* (2009), nr. 735
(waarin ter illustratie wordt gewezen op OK 6 januari 2005 (Ahold)) en nr. 737; HR
29 maart 2013, JOR 2013, 166 en RO 2013, 37 (Chinese Workers).

66. Groene Serie Rechtspersonen, P.G.F.A. Geerts, art. 2:346, aant. 5.6.
67. Zie onder meer: OK 21 juni 2005, ARO 2005, 98 (Knapen Trailers International); OK 20 juli

2005, ARO 2005, 119 (BKV Beheer); OK 1 augustus 2005, ARO 2005, 150 (Curamedical
Holding); OK 10 maart 2006, ARO 2006, 60 (Eleveld); OK 7 april 2006, ARO 2006, 72
(Punching Technology); OK 9 mei 2006, ARO 2006, 99 (TriQorp); OK 26 juli 2006, ARO
2006, 142 (K&H Holding); OK 27 december 2006, ARO 2007, 4 (Woudwood) en OK
10 februari 2011, RO 2011, 39.
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bijvoorbeeld een externe bestuurder is benoemd die de nodige kwalificaties zal
bezitten en aldus waardeverhogend kan werken.

Ook de andere genoemde (niet limitatieve) onmiddellijke voorzieningen
kunnen een mooi en effectief instrument zijn voor in de gereedschapskist van
de curator.

5. Conclusies

Het doel van een enquête is niet alleen de ‘sanering van en het herstel van
gezonde verhoudingen door maatregelen van reorganisatorische aard binnen de
onderneming van de betrokken rechtspersoon’, maar ook ‘de opening van
zaken en de vaststelling bij wie de verantwoordelijkheid berust voor mogelijk
blijkend wanbeleid’. De curator heeft als doel – verkort weergegeven – dat hij
te allen tijde naar de hoogste opbrengst van de boedel dient te streven in het
belang van de gezamenlijke schuldeisers. Het enquêteonderzoek en faillisse-
mentsonderzoek hebben dan ook elk een ander doel en grondslag.

Tegelijkertijd is het enquêteonderzoek meer uitgekristalliseerd in wetgeving,
jurisprudentie, literatuur daar waar het faillissementsonderzoek vooral in de
curatorenpraktijk is ontwikkeld. Gesteld kan worden dat het enquêteonderzoek
daarmee met (iets) meer waarborgen en richting is omkleed voor betrokkenen
alsmede de onderzoeker dan in een faillissementsonderzoek.

Voor hele specifieke situaties kan het enquêterecht voor een curator een
gereedschap zijn dat hem bij de afwikkeling van zijn faillissement kan helpen.
Hier moet men denken aan grote faillissementen die een maatschappelijke
impact hebben gehad en waar vele partijen nadeel hebben ondervonden. Of de
enquête altijd het beste en het meest kostenefficiënte middel is om de oorzaken
van het faillissement te onderzoeken is echter niet meteen te verwachten en
wellicht ook niet wenselijk nu curatoren zelf een praktijk hebben ontwikkeld
die het doel van het faillissement kan verwezenlijken.

Tot slot kan de curator gebruik maken van niet-limitatieve onmiddellijke
voorzieningen die hem in staat stellen om het boedelbelang te dienen. In
‘zijn’ vennootschap zal dat niet altijd nodig zijn, omdat hij daar al de scepter
zwaait, maar in het concern heeft hij een effectief instrument in de hand
waarmee hij (zeer) snel orde op zaken kan brengen.
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Wie de botte bijl hanteert komt de man met de hamer
tegen – over (ruim) dertig jaar Peeters/Gatzen-
vordering

MR. DRS. V.R. VROOM EN MR. L.J.J. KERSTENS1

1. Inleiding

De titel van dit jaarboek is ‘de gereedschapskist van de curator’. Die gereed-
schapskist is in zijn algemeenheid goed gevuld. Een bijzonder instrument in die
kist betreft de Peeters/Gatzen-vordering, die zo’n dertig jaar geleden in de
rechtspraak is ontwikkeld. Uit deze bijdrage volgt dat de Peeters/Gatzen-
vordering een uitgebreide gebruiksaanwijzing doch slechts een beperkt toepas-
singsgebied kent. Bij het instellen van deze vordering dienen curatoren dan ook
zorgvuldig te werk te gaan. De Peeters/Gatzen-vordering is geen gereedschap
dat standaard aan de klusriem behoort te hangen.2

Het Peeters/Gatzen-arrest heeft de afgelopen (ruim) 30 jaar aanleiding gegeven
tot een veelheid aan rechtspraak, waarin de reikwijdte van het arrest inmiddels
behoorlijk is ingeperkt. De exacte reikwijdte van de Peeters/Gatzen-vordering
blijft tot op heden echter onderwerp van discussie in de literatuur.3 Curatoren
plegen bij hun veelvuldige beroep op de Peeters/Gatzen-vordering bij het
aanspreken van een derde de grenzen van de mogelijkheden die deze vordering

1. Vincent Vroom en Loek Kerstens zijn advocaat bij Loyens & Loeff N.V.
2. Over de problematiek rondom de Peeters/Gatzen-vordering hebben wij eerder gepubliceerd.

Vgl. V.R. Vroom en L.J.J. Kerstens, De stelplicht van de curator bij de Peeters/Gatzen-
vordering, FIP 2013, afl. 5, p. 165-170, alsmede Hof Den Bosch 9 september 2014,
ECLI:NL:GHSHE:2014:3534, JOR 2014/343 (Dekker q.q./A. c.s.) m.nt. L.J.J. Kerstens en
V.R. Vroom. In deze bijdrage bouwen wij in belangrijke mate voort op deze eerdere publicaties.

3. Vgl. bijvoorbeeld F.M.J. Verstijlen, De faillissementscurator (diss. Tilburg), Deventer:
Kluwer 1998. De kern van zijn betoog is dat het steeds moet gaan om een zorgvuldig-
heidsnorm die strekt tot bescherming van de gezamenlijkheid der schuldeisers, vgl. tevens
W.J.M. van Andel, ‘De betrekkelijke continuïteit van het contract binnen faillissement’ in:
W.J.M. van Andel & F.M.J. Verstijlen (red.), Materieel faillissementsrecht: de Peeters/
Gatzen-vordering en de overeenkomst binnen faillissementsrecht, Deventer: Kluwer 2006;
B. Wessels, Wessels Insolventierecht. Bestuur en beheer na faillietverklaring, Deventer:
Kluwer 2010, par. 4191-4199; L.J. van Eeghen, ‘Bijna 30 jaar PGV (Peeters/Gatzen
vordering) en 25 jaar Beklamel: iedereen uitgerangeerd?’, TvI 2012/3.
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biedt te verkennen. Daarbij komt het dikwijls voor dat een curator de Peeters/
Gatzen-vordering bij wijze van (meer) subsidiaire vordering toevoegt aan zijn
dagvaarding, naast een (primaire) vordering uit hoofde van bijvoorbeeld
bestuurders- of concernaansprakelijkheid (of naast een beroep op de actio
Pauliana). De Peeters/Gatzen-vordering wordt dan als het ware als een “rest-
vordering” gebruikt met de ruime norm van de onrechtmatige daad als basis.

De vraag rijst in dit verband wat van een curator mag worden verlangd in het
kader van de op hem rustende stelplicht. In de praktijk blijkt dat curatoren
dikwijls, en ten onrechte, hun stellingen op dit vlak slechts mondjesmaat
onderbouwen en de Peeters/Gatzen-vordering als de spreekwoordelijke botte
bijl inzetten. Wij zullen betogen dat een curator is gehouden om zijn Peeters/
Gatzen-vordering uitvoerig te onderbouwen wil deze kans van slagen hebben.

Door het hybride karakter van de Peeters/Gatzen-vordering ontstaan diverse
andere interessante vragen. Wij zullen in dit kader stilstaan bij de vraag of (en in
hoeverre) de curator ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers een
schikking kan treffen. Daarnaast bespreken wij enkele perikelen ten aanzien
van verjaring van de Peeters/Gatzen-vordering.

2. Het arrest Peeters q.q./Gatzen – hoe zat het ook alweer?

De casus die ten grondslag lag aan het Peeters/Gatzen-arrest4 is vrij overzich-
telijk. De heer Van Rooij was onder huwelijkse voorwaarden getrouwd met
mevrouw Gatzen. Op enig moment verkocht Van Rooij, via een tussenschakel,
aan zijn echtgenote de aan hem in eigendom toebehorende echtelijke woning.
De koopprijs voor de woning lag ver beneden de werkelijke waarde. Enige tijd
later ging Van Rooij failliet. Zijn curator, mr. Peeters, vorderde een verklaring
voor recht dat Gatzen jegens de gezamenlijke schuldeisers van Van Rooij een
onrechtmatige daad had gepleegd. Daarbij vorderde hij het verschil tussen de
koopprijs en de werkelijke waarde van de woning. In reconventie vorderde
Gatzen een verklaring voor recht dat (i) zij een vordering had op Van Rooij en
(ii) dat die vordering vatbaar was voor verrekening met een mogelijk in
conventie aan de curator toe te wijzen bedrag.

In cassatie stond de vraag centraal of Gatzen haar vordering op Van Rooij kon
verrekenen met de vordering van de curator in conventie. Daartoe was van
belang dat de curator zijn onrechtmatige-daadsvordering had ingesteld ten
behoeve van de gezamenlijke schuldeisers en niet namens Van Rooij. Van Rooij

4. HR 14 januari 1983, NJ 1983, 597 m.nt. B. Wachter (Peeters q.q./Gatzen).
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was immers instrumenteel geweest bij de verkoop van de woning en jegens hem
had Gatzen niet onrechtmatig gehandeld.

De Hoge Raad kwam tot het oordeel dat een faillissementscurator ook bevoegd
is voor de belangen van schuldeisers op te komen bij benadeling van
schuldeisers door de gefailleerde en dat in zo’n geval onder omstandigheden
ook plaats kan zijn voor het geldend maken door de curator van een vordering
tot schadevergoeding uit hoofde van onrechtmatige daad tegen een derde die bij
de benadeling van schuldeisers betrokken is, ook al kwam een dergelijke
vordering niet aan de gefailleerde zelf toe. De Hoge Raad kwam vervolgens tot
de slotsom dat van verrekening door Gatzen geen sprake kan zijn aangezien zij
voor wat betreft de vordering in conventie geen schuldenares is van Van Rooij,
maar juist van de gezamenlijke schuldeisers. Er is dus niet voldaan aan de door
artikel 53 Fw gestelde voorwaarde van wederkerigheid.

Met de hiervoor geciteerde rechtsregel heeft de Hoge Raad eigenhandig een
nieuw instrument toegevoegd aan het assortiment van de curator. Het gebruik van
dit nieuwe instrument is in de praktijk echter nogal onwennig gebleken. In een
reeks arresten door de jaren heen heeft de Hoge Raad een (gedeeltelijke)
gebruiksaanwijzing ontwikkeld. De belangrijkste arresten en de daarin behandel-
de rechtsvragen komen hierna aan de orde. Daaruit zal blijken dat het exacte
toepassingsgebied van de Peeters/Gatzen-vordering nog steeds niet volledig is
uitgekristalliseerd.

3. Ten behoeve van wie kan de curator opkomen?

Na het Peeters/Gatzen-arrest rees de vraag ten behoeve van welke schuldeisers
(of welk deel van de schuldeisers) de curator op basis van onrechtmatige daad
een derde mag aanspreken. Uit het arrest Nimox/Van den End q.q. wordt
duidelijk dat de bevoegdheid om een vordering tot schadevergoeding uit hoofde
van onrechtmatige daad tegen een derde in te stellen ook bestaat indien de
schulden die ten tijde van de benadelingshandeling reeds bestonden, vóór het
faillissement zijn voldaan zodat de benadeling in feite alleen de schuldeisers
raakt wier vorderingen pas na die handeling zijn ontstaan.5 Uit dit oordeel van
de Hoge Raad wordt algemeen aangenomen dat de curator kan optreden in het
belang van de schuldeisers op het moment van de faillietverklaring.6

5. HR 8 november 1991, ECLI:NL:HR:1991:ZC0401, NJ 1992/174, m.nt. J.M.M. Maeijer
(Nimox/Van den End q.q.).

6. Vgl. in die zin Maeijer in zijn noot bij het arrest.
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Nimox/Van den End q.q.
Nimox was eind 1983 enig aandeelhouder van Auditrade, een vennootschap die

handelde in hi-fi apparatuur (op dat moment een teruglopende markt). Op 20 decem-

ber 1983 besloot Nimox, in haar hoedanigheid van enig aandeelhouder, tot een

dividenduitkering van NLG 1.124.000 (zijnde de totale vrije reserves van Auditrade).

Op dat moment had Auditrade al een bestaande schuld aan Nimox van NLG 376.000,

waardoor Nimox in totaal NLG 1.500.000 te vorderen had van Auditrade. Tussen

partijen werd afgesproken dat deze vordering werd omgezet in een geldlening van

een gelijk bedrag, die in tien jaarlijkse termijnen zou worden afgelost. Een dag na het

dividendbesluit verkocht Nimox 51% van haar aandelen. In juni 1984 cedeerde

Nimox vervolgens haar vordering van NLG 1.500.000 voor het nominale bedrag aan

NMB Heller. Tot meerdere zekerheid voor de terugbetaling van deze vordering

verstrekte Nimox een bankgarantie aan NMB-Heller voor een gelijk bedrag. NMB-

Heller beschikte, uit hoofde van eerdere transacties met Auditrade, over zekerheids-

rechten die voldoende waren tot verhaal van de gecedeerde vordering van NLG

1.500.000. Deze constructie had uiteindelijk als effect dat de overwaarde in de

zekerheidspositie van NMB-Heller volledig ten goede kwam aan Nimox.

Nadat Auditrade in augustus 1984 failliet was verklaard, vorderde de curator onder

meer voor recht te verklaren dat de handelwijze van Nimox onrechtmatig was jegens

de schuldeisers van Auditrade. Nimox verweerde zich door te stellen dat de

crediteuren van Auditrade die ten tijde van het dividendbesluit opeisbare vorderingen

hadden, geen nadeel hadden ondervonden (zij waren vóór het faillissement voldaan).

Volgens Nimox betekende dit dat de curator zijn vordering slechts ten behoeve van

een bepaalde groep schuldeisers instelde (te weten de schuldeisers die waren

opgekomen na het dividendbesluit). De Hoge Raad herhaalde in dit arrest de

kernoverweging uit het Peeters/Gatzen-arrest en heeft daaraan toegevoegd dat er

geen grond bestaat om hierop een uitzondering te maken voor het geval dat de

vorderingen die ten tijde van de benadelingshandeling reeds bestonden vóór het

faillissement zijn voldaan zodat de benadeling in feite alleen de schuldeisers raakt

wier vorderingen pas na die handeling zijn ontstaan.

De belangrijkste inperking van de Peeters/Gatzen-vordering volgt uit het arrest
De Bont/Bannenberg q.q.7 De curator is slechts ontvankelijk indien hij zijn
vordering instelt ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers. Dit betekent
niet dat alle schuldeisers daadwerkelijk nadeel dienen te hebben geleden, maar

7. HR 16 september 2005, ECLI:NL:HR:2006:AT7997, JOR 2006/52, m.nt. S.C.J.J. Kortmann
en NJ 2006/311 m.nt. P. van Schilfgaarde (De Bont/Bannenberg q.q.).
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wel dat het nadeel niet beperkt is tot één of meer bepaalde schuldeisers. In geval
van specifieke schuldeisersbenadeling is er derhalve geen rol voor de curator
weggelegd.8

De schadevergoeding die een Peeters/Gatzen-vordering oplevert, vloeit in de
boedel.9 De omstandigheid dat een curator stelt de opbrengst aan de gezamen-
lijke schuldeisers ten goede te laten komen door deze opbrengst in de boedel te
laten vloeien, is op zichzelf echter niet relevant voor de beoordeling van de
ontvankelijkheid van de curator.10 Vast dient komen te staan dat er daadwer-
kelijk sprake is van generieke schuldeisersbenadeling. Hieruit volgt reeds dat de
Peeters/Gatzen-vordering in de praktijk slechts in beperkte gevallen zal kunnen
worden ingezet.

De Bont/Bannenberg q.q.
De Bont was bestuurder en enig aandeelhouder van Installogic en stond in privé borg

voor een kredietfaciliteit van Installogic bij de bank. Nadat een van de schuldeisers

van Installogic had aangekondigd het faillissement te zullen aanvragen, heeft

Installogic op 31 juli 1998 haar incassomachtiging ten behoeve van diverse

crediteuren ingetrokken. Vervolgens is zij debiteuren gaan innen en opgehouden

met het betalen van schuldeisers. Op deze wijze heeft zij haar schuld in rekening

courant bij de bank aan weten te zuiveren en hoefde de bank De Bont als borg niet

aan te spreken. Vervolgens is Installogic failliet verklaard. De curator sprak De Bont

aan tot betaling van de schulden die na de peildatum van 31 juli 1998 waren ontstaan.

De curator was niet voornemens de opbrengst van deze vordering in de boedel te

laten vloeien, maar (na aftrek van kosten) uit te keren aan de schuldeisers wier

vorderingen na de peildatum waren ontstaan.

De Hoge Raad diende in dit arrest twee rechtsvragen te beantwoorden. De eerste

vraag was of de curator bevoegd was een Peeters/Gatzen-vordering in te stellen

indien het onrechtmatig handelen van de derde niet jegens de gezamenlijke

8. Volgens Van Schilfgaarde in zijn NJ noot bij De Bont/Bannenberg q.q. is de curator alleen
dan bevoegd tegen een derde wegens benadeling van schuldeisers op te treden op grond van
onrechtmatige daad, indien door die derde de gezamenlijke schuldeisers (als eenheid
gedacht) in hun verhaalsmogelijkheden zijn benadeeld.

9. HR 16 september 2005, ECLI:NL:HR:2006:AT7997, JOR 2006/52, m.nt. S.C.J.J. Kortmann
(De Bont/Bannenberg q.q.). De vordering an sich valt echter niet in de boedel en de curator
mag hier dus niet over beschikken, bijvoorbeeld door deze te cederen aan een derde. Zie: HR
24 april 2009, ECLI:NL:HR:2009:BF3917, JOR 2010/22 m.nt. N.E.D. Faber (Dekker q.q./
Lutèce).

10. HR 14 januari 2011, ECLI:NL:HR:2011:BN7887, NJ 2011/366, m.nt. F.M.J. Verstijlen
(Butterman q.q./Rabobank).
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schuldeisers plaatsvond, maar slechts jegens een bepaalde groep schuldeisers. De

tweede vraag is of de opbrengst van een Peeters/Gatzen-vordering in de boedel vloeit

of dat deze rechtstreeks onder de (relevante) schuldeisers moet worden verdeeld. De

Hoge Raad overwoog als volgt:

“De opbrengst van een zodanige door de curator in het belang van de gezamenlijke

schuldeisers geldend gemaakte vordering valt, evenals de opbrengst van een

vordering tot vernietiging op de voet van de artikelen 42 e.v. Fw, in de boedel en

komt derhalve de gezamenlijke schuldeisers ten goede in de vorm van een toename

van het overeenkomstig de uitdelingslijst te verdelen boedelactief. Zijn bevoegdheid

tot het geldend maken van een dergelijke vordering ontleent de curator aan de hem in

art. 68 lid 1 Fw gegeven opdracht tot beheer en vereffening van de failliete boedel.

De onderhavige (primaire) vordering van de curator is evenwel niet ingesteld voor de

gezamenlijke schuldeisers, maar voor de schuldeisers wier vorderingen zijn ontstaan

na 31 juli 1998. Dienovereenkomstig is de curator niet van plan de opbrengst van de

vordering bij het boedelactief te voegen, maar wil hij die (…), na aftrek van kosten,

ten goede doen komen aan deze schuldeisers. Een zodanige behartiging van de

belangen van deze individuele schuldeisers, die aan het feit dat hun vorderingen op

Installogic B.V. na 31 juli 1998 zijn ontstaan geen bijzondere door de curator in acht

te nemen positie in het faillissement van Installogic B.V. ontlenen, valt buiten de

grenzen van de in art. 68 lid 1 Fw aan de curator gegeven opdracht terwijl ook

overigens in de Faillissementswet daarvoor geen grondslag is te vinden.”

Voor de gevallen waarin de curator opkomt voor de gezamenlijke schuldeisers
is voorts nog van belang dat voor benadeling van schuldeisers niet is vereist dat
de derde de benadeling heeft bevorderd of ervan heeft geprofiteerd. Van
betrokkenheid kan ook sprake zijn ingeval de derde in een positie verkeerde
dat hij de gestelde benadeling had kunnen voorkomen, maar in plaats daarvan
daaraan zijn noodzakelijke medewerking heeft verleend. De bevoegdheid van
de curator is voorts niet beperkt tot het geval dat de derde behoort tot de kring
van personen die op basis van de actio Pauliana aansprakelijk zouden zijn
geweest, aldus de Hoge Raad in de zogenaamde THB-arresten.11 De Hoge
Raad oordeelde tevens dat bij het instellen van een Peeters/Gatzen-vordering
geen plaats is voor een onderzoek omtrent de individuele positie van elk der

11. HR 23 december 1994, ECLI:NL:HR:1994:AD2277, NJ 1996, HR 23 december 1994,
ECLI:NL:HR:1994:ZC1590, NJ 1996/628 en HR 15 september 1995,
ECLI:NL:HR:1995:ZC1801, NJ 1996/629 (Notarissen./Curatoren THB).
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betrokken schuldeisers. Dit betekent dat een aangesproken derde tegenover de
curator geen gebruik kan maken van alle verweren die hem tegenover bepaalde
individuele schuldeisers ten dienste zouden hebben gestaan (zoals bijvoorbeeld
een beroep op eigen schuld).12

THB-arresten
De Tilburgsche Hypotheekbank (THB) verstrekte op ruime schaal financieringen die

onvoldoende door zekerheden waren gedekt. De reden daarvoor was dat bij de door

THB gefinancierde onroerende zaken sprake was van prijsopdrijvingen. Na het

faillissement van THB constateerden de curatoren dat als gevolg hiervan sprake was

van een substantiële overfinanciering waardoor de gezamenlijke schuldeisers van

THB waren benadeeld. Bij de aan de overfinanciering ten grondslag liggende

transacties waren drie notarissen betrokken. De curatoren waren van mening dat

deze notarissen hun medewerking aan het passeren van de relevante notariële akten

hadden moeten weigeren en dat zij, door dit niet te doen, onrechtmatig hadden

gehandeld jegens de gezamenlijke schuldeisers van THB.

De Hoge Raad oordeelde dat de functie van een notaris in het rechtsverkeer hem

onder bijzondere omstandigheden ook verplicht tot een zekere zorg voor de belangen

van derden welke mogelijkerwijs zijn betrokken bij de door zijn cliënten van hem

verlangde ambtsverrichtingen. Betrokkenheid bij benadeling vereist volgens de Hoge

Raad niet dat de derde de benadeling heeft bevorderd of ervan heeft geprofiteerd. Van

betrokkenheid kan ook sprake zijn ingeval de derde in een positie verkeerde dat hij de

gestelde benadeling had kunnen voorkomen, doch in plaats daarvan zijn noodzake-

lijke medewerking daaraan heeft verleend.

In het verlengde hiervan oordeelde de Hoge Raad dat geen goede grond bestaat voor

de bevoegdheid van de curator om – uit hoofde van diens taak de belangen van de

gezamenlijke schuldeisers te behartigen – een bij benadeling van schuldeisers

betrokken derde aan te spreken tot vergoeding van schade, te beperken tot het geval

dat de derde behoort tot de kring van personen die op basis van de actio Pauliana

12. Op deze regel is in de literatuur enige kritiek geuit. Vgl. bijvoorbeeld S.C.J.J. Kortmann &
N.E.D. Faber, ‘Reactie op: Notarissen/Curatoren THB’, AA 1998, p. 268-274. Van Andel
vraagt zich af of op deze regel een uitzondering zou moeten gelden als de verweren
betrekking hebben op schuldeisers wier vorderingen een zeer substantieel deel van het
passief vertegenwoordigen; zie W.J.M. van Andel, ‘De betrekkelijke continuïteit van het
contract binnen faillissement’ in: W.J.M. van Andel & F.M.J. Verstijlen (red.), Materieel
faillissementsrecht: de Peeters/Gatzen-vordering en de overeenkomst binnen faillissements-
recht, Deventer: Kluwer 2006.
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aansprakelijk zouden zijn geweest. Daarnaast oordeelde de Hoge Raad dat niet kan

worden aanvaard dat er, wanneer de curator een Peeters/Gatzen-vordering instelt,

plaats zou zijn voor een onderzoek omtrent de individuele positie van elk der

betrokken schuldeisers. Dit betekent dat een aangesproken derde tegenover de curator

geen gebruik kan maken van alle verweren die hem wellicht tegenover bepaalde

individuele schuldeisers ten dienste zouden hebben gestaan (zoals bijvoorbeeld een

beroep op eigen schuld).

Het instellen van een Peeters/Gatzen-vordering staat er overigens niet aan in de
weg dat schuldeisers de aan hen toekomende vordering zelf in rechte geldend
maken. Een behoorlijke afwikkeling van het faillissement kan echter meebren-
gen dat eerst op de vordering van de curator en vervolgens op die van de
individuele schuldeiser wordt beslist.13

Ten slotte heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een curator in beginsel niet
bevoegd is ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers een vordering uit
hoofde van ongerechtvaardigde verrijking in te stellen tegen een derde.14

Lunderstädt/De Kok I en Sobi/Hurks II
In beide zaken (die op dezelfde dag zijn uitgesproken) moest de Hoge Raad oordelen

of de bevoegdheid van de curator tot het instellen van een Peeters/Gatzen-vordering

jegens een derde, in de weg staat aan het instellen van vorderingen uit hoofde van

onrechtmatige daad door een of meerdere individuele schuldeisers.

De casus die ten grondslag lag aan Lunderstädt/De Kok I kan als volgt worden

samengevat. Lunderstädt had een vordering op HYS. HYS failleerde waarna

Lunderstädt onder meer de bestuurder van HYS, De Kok, aansprakelijk hield.

Lunderstädt verweet De Kok dat hij de verhaalsmogelijkheden van hemzelf en een

aantal andere crediteuren had beknot, onder meer door (i) aanzienlijke dividenduit-

keringen te doen en (ii) nagenoeg alle activa van HYS aan een gelieerde vennoot-

schap over te dragen tegen een te lage waarde. De Kok sloot vervolgens een

schikking met een aantal andere crediteuren tegen finale kwijting. Vervolgens sloot

ook de curator van HYS een vaststellingsovereenkomst met De Kok. Lunderstädt

was niet bij deze wijze van afwikkeling betrokken. Het schikkingsbedrag dat de

13. HR 21 december 2001, ECLI:NL:HR:2001:AD2684, NJ 2005/95 (Lunderstädt/De Kok I) en
HR 21 december 2001, ECLI:NL:HR:2001:AD4499, NJ 2005/96 (SOBI/Hurks II).

14. HR 28 oktober 2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ5986, NJ 2012/495, m.nt. F.M.J. Verstijlen
(Van Hees q.q./Y).
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curator was overeengekomen bleek uiteindelijk goed om de vordering van Lunders-

tädt voor 70% te dekken. Lunderstädt sprak vervolgens De Kok in rechte aan voor

het restant van zijn vordering.

In Sobi/Hurks II speelde het volgende. Hurks was enig aandeelhouder van HBA.

Hurks liet zich intensief in met de bedrijfsvoering van HBA en trad ook op als

financier. HBA ging vervolgens failliet en het faillissement werd opgeheven bij

gebrek aan baten. Sobi (als gemachtigde van een groep crediteuren) vorderde van

(onder meer) Hurks schadevergoeding wegens onrechtmatig handelen erin bestaande

dat Hurks zich vanaf een zekere peildatum ervan bewust was of had moeten zijn dat

HBA niet langer in staat zou zijn om haar financiële verplichtingen na te komen.

Hurks verweerde zich door (kort gezegd) te stellen dat een dergelijke vordering

slechts door de curator kon worden ingesteld.

In beide arresten oordeelde de Hoge Raad:
“De sedert 1983 in de rechtspraak aangenomen bevoegdheid van de curator om ten

behoeve van door de gefailleerde benadeelde schuldeisers een vordering uit

onrechtmatige daad in te stellen tegen een bij die benadeling betrokken derde staat,

ongeacht of de curator van deze bevoegdheid gebruik maakt of niet, dan ook niet

eraan in de weg dat die schuldeisers de aan hen toekomende vordering zelf in rechte

geldend maken. Voor een andersluidend oordeel zou, mede in verband met het

bepaalde in art. 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM, een wettelijke grondslag

vereist zijn. Deze kan echter, anders dan in verband met het bepaalde in art. 49F. het

geval zou zijn bij een op art. 3:45 BW gebaseerde vordering, noch in de Faillisse-

mentswet, noch in enige andere wettelijke bepaling worden gevonden.”

In Lunderstädt/De Kok I voegde de Hoge Raad daar nog wel aan toe dat het belang

van een behoorlijke afwikkeling van het faillissement kan meebrengen dat indien ook

de curator, op grond van hetzelfde feitencomplex, een vordering uit onrechtmatige

daad geldend maakt jegens een derde, eerst op deze vordering en vervolgens op die

van de individuele schuldeiser wordt beslist.

Van Hees q.q./Y
Y had belegd in een beleggingsfonds dat was opgezet door X. Naar later bleek had X

een zogenaamde ‘Ponzi scheme’ opgezet. Vanaf het moment dat Y bedragen had

ingelegd tot aan het moment dat de ‘Ponzi scheme’ werd ontmaskerd, had Y een zeer

gunstig rendement behaald op haar inleg. Zoals gebruikelijk in een ‘Ponzi scheme’

bleek dit rendement te zijn betaald uit de inleg van latere deelnemers aan het fonds.
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Nadat het fonds was gefailleerd, vorderde de curator terugbetaling van Yvan de door

haar ontvangen uitkeringen. De curator legde aan zijn vordering ongerechtvaardigde

verrijking ten grondslag. Hij stelde deze vordering niet slechts in ten behoeve van de

‘gedupeerde deelnemers’, maar ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers.

De Hoge Raad overwoog dat onbestreden vast staat dat tot die schuldeisers niet alleen

gedupeerden van de oplichting door X behoren, maar ook bijvoorbeeld de belas-

tingdienst en andere ‘niet-opgelichte’ schuldeisers wier vorderingen niet zijn voldaan.

De aldus onderbouwde vordering van de curator uit hoofde van ongerechtvaardigde

verrijking is volgens de Hoge Raad, gelet op het stelsel van de Faillissementswet, niet

toewijsbaar.

4. Voor welke vormen van schuldeisersbenadeling kan de curator
opkomen?

De tweede vraag die relevant is voor de afbakening van de Peeters/Gatzen-
vordering is voor welke vormen van schuldeisersbenadeling de curator kan
opkomen. Uit de rechtspraak van de Hoge Raad volgt dat sprake moet zijn van
benadeling in de verhaalsmogelijkheden van de gezamenlijkheid der schuldei-
sers. Onduidelijk is echter wat exact onder “benadeling in de verhaalsmoge-
lijkheden” (ook wel aangeduid als: verhaalsbenadeling) moet worden verstaan.
Wij gaan daar hieronder nader op in.

In het algemeen wordt aangenomen dat een curator een Peeters/Gatzen-
vordering kan instellen indien de onrechtmatige daad heeft geleid tot een
vermindering van het actief van de gefailleerde (en de gezamenlijke schuldei-
sers hierdoor zijn benadeeld). In literatuur en rechtspraak bestaat echter
verdeeldheid over de vraag of een curator ook een Peeters/Gatzen-vordering
kan instellen indien geen sprake is van een vermindering van het actief, maar
van een vermeerdering van het passief. Van vermeerdering van passief is sprake
indien de schuldenaar nieuwe schulden aangaat of duurovereenkomsten con-
tinueert waaruit telkens verplichtingen voortvloeien. Dit heeft tot gevolg dat het
bestaande actief onder een groter aantal schuldeisers (of schuldeisers met in
totaal een groter bedrag aan vorderingen) moet worden verdeeld. Daarbij komt
de vraag op of een curator ook in een dergelijke situatie een Peeters/Gatzen-
vordering kan instellen.

Van Schilfgaarde en Spinath beantwoorden bovenstaande vraag ontkennend.
Volgens Van Schilfgaarde moet onder benadeling van verhaalsmogelijkheden
worden verstaan: rechtstreekse benadeling door vermindering van het voor
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verhaal beschikbare actief, bijvoorbeeld indien bepaalde goederen aan de
boedel zijn onttrokken.15 Ook volgens Spinath zijn de gezamenlijke schuldei-
sers alleen benadeeld bij een vermindering van het actief van de gefailleerde.16

Volgens Spinath kan een (per saldo) vermeerdering van het passief niet onder
de benadeling van de gezamenlijke schuldeisers vallen, omdat dat slechts tot
gevolg heeft dat het actief onder meer schuldeisers moet worden verdeeld. Dit
zou niet passen bij de term verhaalsbenadeling. In het (inmiddels geparkeerde)
Voorontwerp Insolventiewet, waarin de Peeters/Gatzen-vordering een wettelij-
ke basis zou krijgen, werd eveneens aangenomen dat deze vordering niet
openstaat bij een vermeerdering van het passief.17

Onder anderen Janssen en Boeve zijn een andere mening toegedaan. Zij menen
dat de curator wel degelijk namens de gezamenlijke schuldeisers bevoegd kan
zijn om een Peeters/Gatzen-vordering in te stellen indien een derde schade heeft
veroorzaakt door een toename van het passief. Dit doet zich volgens hen
bijvoorbeeld voor in de Beklamel-situatie.18 Op het eerste gezicht lijkt bij een
Beklamel-situatie welhaast per definitie sprake te zijn van specifieke schuldei-
sersbenadeling en daarvoor kan de Peeters/Gatzen-vordering niet worden
ingezet.19 Bij nadere beschouwing blijkt naar onze mening echter dat ook in
een Beklamel-situatie onder omstandigheden sprake kan zijn van benadeling
van de gezamenlijke schuldeisers (zie hieronder).

15. Vgl. de noot van P. van Schilfgaarde bij HR 16 september 2005, ECLI:NL:HR:2006:AT7997,
NJ 2006/311 (De Bont/Bannenberg q.q.).

16. Vgl. de noten van I. Spinath bij Rb Rotterdam 25 januari 2012, ECLI:NL:RBROT:2012:BV1859,
JOR 2012/167 (Van Moorsel/Gemeente Rotterdam) en Rb ’s-Gravenhage 15 februari 2012,
ECLI:NL:HR:RBSGR:BV9142, JOR 2012/372 (Van der Weide q.q./A-weg).

17. Voorontwerp Insolventiewet, p. 59, toelichting bij artikel 3.2.8. In zijn brief van 27 november
2012 heeft de Minister van Justitie het “Programma Herijking Faillissementsrecht” aange-
kondigd waarmee wordt beoogd de Faillissementswet (alsnog) op enkele punten aan te
passen. Noch deze brief, noch de daarop volgende voorstellen voor wijzigingen van de
Faillissementswet gaan in op de Peeters/Gatzen-vordering. Dat betekent dat wij het de
komende jaren vermoedelijk nog zullen moeten doen zonder wettelijke basis voor deze
vordering.

18. M.A.J.G. Janssen en G.G. Boeve, ‘Enkele aspecten van de Peeters/Gatzen-vordering’, in:
FIP 2009-4. Van Beklamel-situaties is sprake indien het bestuur na een peildatum nieuwe
verplichtingen is aangegaan die niet meer konden worden nagekomen.

19. Vgl. bijvoorbeeld Rb Den Haag 11 februari 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:1195, r.o. 4.23
en 4.24.

107

Wie de botte bijl hanteert komt de man met de hamer tegen



Van Andel en Van Eeghen nemen in dit verband elk een (eigen) genuanceerd
standpunt in en lichten dat toe aan de hand van diverse rekenvoorbeelden.20

Van Andel maakt in het kader van de verhaalsbenadeling een onderscheid
tussen specifieke en generieke schuldeisersbenadeling. Hij beschrijft dit door
middel van het volgende voorbeeld. Op de peildatum bedraagt het (vrije) actief
van de schuldenaar 110 en het concurrente passief 200. Er zijn geen preferente
schulden. De schuldenaar gaat na de peildatum nieuwe schulden aan tot een
bedrag van 100, waartegenover een vermeerdering van actief van 80 staat. De
schuldenaar failleert en de boedelkosten bedragen 10. In dit voorbeeld is slechts
sprake van specifieke schuldeisersbenadeling van de “nieuwe” schuldeisers
(van na de peildatum). De “oude” schuldeisers (van vóór de peildatum) zijn niet
benadeeld. Op de peildatum hadden zij namelijk, bij gelijke boedelkosten, een
uitkering van 50% ontvangen, terwijl zij nu 60% ontvangen. Zij gaan er dus
zelfs op vooruit. Er is in dit specifieke voorbeeld dus slechts sprake van
benadeling van de crediteuren die zijn opgekomen na de peildatum. Voor deze
vorm van (specifieke) schuldeisersbenadeling kan de curator op grond van het
arrest De Bont/Bannenberg q.q. niet opkomen.

Van generieke schuldeisersbenadeling kan wel sprake zijn indien als gevolg van
de vermeerdering van het passief voor alle schuldeisers het uitkeringspercen-
tage is verlaagd. Indien in de hiervoor genoemde casus nog steeds sprake is van
een vermeerdering van het passief van 100, maar daartegenover een vermeer-
dering van het actief staat van slechts 20 (in plaats van 80), dan daalt het
uitkeringspercentage voor de “oude” schuldeisers van 50 naar 40. Van Andel is
van mening dat een curator in dat geval wel een Peeters/Gatzen-vordering kan
instellen, mits komt vast te staan dat de derde (in dit voorbeeld de bestuurder)
een zorgvuldigheidsnorm jegens de (gezamenlijke) schuldeisers heeft geschon-
den door eraan mee te werken dat na de peildatum extra schulden werden
aangegaan zonder dat daartegenover een voldoende vermeerdering van het
actief stond. Wij kunnen ons vinden in het genuanceerde standpunt van Van
Andel. Onder omstandigheden kan een vermeerdering van het passief ertoe
leiden dat de gezamenlijkheid der schuldeisers is benadeeld. Nu de curator de
belangen van de gezamenlijke schuldeisers dient te behartigen, zien wij niet in
waarom hem in een dergelijk feitencomplex geen Peeters/Gatzen-vordering zou

20. W.J.M. van Andel, ‘De betrekkelijke continuïteit van het contract binnen faillissement’ in: W.J.M.
van Andel en F.M.J. Verstijlen (red.),Materieel faillissementsrecht: de Peeters/Gatzen-vordering
en de overeenkomst binnen faillissement, Deventer: Kluwer 2006, p. 42 e.v.; L.J. van Eeghen,
‘Bijna 30 jaar PGV (Peeters/Gatzen vordering) en 25 jaar Beklamel: iedereen uitgerangeerd?’, TvI
2012/3.
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toekomen.21 Wel geldt vanzelfsprekend dat het afhangt van de concrete
omstandigheden van het geval of sprake is van schending van een zorgvuldig-
heidsnorm.

Wat zegt de rechtspraak over de vraag voor welke vorm(en) van verhaalsbe-
nadeling een Peeters/Gatzen-vordering kan worden ingesteld? De Hoge Raad
geeft hierover geen uitsluitsel. Uit de arresten De Bont/Bannenberg q.q. en
Butterman q.q./Rabobank lijkt te volgen dat de Hoge Raad van mening is dat
sprake moet zijn van een vermindering van het actief. Het Comsys-arrest leidt
echter weer tot enige twijfel, nu de Hoge Raad hierin impliciet lijkt uit te gaan
van een vermeerdering van het passief.22 Hierbij zij echter opgemerkt dat de
Peeters/Gatzen-vordering in deze zaak geen onderwerp van geschil was en als
zodanig niet in het oordeel van de Hoge Raad lijkt te zijn betrokken.

Ook in de lagere rechtspraak valt geen eenduidig beeld te ontwaren. Het Hof
Den Bosch oordeelde bijvoorbeeld dat het feit dat de curator bij zijn ingestelde
vordering een peildatum hanteert ter vaststelling welke crediteuren benadeeld
zijn, per definitie meebrengt dat wordt uitgegaan van een groep crediteuren en
van benadeling van de gezamenlijke schuldeisers geen sprake kan zijn.23 De
curator werd dan ook niet-ontvankelijk verklaard. De woorden “per definitie”
lijken te impliceren dat het hof evenmin ruimte ziet voor ontvankelijkheid van
de curator indien deze aantoont dat het uitkeringspercentage voor de gezamen-
lijke schuldeisers is afgenomen als gevolg van een vermeerdering van het
passief na de peildatum. Die lijn lijkt ook de Rechtbank Den Haag te hanteren
in een recente uitspraak.24 In de zaak die de curatoren van DSB Bank N.V.
hadden aangespannen tegen DNB hanteert de Rechtbank Amsterdam eveneens
een (zeer) restrictieve uitleg.25 De rechtbank komt tot het oordeel dat een

21. Hierbij is wel een extra complicerende factor dat de schade die de gezamenlijke schuldeisers
lijden doorgaans niet gelijk zal zijn aan het bedrag waarmee het boedeltekort na de
peildatum is toegenomen. De curator kan slechts een bedrag vorderen dat nodig is om het
uitkeringspercentage in de oude toestand te herstellen. Vgl. in die zin Rb Breda 23 februari
2011, ECLI:NL:RBBRE:2011:BP6000, RO 2011/43. Voor het gedeelte van de vorderingen
dat niet vanuit de boedel wordt voldaan, hebben de “nieuwe” schuldeisers dan ieder een
eigen Beklamel-vordering jegens de bestuurder. Wij onderkennen dat hieraan de nodige
praktische bezwaren kunnen kleven, maar de bevoegdheid van de curator om tot boedelre-
paratie over te gaan vloeit naar onze mening nu eenmaal voort uit de door de Hoge Raad
ingezette lijn.

22. HR 11 september 2009, ECLI:NL:HR:2009:BH4033, JOR 2009/309 (Comsys/Van den End
q.q.) m.nt. I. Spinath.

23. Hof ’s-Hertogenbosch 31 maart 2009, ECLI:NL:GHSHE:BI8519, JOR 2009/158 (Poelman
q.q./TBI Holding) m.nt. M.H.J. van Maanen.

24. Rb Den Haag 11 februari 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:1195, r.o. 4.24.
25. Rb Amsterdam 29 april 2015, ECLI:NL:RBAMS:2015:2382, JOR 2015/206, m.nt. E.J.

Praag (curatoren DSB/DNB).
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vordering ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers in de rechtspraak is
geaccepteerd in het nauw afgebakende scenario waarin in wezen goederen op
ongeoorloofde wijze aan de het vermogen van de failliet zijn onttrokken
(vermindering van actief dus), terwijl geen sprake is van een rechtshandeling
die met een beroep op de pauliana voor vernietiging vatbaar is. De strekking
van een dergelijke vordering is, aldus de Rechtbank Amsterdam, dat deze
goederen, dan wel de waarde daarvan, terugkeren in de boedel en aldus
beschikbaar komen ter voldoening van de vorderingen van de gezamenlijke
schuldeisers.

In enkele (andere) rechtbankuitspraken is daarentegen geoordeeld dat van een
benadeling van de verhaalsmogelijkheden van de gezamenlijke schuldeisers
sprake kan zijn bij een vermeerdering van het passief, waarbij wel steeds sprake
lijkt te zijn van een verlaging van het uitkeringspercentage aan alle schuldei-
sers.26 Dit sluit aan bij de genuanceerde opvatting over verhaalsbenadeling die
wij aanhangen. Verder nog gaat de Rechtbank Limburg die een Peeters/Gatzen-
vordering zelfs toewees omdat sprake was van een verschuiving in verhaals-
mogelijkheden.27

Uit het voorgaande volgt dat nog allerminst is uitgekristalliseerd wat moet
worden verstaan onder benadeling in de verhaalsmogelijkheden van de ge-
zamenlijkheid der schuldeisers. Onduidelijk blijft of een vermeerdering van het
passief kan worden bestreden met een Peeters/Gatzen-vordering. Naar onze
mening is dat slechts het geval indien de curator aantoont dat de vermeerdering
van het passief heeft geleid tot een lagere uitkering aan de gezamenlijke
schuldeisers. De specifieke feiten en omstandigheden van het geval zullen
dan ook, zoals zo vaak, doorslaggevend zijn voor de vraag of de curator het
wapen van de Peeters/Gatzen-vordering kan inzetten.

26. Vgl. Rb Utrecht 15 september 1999, ECLI:NL:RBUTR:1999:86545, NJKort 1999/85, Rb
Amsterdam 22 augustus 2001, ECLI:NL:RBAMS:AG3872, JOR 2001/212 (Van Eeghen q.q/
Oosters c.s.), Rb Utrecht 12 december 2007, ECLI:NL:RBUTR:BB9709, JIN 2008/147, m.nt.
Wibaut (Ceteco) en Rb Arnhem 7 juli 2010, ECLI:NL:RBARN:BN2464, JOR 2011/235
(Rietvelt/ING). Vgl. ten aanzien van de laatste uitspraak tevens het oordeel in hoger beroep:
Hof Arnhem 22 mei 2012, JOR 2013/180 m.nt. A.J. Verdaas (ING/Rietvelt)

27. Rb Limburg 10 september 2014, ECLI:NL:RBLIM:2014:7819, JOR 2014/319 m.nt.
L. Ebben, r.o. 3.15 (Van Dooren q.q./Fortis). Een bijkomend interessant aspect in deze
zaak was dat sprake was van een grensoverschrijdend geschil. De rechtbank oordeelde dat
de Nederlandse rechter bevoegd was tot kennisneming van de vordering op grond van art. 3
lid 1 Insolventieverordening, maar dat de vraag naar onrechtmatig handelen diende te
worden beoordeeld naar Belgisch recht.
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5. Stelplicht curator

5.1 Inleiding

Hoewel bepaalde aspecten van de Peeters/Gatzen-vordering nog steeds on-
duidelijk zijn, volgt uit het voorgaande dat de grenzen van de Peeters/Gatzen-
vordering behoorlijk zijn ingeperkt.

De curator kan slechts opkomen ten behoeve van de gezamenlijkheid der
schuldeisers en in beginsel dient sprake te zijn van een vermindering van het
actief. Slechts in uitzonderlijke gevallen zou een vermeerdering van het passief
naar onze mening kunnen kwalificeren als “verhaalsbenadeling”. Dit betekent
naar onze mening dat van een curator mag worden verwacht dat hij voldoende
gemotiveerd stelt waarom onder de omstandigheden van het geval is voldaan
aan de (strenge) voorwaarden voor het instellen van een Peeters/Gatzen-
vordering. In tegenstelling tot de uitgebreide rechtspraak en literatuur over de
in paragraaf 3 en 4 besproken vragen, blijft de kwestie omtrent de stelplicht van
curatoren in de rechtspraak en literatuur onderbelicht.

De stelplicht komt in algemene zin tot uitdrukking in art. 111 lid 2 sub d Rv dat
het voorschrift bevat dat de eiser in de dagvaarding de gronden van de door
hem ingestelde eis moet vermelden. De strekking van dit voorschrift is dat het
de wederpartij duidelijk is waartegen hij zich moet verweren en de rechter
duidelijk is wat hem als grondslag voor de vordering ter beoordeling wordt
voorgelegd.28 Het belang van de stelplicht komt tot uitdrukking in art. 149 lid 1
Rv. Dit artikel bepaalt dat de rechter in beginsel slechts die feiten aan zijn
beslissing ten grondslag mag leggen die zijn gesteld en zijn komen vast te staan.

Niet-nakoming van de stelplicht wordt effectief gesanctioneerd, kort gezegd,
door afwijzing van de vordering van de eiser. De “afwijzing” kan in diverse
bewoordingen worden vormgegeven, zoals “niet-ontvankelijkverklaring” en
“ontzegging” van de vordering door de rechter. In theorie kan het niet voldoen
aan de stelplicht ook tot nietigverklaring van de dagvaarding leiden.29 Indien
niet aan de stelplicht wordt voldaan, is het aan het beleid van de rechter
overgelaten of hij de eiser de gelegenheid geeft zich nader over zijn, door de
rechter voorshands onduidelijk geachte stellingen, uit te laten.30 Het spreekt

28. HR 8 januari 1999, ECLI:NL:HR:1999:ZC2810, NJ 1999/342 B./R.).
29. Het onderscheid tussen deze vormen laten wij in dit artikel buiten beschouwing. Wij

verwijzen terzake onder meer naar A.S. Rueb, Burgerlijk Procesrecht, Deventer: Kluwer
2011, p. 110 en H.J. Snijders c.s., Nederlands Burgerlijk Procesrecht, Deventer: Kluwer
2002, nr. 208.

30. HR 18 maart 1994, ECLI:NL:HR:1994:ZC1299, NJ 1994/407 (Ciba Geigy/Bovens).
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voor zich dat een partij die een bepaald feit niet stelt, ook niet tot het bewijs van
dat feit zal worden toegelaten.

Zoals in de inleiding reeds opgemerkt, leert de ervaring dat curatoren de
Peeters/Gatzen-vordering regelmatig als een (meer) subsidiaire “restvordering”
aan hun dagvaarding toevoegen naast een primaire vordering, bijvoorbeeld op
grond van bestuurdersaansprakelijkheid, concernaansprakelijkheid of op grond
van art. 42 of 47 Fw (de actio Pauliana). In de dagvaarding wordt dan dikwijls,
na een uiteenzetting van de feiten en bespreking van de gronden om tot
toewijzing van de primaire vordering te komen, volstaan met de summiere
opmerking dat (meer) subsidiair sprake is van onrechtmatig handelen jegens de
gezamenlijke schuldeisers. Niet uitzonderlijk is dat curatoren daarbij hoog
inzetten door het volledige tekort in de faillissementsboedel te vorderen.

Zoals hierboven vermeld, strekt de stelplicht ertoe dat het de wederpartij
duidelijk is waartegen hij zich moet verweren en de rechter duidelijk is wat
hem als grondslag voor de vordering ter beoordeling wordt voorgelegd.
Daarvan is naar onze mening geen sprake in situaties waarin curatoren stellen
dat “overigens sprake is van onrechtmatig handelen”. Wij zijn van mening dat
curatoren gemotiveerd moeten stellen op grond waarvan zij onder de gegeven
omstandigheden menen bevoegd te zijn tot het instellen van een Peeters/
Gatzen-vordering. Wij menen dat curatoren, om te voldoen aan hun stelplicht,
daartoe in zijn algemeenheid in ieder geval het volgende gemotiveerd zullen
moeten stellen:
(i) dat zij hun vordering instellen ten behoeve van de gezamenlijkheid der

schuldeisers;
(ii) welke specifieke norm, die strekt tot bescherming van de gezamenlijke

schuldeisers, de gedaagde(n) in acht had(den) behoren te nemen;
(iii) welke feiten of gedragingen van gedaagde(n) hebben geleid tot schending

van deze norm;
(iv) in geval van meerdere gedaagden, welke van de gedaagden deze norm

heeft/hebben geschonden; en
(v) dat en op welke wijze het schenden van deze norm heeft geleid tot

verhaalsbenadeling van de gezamenlijke schuldeisers.

Het is vervolgens aan de gedaagde om deze stellingen van de curator
gemotiveerd te betwisten, waarna (zo nodig) aan de curator het bewijs van
zijn stellingen kan worden opgedragen (art. 150 Rv). Voldoet de curator niet
aan de voornoemde stelplicht, dan zal een blote betwisting door de aangespro-
ken derde in beginsel voldoende zijn om tot afwijzing van de Peeters/Gatzen-
vordering te komen.
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Bij curatoren zal tot op zekere hoogte de gedachte leven dat zij in hun
dagvaarding zoveel mogelijk gronden voor aansprakelijkheid willen opnemen
waarna het debat zich in de loop van de procedure wel nader zal ontwikkelen.
Die gedachte verdient echter geen navolging. In de eerste plaats zal niet in alle
procedures gelegenheid bestaan om bepaalde vorderingen nader uit te werken
en/of stellingen toe te lichten. Een curator mag er niet op vertrouwen dat de
rechter hem in dit verband te hulp schiet. Ten tweede zal de curator zich moeten
realiseren dat, wanneer hij een al te frivole Peeters/Gatzen-vordering instelt, hij
de schuldeisers voor wiens belangen hij pretendeert op te komen juist kan
benadelen. Uit het arrest Lunderstädt/De Kok I volgt immers dat een behoor-
lijke afwikkeling van het faillissement mee kan brengen dat eerst op de
vordering van de curator en vervolgens op die van de individuele schuldeiser
wordt beslist.31 Individuele schuldeisers worden in dat geval op de reservebank
geplaatst en komen pas weer in het spel als op de door de curator ingestelde
Peeters/Gatzen-vordering is beslist. Eindigt de vordering van de curator (al dan
niet na hoger beroep of cassatie) in een afwijzing, bijvoorbeeld omdat hij zijn
vordering niet voldoende heeft onderbouwd, dan is minst genomen sprake van
tijdsverlies voor de individuele schuldeisers. Door dit tijdverlies en het
uitblijven van schadevergoeding kan een individuele schuldeiser zelf in
financiële moeilijkheden zijn komen te verkeren of kan het verhaal op de
aangesproken derde inmiddels ernstig zijn bemoeilijkt.

5.2 Enkele voorbeelden uit recente (lagere) rechtspraak

In recente (lagere) rechtspraak inzake de Peeters/Gatzen-vordering lijkt de
stelplicht van de curator in toenemende mate centraal te staan. Een drietal
uitspraken zullen wij hierna kort bespreken.

Rechtbank Den Bosch 14 november 201232

Deze zaak handelde over het geval waarin een werknemer van een gefailleerde
vennootschap door de curatoren primair aansprakelijk werd gesteld als feitelijk
beleidsbepaler en (meer) subsidiair wegens het plegen van een onrechtmatige
daad jegens de gezamenlijke schuldeisers van de gefailleerde vennootschap. De
rechtbank merkt over de door curatoren ingestelde Peeters/Gatzen-vordering
onder meer op dat curatoren deze vordering niet specifiek toelichten, maar
slechts verwijzen naar de verwijten die zij de werknemer maken in de
verhouding tot zijn werkgever. Een toelichting was volgens de rechtbank op

31. HR 21 december 2001, ECLI:NL:HR:2001:AD2694, NJ 2005/95 (Lunderstädt/De Kok I).
32. Rb Den Bosch 14 november 2012, ECLI:NL:RBSHE:2012:BY3006, JOR 2013/39 m.nt.

P.D. Olden (Curatoren Easy Life/X).
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zijn plaats geweest, nu de vraag rijst naar welke norm het gedrag van de
werknemer zou moeten worden beoordeeld. De rechtbank oordeelt ten slotte dat
het op de weg van de curatoren had gelegen specifiek uiteen te zetten op grond
waarvan zij menen dat zij bevoegd zijn een dergelijke vordering in te stellen,
waarbij de rechtbank opmerkt dat curatoren niet toegelicht hebben of zij voor
alle crediteuren opkomen. De rechtbank komt tot het oordeel dat onder deze
omstandigheden aan de curatoren die bevoegdheid niet toekomt en dat de
Peeters/Gatzen-vordering moet worden afgewezen.

Hof Den Bosch 9 september 201433

In deze zaak hield de curator van een vastgoedonderneming twee notarissen
aansprakelijk voor de schade die de schuldeisers van deze vastgoedonder-
neming hadden geleden. De notarissen zouden betrokken zijn geweest bij de
bedrijfsvoering van de vastgoedonderneming, die onder meer bestond uit het
aanbieden van een beleggingsproduct, evenwel zonder vergunning van de
AFM. Als gevolg van de betrokkenheid van de notarissen zouden de schuld-
eisers van de vastgoedonderneming zijn benadeeld. Het hof stelt dat het bij de
vraag of de curator tot het instellen van de door hem ingestelde vordering
bevoegd is, in de eerste plaats aankomt op de vraag of aan de stellingen die hij
aan die vordering ten grondslag heeft gelegd, de conclusie kan worden
verbonden dat de vordering is te kwalificeren als een Peeters/Gatzen-vordering.
Aan de enkele stelling van de curator dat hij een dergelijke vordering instelt,
kan die kwalificatie volgens het hof niet worden ontleend. De curator maakte
ter onderbouwing van zijn vermeende Peeters/Gatzen-vordering een vergelij-
king met de hiervoor besproken THB-arresten en stelde dat de notarissen in de
positie verkeerden dat zij de gestelde benadeling konden voorkomen, maar in
plaats daarvan hun medewerking hadden verleend. Het hof oordeelde echter
(terecht) dat in de THB-arresten sprake was van uitzonderlijke omstandigheden.
Het lag, aldus het hof, op de weg van de curator om dergelijke (uitzonderlijke)
omstandigheden te stellen. Dat was volgens het hof niet (of onvoldoende)
gebeurd. Het hof sluit af met de overweging dat, indien een curator een Peeters/
Gatzen-vordering tegen een derde instelt, hij voldoende feiten en omstandig-
heden dient te stellen die tot de conclusie leiden dat aan de voorwaarden van
een dergelijke vordering is voldaan.

33. Hof Den Bosch 9 september 2014, ECLI:NL:GHSHE:3534, JOR 2014/343 m.nt. L.J.J.
Kerstens en V.R. Vroom (Dekker q.q./Notarissen A en B).
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Rechtbank Limburg 4 februari 201534

De rechtbank diende te oordelen over een geval waarin curatoren van een
gefailleerd concern een vordering instelden tegen (onder meer) een voormalig
bestuurder die volgens de curatoren na zijn aftreden als bestuurder nog wel
kwalificeerde als feitelijk beleidsbepaler. Als onderdeel van een omvangrijk
petitum vorderden de curatoren onder meer veroordeling op grond van artikel
6:162 BW wegens benadeling van de gezamenlijke schuldeisers. In een
tussenvonnis oordeelde de rechtbank dat de curatoren dienden te verduidelijken
welk handelen en nalaten van de voormalige bestuurder onrechtmatig was en in
hoeverre daardoor schade is veroorzaakt. Ook in tweede instantie verzuimden
de curatoren echter voldoende concrete stellingen in te nemen. De rechtbank
komt dan ook tot het oordeel dat onvoldoende concreet is onderbouwd dat de
gedaagde als derde in de zin van de Peeters/Gatzen-vordering is aan te merken
en hij een op hem rustende norm heeft geschonden dan wel heeft gehandeld in
strijd met hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt (r.o. 2.16). De
vordering wordt dan ook logischerwijs afgewezen.

Hof Arnhem-Leeuwarden 16 juni 201535

In deze zaak sprak de curator de (indirect) bestuurder van de gefailleerde onder
meer aan op grond van onrechtmatige daad (Beklamel). Volgens de curator was
de bestuurder verplichtingen namens de gefailleerde aangegaan terwijl hij wist
of moest begrijpen dat de gefailleerde niet aan deze verplichtingen zou kunnen
voldoen en geen verhaal zou bieden. In eerste aanleg werd de vordering van de
curator afgewezen. Daartegen is de curator in hoger beroep gegaan. Het hof
bekrachtigt het vonnis in eerste aanleg. Ten aanzien van de Peeters/Gatzen-
vordering overweegt het hof dat de curator onvoldoende heeft aangevoerd om
deze vordering te doen slagen. Zo is niet gesteld dat de curator haar vordering
instelde ten behoeve van de gezamenlijkheid van de schuldeisers en heeft zij
met name niet toegelicht dat en op welke wijze het gestelde onrechtmatig
handelen van de bestuurder zou hebben geleid tot verhaalsbenadeling van de
gezamenlijke schuldeisers (vgl. r.o. 4.8).

Deze (beknopte) selectie aan recente uitspraken bevestigt onze stelling dat
curatoren bij het instellen van een Peeters/Gatzen-vordering zorgvuldig te werk
dienen te gaan en hun Peeters/Gatzen-vordering, net als andere vorderingen,
voldoende dienen te onderbouwen. Het hanteren van de spreekwoordelijke
botte bijl wordt door rechters afgestraft.

34. Rb Limburg 4 februari 2015, ECLI:NL:RBLIM:2015:952.
35. Hof Arnhem-Leeuwarden 16 juni 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:4357 (Janssen q.q./X).

Vgl. tevens Rb Rotterdam 17 juni 2015, ECLI:NL:RBROT:2015:4517.
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6. Schikken van een Peeters/Gatzen-vordering

6.1 Zijn individuele schuldeisers gebonden aan een door de curator
getroffen schikking?

Een curator die een Peeters/Gatzen-vordering instelt, treedt slechts “ten
behoeve van” en niet “namens” de gezamenlijke schuldeisers op. De Hoge
Raad heeft immers bepaald dat individuele crediteuren de aan hen toekomende
vorderingen niet verliezen en deze zelf in rechte geldend kunnen (blijven)
maken.36 De belangrijkste reden hiervoor is volgens de Hoge Raad dat, gelet op
artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM, rechten van de crediteuren
alleen kunnen worden beperkt als er daarvoor een wettelijk grondslag is. Voor
de Peeters/Gatzen-vordering ontbreekt deze wettelijke grondslag juist.

Als gevolg van dit hiervoor al genoemde hybride karakter van de Peeters/
Gatzen-vordering, komt de interessante vraag op of afzonderlijke schuldeisers
kunnen worden gebonden aan een door de curator getroffen schikking van de
Peeters/Gatzen-vordering. In de literatuur wordt hierover verschillend gedacht,
maar een meerderheid van de auteurs lijkt een dergelijke gebondenheid uit te
sluiten.37 Enkele auteurs achten een dergelijke uitkomst (geen gebondenheid)
vanuit praktisch oogpunt onwenselijk,38 en er is ook wel gesteld dat de
crediteuren zonder meer aan een dergelijke schikking zijn gebonden.39

Wij zijn, met de meerderheid van de hiervoor genoemde auteurs, van mening
dat individuele schuldeisers niet kunnen worden gebonden aan een door de
curator getroffen schikking wanneer zij daar geen partij bij zijn. Belangrijke

36. HR 21 december 2001, ECLI:NL:HR:2001:AD2684, NJ 2005/95 (Lunderstädt/De Kok I) en
HR 21 december 2001, ECLI:NL:HR:2001:AD4499, NJ 2005/96 m.nt. S.C.J.J. Kortmann
(SOBI/Hurks II).

37. Vgl. onder meer de noot van J.B.Wezeman onder HR 21 december 2001, ECLI:NL:HR:AD2684,
Ondernemingsrecht 2002/19; R.D. Vriesendorp, annotatie bij Lunderstädt/De Kok c.s., AA 2002,
p. 824; S.C.M. van Thiel, De individuele schuldeiser en de Peeters q.q./Gatzen-vordering,
wachten op de curator?, V&O 2006/12, p. 222; M. Jongkind en M. Boender-Lamers, Schikken
met de curator in bestuurdersaansprakelijkheidszaken, Advocatenblad 2015/6, p. 19.

38. F.M.J. Verstijlen, De onrechtmatige-daadsvordering wegens de benadeling van schuldeisers
van een failliete schuldenaar: één voor allen of ieder voor zich?, Ondernemingsrecht 2001/
85. Verstijlen komt kort daarna echter op zijn standpunt terug. Vgl. F.M.J. Verstijlen, De
onrechtmatige-daadsvordering wegens de benadeling van schuldeisers binnen faillissement:
één voor allen én ieder voor zich, WPNR 2002, 6502.

39. W.J.M. van Andel, ‘De betrekkelijke continuïteit van het contract binnen faillissement’ in:
W.J.M. van Andel en F.M.J. Verstijlen (red.), Materieel faillissementsrecht: de Peeters/
Gatzen-vordering en de overeenkomst binnen faillissement, Deventer: Kluwer 2006, p. 72;
Van Andel is zonder verdere onderbouwing van mening dat de crediteuren aan een
dergelijke schikking gebonden zijn.
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steun daarvoor kan worden gevonden in het hiervoor reeds uitvoerig beschre-
ven arrest Lunderstädt/De Kok. Naast de in paragraaf III reeds besproken feiten,
is het volgende relevant.

Lunderstädt had een vordering op HYS die was vastgesteld in een in kracht van
gewijsde gegaan vonnis. Kort na het wijzen van dit vonnis, vroeg HYS haar
eigen faillissement aan. Lunderstädt diende vervolgens zijn vordering ter
verificatie in. Daarnaast vorderde Lunderstädt schadevergoeding van De Kok
c.s., daartoe stellende dat de verhaalsmogelijkheden voor zijn vordering op
HYS wezenlijk zijn verminderd door hun onrechtmatige gedragingen. Lun-
derstädt vorderde in eerste aanleg vergoeding van al hetgeen HYS hem
krachtens bovenbedoeld vonnis verschuldigd was, nog te vermeerderen met
buitengerechtelijke kosten. In appel verminderde Lunderstädt zijn vordering
‘met de som die hij uit de boedel zal ontvangen’. Hij verzocht het hof voorts de
uitspraak zonodig aan te houden totdat het faillissement van HYS beëindigd
zou zijn.

De curator van HYS was met Lunderstädt van mening dat er sterke aanwij-
zingen waren dat De Kok c.s. crediteuren hadden benadeeld. De curator drong
er vervolgens op aan dat De Kok c.s. in onderhandeling traden met de negen
voornaamste door hen benadeelde schuldeisers, onder wie Lunderstädt. Nadat
De Kok c.s. rechtstreeks met zeven van deze crediteuren, onder wie niet
Lunderstädt, voor ongeveer 70% van hun claims een finale minnelijke regeling
waren overeengekomen, heeft de curator ook zelf in juli 1997 een vaststel-
lingsovereenkomst met De Kok c.s. gesloten. Op grond van deze laatste
schikking, die zonder instemming van Lunderstädt tot stand kwam, diende
een bedrag te worden voldaan ter zake van (na aftrek van de boedelkosten,
ongeveer 70% van) de vorderingen van Lunderstädt en een andere crediteur. De
curator heeft daartegenover definitief afgezien van verdere acties tegen De Kok
c.s.

Het is (mede) tegen deze achtergrond dat de Hoge Raad is gekomen tot zijn
oordeel dat individuele crediteuren de aan hen toekomende vorderingen niet
verliezen en deze zelf in rechte geldend kunnen (blijven) maken. Hoewel de
Hoge Raad dit niet met zoveel woorden zegt, ligt naar onze mening in deze
uitspraak besloten dat individuele schuldeisers (dus) niet gebonden zijn aan
schikkingen door de curator aangegaan. Dit is in lijn met het standpunt van A-G
Huydecoper in zijn conclusie voorafgaand aan het arrest. Huydecoper wijst op
het praktische bezwaar dat schikken met de curator minder aantrekkelijk wordt
als derden er rekening mee moeten houden dat individuele schuldeisers alsnog
zelfstandig claims kunnen geldend maken. Hij benadrukt echter dat de wet

117

Wie de botte bijl hanteert komt de man met de hamer tegen



simpelweg geen grondslag biedt om individuele schuldeisers de zeggenschap
over hun vordering geheel te ontnemen. Daar komt nog bij, aldus Huydecoper,
dat schuldeisers in het kader van een faillissement niet hun volledige vorde-
ringen voldaan kunnen krijgen, onder meer omdat met na het faillissement
vervallende rente geen rekening wordt gehouden. Het binden van individuele
schuldeisers aan een schikking door de curator zou betekenen dat hen een
rechtens geldige (rente)aanspraak wordt ontnomen.

Verdere steun voor ons standpunt in dit kader kan worden gevonden het arrest
Dekker/Lutèce.40 In dit arrest diende de Hoge Raad te oordelen over de vraag
of een curator bevoegd is zijn Peeters/Gatzen-vordering aan een derde te
cederen. De Hoge Raad oordeelde dat de opbrengst van de Peeters/Gatzen-
vordering weliswaar in de boedel valt, maar de (rechts)vordering als zodanig
niet. Daarom, aldus de Hoge Raad, brengt de wettelijke opdracht aan de curator
tot beheer en vereffening van de failliete boedel mee dat hij ten behoeve van de
gezamenlijke schuldeisers deze vordering kan innen en dus ook de voldoening
daarvan in rechte kan vorderen. Aangezien, aldus nog steeds de Hoge Raad, de
vordering zelf niet in de boedel valt, omvat deze bevoegdheid tot inning niet de
bevoegdheid over de vordering zelf te beschikken door haar aan een derde over
te dragen. Uit de gecursiveerde woorden menen wij te mogen afleiden dat de
curator (dus) ook niet de bevoegdheid heeft om een deel van de vordering in het
kader van een schikking prijs te geven, althans niet in zoverre dat hij
individuele schuldeisers daaraan tegen hun zin bindt.

In dit verband speelt ook nog een rol dat bij een schikking niet in rechte komt
vast te staan dat de curator daadwerkelijk een Peeters/Gatzen-vordering tot zijn
beschikking had. De curator en de aangesproken derde kunnen onderling
overeenkomen dat de schikking ook de Peeters/Gatzen-vordering omvat,
maar dat betekent niet dat ook objectief aan alle geldende vereisten voor
deze vordering is voldaan. Zo is heel wel mogelijk dat in rechte bijvoorbeeld
zou zijn gebleken dat de benadeling slechts een deel van de schuldeisers betrof.
Het lijkt ons bepaald onwenselijk dat een curator en een derde het standpunt
kunnen innemen dat sprake is van een Peeters/Gatzen-vordering, vervolgens
een schikking treffen ten aanzien van deze (pretense) vordering en ten slotte de
individuele schuldeisers aan die schikking kunnen binden.

Gelet op het bovenstaande gaan wij er vanuit dat de Hoge Raad, indien die
vraag aan hem wordt voorgelegd, zal oordelen dat individuele schuldeisers niet
gebonden zijn aan een door de curator getroffen schikking van een Peeters/

40. HR 24 april 2009, ECLI:NL:HR:2009:BF3917, JOR 2010/22 m.nt. N.E.D. Faber (Dekker/
Lutèce).
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Gatzen-vordering.41 Een andere uitkomst lijkt ons niet goed voorstelbaar en
onwenselijk.

Een relevante vraag is overigens nog wel hoe moet worden omgegaan met
boedelkosten. In Lunderstädt/De Kok casus ontving Lunderstädt, na aftrek van
boedelkosten, een uitkering van 70% van zijn vordering via de boedel. Het feit
dat boedelkosten in mindering waren gebracht, impliceert dat door De Kok c.s.
een groter bedrag was afgedragen aan de curator. Indien Lunderstädt nog een
individuele aanspraak zou behouden voor de volle resterende 30% (en rente),
zou dat betekenen dat De Kok c.s. per saldo meer zouden moeten voldoen dan
het uitstaande bedrag van de vordering en derhalve meer dan de geleden
schade. Dat lijkt ons ook geen gewenste uitkomst.

6.2 Mogelijke oplossingen

Hoewel ons dogmatisch juist voorkomt dat een individuele schuldeiser niet
gebonden is aan een door de curator getroffen schikking van een Peeters/
Gatzen-vordering, leidt dit in de praktijk tot complicaties. Immers, partijen die
door een curator worden aangesproken, krijgen na een schikking met de curator
mogelijk nog te maken met aanspraken van individuele schuldeisers. Hoe
kunnen zij zich hiertegen wapenen? Die mogelijkheden lijken in de praktijk
beperkt.

Vooropgesteld geldt dat de aangesproken derde aan een schikking met de
curator de voorwaarde kan verbinden dat (bepaalde) individuele schuldeisers
expliciet akkoord gaan met de schikking en finale kwijting aan hem verlenen.
Bij een dergelijke afspraak zijn de curator en de derde uiteraard afhankelijk van
de medewerking van deze schuldeisers. Het al dan niet slagen van de schik-
kingspoging hangt daarvan af.

Een theoretisch alternatief is om een uitkering van het schikkingsbedrag door
de curator aan de individuele schuldeisers slechts te laten plaatsvinden onder de
voorwaarde dat deze schuldeisers afstand doen van eventuele (rest)claims die
zij (pretenderen te) hebben op de aangesproken derde. De Faillissementswet
biedt de curator echter geen mogelijkheden om aan een uitkering bepaalde
voorwaarden te verbinden. In de hiervoor besproken rechtspraak met betrek-

41. In gelijke zin S.C.J.J. Kortmann in zijn noot bij HR 21 december 2001,
ECLI:NL:HR:2001:AD4499, NJ 2005/96 (SOBI/Hurks II). Vgl. tevens P. van Schilfgaarde
in zijn noot onder HR 14 januari 1983, ECLI:NL:HR:1983:AG4521 NJ 1983, 597 (Peeters
q.q./Gatzen).
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king tot de Peeters/Gatzen-vordering vinden wij daarvoor evenmin aankno-
pingspunten. Daarmee lijkt deze optie in de praktijk niet haalbaar te zijn.

Een andere optie zou kunnen zijn om een akkoord aan te bieden (art. 138 e.v.
Fw). Een akkoord kan specifieke voorwaarden bevatten. Naar onze mening valt
te beargumenteren dat een voorwaarde zou kunnen zijn dat schuldeisers afstand
doen van aanspraken op derde partijen, zoals bestuurders of andere bij de
vennootschap betrokken personen.42 Het aanbieden van een akkoord is
vanzelfsprekend niet in alle gevallen haalbaar en zal in de praktijk dan ook
geen standaardoplossing vormen voor de in deze paragraaf gesignaleerde
problematiek.

Jongkind en Boender-Lamers opperen om een minnelijke regeling aan te gaan
onder de opschortende voorwaarde dat zich de eerste vijf jaar nadat de curator
openbaar heeft gemaakt dat hij een derde aansprakelijk heeft gesteld, geen
individuele schuldeisers bij deze derde melden. Achterliggende gedachte
daarbij is dat de vorderingen van de individuele schuldeisers na het verstrijken
van de termijn van vijf jaar ex art. 3:310 lid 1 BW verjaard zullen zijn. De vraag
is of dit in de praktijk een aantrekkelijke optie is. In de eerste plaats betekent dit
dat een lange periode moet worden gewacht alvorens het faillissement kan
worden afgewikkeld en een uitkering aan schuldeisers kan plaatsvinden
(aannemende dat in die lange periode inderdaad geen individuele aanspraken
opkomen – hetgeen een onzekere factor is). In de tweede plaats is de periode
van vijf jaar arbitrair, omdat niet in alle gevallen even duidelijk is wanneer
verjaringstermijnen zijn gaan lopen (zie hierna).

7. Verjaring

7.1 Inleiding

Een volgende interessante kwestie is wanneer de verjaringstermijn voor de
Peeters/Gatzen-vordering aanvangt. In algemene zin kent de Nederlandse wet
voor het onderhavige type vordering twee verjaringstermijnen; de relatieve en
de absolute verjaringstermijn.

De relatieve verjaringstermijn bedraagt vijf jaar. Deze verjaringstermijn vangt
aan op de dag volgend op de dag waarop de benadeelde bekend is geworden

42. Vgl. in dit verband R.M Hermans en R.D. Vriesendorp, ‘Het dwangakkoord in het insolventie-
recht: vrijheid in gebondenheid?’, TvI 2014/10. De vraag is echter of ook tegenstemmers aan
deze voorwaarde gebonden kunnen worden. Vgl. in dat kader A.D.W. Soedira, Het Akkoord,
Deventer: Kluwer 2011, p. 93 e.v.
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met zowel (a) de schade als (b) de daarvoor aansprakelijke persoon (artikel
3:310 BW). De absolute verjaringstermijn bedraagt 20 jaar. Deze verjarings-
termijn begint te lopen vanaf de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt
(artikel 3:310 BW). Voor deze verjaringstermijn is het derhalve niet relevant of
de benadeelde wist dat hij iemand voor de geleden schade had kunnen
aanspreken. De verjaringstermijn (zowel de relatieve als de absolute) wordt
afgebroken door stuiting. De dag nadat stuiting plaatsvond, vangt een nieuwe
verjaringstermijn aan.

7.2 Aanvang verjaring

De aanvangstermijn van de verjaring is voor de Peeters/Gatzen-vordering
onduidelijk. Gaat men uit van de hoofdregel van artikel 3:310 lid 1 BW dan
zou moeten worden gekeken naar de positie van elke individuele schuldeiser.
Dat is erg onpraktisch, zo niet ondoenlijk. Het lijkt aannemelijker om aan te
knopen bij een ander (meer eenduidig) moment. Dat sluit ook aan bij het
oordeel van de Hoge Raad in de THB-arresten dat bij een Peeters/Gatzen-
vordering geen plaats is voor een onderzoek omtrent de individuele positie van
elk der betrokken schuldeisers.

De vraag is dan uiteraard welk moment dit zou moeten zijn. In de bestaande
literatuur en jurisprudentie hebben wij niets gevonden over de verjaring van een
Peeters/Gatzen-vordering, noch over de daarmee verbonden aspecten van de
aanvang van de verjaringstermijn en stuiting daarvan.

Een mogelijkheid zou kunnen zijn om aan te sluiten bij de verjaringsregels die
gelden bij de actio Pauliana. Voor de actio Pauliana buiten faillissement
(art. 3:45 BW) geldt dat de verjaring start vanaf het moment dat een individuele
schuldeiser de benadeling ontdekt (art. 3:52 lid 1 sub c BW). In geval van de
faillissementspauliana (art. 42 en 47 Fw) is art. 3:52 lid 1 sub c BW eveneens
van toepassing, maar dan op de positie van de curator. Laatstgenoemde kan
vanzelfsprekend pas op zijn vroegst vanaf de dag van zijn benoeming bekend
raken met de benadeling.43 Dat betekent dat in veel gevallen de verjarings-
termijnen van individuele schuldeisers eerder zullen aanvangen dan de verja-
ringstermijn van de curator.44 Dat staat er echter niet aan in de weg dat na
faillissement een nieuwe verjaringstermijn kan gaan lopen voor (in theorie)
dezelfde benadelende rechtshandeling. Een soortgelijke benadering zou ook

43. Vgl. in die zin bijvoorbeeld Rb Den Haag 15 februari 2012, ECLI:NL:RBDHA:BV9142,
JOR 2012/372 m.nt. I. Spinath, r.o. 4.1. e.v. (Van der Weide q.q./Stichting A-weg).

44. Het feit dat individuele schuldeisers in faillissement geen beroep meer kunnen doen op
artikel 3:45 BW laten wij buiten beschouwing.

121

Wie de botte bijl hanteert komt de man met de hamer tegen



kunnen worden toegepast voor de Peeters/Gatzen-vordering, in die zin dat de
verjaringstermijn pas ingaat op het moment dat de curator bekend raakt met de
benadeling van de gezamenlijke schuldeisers door een derde. Vóór deze uitleg
spreekt dat het praktisch is en dat de Peeters/Gatzen-vordering nou eenmaal
vaak wordt ingezet in gevallen die op zijn minst enige gelijkenis vertonen met
Pauliana-achtige situaties. Een bezwaar is dat deze uitleg geen basis heeft in de
wet. Dat laatste geldt echter nu eenmaal ook voor de Peeters/Gatzen-vordering
als zodanig en zou dan ook niet doorslaggevend hoeven zijn.

Een andere uitkomst zou evenwel mogelijk zijn indien een parallel wordt
getrokken met regresvorderingen. Daarbij valt onder meer te denken aan de
regresvordering van een verzekeraar krachtens subrogatie nadat deze een
uitkering heeft gedaan aan een benadeelde. Op regresvorderingen is artikel
3:310 BW in beginsel eveneens van toepassing. Artikel 6:145 BW bepaalt
vervolgens echter dat de overgang van een vordering (waaronder ook te
verstaan regres), de verweermiddelen van de schuldenaar onverlet laat. De
gedachte achter dit artikel is dat een aangesproken partij niet in een slechtere
positie mag komen te verkeren dan waarin hij zou hebben verkeerd indien hij
door de benadeelde zelf zou zijn aangesproken (deze theorie wordt ook wel
aangeduid als het civiel plafond). Dit impliceert dat het niet mogelijk zou zijn
dat er twee aparte (mogelijk in elkaars verlengde) verjaringstermijnen lopen.
Mochten er wel twee aparte verjaringstermijnen gaan lopen, dan kan een
aangesprokene immers geconfronteerd worden met een regresgerechtigde
wiens vordering nog niet is verjaard, terwijl de vordering van de direct
benadeelde al wel is verjaard. Smeehuijzen bespreekt in zijn proefschrift een
arrest van de Hoge Raad, waarin (kort gezegd) geoordeeld is dat het moment
waarop de direct benadeelde de voor de aanvang van de verjaringstermijn
vereiste kennis heeft, doorslaggevend is.45 Voor deze uitleg lijkt op het eerste
gezicht ook wel wat te zeggen, ware het niet dat de Hoge Raad ten aanzien van
de Peeters/Gatzen-vordering (de ratio van) art. 6:145 BW nu juist lijkt te
hebben losgelaten (vgl. de hiervoor besproken THB-arresten).

45. J.L. Smeehuijzen, De bevrijdende verjaring, Deventer: Kluwer 2008, p. 238 e.v., onder
verwijzing naar HR 1 april 2005, ECLI:NL:HR:2005:AS6006, NJ 2006/377 (Sint Lucas
Andreas/ZAO), bevestigd in HR 26 januari 2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ4566, NJ 2007/77
(UWV/Van der Linden). In dit kader merken wij wel op dat het gezien het nadien gewezen
ASR/Achmea arrest (HR 6 april 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU3784, JOR 2014/172 m.nt.
N.E.D. Faber en N.S.G.J. Vermunt) de vraag is of de vóór dit arrest daterende lijn in de
literatuur over verjaring van regresvorderingen, nog geldend is. Deze vraag valt echter
buiten het bestek van deze bijdrage.
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Wij neigen er kortom naar om aan te nemen dat de verjaringstermijn ingaat op
het moment dat de curator bekend is geworden met de schade en de daarvoor
aansprakelijke derde.

7.3 Stuiting

De onduidelijkheid over de aanvangstermijn van de verjaring heeft vanzelf-
sprekend ook zijn weerslag op de vraag wanneer er gestuit dient te worden en
wie die stuitingshandeling dient te verrichten. In de praktijk zal het doorgaans
de curator zijn die, ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers, de verjaring
zal stuiten middels een stuitingsbrief. Daarnaast kunnen individuele schuldei-
sers dit uiteraard ook zelf doen (zij verliezen immers niet hun individuele
aanspraak).

Een interessante vraag in dit verband is of een stuitingshandeling door de
curator met zich brengt dat individuele schuldeisers hiervan meeprofiteren of
dat zij ook zelfstandig een stuitingshandeling moeten verrichten. Dat zou
bijvoorbeeld relevant kunnen zijn indien de curator de Peeters/Gatzen-vorde-
ring uiteindelijk niet doorzet of indien hij een schikking treft en individuele
schuldeisers vervolgens het restant willen verhalen op de aangesproken derde.
Over deze vraag bestaat voor zover ons bekend nog geen uitsluitsel.

Naar onze mening zal het antwoord op deze vraag mede afhangen van de
bewoordingen die de curator gebruikt in zijn stuitingsbrief. Indien de stuitings-
brief slechts in zeer algemene bewoordingen is opgesteld, geldt die stuiting naar
onze mening niet ten aanzien van individuele vorderingen van de gezamenlijke
schuldeisers. Indien een curator echter met zoveel woorden in zijn stuitingsbrief
stelt dat deze stuiting mede betrekking heeft op de verhaalspositie van de
gezamenlijke schuldeisers afzonderlijk, lijkt wel enige ruimte te bestaan voor
het standpunt dat ook de verjaring van de individuele aanspraken is gestuit.46

Immers, indien een curator volgens de Hoge Raad gerechtigd is (een “pakket”

46. Dat de bewoordingen van een stuitingshandeling relevant kunnen zijn, volgt uit Hof
Arnhem-Leeuwarden 26 augustus 2014, ECLI:NL:HR:2014:6668, JOR 2014/316 m.nt.
Barneveld (ING ComFin/Aukema q.q.). In deze zaak had de curator een Peeters/Gatzen-
vordering ingesteld tegen ING ComFin. In hoger beroep beoogde de curator tevens een
vordering namens de boedel van de failliete vennootschappen in te stellen, gebaseerd op een
andere grondslag en een andere norm (wanprestatie dan wel onrechtmatig handelen jegens
de gefailleerde vennootschappen). ING ComFin beriep zich ten aanzien van deze nieuwe
vordering op verjaring. De curator stelde dat hij deze verjaring had gestuit door te verwijzen
naar een (stuitings)brief en zijn stellingen in de procedure in eerste aanleg. Het Hof oordeelt
echter dat in geen van de bewoordingen valt te lezen dat de curator zich zijn recht op
nakoming van deze specifieke schadevergoedingsvordering heeft voorbehouden en bevestigt
dat de vorderingen namens de boedel zijn verjaard.
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aan) vorderingen ten behoeve van schuldeisers te innen en in rechte af te
dwingen, lijkt er weinig aan in de weg te staan om tevens ten behoeve van deze
schuldeisers de verjaring van die vorderingen te stuiten. Wie het meerdere mag,
mag ook het mindere.

In het kader van verjaring kan ook de beperkende werking van de redelijkheid
en billijkheid nog een rol spelen.47 De algemene ratio van de stuitingsregeling
van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek is dat door een stuiting van de
verjaring, de debiteur wordt gewaarschuwd dat hij er, ook na het verstrijken
van de verjaringstermijn, rekening mee moet houden dat hij de beschikking
houdt over zijn gegevens en bewijsmateriaal, opdat hij zich tegen een moge-
lijkerwijs alsnog ingestelde vordering behoorlijk kan verweren.48 Wanneer
deze ratio op de situatie van de Peeters/Gatzen-vordering wordt toegepast, lijkt
er weinig twijfel dat een stuiting door de curator ervoor zorgt dat de
aangesproken derde zijn bewijspositie is gaan verzekeren en zijn vermogens-
positie op nakoming is gaan inrichten. Gezien de samenhang tussen de Peeters/
Gatzen-vordering en de afzonderlijke vorderingen van de individuele crediteu-
ren, zouden de individuele crediteuren kunnen stellen dat genoemde stuiting
mede ten behoeve van hen heeft te gelden, doordat de derde tegelijkertijd met
zijn bewijspositie ten opzichte van de curatoren, ook feitelijk zijn bewijspositie
heeft verzekerd ten opzichte van de individuele crediteuren. Anders gezegd:
gesteld zou kunnen worden dat de redelijkheid en billijkheid zich ertegen
verzetten dat de aangesproken derde zich beroept op verjaring van de afzon-
derlijke vorderingen van de individuele schuldeisers.

Ook hier geldt echter dat deze kwestie nog verre van uitgekristalliseerd is, zodat
op dit punt onzekerheid blijft bestaan.

8. Conclusie

Na (ruim) dertig jaar Peeters/Gatzen-vordering moge duidelijk zijn dat de
curator slechts bevoegd is deze vordering in te stellen indien sprake is van
verhaalsbenadeling van de gezamenlijke schuldeisers. In geval van specifieke
schuldeisersbenadeling is er geen rol voor de curator weggelegd.

Over de vraag voor welke vormen van schuldeisersbenadeling de curator kan
opkomen bestaat echter nog steeds veel discussie. Dat de curator mag opkomen

47. J.L. Smeehuijzen, De bevrijdende verjaring, Deventer: Kluwer 2008, p. 284.
48. Vgl. W.H.M. Reehuis & E.E. Slob, Parlementaire Geschiedenis van het nieuw Burgerlijk

Wetboek. Invoering 3,5, en 6. Boek 3. Vermogensrecht in het algemeen, Kluwer: Deventer
1990, p. 1408; J.L. Smeehuijzen, De bevrijdende verjaring, Deventer: Kluwer 2008, p. 172.
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in geval van vermindering van het actief leidt geen twijfel. Wij hangen de
opvatting aan die erop neerkomt dat een curator ook kan optreden bij een
vermeerdering van het passief indien de gezamenlijkheid der schuldeisers
daardoor is benadeeld in de zin dat voor de schuldeisers als collectief het
uitkeringspercentage is verlaagd.

Uit het voorgaande volgt dat de Peeters/Gatzen-vordering complex is en blijft.
Dat brengt naar onze mening met zich dat curatoren er niet mee kunnen
volstaan deze vordering als “restvordering” aan hun dagvaarding toe te voegen.
Zij zullen bij het instellen van een Peeters/Gatzen-vordering de stelplicht in acht
moeten nemen en dienen te motiveren op grond waarvan zij menen onder de
gegeven omstandigheden bevoegd te zijn tot het instellen van deze specifieke
vordering. Voldoet een curator niet aan deze stelplicht, dan zal een blote
betwisting door de aangesproken derde in beginsel voldoende zijn om de
Peeters/Gatzen-vordering af te wijzen.

De vraag of individuele schuldeisers kunnen worden gebonden aan een door de
curator met een derde getroffen schikking van een Peeters/Gatzen-vordering
dient negatief te worden beantwoord.

Een complex aspect blijft de aanvang van de verjaringstermijn en de stuiting
daarvan. Wij achten verdedigbaar dat de verjaringstermijn van een Peeters/
Gatzen-vordering aanvangt op het moment dat de curator bekend is geworden
met de schade en de daarvoor aansprakelijke derde. Indien de curator de
verjaringstermijn stuit, betekent dat niet dat individuele schuldeisers daar
automatisch van meeprofiteren. Dat zou anders kunnen zijn indien de curator
in zijn stuitingsbrief in expliciete bewoordingen opneemt dat ook de verjaring
van individuele aanspraken wordt gestuit.
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Gebruik de onrechtmatige daad niet als de actio
pauliana uitkomst biedt

MR. B.S.J.M. VAN GANGELEN EN MR. G.H. GISPEN*

De actio pauliana en de onrechtmatige-daadvordering worden vaak naast elkaar
gebruikt om (de gevolgen van) benadeling van schuldeisers te herstellen. Het
komt met enige regelmaat voor dat een curator zonder onderscheid te maken
tegelijkertijd tegen dezelfde wederpartij bij de aangevallen rechtshandeling
zowel de actio pauliana als een vordering uit onrechtmatige daad instelt. Die
aanpak lijkt niet altijd zinvol, omdat een dergelijke onrechtmatige-daadvorde-
ring in de kern niets toevoegt aan de actio pauliana.

De onrechtmatige-daadvordering die strekt tot vergoeding van de schade als
gevolg van verhaalsbenadeling, die is ontstaan door een rechtshandeling tussen
de schuldenaar en een derde, kan vooral een nuttige functie vervullen in die
gevallen waarin de actio pauliana niet kan worden ingesteld op grond van
andere redenen dan de reden dat het bewijs niet geleverd wordt van de
benadeling of de wetenschap daarvan.

Wanneer wij in dit verband en in deze bijdrage spreken over de onrechtmatige-
daadvordering, hebben wij het over de onrechtmatige-daadvordering die ertoe
strekt om de schade als gevolg van dezelfde benadeling te herstellen, welke
benadeling in beginsel kan worden hersteld met het instellen van de actio
pauliana. Deze vordering wordt in faillissement veelal ook aangeduid als de
Peeters-Gatzen-vordering en wij zullen deze onrechtmatige-daadvordering
hierna aanduiden als de PG-vordering. Wij zullen de term PG-vordering ook
gebruiken als het gaat om een vordering van een individuele schuldeiser. Wij
doen dat omdat er tussen een PG-vordering van de curator of van een
individuele schuldeiser geen wezenlijk verschil bestaat, net zo min als er een
wezenlijk verschil bestaat tussen de actio pauliana in faillissement en daar-
buiten.

Het benadelingsbegrip waarover wij spreken, bestaat zowel bij de actio
pauliana als bij de PG-vordering uit de verslechtering van de verhaalsmoge-
lijkheden (door – kort gezegd – vermindering van het voor verhaal beschikbare
actief of toename van het passief dat in het beschikbare actief deelt). Die

* Barbara van Gangelen en Gerhard Gispen zijn advocaat bij Simmons & Simmons LLP te
Amsterdam.
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benadeling dient te worden vastgesteld door een vergelijking van de daadwer-
kelijke situatie met het hypothetische geval dat de paulianeuze (rechts-)
handeling achterwege zou zijn gebleven (de “Gilhuis q.q. hypothese”1). Een
PG-vordering behelst dus de vordering die strekt tot vergoeding van het verlies
dat de schuldeiser lijdt (c.q. de gezamenlijke schuldeisers lijden) doordat zijn
vordering op een niet-kredietwaardige schuldenaar oninbaar is geworden of
blijkt te zijn door een onrechtmatig handelen of nalaten van de dader.

In het arrest Van Dooren/ABN AMRO I2 heeft de Hoge Raad - kort samengevat
– beslist dat, indien een benadelende rechtshandeling niet vernietigbaar is op
grond van art. 42 en 47 Fw slechts bijzondere omstandigheden die rechtshan-
deling onrechtmatig zouden kunnen doen zijn, omdat “[i]n de bedoelde
artikelen liggen immers (…) mede regels besloten ten aanzien van hetgeen in
de periode vóór het faillissement tussen de aanstaande gefailleerde en zijn
schuldeisers geoorloofd is.” Kortom, bij een naderend faillissement van de
schuldenaar rust op hem en zijn wederpartijen de verplichting om geen rechts-
of feitelijke handelingen te plegen die een inbreuk maken op de regels die
gelden tussen de schuldenaar en zijn schuldeisers. Pas als zij die verplichting
schenden, is er sprake van een onrechtmatige daad die een PG-vordering
rechtvaardigt.

Wij zullen in deze bijdrage betogen dat de PG-vordering altijd subsidiair,
althans complementair aan de actio pauliana zou moeten zijn. Allereerst zullen
wij ingaan op het verschil tussen beide acties. Dat verschil komt tot uiting op
minstens twee manieren: (i) er bestaat een inhoudelijk verschil tussen doel en
gevolgen van beide acties; en (ii) de vorderingen vallen in verschillende
vermogens. Vervolgens zullen wij onderbouwen en aan de hand van voorbeel-
den illustreren dat de PG-vordering alleen als aanvulling op, en dus niet in
plaats van de actio pauliana behoort te worden toegelaten in die situaties waarin
op grond van hetzelfde feitencomplex tussen dezelfde partijen sprake is van
dezelfde benadeling.

Inhoudelijk verschil tussen doel van beide acties

Tussen de actio pauliana en de PG-vordering bestaat een inhoudelijk verschil.
De actio pauliana strekt ertoe om het voor verhaal vatbare vermogen van de
schuldenaar te reconstrueren, zodanig dat de schuldeiser c.q. de curator alsnog
verhaal kan nemen op het “gereconstrueerde” vermogen.

1. HR 19 oktober 2001, JOR 2001/269 (Diepstraten/Gilhuis q.q.) m.nt. N.E.D Faber
2. HR 16 juni 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA6234. JOR 2000/201; RvdW 2000, 156, NJ 2000,

578 (Van Dooren q.q./ABN Amro I) m.nt. P. van Schilfgaarde,
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De PG-vordering strekt ertoe om de vermogensschade die de schuldeiser lijdt
als gevolg van de verminderde verhaalsmogelijkheden te vergoeden – recon-
structie van het verhaalsvermogen vindt dan niet plaats.

Het door elkaar gebruiken van de PG-vordering en de actio pauliana kan leiden
tot bevoordeling van de schuldeiser die de PG-vordering instelt ten koste van de
wederpartij bij benadelende rechtshandeling, maar ook ten koste van andere
schuldeisers die door de rechtshandeling benadeeld zijn. Hier komen wij later
op terug.

Gevolgen van een geslaagde actio pauliana

De actio pauliana bestaat binnen en buiten faillissement. Buiten faillissement
kan de benadeelde schuldeiser de actio pauliana instellen tegen de schuldenaar
en diens wederpartij bij de benadelende onverplichte rechtshandeling (artikel
3:45 BW juncto artikelen 3:50 en 3:51 lid 2 BW; hierna de “BW Pauliana”).

Een geslaagde BW Pauliana vernietigt de aangevallen rechtshandeling slechts
ten behoeve van de schuldeiser en die vernietiging werkt niet verder dan nodig
is ter opheffing van de door die schuldeiser ondervonden benadeling (artikel
3:45 lid 4 BW). Betreft de rechtshandeling de overdracht van een goed door de
schuldenaar aan diens wederpartij, dan zal de schuldeiser zich op dat goed ten
laste van die wederpartij kunnen verhalen alsof het goed nog steeds tot het voor
verhaal vatbare vermogen van de schuldenaar behoort. De schuldeiser kan ter
verzekering van het beroep op de BW Pauliana een conservatoir beslag tot
afgifte als bedoeld in artikel 737 Rv (het zogenaamde Paulianabeslag) leggen.

Zodra de vernietiging van de benadelende rechtshandeling in rechte is uitge-
sproken, gaat het Paulianabeslag van rechtswege over in een verhaalsbeslag. De
benadeelde schuldeiser kan in de executieopbrengst in beginsel slechts delen
voorzover hij door de rechtshandeling is benadeeld. De derde-wederpartij is als
geëxecuteerde gerechtigd tot het eventuele surplus dat overblijft na de uitkering
aan de beslaglegger van het bedrag waartoe die gerechtigd is (en na uitkering
aan anderen die in de rangregeling kunnen opkomen).3 Die derde-wederpartij
zal – afhankelijk van wat hij met de schuldenaar heeft afgesproken – mogelijk
een schadevordering kunnen instellen tegen de schuldenaar in verband met de
schade die hij als gevolg van de geslaagde BW Pauliana lijdt.

3. Mr. drs. F.P. Van Koppen, Actio Pauliana en onrechtmatige daadvordering, Deventer,
Kluwer, 1998, par. 7.2.
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Terwijl de BW Pauliana alleen onverplichte rechtshandelingen kan betreffen,
kan de actio pauliana in faillissement (de “Faillissementspauliana”) zowel
verplichte als onverplichte rechtshandelingen betreffen. Alleen de curator kan
gedurende het faillissement van de schuldenaar ten behoeve van de boedel de
Faillissementspauliana instellen tegen de wederpartij(en) bij een door de
schuldenaar voor het faillissement verrichte benadelende rechtshandeling
(artikel 42 e.v. Fw, juncto artikelen 3:49 lid 1, 3:50 en 3:51 lid 2 BW). Bij
een geslaagd beroep op de Faillissementspauliana wordt de rechtshandeling ten
behoeve van de boedel vernietigd. Het gevolg daarvan is dat - indien het gaat
om een overgedragen goed - het goed aan de curator moet worden afgegeven
(“teruggegeven”) zodat de curator het goed ten behoeve van de boedel kan
liquideren. Dit betekent dat de Faillissementspauliana de BW Pauliana uitsluit,
omdat de individuele schuldeiser zich in beginsel niet buiten de boedel om kan
verhalen op vermogensbestanddelen die tot de boedel behoren.4

Voor het gedeelte van de opbrengst van het betreffende goed waardoor de
boedel wordt gebaat (kort gezegd: het positieve verschil tussen de opbrengst
van het goed na liquidatie door de curator en het bedrag waarmee de boedel was
benadeeld) dient dit bedrag als boedelschuld door de curator te worden
afgedragen. Dit is in de kern niets anders dan de verwezenlijking van het recht
van de wederpartij op het “surplus”, zoals hij dat ook heeft bij de verdeling van
de executieopbrengst na een geslaagde BW Pauliana. De door de Faillisse-
mentspauliana “relatief onteigende” wederpartij kan in beginsel - als concurrent
schuldeiser - in de verdeling van de geliquideerde boedel (dus inclusief de
opbrengst van het goed dat als gevolg van de geslaagde Pauliana kon worden
uitgewonnen) opkomen voor het bedrag dat gelijk is aan de waarde van de
tegenprestatie die hij aan de schuldenaar heeft geleverd.

Artikel 51 lid 1 Fw bepaalt dat de teruggave van hetgeen uit het vermogen van
de schuldenaar is gegaan, wordt beheerst door afdeling 2 van titel 4 van Boek 6
BW. Dit betekent dat de regeling van de onverschuldigde betaling van
overeenkomstige toepassing is. Die regeling verdeelt de risico’s ten aanzien
van wat onverschuldigd betaald is afhankelijk van de wetenschap van de

4. Van Koppen meent dat indien de curator de Faillissementspauliana niet instelt, de individuele
schuldeisers dit alsnog zouden kunnen doen; zie Van Koppen, 1998, p. 144 -145. De separatist,
waarvan moet worden aangenomen dat die zich wél buiten de boedel om kan verhalen op een
vermogensbestanddeel dat op paulianeuze wijze aan zijn bijzonder verhaalsrecht is onttrokken,
zou wel geacht moeten worden bevoegd te zijn om de BW pauliana in te stellen. Zie B.S.J.M.
van Gangelen en G.H. Gispen, “De separatist kan de actio pauliana instellen tijdens het
faillissement van de zekerheidsgever” in Bancaire Zekerheid, Serie Onderneming en recht deel
58, Deventer: Kluwer 2010, p. 217 e.v. Anders Hof ’s-Gravenhage, 6 februari 2007, JOR 2007/
103 (Citibank/KPN) met nt. N.E.D. Faber.
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wederpartij. De wederpartij wordt beschermd tegen het risico van het behoud,
gebruik en beheer van wat hij heeft ontvangen gedurende de periode waarin hij
redelijkerwijze geen rekening hoefde te houden met een verplichting tot
teruggave.5 Hij heeft aldus recht op vergoeding van de kosten van de
verkrijging en van de teruggave, tenzij hij bij de verkrijging te kwader trouw
was.6 Indien de wederpartij bij de verkrijging te kwader trouw handelde, is hij
zonder ingebrekestelling in verzuim.7 Deze regeling is ook van toepassing als
het gaat om de ongedaanmaking van prestaties die niet hebben bestaan in het
geven van een goed.8 Als de prestatie niet meer ongedaan gemaakt kan worden,
dient de wederpartij in plaats daarvan, indien dit redelijk is, de waarde van het
ontvangene ten tijde van de ontvangst te vergoeden indien hij door de prestatie
is verrijkt, indien het aan hem is toe te rekenen dat de prestatie is verricht of
indien hij erin had toegestemd om een tegenprestatie te verrichten.9 Het begrip
“kwade trouw” in deze bepalingen betekent dat de wederpartij weet of behoort
te weten dat hij tot teruggave verplicht is.

Een bepaling als die van artikel 51 Fw ontbreekt bij de BW Pauliana. Strikt
genomen ontstaat er als gevolg van de BW Pauliana geen verbintenis tot
teruggave omdat het gevolg van de BW Pauliana niet is dat het onttrokken goed
ter executie aan de schuldeiser of aan de deurwaarder behoeft te worden “terug-
” of afgegeven. De schuldeiser kan door middel van artikel 737 Rv de vordering
op de schuldenaar op het onttrokken goed ten laste van de wederpartij-
verkrijger executeren als ware dat goed van de schuldenaar. In de literatuur
wordt verdedigd dat artikel 51 Fw (althans titel 6.2.4 BW) van overeenkomstige
toepassing is.10 Tegen die opvatting bestaan geen bezwaren. Integendeel; deze
opvatting lijkt consistent met het wettelijke systeem.

De schuldeisers zijn gerechtigd tot de PG-vordering

Het verschil tussen de PG-vordering en de actio pauliana komt voorts tot uiting
wanneer onderzocht wordt wie gerechtigd is tot de PG-vordering. Wanneer een

5. Artikel 6:204 jo. 6:210 BW.
6. Artikel 6:207 jo. 6:210 BW.
7. Artikel 6:205 jo. 6:210 BW.
8. Artikel 6:210 lid 1 BW.
9. Artikel 6:210 lid 2 BW. Het Hof ’s-Gravenhage spreekt in zijn arrest van 1 februari 2005,

JOR 2005/97 van een vordering tot betaling van schadevergoeding, die het als een
“vorderingsrecht met zelfstandige betekenis” duidt. Indien het Hof daarmee een vordering
op grond van afdeling 2 van titel 4 van Boek 6 BW op het oog had, zou die opvatting niet
overeenkomen met het systeem van de wet dat voorziet in aanvullende vergoeding van de
waarde van de onttrokken goederen of vervangende vergoeding indien de goederen niet
teruggegeven kunnen worden.

10. Faber, 2005, p. 358, Van Koppen, 1998 p. 224.
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benadeelde schuldeiser een PG-vordering instelt, is duidelijk dat hij ook de
eigenaar is van die vordering. Dat wordt niet anders wanneer de curator deze
onrechtmatige daadvordering ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers
instelt. Zoals al eerder is gesignaleerd11 en door de Hoge Raad bevestigd,
berust de eigendom van de door de curator ingestelde PG-vordering bij de
gezamenlijke schuldeisers.12 De curator heeft een aan zijn wettelijke taak
ontleende bevoegdheid om deze vordering in rechte in te stellen en te innen en
om de opbrengst aan de door hem te vereffenen faillissementsboedel toe te
voegen.13 Omdat de PG-vordering zelf niet eigendom is van de schuldenaar en
niet in de boedel valt, kan de curator daarover niet beschikken. Dat betekent dat
hij de PG-vordering niet kan vervreemden en er evenmin afstand van kan
doen.14 Wanneer een curator besluit géén PG-vordering in te stellen, betekent
dat niet dat de PG-vordering niet meer bestaat.

De Hoge Raad heeft in het arrest Sobi/Hurks uitdrukkelijk beslist dat de
bevoegdheid van een curator om PG-vordering in een faillissement in te stellen,
niet uitsluit dat individuele schuldeisers tegelijkertijd of nadien ook tegen
diezelfde wederpartij op grond van dezelfde feiten en omstandigheden een PG
vordering instellen.15 De onder meer in die zaak door Hurks bepleite exclusiviteit
van de PG-vordering ten gunste van de curator behoort een voldoende duidelijke
wettelijke grondslag te hebben in verband met het bepaalde in artikel 1 van het 1e
Protocol bij het EVRM. De Hoge Raad geeft in dat arrest wel een duidelijke
aanwijzing dat hij verwacht dat tijdens het faillissement van de schuldenaar de
PG-vordering die wordt ingesteld door de curator voorrang neemt boven die van
de individuele schuldeiser. De gedachte was ongetwijfeld dat als de aangesproken
partij de “PG-schade” aan de curator vergoedt, en de curator die schadevergoe-
ding vervolgens toevoegt aan de boedel, hij niet nogmaals tot betaling van
dezelfde schade aangesproken kan worden door individuele schuldeisers, terwijl
het andersom buitengewoon ingewikkeld en bewerkelijk kan zijn om per
schuldeiser de eigen “PG-schade” te berekenen indien ook de curator ten behoeve
van de gezamenlijke schuldeisers een PG-vordering instelt. Zie in dit verband ook
r.o. 3.4.4.1. van het arrest Dekker/Lutèce.16

11. Zie de noot met verwijzingen van Faber bij HR, 21 december 2001 JOR 2002/38 (Sobi/
Hurks).

12. HR 24 april 2009, NJ 2009, 416 (Dekker q.q./Lutèce).
13. HR 14 januari 1983 NJ 1983, 597 m.nt. BW (Peeters q.q. /Gatzen).
14. Zie F.M.J. Verstijlen, Wie weet het telefoonnummer van de gezamenlijke schuldeisers?’, TvI

2009, 4, p. 103-105.
15. HR 21 december 2001, JOR 2002/38 (Sobi/Hurks) m.nt. N.E.D. Faber en m.nt. S.M.

Bartman.
16. HR 24 april 2009, NJ 2009, 416 (Dekker q.q./Lutèce) en r.o. 3.6 van het arrest HR

16 september 2005, NJ 2006/311 m.nt. PVS (De Bont/Bannenberg).
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In tegenstelling tot de PG-vordering, heeft de actio pauliana geen eigenaar. Het is
immers geen vorderingsrecht; het is een wettelijke bevoegdheid van een schuld-
eiser – en in het faillissement van de schuldenaar: van de curator – om door het
instellen van een actie (een rechtsvordering) het verhaal van zijn vorderingsrecht
mogelijk te maken door middel van een vernietiging van de door de schuldenaar
met een derde verrichte rechtshandeling ten opzichte van de schuldeiser c.q. de
boedel. Deze bevoegdheid heeft in beginsel elke schuldeiser, maar zij kan niet
worden uitgeoefend door iemand die geen schuldeiser is. Een benadeelde
schuldeiser kan wel zijn vordering op de schuldenaar overdragen, waarna de
cessionaris in beginsel bevoegd wordt om de BW Pauliana in te stellen; maar een
schuldeiser kan niet de actio pauliana als zodanig overdragen. De curator is
tijdens het faillissement op grond van de wet (artikel 49 lid 2 Fw) exclusief
bevoegd om de Faillissementspauliana in te stellen. Hij kan alleen al om die reden
zijn bevoegdheid om de Faillissementspauliana (of een daarop gestoelde rechts-
vordering) uit te oefenen, niet overdragen. Slechts als de schuldenaar krachtens
een akkoord de boedel in zijn geheel afstaat aan de schuldeisers (boedelafstand),
gaat die bevoegdheid van de curator over op de vereffenaar (artikel 50 Fw).

Een boedelafstand als bedoeld in artikel 50 Fw zal echter níet tot gevolg kunnen
hebben dat de PG-vordering aan de gezamenlijke schuldeiser ter beschikking
komt, omdat die vordering nu eenmaal niet tot de boedel behoort en evenmin
eigendom is van de schuldenaar. Het ligt niet voor de hand om aan te nemen dat
een vereffenaar in dat geval ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers de
PG-vordering zou kunnen vervolgen of instellen, althans niet zonder nadere
opdracht van die schuldeisers. Een wettelijke basis voor het aannemen van een
dergelijke bevoegdheid – zoals de Hoge Raad die in het Peeters/Gatzen arrest
aannam voor de curator – ontbreekt.

De PG-vordering behoort alleen als aanvulling op de actio pauliana te
worden toegelaten en niet in plaats van de actio pauliana

Het aspect dat de actio pauliana een door de schuldeiser c.q. curator als zodanig
uit te oefenen bevoegdheid is, heeft ook tot gevolg dat, indien de benadeelde
schuldeiser verzuimt om de BW Pauliana in te stellen, de derde tegen wie hij
een PG-vordering instelt aan dat verzuim een verweer kan ontlenen inhoudende
dat hij niet aansprakelijk is voor schade uit onrechtmatige daad indien het
herstel van de verhaalsmogelijkheden had kunnen worden bereikt door het
instellen van de actio pauliana.17

17. In deze zin A-G Langemeijer in zijn conclusie bij het Erba-arrest HR 28 juni 1957, NJ 1957/
514; G.H. Gispen, De Onrechtmatige daadvordering als complement van de actio Pauliana,
in “Vragen rond de faillissementspauliana”, Insolad jaarboek 1998, p. 44.
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Een geslaagde actio pauliana leidt tot de “reconstructie” van de verhaalsmoge-
lijkheden die zich vertaalt in de uitwinning van het onttrokken vermogens-
bestanddeel en tot verdeling daarvan in een (formele) rangregeling.18 Een
formele rangregeling biedt bescherming aan de derde-wederpartij ten laste van
wie wordt uitgewonnen en tevens aan andere benadeelde schuldeiser(s). De
rangregeling levert het bewijs dat, en tot in hoeverre de verhaalsmogelijkheden
van de benadeelde schuldeiser zijn gereconstrueerd en voorts welk bedrag de
schuldeiser uit dat gereconstrueerde verhaalsvermogen heeft ontvangen. Wordt
deze weg niet gevolgd, dan kan dat er toe leiden dat de aangesproken
wederpartij méér moet betalen dan het bedrag van de benadeling en dat andere
benadeelde schuldeisers minder krijgen dan waartoe zij verhaal behoren te
kunnen nemen. Wij illustreren dit aan de hand van enkele voorbeelden.

Stel dat de benadelende transactie bestaat uit de overdracht van een fiets tegen
een te lage prijs; de voor realisatie vatbare waarde van de fiets is € 1000.
Schuldenaar A heeft deze fiets verkocht voor € 400 en in eigendom overge-
dragen aan koper B. De “onderwaarde” bedraagt dus € 600. A gebruikt de
opbrengst van € 400 om daarmee een hoog preferente belastingschuld te
voldoen. Concurrente schuldeiser C heeft € 400 te vorderen van A; concurrente
schuldeiser D heeft € 800 te vorderen. B en C zijn met het bestaan van
schuldeiser D en diens vordering niet bekend.

C verneemt van de benadelende verkoop en overdracht van de fiets; hij stelt
géén actio pauliana in tegen B, maar wel een PG-vordering. C stelt dat hij tot
een bedrag van € 400 is benadeeld en dat hij tot dat bedrag schade heeft
geleden. B zal de hoogte van de gestelde schade - onwetend van de vordering
van D - niet (kunnen) betwisten. De vordering van C op B wordt toegewezen en
B betaalt deze schadevergoeding van € 400 aan C.

Kort daarop ontdekt D de benadelende transactie en hij vernietigt de verkoop en
overdracht van de fiets te zijnen behoeve en legt paulianabeslag op de fiets. D
zal met succes kunnen betogen dat hij door de verkoop en overdracht van de
fiets is benadeeld doordat zijn verhaalsmogelijkheden zijn verminderd. B
verweert zich en stelt dat hij al € 400 schadevergoeding heeft betaald aan C,
en dat hij niet méér hoeft te betalen dan het bedrag van de “onderwaarde” van
€ 600, verminderd met de schadevergoeding van € 400 die hij aan C heeft
betaald. Dat verweer zal hem niet baten, omdat de BW pauliana er toe strekt om
het verhaalsvermogen waarop D zijn vordering kan verhalen, te reconstrueren.
De omstandigheid dat B aan C schadevergoeding heeft betaald, betekent niet
dat het verhaalsvermogen ten behoeve van D is gereconstrueerd zodanig dat D

18. Artikel 480 e.v. Rv.
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verhaal kan nemen alsof de overdracht van de fiets niet had plaatsgevonden.
Het door D op de fiets gelegde paulianabeslag wordt met een toewijzend vonnis
in een executoriaal verhaalsbeslag omgezet.

D laat de fiets vervolgens executoriaal verkopen en deze brengt € 1000 op. D
komt in de rangregeling op met zijn vordering van € 800. Omdat D niet op méér
aanspraak kan maken dan het bedrag van de daadwerkelijke benadeling,
beperkt hij zijn aanspraak tot dat bedrag, in dit geval de “onderwaarde” van
€ 600. B maakt in de rangregeling bezwaar tegen de uitdeling van € 600 aan D
met het argument dat de werkelijke benadeling van D moet worden berekend
aan de hand van de Gilhuis q.q. hypothese en dat in die hypothese (i) de fiets
niet aan B zou zijn verkocht en overgedragen en dat (ii) C met zijn vordering
ook in de rangregeling zou zijn opgekomen. Het is minst genomen twijfelachtig
of de Gilhuis q.q.-hypothese ook een “wat zouden de andere schuldeisers
hebben gedaan”-hypothese omvat, zodat dit verweer niet op voorhand kansrijk
is.

Maar zelfs als het verweer van B, dat ook moet worden gekeken naar wat
andere schuldeisers zouden hebben gekregen als zij in de rangregeling zouden
zijn opgekomen slaagt, dan ontkomt B er in dit voorbeeld niet aan dat hij méér
kwijt is dan het bedrag van de benadeling (de “onderwaarde” van € 600). Want,
ook redenerend vanuit die hypothese kan D aantonen dat indien ook C met zijn
vordering in de rangregeling zou zijn opgekomen, D en C samen 1200 te
vorderen zouden hebben gehad en er € 600 tussen hen verdeeld zou zijn. C en D
zouden dan elk 50% op hun respectievelijke vorderingen hebben ontvangen.
Kortom, ook indien de rechter dit verweer van B honoreert, dan nog zou hij
50% van € 800 in de rangregeling aan D toekennen, en het surplus uitkeren aan
B. Per saldo heeft B dan betaald: € 400 voor de fiets (de aan A betaalde
koopsom), 400 aan C (de PG schadevergoeding) en € 400 aan D (50% van
€ 800), totaal € 1.200. De uitkomst is dat B 200 euro méér betaalt dan het
bedrag van de benadeling als gevolg van de paulianeuze transactie.

Net als in dit voorbeeld schuldeiser D heeft gedaan, kan de curator in het
faillissement van A stellen dat een PG-vordering van een of meer schuldeisers
niet in de weg staat aan de Faillissementspauliana, omdat de aan C betaalde
schadevergoeding niet heeft geleid tot de reconstructie van het voor verhaal
vatbare vermogen (de boedel), zodat de benadeling van de gezamenlijke
schuldeisers niet ongedaan is gemaakt. Een betaling ten titel van schadever-
goeding ter voldoening van een PG-vordering is geen omstandigheid die aan
een vordering ex artikel 42 - 47 Fw jo 51 Fw in de weg staat.

135

Gebruik de onrechtmatige daad niet als de actio pauliana uitkomst biedt



Indien zowel C als D beide vóór de executoriale verkoop door D paulianabeslag
op de fiets hebben gelegd, dan kunnen zij beide in de rangregeling opkomen,
waarin voor hen beiden in totaal maximaal € 600 beschikbaar is omdat immers
de benadeling als gevolg van de paulianeuze transactie niet verder gaat dan de
“onderwaarde” van € 600. Indien C na een executoriale verkoop door D beslag
legt, kan hij niet in de rangregeling opkomen en zal € 600 worden uitgedeeld op
de vordering van D. C kan dan niet alsnog beslag leggen op het aan B uit te
keren surplus. B kan zich daartegen immers met succes verweren door aan te
tonen dat op de in de wet voorziene wijze de benadeling door de paulianeuze
transactie is opgeheven (namelijk door de uitkering van € 600 aan D), en dat er
geen grond bestaat om B bevoegd te achten om te delen in de executieopbrengst
van de fiets tot méér dan het bedrag van de benadeling.

De voorgaande voorbeelden illustreren dat als de benadeelde schuldeiser niet
eerst de actio pauliana instelt, maar alleen een PG-vordering, de wederpartij van
een benadelende rechtshandeling blootgesteld wordt aan het risico dat hij meer
moet betalen dan het bedrag van de benadeling.19 Naar onze mening behoort de
wederpartij bij een benadelende rechtshandeling beschermd te worden, in die zin
dat hij nooit méér hoeft terug te geven c.q. aan schadevergoeding op grond van
onrechtmatige daad te betalen, dan wanneer hij door middel van een succesvolle
actio pauliana zou zijn aangesproken, een en ander op de wijze zoals hierboven
uiteengezet. Tegelijkertijd dienen ook andere schuldeisers beschermd te worden
tegen de gevolgen van “overcompensatie” van de ene schuldeiser ten koste van de
andere. Die bescherming kan in beginsel geboden worden door van de schuldeiser
c.q. de curator te verlangen dat hij ook eerst de actio pauliana instelt. Daarmee
ontstaat een formele beoordeling en rangregeling (artikelen 480 e.v. Rv c.q.
artikelen 119 e.v. Fw) waarmee wordt vastgelegd of, en zo ja in hoeverre, de
benadeling daadwerkelijk bestaat en is opgeheven. Schuldeisers die – buiten
faillissement – hun nadeel niet hebben hersteld door in die rangregeling op te
komen, moeten worden geacht dat nadeel voor lief te hebben genomen; het is in
dat geval hun eigen schuld dat hun nadeel niet is hersteld.

Het instellen van de actio pauliana kan ook worden beschouwd als een
maatregel ter beperking van de schade, tot het nemen waarvan de benadeelde
schuldeiser verplicht kan worden en bij gebreke waarvan de schadevergoe-
dingsplicht van de dader wordt verminderd (artikel 6:101 BW). Verzaakt de
schuldeiser of de curator die verplichting, dan komt de schade die met de actio
pauliana had kunnen worden hersteld, niet voor vergoeding in aanmerking. In

19. Dit risico bestaat ook bij concurrerende PG-vorderingen; zie G.H. Gispen, De onrechtmatige
daadvordering als complement van de actio Pauliana, in “Vragen rond de faillissements-
pauliana”, Insolad jaarboek 1998, p. 45 - 46.
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beide gevallen (eigen schuld, dan wel verzuim om schade te beperken) is het
resultaat dat de derde-wederpartij niet aansprakelijk is voor méér dan het bedrag
waarvoor zijn vermogen had kunnen worden uitgewonnen indien de actio
pauliana met succes zou zijn ingesteld. Tegen deze achtergrond is het de vraag
of een PG-vordering tegen de wederpartij bij de door de schuldenaar verrichte
rechtshandeling iets toevoegt aan de actio pauliana als het gaat om het
wegnemen van de (gevolgen van de) verhaalsbenadeling door die rechtshan-
deling. Naar onze mening is dat niet het geval.20 Het enige theoretische
voordeel van de PG-vordering is wellicht dat de verjaringstermijn langer is,
en dat de verjaring kan worden gestuit zonder dat een rechtsvordering moet
worden ingesteld. Maar gegeven het vorengaande achten wij dat voordeel
– indien het al bestaat21 – niet van veel waarde.

De PG-vordering als aanvulling op de actio pauliana

De PG-vordering heeft vooral betekenis in die gevallen waarin de actio pauliana
geen uitkomst kán bieden, terwijl wel sprake is van benadeling van een of meer
schuldeisers en van – verwijtbare – wetenschap van die benadeling bij de
daarbij betrokken partijen. Hierna zullen wij enkele gevallen bespreken en de
vraag beantwoorden of de PG-vordering uitkomst kan bieden wanneer de actio
pauliana niet kan worden ingesteld of niet kan slagen, terwijl er wel sprake is
van benadeling en verwijtbare wetenschap daarvan bij de bij de benadelende
rechtshandeling betrokken partijen.

De PG-vordering tegen een partij met verwijtbare betrokkenheid bij de
benadelende rechtshandeling

Niet in alle gevallen waarin de verhaalsmogelijkheden van de schuldeisers zijn
verminderd, is geheel of gedeeltelijk herstel van die verhaalsmogelijkheden

20. Daarbij komt, dat in een aantal gevallen de bewijslast van de benadeelde schuldeiser of de
curator bij een onrechtmatige daadvordering zwaarder zal zijn dan bij de actio pauliana. Bij
de actio pauliana staan de bewijs(-omkerings)regels van artikel 3:45 BW en 43 en 45 Fw ten
dienste. Het lijkt niet aannemelijk dat bij het instellen van een onrechtmatige daadvordering
de rechter zou kunnen of mogen toepassen, en zo ja of daarmee dan een onrechtmatige daad
is aangetoond. Zie R.J. de Weijs, Faillissementspauliana, Insolventzanfechtung & Trans-
action Avoidance in Insolvencies, diss. 2010, p. 340 - 347. Tegen een onrechtmatige
daadvordering zijn andere verweren mogelijk, zoals eigen schuld (van de curator c.q. de
schuldeiser) en matiging (artikel 6:109 BW), welke niet tegen een actio pauliana kunnen
worden ingezet.

21. Gispen meent dat de verjaring van de actio pauliana een omstandigheid is die aan de weg
staat aan een PG-vordering; zie G.H. Gispen, De Onrechtmatige daadvordering als
complement van de actio Pauliana, in “Vragen rond de faillissementspauliana”, Insolad
jaarboek 1998, p. 43.
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door middel van de actio pauliana mogelijk. In die gevallen kan de PG-
vordering een alternatief vormen om derden aan te spreken die betrokken zijn
geweest bij een handeling als gevolg waarvan de verhaalsmogelijkheden van de
schuldeisers zijn verminderd.

Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat de actio pauliana niet kan slagen omdat de
vereiste wetenschap van benadeling bij de wederpartij niet bewezen kan
worden, terwijl die wetenschap bij de schuldenaar wel bewezen is. Neem
bijvoorbeeld weer de verkoop van de fiets. De fiets – met een waarde van
€ 1000 – wordt nu verkocht door vennootschap A voor een bedrag van € 400
aan B. De bestuurder van A weet dat hij door deze transactie aan te gaan de
gezamenlijke schuldeisers van A benadeelt. B weet echter niet dat de fiets
€ 1000 waard is en dat vennootschap A in financiële problemen verkeert. In dit
soort gevallen kan de PG-vordering tegen de bestuurder van A uitkomst bieden.

De PG-vordering tegen een partij met verwijtbare betrokkenheid bij een
feitelijke handeling of rechtshandeling waarbij de schuldenaar geen partij is

Een andere PG-vordering is de vordering die strekt tot vergoeding van de
schade bestaande uit de benadeling in de verhaalsmogelijkheden als gevolg van
een rechtshandeling waarbij de schuldenaar geen partij was, of als gevolg van
een feitelijk handelen.

Een voorbeeld van een rechtshandeling tussen derden die kan leiden tot
verhaalsbenadeling bij de schuldenaar bestaat in het “upgraden” van vorderin-
gen, bijvoorbeeld doordat de eerste schuldeiser een concurrente vordering
overdraagt aan een tweede schuldeiser ten gunste van wie de schuldenaar
zekerheden op zijn activa heeft gevestigd tot meerdere zekerheid van alle
bestaande en toekomstige vorderingen die de tweede schuldeiser heeft of zal
verkrijgen.22

Een voorbeeld van een benadelende feitelijke handeling betreft het verlenen
van voor een benadelende transactie noodzakelijke diensten, zoals het verlenen
van notariële diensten in opdracht van de wederpartij van de schuldenaar bij de
totstandkoming van benadelende transacties.

In deze gevallen kan de actio pauliana geen uitkomst bieden, omdat er geen
rechtshandeling is waarbij de schuldenaar partij is. In die gevallen kan de PG-
vordering uitkomst bieden.

22. Zie bijvoorbeeld de casus die ten grondslag lag aan het arrest HR, 08 november 1991 NJ
1992/174 m.nt. Ma. (Nimox/Van den End q.q.).
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Actio pauliana en PG-vordering bij een negatieve boedel

In de literatuur wordt getwist over de vraag of de Faillissementspauliana
inzetbaar is als niet één of meer van de faillissementsschuldeisers door de
rechtshandeling tussen de schuldenaar en diens wederpartij benadeeld worden,
maar slechts de boedelschuldeisers. Hiervan zal alleen sprake kunnen zijn bij
een “negatieve boedel”, wat betekent dat er in het faillissement onvoldoende
baten in de boedel zijn om alle (resterende) boedelschulden te voldoen.
Sommige schrijvers menen dat de Faillissementspauliana in een dergelijk geval
niet kan worden ingesteld. Van Koppen meende aanvankelijk dat tenminste één
of meer concurrente schuldeisers moeten zijn benadeeld,23 maar deze zeer
beperkte opvatting heeft geen navolging gekregen. Volgens Wessels dient er
tenminste één faillissementsschuldeiser te zijn benadeeld.24 Anderen stellen
zich op het standpunt dat de curator wél de Faillissementspauliana kan inroepen
indien één of meer boedelschuldeisers zijn benadeeld.25 Van der Weijden meent
dat de curator bij een negatieve boedel ten opzichte van de boedelschuldeisers
eenzelfde taak heeft als die hij bij een positieve boedel ten opzichte van de
gezamenlijke schuldeisers heeft.26

De vraag of de Faillissementspauliana ingesteld kan worden, is naar ons oordeel
niet afhankelijk van de vraag of er een negatieve boedel is, in welk geval er de
facto slechts boedelschuldeisers zijn benadeeld als gevolg van de benadelende
rechtshandeling. Het herstel van de boedel dient te kunnen worden gevorderd in
al die gevallen waarin de boedel – dat wil zeggen het in beginsel voor de
faillissementsschuldeisers beschikbare verhaalsvermogen – voorafgaand aan
het faillissement is aangetast door een benadelende rechtshandeling. Het gaat
daarbij dan ook om de reconstructie van de verhaalsmogelijkheden zoals die bij
de aanvang van het faillissement bestaan.27 Boedelschulden zijn in feite niets
anders dan onbetaalde faillissementskosten.28 Vanzelfsprekend worden bij de
faillissementsafwikkeling kosten gemaakt, maar dat enkele gegeven heeft geen
invloed op de vraag of de boedel door de benadelende rechtshandeling is
aangetast en dient te worden gereconstrueerd, omdat het - als gezegd - gaat om

23. F.P. van Koppen, 1998, p. 95.
24. Mr. B. Wessels, Insolventierecht, vierde druk deel III, Gevolgen van faillietverklaring (2),

Deventer: Kluwer 2013, p. 64.
25. Mr. R.J. van der Weijden, De Faillissementspauliana, Onderzoekcentrum Onderneming &

Recht deel 75, Deventer: Kluwer 2012, p. 78; N.E.D. Faber, Verrekening, diss., Deventer:
Kluwer, 2005, nr. 304.

26. Mr. R.J. van der Weijden, De Faillissementspauliana, Onderzoekcentrum Onderneming &
Recht deel 75, Deventer: Kluwer, 2012, p. 78.

27. Mr. B. Wessels, Gevolgen van faillietverklaring (2), p. 64.
28. Zie HR 28 september 1990, NJ 1991/305 m.nt. PvS (De Ranitz q.q./Ontvanger). HR 30 juni

1995, NJ 1996/554 (Meespierson/Mentink q.q.), m.nt. SCJJK.
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de reconstructie van de boedel bij aanvang van het faillissement, dus op het
moment dat er nog geen faillissementskosten zijn.29

In het algemeen vormt het gegeven dat een benadeelde schuldeiser kosten moet
maken in verband met het verhaal en de executie van zijn vordering geen
belemmering om de actio pauliana in te stellen. Buiten faillissement zal de
benadeelde schuldeiser in beginsel niet alleen de hoofdsom en rente van zijn
vordering mogen verhalen, maar tevens de daarmee gemoeide kosten van
verhaal en executie. Indien hij daartoe de BW Pauliana met succes instelt, komt
het aan op de vraag of en in hoeverre – na herstel van het verhaalsvermogen – die
schuldeiser in staat is om zijn totale vordering – dus inclusief de kosten van
verhaal en executie – daarop te verhalen. Ook als de uitkomst is dat per saldo de
executieopbrengst lager is dan de door de schuldeiser gemaakte kosten, vormt dat
geen reden om de BW Pauliana aan de schuldeiser te ontzeggen. Evenmin zal het
daarbij verschil maken of de executerende schuldeiser de door hem gemaakte
kosten van verhaal en executie al heeft voldaan of dat hij deze nog verschuldigd is
aan de betrokkenen (deurwaarder, deskundigen, rechtbank etc.).

In faillissement is dat niet wezenlijk anders. Faillissementskosten moeten
beschouwd worden als de ten laste van de gezamenlijke schuldeisers uit de
opbrengst te betalen kosten van beheer en vereffening. Er bestaat geen reden
om aan te nemen dat de enkele omstandigheid dat de faillissementskosten nog
niet (geheel) zijn voldaan in de weg staat aan de uitoefening door de curator van
diens bevoegdheid om door middel van de Faillissementspauliana de boedel te
herstellen. Daaraan doet niet af, dat de faillissementskosten niet worden
gemaakt door de schuldeisers zélf, maar te hunnen laste door de curator. De
faillissementskosten worden in beginsel betaald uit de boedel en dat is het
gehele vermogen dat tussen de schuldeisers wordt verdeeld. Dit wettelijke
systeem betekent in de kern dat de gezamenlijke schuldeisers niet verplicht zijn
om de faillissementskosten te betalen indien en voorzover deze niet uit de
boedel kunnen worden voldaan, maar wel verplicht zijn om die kosten te dragen
zolang deze kosten wél uit de boedel kunnen worden betaald. De omstandig-
heid dat de wetgever de boedelschuldeiser een rechtstreekse aanspraak op
voldoening uit de boedel heeft gegeven, heeft onzes inziens geen enkele
betekenis voor de vraag of de curator bevoegd is om de Faillissementspauliana
in te stellen.

29. Dat laat onverlet dat de benadeling van de schuldeisers aanwezig moet zijn op het tijdstip
waarop de curator zijn rechten doet gelden; zie HR 19 oktober 2001, JOR 2001/269
(Diepstraten/Gilhuis q.q.) m.nt. Faber; het arrest verwijst ook naar HR 22 september 1995,
nr. 15754, NJ 1996, 706 (Ravast/Ontvanger).
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Een volgende vraag is of de curator een PG-vordering kan instellen indien er
sprake is van een negatieve (of negatief geworden) boedel als gevolg waarvan
niet (langer) alle boedelschulden kunnen worden voldaan. Uitgaande van het
uitgangspunt van de Hoge Raad, dat de PG-vordering in faillissement eigendom
is van de gezamenlijke schuldeisers, zou men wellicht kunnen betogen dat die
gezamenlijke schuldeisers bij een negatieve boedel geen schade lijden, omdat
zij “toch niks zouden hebben gekregen”, zelfs indien de benadelende rechts-
handeling wordt weggedacht. Die opvatting zou miskennen dat de faillisse-
mentskosten wel degelijk ten laste van de gezamenlijke schuldeisers worden
gebracht, en in die zin ook schade vormen. Net zoals wij hiervoor al opmerkten
ten aanzien van de actio pauliana, verandert het feit dat de individuele
schuldeisers de faillissementskosten niet “out of pocket” betalen, hier niets
aan. Kortom, de curator kan ook bij een negatieve boedel ten behoeve van de
gezamenlijke schuldeisers een PG-vordering instellen, omdat het niet uitmaakt
dat hij de opbrengst daarvan, nadat hij deze heeft toegevoegd aan de boedel,
aanwendt ter voldoening van de onbetaald gebleven faillissementskosten.

Kunnen individuele boedelschuldeisers een PG-vordering instellen? Volgens de
Hoge Raad in zijn arrest Sobi/Hurks wel, maar het ligt voor de hand dat ook de
boedelschuldeiser moet wachten op de curator, omdat in dat geval zal moeten
worden beoordeeld tot welk bedrag de boedel was benadeeld en tot welk bedrag
herstel van die benadeling plaatsvindt en voorts in hoeverre de boedelschul-
deiser na dat herstel alsnog uit de boedel wordt voldaan.

Actio pauliana, PG-vordering en het akkoord

Het Erba-arrest30 wordt veel aangehaald om aan te tonen dat de actio pauliana
en de PG-vordering naast elkaar kunnen worden ingesteld. In dat arrest besliste
de Hoge Raad dat artikel 1377 BW (oud) (thans artikel 3:45 BW) niet een PG-
vordering uitsluit. Méér dan dat is er op dit punt in dat arrest ook niet te lezen.
In het bijzonder kan in dat arrest niet gelezen worden dat de PG-vordering in
die zaak kans van slagen zou hebben gehad. Aannemelijk is dat niet, omdat uit
de onderliggende casus blijkt dat de schuldenaar in die zaak in een surseance
van betaling een dwangakkoord had aangeboden, welk akkoord was aangeno-
men en gehomologeerd.

Wanneer een akkoord is aanvaard en gehomologeerd, eindigt de Faillissements-
pauliana, tenzij het akkoord boedelafstand inhoudt (het “liquidatieakkoord”); in
dat geval kan de Faillissementspauliana worden vervolgd of ingesteld door de
vereffenaars (artikelen 49 en 50 FW). Nadat een akkoord (niet zijnde een

30. HR 28 juni 1957, NJ 1957, 514 (Erba/Amsterdamse Bank).
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liquidatieakkoord) is aangenomen en gehomologeerd, is er geen plaats meer
voor de actio pauliana.31 Wanneer de gezamenlijke schuldeisers op de in de wet
voorziene wijze instemmen met en/of gebonden worden aan een akkoord, is het
niet langer vol te houden dat één van de door het akkoord gebonden
schuldeisers nadeel heeft ondervonden doordat zijn verhaalsmogelijkheden
zijn verminderd. Alle aanspraken van de door het akkoord gebonden schuld-
eisers op het verhaalsvermogen van de debiteur – ongeacht of dat verhaalsver-
mogen is gereconstrueerd of niet – zijn immers omgezet in een aanspraak op de
in het akkoord toegezegde prestatie. Dat betekent niet alleen dat de actio
pauliana niet meer kan worden ingesteld, maar ook dat de PG-vordering (die
immers strekt tot vergoeding van de schade die het gevolg is van verhaalsbe-
nadeling) niet kan worden ingesteld, omdat niet langer een verband bestaat
tussen de waarde van de vordering en de omvang van het verhaalsvermogen
van vóór de aanvaarding en homologatie van het akkoord.32 Artikel 160 Fw is
niet van toepassing op de PG-vordering.

Actio pauliana en PG-vordering bij juridische fusie en splitsing

In de Favini arresten33 heeft de Hoge Raad bevestigd dat in het geval van een
juridische splitsing de vernietigingsgronden die zijn opgesomd in artikel 2:334u
BW de vernietiging van de splitsing met een beroep op de actio pauliana
uitsluiten. Aangenomen mag worden dat deze exclusiviteit ook geldt voor de in
artikel 2:323 BW opgesomde vernietigingsgronden bij juridische fusie.34

In r.o. 4.1.3 van die arresten merkt de Hoge Raad op dat “de curator die meent
dat de boedel als gevolg van een splitsing is benadeeld, onder omstandigheden
(mede) een vordering tot schadevergoeding uit onrechtmatige daad kan instel-
len”. Die opmerking is niet woordelijk dezelfde als die van A-G Timmermans
in par. 3.10 van diens conclusie, die meent dat naast de rechtsvorderingen
gebaseerd op de artikelen 2:334r, 2:334s en 2:334t BW “door een splitsing
benadeelde crediteuren of een curator degenen die de splitsing hebben uitgelokt
ook uit onrechtmatige daad” kunnen aanspreken. De “opmerking” van de Hoge

31. Van der Feltz Geschiedenis van de Faillissementswet, 2-I, p. 456. Omdat de wetgever geen
verschil ziet tussen een liquidatie van het voor verhaal vatbare vermogen door een curator of
– krachtens het akkoord – door een vereffenaar, is bepaald dat bij een liquidatieakkoord de
faillissementspauliana de homologatie van het akkoord “overleeft”.

32. Het akkoord bindt alleen concurrente en lager gerangschikte vorderingen. Voorwaarde voor
de homologatie van een akkoord is dat voldoende zekerheid bestaat dat de vorderingen die
niet door het akkoord worden geraakt worden voldaan. Zie artikel 153 Fw.

33. HR 20 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:2122 en ECLI:NL:HR:2013:2133, zie ook JOR
2014/66 (Schreurs q.q./Favini) m.nt. G.C. van Eck.

34. J.B. Huizink, Nadere gedachten over HR 20 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:2122, NJ
2014/222 (Favini) in TvI 2015/9.
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Raad biedt ruimte voor de opvatting dat de PG-vordering terzake van benade-
ling als gevolg van een fusie of splitsing ook tegen de verkrijgende vennoot-
schap kan worden ingesteld, terwijl de opvatting van de A-G erop duidt dat die
PG-vordering alleen tegen derden kan worden ingesteld.

In de Favini-zaken ging het steeds om de door de curatoren (tevergeefs)
ingestelde Faillissementspauliana die zich richtte tegen de afsplitsing van
vermogensbestanddelen naar de nieuw opgerichte verkrijgende vennootschap;
PG-vorderingen waren in die zaken niet aan de orde. Is het nu echt denkbaar dat
de curator van de achterblijvende vennootschap een PG-vordering instelt tegen
de afgesplitste of gefuseerde vennootschap?

De belangrijkste reden om zeer beperkte vernietigingsgronden en -mogelijkhe-
den in de wet op te nemen, is dat de vernietiging van een splitsing (of fusie) tot
onwenselijke gevolgen leidt. Vernietiging – zowel de absolute vernietiging ex
artikel 2:323 en 224u BW met werking erga omnes als de vernietiging door de
actio pauliana met slechts relatieve werking – heeft terugwerkende kracht, zodat
de vermogensovergang geacht moet worden niet te hebben plaatsgevonden, de
(verdwenen) splitsende vennootschap altijd geacht moet worden in zijn geheel
te zijn blijven bestaan en de verkrijgende rechtspersoon, indien bij de splitsing
opgericht, geacht moet worden nooit te hebben bestaan. Die laatste rechtsper-
soon zal rechtshandelingen hebben verricht, activa hebben verworven en
vervreemd en partij zijn bij tal van overeenkomsten.35 Indien de vernietiging
van de splitsing wordt uitgesproken, is de gesplitste rechtspersoon aansprakelijk
voor de verbintenissen die tussen splitsing en vernietiging zijn aangegaan
(artikel 2:334u lid 7 BW). Dit alles ongedaan maken doet ernstig afbreuk aan de
rechtszekerheid, en om die reden heeft de wetgever de mogelijkheden tot
vernietiging uiterst beperkt gehouden.

De opvatting dat splitsingen slechts in uitzonderlijke gevallen vernietigbaar
dienen te zijn, ligt ook ten grondslag aan het vierde lid van artikel 2:334u lid 5
BW.36 De rechter kan in plaats van de vernietiging overgaan tot veroordeling
van de verkrijgende afgesplitste rechtspersoon tot betaling van schadevergoe-
ding aan een schuldeiser van de gesplitste rechtspersoon die tijdig en op
deugdelijke gronden de vernietiging inroept indien (i) het verzuim binnen een
door de rechter te bepalen termijn wordt hersteld of (ii) de al ingetreden
gevolgen van de splitsing bezwaarlijk ongedaan kunnen worden gemaakt. Dat

35. Vergelijk D.F.M.M. Zaman, G.C. van Eck en E.R. Roelofs, Nationale en grensoverschrij-
dende juridische fusies & juridische splitsingen van kapitaalvennootschappen, Sdu 2009,
p. 155, Van Olffen, Buijn en Simonis, o.c., p. 101.

36. Zie voor fusie artikel 2:323 BW.
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laatste is natuurlijk al snel het geval. De verkrijgende rechtspersoon kan voor
die schadevergoeding regres nemen op diegenen die schuldig zijn aan het
verzuim en op degenen die door dat verzuim zijn bevoordeeld (tot ten hoogste
het beloop van dat voordeel).

De rechtbank Amsterdam oordeelde in een vonnis in 2002 dat voor het instellen
van een dergelijke vordering tot schadevergoeding niet als eis geldt dat de
schuldeiser ook tijdig (dat wil zeggen binnen de termijn van artikel 2:334u lid 3
BW) de vordering tot vernietiging heeft ingesteld.37 Volgens de rechtbank gaat
het erom, dat “moet worden bezien of, ware tijdig de vordering tot vernietiging
ingesteld, grond voor vernietiging aanwezig zou zijn geweest” omdat in artikel
2:323 lid 5 BW “slechts als voorwaarde voor toekenning van schadevergoeding
[wordt] gesteld dat sprake is van een verzuim dat tot vernietiging had kunnen
leiden”. Volgens de rechtbank verjaart de vordering van artikel 323 lid 5/334u
lid 5 BW na 5 jaar op grond van artikel 3:310 BW. Die opvatting staat op
gespannen voet met de tekst van deze wetsbepalingen en met het uitzonderlijke
en exclusieve karakter daarvan, en heeft voorzover ons bekend geen navolging
gekregen.

De rechtszekerheid is niet gediend indien na een fusie of afsplitsing de
verkrijgende rechtspersoon nog jarenlang bedreigd kan worden met claims
van schuldeisers van de gesplitste rechtspersoon, die zijn gebaseerd op
benadeling als gevolg van de fusie of splitsing. Na fusie of splitsing leiden
de achterblijvende en de verkrijgende rechtspersoon ieder een eigen leven, en
zullen zij overeenkomsten en nieuwe financiële verplichtingen aangaan. Wan-
neer afsplitsing plaatsvindt waarbij een deel van het vermogen wordt afgesplitst
(of gefuseerd), zodanig dat een ander deel achterblijft bij de achterblijvende
rechtspersoon, zal die laatste in beginsel aansprakelijk blijven voor de schulden
uit de deelbare verbintenissen die zijn overgegaan op de verkrijgende rechts-
persoon, welke aansprakelijkheid is gemaximeerd tot het vermogen dat de
achterblijvende rechtspersoon heeft behouden. Andersom zal de verkrijgende
rechtspersoon aansprakelijk zijn voor de schulden van dergelijke verbintenissen
die zijn achtergebleven, welke aansprakelijkheid is beperkt tot het vermogen
dat hij heeft verkregen (artikel 2:334t BW).

De gezamenlijke schuldeisers (maar ook andere stakeholders) van de verkrij-
gende rechtspersoon dienen beschermd te worden tegen na-ijlende claims van
individuele schuldeisers van de achterblijvende rechtspersoon (of van een

37. Rb Amsterdam, 6 februari 2002, JOR 2002/61 (Leyinvest/Vendex). In die zaak ging het om
artikel 2:323 lid 5 BW, welk artikel ziet op fusie, en dat vrijwel identiek is aan 334u lid 5
BW).
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curator in het faillissement daarvan), voorzover die claims niet zijn gebaseerd
op artikel 2:334t BW en die zijn ingesteld zonder dat tijdig een vordering tot
vernietiging is ingesteld. Niet alleen ontbreekt voor die schuldeisers de
bescherming van artikel 2:334u lid 7 BW, maar zullen zij ook niet op andere
gronden verhaal kunnen nemen voor hun vorderingen op het vermogen van de
achtergebleven rechtspersoon, indien als gevolg van die na-ijlende vorderingen
het vermogen van de verkrijgende vennootschap negatief wordt. Indien men
buiten het wettelijke kader van artikel 2:323, 2:334t en 2:334u de schuldeisers
en of de curator van de gesplitste vennootschap bevoegd zou achten PG-claims
tegen de gefuseerde of afgesplitste rechtspersoon in te stellen dreigt benadeling
van de schuldeisers van die rechtspersoon.

Kort en goed: net zoals de artikelen 2:323/334u BW een beroep op de actio
pauliana uitsluiten, sluiten die artikelen een beroep op de PG-vordering uit. In
dit geval behoort de PG-vordering dus niet tegen de verkrijgende rechtspersoon
te kunnen worden ingesteld. Indien de Hoge Raad in r.o. 4.1.3. van de Favini
arresten met de woorden “onder omstandigheden” doelt op de mogelijkheid
zoals die A-G Timmerman kennelijk voor ogen stond, namelijk dat een PG-
vordering zou kunnen worden ingesteld tegen derden, zou daartegen vanuit het
perspectief van de rechtszekerheid minder bezwaar bestaan, omdat in dat geval
ook geen regres behoort te kunnen worden genomen op de verkrijgende
rechtspersoon.

Actio pauliana en PG-vordering bij internationale benadelende rechtshan-
delingen

Bij de beantwoording van de vraag of een schuldeiser of de curator wel of niet
de bevoegdheid heeft om een rechtshandeling wegens benadeling te vernieti-
gen, dient in grensoverschrijdende gevallen te worden aangetoond dat de
rechtshandeling vernietigbaar c.q. niet-tegenstelbaar is volgens zowel het recht
dat de rechtshandeling beheerst als het recht van de insolventieprocedure.38 Het
kan zijn dat een internationale rechtshandeling wel vernietigbaar is volgens
Nederlands (faillissements-) recht, maar niet volgens het recht dat de rechts-
handeling beheerst, bijvoorbeeld omdat dat recht andere eisen stelt, zoals de
bedoeling om een schuldeiser te bevoordelen boven de andere schuldeisers in
plaats van de Nederlandse benadelingstoets of omdat de transactie buiten de

38. HR 24 oktober 1997, NJ 1999, 316 (Gustafsen q.q./Mosk): “De vordering dient dan ook,
wanneer de lex causae een andere is dan de lex concursus, niet alleen aan deze laatste maar
ook aan de lex causae te worden getoetst, zodat zij dan slechts toewijsbaar is indien zowel
aan de eisen van de lex concursus als aan die van de lex causae is voldaan”. en artikel 4 sub
(m) EIV. Zie voorts R.I.V.F. Bertrams en S.A. Kruisinga, Overeenkomsten in het interna-
tionaal privaatrecht en het Weens Koopverdrag, 5e druk, p. 62 - 63.
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“verdachte periode” is verricht. In dat geval zal de Faillissementspauliana
stranden.

De vraag is of in een dergelijk geval de PG-vordering uitkomst biedt. Volgens
artikel 10:159 BW c.q. (juncto) artikel 4 lid 3 van Rome II39 is op de
onrechtmatige-daadvordering het recht van toepassing van het land waar de
schade zich voordoet. Bij het verlies van de waarde van een vordering is het
recht toepasselijk van het land waar de vordering geacht wordt te zijn gelegen.
Volgens artikel 2 sub (g) EIV is een vordering gelegen in het land waar de
schuldenaar van de vordering zijn woonplaats heeft; buiten een (EU-) insolven-
tiesituatie geldt dezelfde regel.40 Op basis van deze regel zal de PG-vordering
in verband met een door een Nederlandse schuldenaar verrichte benadelende
transactie worden beheerst door Nederlands recht. Betekent dit dan ook dat de
PG-vordering in al zijn aspecten beoordeeld wordt aan de hand van de criteria
van artikel 3:45 BW c.q. 42 e.v. Fw?

Naar onze mening geldt in zo’n geval de centrale norm die uit de overweging
van de Hoge Raad (op dit punt) in het arrest Van Dooren/ABN/AMRO I volgt,
welke regel kort samengevat luidt: gij zult de regels die gelden in de interne
verhouding tussen schuldenaar en schuldeisers voorafgaand aan een faillisse-
ment van de schuldenaar niet schenden. Als díe norm geschonden wordt, kan de
benadeelde schuldeiser of de curator ook in een internationaal geval in beginsel
een PG-vordering instellen. Maar dat betekent niet dat de regels die gelden in de
interne verhouding tussen schuldenaar en de schuldeisers in een internationale
situatie alleen maar regels van Nederlands recht zijn of alleen maar naar
Nederlands recht moeten worden beoordeeld. Bij het antwoord op de vraag
welk recht de regels die gelden in de interne verhouding tussen de schuldenaar
en zijn schuldeisers beheerst, dient in een internationale context te worden
aangeknoopt bij wat de Hoge Raad in het Gustafsen q.q./Mosk arrest heeft
overwogen ten aanzien van de actio pauliana in een internationale context: dat
wil zeggen dat dient te worden gekeken naar de cumulatieve regels volgens
zowel de lex concursus als de lex causae. Pas als de rechter vaststelt dat de
schuldenaar en diens wederpartij de betreffende regels van beide rechtstelsels
hebben geschonden, kan er in beginsel sprake zijn van een onrechtmatige daad
naar Nederlands recht.

39. Verordening EG 864/2007.
40. Zie J.P. Verheul, Aspekten van Nederlands internationaal beslagrecht, Deventer: Kluwer

1968, p. 27; N.W. van de Heuvel en B. Boersma, Derdenbeslag in internationaal perspectief,
WPNR 2009, 6785. Een alternatief zou zijn de plaats waar de vordering betaalbaar is (L.P.
Broekveldt, Derdenbeslag, diss. 2003, p. 921).
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Conclusie

Uit het voorgaande blijkt dat de curator c.q. de schuldeiser die kan kiezen
tussen het instellen van enerzijds de actio pauliana en anderzijds een PG-
vordering in de situaties waarover het in deze bijdrage gaat, er verstandig aan
doet om eerst de actio pauliana in te stellen. Doet hij dat niet, dan stelt hij zich
daarmee bloot aan het verweer dat hij dat niet heeft gedaan, en dat hij
uiteindelijk met lege handen achterblijft. Tegelijkertijd dienen de op grond
van een PG-vordering aangesproken partijen te onderzoeken of zij, door te
voldoen aan die vordering, niet het risico op zich nemen teveel te betalen en
indien dat het geval is op die grond een verweer te voeren. Voor het overige
voorziet de PG-vordering in sommige gevallen in een behoefte in die gevallen
waarin sprake is van verwijtbare betrokkenheid bij benadelende transacties en
waarbij het nadeel niet door middel van de actio pauliana kan worden hersteld.
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De artikel 42 Pauliana in vogelvlucht

MR. A.A.M. SPLIET EN MR. P.F. SCHEPEL1

I. Inleiding

Het idee dat een schuldeiser moet kunnen opkomen tegen kwaadwillende
benadeling in zijn verhaalsmogelijkheden door zijn schuldenaar is letterlijk al
zo oud als de weg naar Rome. Ook de curator in het faillissement van een
schuldenaar vindt al van oudsher dit wapen in zijn gereedschapskist.

Tegelijk is het een van de moeilijkste leerstukken, dat nog steeds veel
pennen in beweging brengt en voor een constante stroom rechtspraak zorgt. Wij
schetsen in dit artikel eerst de hoofdlijnen van de Pauliana voor onverplichte
rechtshandelingen, die de curator kan inzetten. De bijdrage van Vriesendorp aan
deze bundel is gewijd aan de Pauliana ten aanzien van verplichte rechtshan-
delingen.

Een Pauliana is in de regel ook onrechtmatig jegens de gezamenlijke
schuldeisers. De curator zal normaal gesproken de voorkeur geven aan een
betaling in geld boven het terugkrijgen van een goed, dat niet altijd even
gemakkelijk te gelde kan worden gemaakt. Wij vergelijken de mogelijkheden
die een Pauliana biedt met die van een vordering uit onrechtmatige daad.

De gewone Pauliana is geregeld in de artikelen 3:45-53 BW. De artikelen 42-51
Fw bevatten specifieke regels voor de Pauliana in faillissement. Overigens
blijven in faillissement ook de algemene bepalingen over vernietiging in het
BW van belang voor zover daarvan in de Fw niet wordt afgeweken.

II. Vereisten voor vernietiging onverplichte rechtshandeling

1. Rechtshandeling voor faillissement verricht door schuldenaar

Rechtshandeling
Alleen rechtshandelingen kunnen worden vernietigd. Het kan hierbij gaan om
een afzonderlijke rechtshandeling of een samenstel daarvan.

Puur feitelijke handelingen zoals het onder zich nemen van stil verpande zaken
door de pandhouder zijn niet aantastbaar. Een poging de bodemverhuurcon-

1. Fons Spliet en Paul Schepel zijn curatoren bij JPR Advocaten te Deventer.
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structie aan te tasten liep hierop stuk.2 Ook het vernietigen, wegvoeren en
verbergen van boedelbestanddelen kan niet met de Pauliana worden aangetast.
Stilzitten of niets doen, zoals het niet aanvaarden van een schenking of
begunstiging onder een levensverzekering en het laten verlopen van een
verjaringstermijn, is evenmin aantastbaar. In voorkomend geval zal de curator
een vordering uit onrechtmatige daad of ongerechtvaardigde verrijking kunnen
instellen tegen de bij de benadeling betrokken derden. Zie de bijdrage van Van
Gangelen en Gispen in deze bundel.

Soms staat de wet aan het kunnen toepassen van de Pauliana in de weg, zoals
bij splitsing van een vennootschap3 en verwerping van een nalatenschap.4

Daarvoor gelden aparte regels.5

Partijen bij de rechtshandeling kunnen de Pauliana (uiteraard; het betreft een
bevoegdheid van de curator) niet contractueel uitsluiten.6 Ook een ontbindende
voorwaarde in een overeenkomst dat de curator de rechtshandeling vernietigt
met een beroep op de Pauliana heeft geen rechtsgevolg.7 De advocaat die dit
had geadviseerd werd aansprakelijk gehouden voor de schade.

Het arrest is ook een mooi voorbeeld van een Paulianeuze constructie:
Accommodaties verkoopt haar inventaris (die was verpand aan haar bankier)
aan Stukro. Op grond van een (door de betrokken advocaat opgestelde)
overeenkomst tussen deze partijen en Holding, de moeder van Accommodaties,
betaalt Stukro de koopsom aan Holding, die een vordering heeft op Accom-
modaties. Holding verrekent vervolgens de ontvangen, aan Accommodaties
verschuldigde, koopsom met haar vordering. De schuldeisers waren benadeeld
door het enkele feit dat de koopsom, die Accommodaties voor de inventaris had
bedongen, ten goede van één concurrente crediteur (Holding) is gekomen,

Voor faillissement
De rechtshandeling moet voor de faillietverklaring zijn verricht. Faillietverkla-
ring werkt terug tot het begin van de dag waarop zij wordt uitgesproken. Voor
financiële instellingen in de zin van artikel 212a Fw geldt voor de in artikel
212b, lid 1, Fw omschreven rechtshandelingen, dankzij Europese richtlijnen,
een afwijkend regime.

2. HR 21 juni 2013, JOR 2013/320, NJ 2014, 272 (Mr. Eringa q.q./ABN AMRO).
3. HR 20 december 2013, NJ 2014, 222 (Schreurs q.q./Favini).
4. Artikel 4:190, lid 4, BW.
5. Zie de artikelen 2:334u respectievelijk 4:205 BW.
6. Rb Oost-Brabant 5 november 2014, ECLI:NL:RBOBR:2014:6666.
7. HR 18 januari 2008, NJ 2008, 335 (Mr. S./Brouwer).
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Door de schuldenaar
De curator kan alleen opkomen tegen rechtshandelingen door de schuldenaar
met of jegens een derde. Zo kan een beroep op verrekening door de wederpartij
niet met een beroep op de Pauliana worden aangetast.8 De curator die dit over
het hoofd zag werd persoonlijk aansprakelijk geacht voor de schade als gevolg
van zijn optreden wegens onrechtmatige daad.9 Als verrekening een onderdeel
is van een samenstel van transacties kan die wel door de Pauliana worden
getroffen (hierna wordt in nr. 3. nader ingegaan op “samenstel van rechtshan-
delingen”).

2. Onverplicht

De rechtshandeling moet onverplicht zijn verricht (voor verplichte rechtshan-
delingen geldt artikel 47 Fw). Onverplicht wil zeggen dat er geen op een
overeenkomst of op de wet berustende afdwingbare verplichting voor het
verrichten van deze rechtshandeling bestaat.10 Niet relevant is dus dat de
schuldenaar praktisch wellicht niet anders kon handelen.

Een levering op grond van een koopovereenkomst is geen onverplichte
rechtshandeling. Het verlenen van een volmacht aan de bank tot uitvoering
van een verplichting tot verpanding van vorderingen is ook niet onverplicht ook
al was deze specifieke wijze van uitvoering van de verplichting tot verpanding
niet overeengekomen.11

Een aantal voorbeelden van wel onverplichte rechtshandelingen:
a. Het nakomen van een niet opeisbare verbintenis. In de lagere rechtspraak is

aangenomen dat betaling van een factuur voor de vervaldatum onverplicht
is.12 Hof ’s-Hertogenbosch oordeelde evenwel dat betaling binnen een
betalingstermijn geen onverplichte rechtshandeling is in de zin van art. 42
Fw omdat die betalingstermijn geen “terme de grâce” is.13 Volgens
art. 6:39 lid 2 BW geldt een betaling vóór de vervaldag niet als onver-
schuldigd; een vordering uit onverschuldigde betaling is daarmee uitge-
sloten.

8. Rb Oost-Brabant 30 april 2015, ECLI:NL:RBOBR:2015:2672.
9. Rb Rotterdam 24 september 2014, ECLI:NL:RBROT:2014:2899.
10. HR 8 januari 1937, NJ 1937, 431 (Van der Feltz q.q./Hoornsche Crediet- en Effectenbank)

en HR 10 december 1976, NJ 1977, 617 (Eneca/BACM).
11. HR 1 februari 2013, JOR 2013/115; NJ 2013, 156 (Van Leuveren q.q./ING).
12. Rb ’s Hertogenbosch 5 oktober 2006, JOR 2007/74; Rb Rotterdam 4 april 2007, JOR 2007/251

(Transforwarding); Rb Haarlem 30 mei 2007, JOR 2007/219.
13. Hof ’s Hertogenbosch 12 mei 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:1681.
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b. Het aflossen van een niet opeisbare lening.14

c. Het nakomen van een natuurlijke verbintenis.
d. Het nemen van een dividendbesluit en de daarop volgende uitkering door

de vennootschap.15

e. Het sluiten van een vaststellingsovereenkomst, ook al heeft deze betrekking
op verplichte rechtshandelingen, zoals betaling van salarissen.16

f. Inbetalinggeving.17

g. Een variatie op inbetalinggeving: verkoop en levering van goederen door
de schuldenaar ter voldoening van een al of niet opeisbare schuld in geld,
waarbij de verkoopprijs wordt verrekend met een vordering van de koper
op de schuldenaar-verkoper.18

Zekerheidsstelling moet zijn bedongen wil zij verplicht zijn.19 Banken kunnen
daarvoor meestal een beroep doen op artikel 26 (nieuw) van de algemene
bankvoorwaarden op grond waarvan de cliënt steeds gehouden is op verzoek
van de bank (aanvullende) zekerheden te stellen.

3. Benadeling van schuldeisers

Een rechtshandeling kan alleen worden vernietigd indien de schuldeisers
werkelijk zijn benadeeld in hun verhaalsmogelijkheden. De vraag of benadeling
aanwezig is moet worden beantwoord door de hypothetische situatie waarin
schuldeisers zouden hebben verkeerd zonder de gewraakte rechtshandeling te
vergelijken met de situatie waarin zij feitelijk verkeren als die handeling
onaangetast blijft, alle omstandigheden in aanmerking genomen.20 Dit kan
het geval zijn ook zonder dat het vermogen per saldo is verminderd.21

Een belangrijk leerstuk in dit verband is het samenstel van rechtshandelingen.
Een samenstel van rechtshandelingen wordt gevormd door rechtshandelingen
waartussen een sterke samenhang bestaat. Of een dergelijke samenhang
aanwezig is, hangt met name af van de bedoeling van alle betrokken partijen,
die mede kan blijken uit de inhoud van de desbetreffende rechtshandelingen, de

14. HR 30 september 1994, NJ 1995, 626 (Kuijsters/Gaalman q.q.).
15. Hof Arnhem-Leeuwarden 20 januari 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:302; RJ 2015/45.
16. HR 3 december 2010, JOR 2011/62; NJ 2010, 651 (mrs Ingwersen en Mulder q.q./Stichting

garantiefonds vliegers Air Holland).
17. Artikel 6:45 BW.
18. HR 18 december 1992, NJ 1993, 169 (Kin/mr. Emmerig qq).
19. HR 8 juli 2005, NJ 2005, 457 (van Dooren q.q./ABN AMRO II).
20. HR 10 december 1996, NJ 1977, 716 en HR 19 oktober 2001, NJ 2001, 654 (Diepstraten/

Gilhuis q.q.).
21. HR 22 mei 1992, NJ 1992, 526 (Montana/Interniber).
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onderlinge afstemming daarvan, mede blijkens de formulering van de daarvan
eventueel opgemaakte akte en de samenhang tussen die rechtshandelingen wat
betreft het moment waarop zij tot stand zijn gekomen.22

Bij een samenstel van rechtshandelingen moeten de (nadelige) gevolgen
ervan dus in onderling verband worden beoordeeld. Enerzijds kan dit brengen
dat afzonderlijke rechtshandelingen, ieder op zich, geen benadeling veroorza-
ken maar het samenstel wel. Anderzijds is afzonderlijke vernietiging van één
van de rechtshandelingen niet mogelijk. De curator kan niet de krenten uit de
pap vissen.23

Voorbeelden van benadeling zijn:
a. Vermindering van het actief, bijvoorbeeld als gevolg van een schenking

door de schuldenaar of verkoop van activa tegen een te lage prijs.
b. Verkoop en levering van een goed aan een koper die niet gegoed is of kan

verrekenen.24

c. Het verkopen van activa voor een redelijke prijs aan een solvente koper die de
koopprijs voldoet op een debet staande bankrekening van de verkoperwaardoor
de opbrengst niet beschikbaar is voor de gezamenlijke schuldeisers.25

d. Het stellen van zekerheid voor een bestaande schuld.
e. Het verhogen van het plafond bij een bestaand krediet tegen aanvullende

zekerheid en het gebruik maken van de vrijgekomen kredietruimte voor de
voldoening van een deel van de (concurrente) schuldeisers.26 Aldus wijzigt
de totale schuldenlast weliswaar niet maar de bank verkrijgt op de
opbrengst van de aanvullende zekerheden voorrang boven de resterende
schuldeisers. De resterende schuldeisers krijgen hierdoor derhalve in plaats
van concurrente medeschuldeisers te maken met de bank als preferente
medeschuldeiser. Een dergelijke verschuiving van verhaal positie is nadelig
voor de resterende schuldeisers.

f. Vermeerdering van het passief bijvoorbeeld door aanvaarding van hoofde-
lijke aansprakelijkheid.

g. Grotere toename van het passief dan het actief bijvoorbeeld door koop
tegen te hoge prijs.

Er is geen sprake van benadeling indien aan crediteuren geen nadeel wordt
toegebracht doch crediteuren alleen een voordeel ontgaat.27

22. HR 9 juni 2006, NJ 2007, 21 (Smit/mr. Van Hees q.q.).
23. HR 19 december 2008, NJ 2009, 220 (Air Holland).
24. HR 3 oktober 1980, NJ 1980, 643 (Imperiaal Waanders), HR 18 december 1992, NJ 1993,

169 (Kin/mr. Emmerig q.q.) en HR 18 januari 2008, NJ 2008, 335 (Slijm/Brouwer).
25. HR 22 mei 1992, NJ 1992, 526 (Montana/Interniber).
26. HR 8 juli 2005, NJ 2005, 457 (van Dooren q.q./ABN AMRO II).
27. HR 22 maart 1991, NJ 1992, 214 (Loeffen q.q./Bank Mees en Hope II).
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Welke schuldeisers
Het gaat om de schuldeisers die ten tijde van het uitspreken van het faillisse-
ment een vordering hadden, dus ook om schuldeisers wier vordering na de
paulianeuze transactie maar voor faillissement zijn ontstaan28 en, logischerwijs,
de boedelcrediteuren (anders zou bij een negatieve boedel, die ook na een
geslaagd beroep op de Pauliana negatief blijft, nimmer een beroep op de
Pauliana kunnen worden gedaan).29

Tijdstip benadeling
De benadeling moet zich voordoen op het moment dat de curator een beroep
doet op de Pauliana of bij geschil daarover in hoogste instantie in rechte wordt
beslist.30

4. Wetenschap benadeling

Bij het verrichten van de rechtshandeling moet de schuldenaar weten of behoren
te weten of met een redelijke mate van waarschijnlijkheid kunnen voorzien31 dat
daarvan daadwerkelijk benadeling van de schuldeisers het gevolg zal zijn. De
geobjectiveerde wetenschap is dus voldoende.
Bij rechtshandelingen anders dan om niet, zal ook de wederpartij deze
wetenschap moeten hebben.32

De wetenschap van kans op benadeling is niet voldoende.33

Uit de rechtspraak34 wordt veelal afgeleid dat vereist is dat ten tijde van de
handeling het faillissement en een tekort daarin waren te voorzien. Dekker en
Ortiz Aldana betogen, in navolging van Faber, o.i. echter terecht dat dit niet de
maatstaf is (en dat de Hoge Raad dat ook niet zal hebben bedoeld).35 Voldoende
moet zijn de wetenschap van benadeling die ook buiten faillissement36 geldt.
Dus een weten of behoren te weten dat de bestreden rechtshandeling benadeling
van schuldeisers tot gevolg zal hebben, anders gezegd: de verhaalsbenadeling
met een redelijke mate van waarschijnlijkheid kon worden voorzien. Daarvoor
is niet vereist dat het faillissement zelf en een tekort daarin voorzienbaar waren.

28. Rb Noord Nederland 13 mei 2015, ECLI:NL:RBNNE:2015:2394.
29. Zie ook de bijdrage van Van Gangelen en Gispen in deze bundel.
30. HR 22 mei 1992, NJ 1992, 526 (Montana/Interniber), HR 19 oktober 2001, NJ 2001, 654

(Diepstraten/Gilhuis q.q.) en HR 24 april 2009, NJ 2009, 416 (Dekker q.q./Lutèce).
31. HR 26 augustus 2003, JOR 2003/211; NJ 2004, 549 (Intercomm/UPC) en HR 22 december

2009, NJ 2010, 273 (ABN AMRO/Van Dooren q.q. III).
32. Artikel 42, lid 2, Fw.
33. HR 1 oktober 1993, NJ 1994, 257 (Ontvanger/Pellicaan) en HR 17 november 2000, NJ

2001, 272 (Bakker q.q./Katko).
34. Met name HR 22 december 2009, NJ 2010, 273 (ABN AMRO mr. Van Dooren q.q. III).
35. Dekker en Ortiz Aldana in TVI 2014/34.
36. Artikel 3:45 BW.

154

Mr. A.A.M. Spliet en mr. P.F. Schepel



III. Het bewijs

De bewijslast van alle elementen rust in beginsel op de curator.37 Het bewijs
van de wetenschap van benadeling is veelal het lastigste.

Bij een aantal ‘verdachte’ transacties binnen een jaar voor faillissement wordt
de vereiste wetenschap van benadeling echter vermoed aanwezig te zijn. Het
gaat om de volgende gevallen:

Art. 45 Fw (rechtshandelingen om niet):
– bij rechtshandelingen zonder of zonder reële tegenprestatie, bijvoorbeeld

een schenking. Daarvan was bijvoorbeeld geen sprake bij de vestiging van
een pandrecht ten gunste van de Ontvanger teneinde opheffing van door
deze gelegde beslagen te verkrijgen.38

Art. 43 Fw (rechtshandelingen anders dan om niet):
– lid 1 onder 1: bij ongelijke waarde prestaties, zoals verkoop tegen een, alle

omstandigheden in aanmerking genomen, onevenredig lage prijs;
– lid 1 onder 2: bij voldoening van of zekerheidstelling voor een niet

opeisbare schuld, zoals voldoening van nog niet opgezegde kredieten die
niet onmiddellijk opeisbaar zijn, alsmede het zich verplichten tot zekerheid-
stelling voor (onder meer) dergelijke schulden.39 Daaronder valt niet de
situatie dat bij het aangaan van een nieuwe kredietrelatie zekerheid wordt
bedongen voor de verschaffing van krediet(ruimte);40

– lid 1 onder 3 t/m 6: bij een nauwe relatie tussen de schuldenaar en
wederpartij, zoals een familierelatie tot in de derde graad, transacties tussen
een rechtspersoon en (een naast familielid van) zijn bestuurder, commissaris
of aandeelhouder, transacties binnen een groep van rechtspersonen en tussen
rechtspersonen met dezelfde bestuurder.

Tegen deze vermoedens kan tegenbewijs worden geleverd. De wederpartij moet
dan aantonen dat zij en de schuldenaar (en ingeval van een rechtshandeling om
niet: alleen de schuldenaar) geen wetenschap van benadeling hadden/had. Zij
moet met andere woorden aantonen dat zij op het moment van het verrichten
van de rechtshandeling(en) nog voldoende vertrouwen mochten hebben in een
goede afloop en een of meer onvoorziene gebeurtenissen nadien de schuldenaar

37. Artikel 150 Rv en HR 29 november 2013, NJ 2014, 9 (Mr. Roeffen q.q./Jaya).
38. Hof ’s Hertogenbosch 25 oktober 2005, TvI 2006/1 (Ontvanger/Comfort); zie ook Hof

’s Hertogenbosch 13 oktober 2009 JOR 2010/314.
39. HR 22 december 2009, NJ 2010, 273 (ABN AMRO mr. Van Dooren q.q. III).
40. HR 29 november 2013 ECLI:NL:HR:2013:CA 3762, NJ 2014, 19 (mr. Roeffen/Jaya).
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de das hebben omgedaan. Als kort voor het verrichten van de rechtshandeling
bijvoorbeeld nog een geloofwaardig reddingsplan is opgesteld kan dat het
vereiste tegenbewijs opleveren. Het is dan aan de curator om andere feiten en
omstandigheden te bewijzen waaruit (alsnog) volgt dat de vereiste wetenschap
van benadeling bestond.

IV. Vernietiging

De curator kan door een buitengerechtelijke verklaring de Paulianeuze rechts-
handeling vernietigen; een vernietiging door de rechter is niet nodig. Dit geldt
ook ten aanzien van registergoederen.41 Om te voorkomen dat derden zich op
goede trouw kunnen beroepen verdient het wel aanbeveling de vernietiging in
te schrijven in de openbare registers.42

De curator behoeft de verklaring, anders dan bij de gewone Pauliana43 alleen
tot de wederpartij te richten; niet tot de schuldenaar zelf.

Aan de buitengerechtelijke verklaring zijn geen bijzondere eisen gesteld. Om
bewijsproblemen te voorkomen is het verstandig om schriftelijk een beroep op
de Pauliana te doen. Weigert de wederpartij medewerking, dan kan de curator
een verklaring voor recht vorderen dat hij terecht en op goede gronden de
rechtshandeling(en) heeft vernietigd.

Degene met wie de schuldenaar handelde, de schuldenaar zelf en individuele
schuldeisers kunnen geen beroep op de Pauliana doen; de bevoegdheid van de
curator is exclusief,44 met uitzondering van de Officier van Justitie als de
curator blijft stilzitten.45 Ook separatisten kunnen niet zelf een beroep op de
‘gewone’ Pauliana of de faillissementspauliana doen. Belanghebbenden zijn
daarvoor afhankelijk van de curator.46 Als deze blijft stilzitten of weigert kan
een daartoe strekkend bevel van de rechter-commissaris worden uitgelokt.47

Schuldeisers mogen wel een vordering van een andere schuldeiser betwisten
met een beroep op de Pauliana.48 De Pauliana is niet overdraagbaar; een

41. Artikel 3:50, lid 2, BW is niet van toepassing op grond van artikel 42, lid 1 Fw.
42. Artikel 3:17 BW.
43. Artikelen 3:50 en 51 BW.
44. Artikel 49, lid 1, Fw en HR 21 december 2001, NJ 2005, 95 (Lunderstädt/De Kok).
45. Artikel 94d, lid 4, Sv.
46. HR 28 oktober 1988, NJ 1989, 450 (Kuijpers q.q./Ontvanger) en laatstelijk Rb Gelderland

5 maart 2014, NJF 2014, 173; JOR 2014/148; hoger beroep nog aanhangig; zie ook de
bijdrage van mrs. Van Gangelen en Gispen.

47. Op de voet van artikel 69 Fw: Hof Amsterdam 8 juni 1955, NJ 1955, 635.
48. Artikel 49, lid 2, Fw.
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vordering die dankzij een geslaagd beroep op de Pauliana in de boedel
terugkeert echter wel.49

V. Rechtsgevolgen

De vernietiging heeft terugwerkende kracht tot het moment van het verrichten
van de rechtshandeling.50 Vanaf het moment waarop de rechtshandeling werd
verricht, is deze nietig geweest (zie voor de relatieve werking hierna). Dit kan
zowel goederen- als verbintenisrechtelijke consequenties hebben.

Goederenrechtelijke werking:
Indien een goed is overgedragen komt met terugwerkende kracht de titel aan die
overdracht te ontvallen, zodat de overdracht ten opzichte van de boedel geen
rechtsgevolg heeft; het onttrokken goed wordt geacht nooit het vermogen van
de schuldenaar te hebben verlaten. De curator kan de overgedragen zaak
revindiceren.51 Betreft het een roerende zaak, die geen registergoed is, dan
wordt de wederpartij zonodig op vordering van de curator veroordeeld tot
afgifte. De curator kan daarvoor conservatoir beslag tot afgifte doen leggen.52

Bij registergoederen kan de dagvaarding tot vernietiging van de overdracht
(levering) en de daaraan ten grondslag liggende titel worden ingeschreven in de
openbare registers om te voorkomen dat derde verkrijgers de bescherming
kunnen inroepen van art. 3:88 BW.53 Een afschrift van het vonnis waarin de
eerdere levering wordt vernietigd of van een (notariële) akte waarin de
vernietiging van de eerdere levering en de berusting daarin door de wederpartij
worden geconstateerd kan worden ingeschreven.54

Een eventueel faillissement van de wederpartij is dus niet van invloed.

De curator kan er ook voor kiezen (op grond van onrechtmatige daad jegens de
gezamenlijke schuldeisers van de schuldenaar) uitsluitend vergoeding van de
waarde van de prestatie te vorderen, zelfs als de derde aanbiedt het verkregen
goed terug te geven.55 Hierna wordt in nr. IX nader ingegaan op de OD actie.

49. HR 24 april 2009, NJ 2009, 416 (Mr. Dekker q.q./Lutece).
50. Artikel 3:53, lid 1, BW en HR 24 april 2009, NJ 2009, 416 (mr. Dekker q.q./Lutece).
51. HR 3 juni 1921, NJ 1921, p. 968 e.v.; W 10 798.
52. Artikel 730 Rv.
53. Artikel 3:17 lid 1 onder f BW.
54. Artikel 3:17 lid 1 onder e BW.
55. Hof ’s Gravenhage 1 februari 2005, JOR 2005/197 (Hulsbergen q.q./Sijnja) en Rb

’s-Hertogenbosch 17 juli 1998, JOR 1998/156.
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Verbintenisrechtelijke consequenties:
Behalve goederenrechtelijke consequenties heeft de vernietiging ook verbinte-
nisrechtelijke gevolgen. Hetgeen door de vernietigde rechtshandeling uit het
vermogen van de schuldenaar gegaan is moet door hen jegens wie de vernietiging
werkt aan die curator worden teruggegeven met inachtneming van de regels met
betrekking tot onverschuldigde betaling (art. 6:203 e.v. BW).56

Als de prestatie uit het geven van een goed heeft bestaan, ontstaat een
obligatoire verbintenis tot teruggave.57 Wanneer deze verbintenis niet wordt
nagekomen is sprake van een tekortkoming in de zin van art. 6:74 e.v. BW. Dit
doet zich bijvoorbeeld voor indien de terug te geven zaak teniet is gegaan, is
beschadigd of aan een derde te goeder trouw is doorverkocht. De schade zal dan
moeten worden vergoed. Nu het een verplichting tot schadevergoeding betreft
treedt verzuim van rechtswege in indien deze verplichting niet aanstonds wordt
nagekomen.58 Nu paulianeus handelen normaal gesproken tevens onrechtmatig
is treedt ook op die grond het verzuim van rechtswege in.

Indien de aard van de prestatie niet ongedaan kan worden gemaakt
(bijvoorbeeld het verschaffen van huurgenot en het verrichten van werkzaam-
heden) dient de waarde daarvan te worden vergoed.59

Verrekening
De ongedaanmakingsverplichting kan betrokkene op grond van art. 53 Fw niet
verrekenen met een voor de faillietverklaring ontstane vordering op gefailleer-
de. Een dergelijke verrekening is in strijd met doel en strekking van art. 42 Fw
in verbinding met art. 51 Fw.60 Andere invalshoeken zijn dat de schuld aan de
boedel eerst na de faillietverklaring door een beroep op de Pauliana ontstaat en
dat de teruggaveplicht, gezien de tekst van art. 51 lid 1, Fw, alleen jegens de
curator bestaat; niet jegens de schuldenaar.

Positie wederpartij
De curator is verplicht om aan de wederpartij van de schuldenaar terug te geven
wat is ontvangen krachtens de vernietigde rechtshandeling (of de waarde
ervan), echter slechts voor zover de boedel door de rechtshandeling was
gebaat.61 De boedel is alleen gebaat indien en voor zover het ontvangene in
handen van de curator is gekomen of het actief op andere wijze heeft

56. Artikel 51 Fw.
57. Artikel 6:203, lid 1, BW.
58. Artikel 6:83 onder b BW.
59. Artikel 6:210, lid 2, BW.
60. HR 30 september 1994, NJ 1995, 626 (Kuijsters/Gaalman q.q) en Hof Amsterdam

2 augustus 2007, JOR 2009/46.
61. Artikel 51, lid 3, Fw.
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vermeerderd. Dit is bijvoorbeeld niet het geval indien het ontvangene door de
schuldenaar voor de faillietverklaring is verbruikt of daarmee voor de failliet-
verklaring heeft betaald.62

Voor zover aan dit criterium is voldaan, heeft de wederpartij van de failliet
(dus) een boedelvordering. Voor het tekortkomende kan de wederpartij in het
faillissement opkomen als concurrent schuldeiser.63

Derden bescherming
Derden – dus degenen die van de wederpartij van gefailleerde hebben
verkregen – die ten tijde van hun verkrijging te goeder trouw waren, worden
beschermd. Heeft de derde echter om niet verkregen dan kan het goed door de
curator worden teruggevorderd tenzij en voor zover de derde aantoont dat hij
ten tijde van de faillietverklaring niet ten gevolge van de rechtshandeling gebaat
was.64 Dit is bijvoorbeeld het geval als het goed inmiddels is vergaan.

VI. Relatieve werking

De vernietiging werkt alleen ten gunste van de boedel en deze gaat niet verder
dan nodig is om het nadeel op te heffen. De relatieve nietigheid in faillissement
is in art. 42 Fw tot uitdrukking gebracht met de woorden: “ten behoeve van de
boedel” in samenhang met het bepaalde in art. 51 leden 1 en 3 Fw. De Hoge
Raad heeft het bestaan van de relatieve werking van de Pauliana in het
insolventierecht bevestigd.65 Hij overweegt in dat kader dat de opbrengst van
een Pauliana-actie in de boedel valt en de gezamenlijke crediteuren ten goede
komt in de vorm van een toename van het overeenkomstig de uitdelingslijst te
verdelen boedelactief.

Rechtbank Maastricht heeft met een beroep op die relatieve werking beslist
dat een tenietgegaan pandrecht op een zaak niet herleeft indien de eigendoms-
overdracht van die zaak op grond van de Pauliana met terugwerkende kracht
wordt vernietigd.66

De vernietiging van een overeenkomst van pacht (van een horecaonder-
neming) bleef zonder gevolg voor opvolgende pachters.67

62. Rb. Amsterdam 3 mei 1989, NJ 1990, 620.
63. Artikel 51, lid 3, Fw.
64. Artikel 51, lid 2, Fw.
65. HR 24 april 2009, NJ 2009, 416; JOR 2010/22 (mr. Dekker q.q./Lutece); zie ook: Rb. Breda

29 december 2010 LJN BO9256.
66. Rb Maastricht 25 mei 2015, 96845/HA ZA 04-1088 JOR 2005/223.
67. Hof Leeuwarden 12 april 2006, JOR 2006/196.
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In dezelfde lijn ligt dat bij de vernietiging van de overdracht van aandelen in
een vennootschap aan een derde buiten de groep de verbreking van de fiscale
eenheid voor de vennootschapsbelasting in stand bleef.68

VII. Verjaring

De bevoegdheid tot vernietiging op grond van de Pauliana verjaart na drie
jaar.69 De termijn vangt aan op de dag dat de curator daadwerkelijk met de
paulianeuze rechtshandeling(en) bekend wordt.70 Stuiting kan bij brief, mits
vervolgens binnen zes maanden alsnog wordt vernietigd of een vordering tot
vernietiging in rechte wordt ingesteld.71

VIII. Internationale rechtsmacht, bevoegdheid rechter en toepasselijk
recht

De EEX-Verordening,72 de herschikte EEX-Verordening73 en het (nieuwe)
Verdrag van Lugano74 zijn niet van toepassing op Pauliana procedures. De
Nederlandse rechter heeft internationale rechtsmacht indien het faillissement in
Nederland is uitgesproken.75 Op grond van de Insolventieverordening76 wordt
een uitspraak van de Nederlandse rechter in de andere lidstaten van de Europese
Unie erkend volgens de regels van de (herschikte) EEX verordening.77 In

68. Hof ’s Hertogenbosch 14 november 2008, ECLI:NL:GHSHE:2008:BH 3061; NTFR 2009,
419; V-N 2009, 17.1.4.

69. Artikel 3:52, lid 1 onder c en lid 2, BW en HR 24 januari 2014, ECLI:NL:HR:2014:153,
JOR 2014/122 (Sansto c.s./Reiziger q.q.).

70. HR 17 februari 2012, JOR 2012/84 (Valkema/Dexia) en Hof Arnhem 28 augustus 2012,
JOR 2013/252.

71. Artikel 3:317, lid 2, BW.
72. Verordening van de Raad van de Europese Gemeenschap betreffende de rechterlijke

bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en
handelszaken nummer 44/2001, PbEG 2001 L 12.

73. Verordening van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de
rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burger-
lijke en handelszaken, PbEU 2012, L 351, van toepassing vanaf 10 januari 2015.

74. Verdrag van 30 oktober 2007 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de
tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, PbEU 2007, L 339, in
werking getreden op 1 januari 2010.

75. Artikel 6 onder i Rv. en HvJEG 12 februari 2009, C-339/07, Jur. 2009, I-767; NJ 2013, 38
(Seagon q.q./Deko Marty Belgium).

76. Verordening (EG) nr. 1346/2000 betreffende insolventieprocedures, PbEG 2000, L 160,
zoals gewijzigd. Zie ook Verordening (EU) 2015/848 van het Europees Parlement en de
Raad van 20 mei 2015 betreffende insolventieprocedures (herschikking), PbEU 2015, L
141/19 die op 26 juni 2017 in werking treedt.

77. Artikel 25 insolventievordering en artikel 32 van de herschikte Insolventieverordening.
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Nederland is (mede) relatief bevoegd de rechtbank uit wier leden de rechter-
commissaris is benoemd (dit is dus niet altijd de rechtbank die het faillissement
heeft uitgesproken).78 Nederlands recht is van toepassing indien het faillisse-
ment in Nederland is uitgesproken,79 tenzij op de gewraakte rechtshandeling
ander recht van toepassing is, dat in het gegeven geval geen met de Pauliana
vergelijkbare actie kent. De bewijslast van deze uitzondering rust op de
wederpartij van de curator.80 Deze regels over het toepasselijk recht zijn ook
van toepassing indien na faillissement betaling wordt gedaan op een vordering
waarop beslag was gelegd en zien ook op eventuele verjarings- en vervalter-
mijnen ten aanzien van de pauliana.81

IX. Onrechtmatige daad

Paulianeus handelen is vrijwel steeds ook onrechtmatig jegens de benadeelde
schuldeiser(s). Een niet paulianeuze rechtshandeling is slechts onder (zeer)
bijzondere omstandigheden onrechtmatig.82

De curator is bevoegd een vordering uit onrechtmatige daad in te stellen ten
behoeve van de gezamenlijke schuldeisers tegen een derde die betrokken is bij
een voor hen nadelige (rechts-)handeling.83 Deze vordering valt niet in de
boedel (de schuldenaar heeft deze immers zelf nooit kunnen instellen), maar de
opbrengst wel.84 Voor betrokkenheid is niet vereist dat de derde de benadeling
heeft bevorderd of daarvan heeft geprofiteerd. Van betrokkenheid kan ook al
sprake zijn indien de derde de benadeling had kunnen voorkomen, maar in
plaats daarvan de noodzakelijke medewerking heeft verleend.85 Deze vordering
is niet vatbaar voor overdracht zonder de medewerking van alle schuldeisers.86

Van bijzondere omstandigheden kan bijvoorbeeld sprake zijn bij selectieve
betaling aan een groepsmaatschappij87 of aan een bestuurder88 en het door de
schuldeiser uitoefenen van ongeoorloofde druk op de schuldenaar.89 De

78. Artikel 106 Rv.
79. Artikel 4, lid 2 onder m, Insolventieverordening.
80. Artikel 13 Insolventieverordening, HR 24 oktober 1997, NJ 1999, 316, JOR 1997/146

(Gustafsen q.q./Mosk) en HR 7 maart 2003, NJ 2003, 429, JOR 2003/102 (Cikam/Siemon
q.q.). Zie ook de prejudiciële vragen aan het HvJEU, ingediend op 30 juni 2014, in zaak C 310/
14, opgenomen in PbEU 2014 C292/19.

81. HvJEU 16 april 2015, zaak nummer 557/13, PbEU 2015, C 198/7 (Lutz/Bäuerle q.q.).
82. HR 16 juni 2000, NJ 2000, 578 (Van Dooren q.q./ABN AMRO I).
83. HR 14 januari 1983, NJ 1983, 597 (Peeters q.q./Gatzen).
84. HR 24 april 2009, NJ 2009, 416 (Mr. Dekker q.q./Lutece).
85. HR 23 december 1994, NJ 1996, 628 (Notaris M/Curatoren THB).
86. HR 24 april 2009, NJ 2009, 416 (Mr. Dekker q.q./Lutece).
87. HR 12 juni 1998, NJ 1998, 727 (Coral/Stalt).
88. HR 8 februari 2002, NJ 2002, 196 (Beverwijk/Maarssens Bouwbedrijf).
89. Noot van Schilfgaarde onder HR 24 maart 1995, NJ 1995, 628 (Gispen q.q./IFN).
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moedermaatschappij kan ook onrechtmatig jegens de schuldeisers van haar
dochter handelen indien zij zich intensief met de gang van zaken binnen haar
dochter bemoeit en nalaat maatregelen te nemen om te voorkomen dat door de
dochter nieuwe schulden worden aangegaan, terwijl de moedermaatschappij
weet of behoort te weten dat haar dochter daarvoor geen of onvoldoende
verhaal biedt.90

Bewijslast onrechtmatige daad
Ook bij onrechtmatige daad rust de bewijslast van alle elementen in beginsel op
de curator. Hij moet stellen en zo nodig bewijzen dat sprake is van onrechtmatig
handelen of nalaten, toerekenbaarheid aan de dader, schade en toerekenbaarheid
van de schade aan de onrechtmatige daad. Anders dan bij de Pauliana behoeft
de curator dus niet te bewijzen dat ook de schuldenaar wist of behoorde te
weten van de benadeling van de gezamenlijke schuldeisers. Daar staat tegen-
over dat de bewijsvermoedens van artikel 43 en 45 Fw niet van toepassing zijn.
Alleen onder bijzondere omstandigheden zal de rechter bereid zijn de bewijslast
om te draaien.91

Schade
De schade bij een onrechtmatige daad is niet (zonder meer) gelijk aan de
gewraakte betaling of de waarde van de door de schuldenaar verrichte prestatie.
De schade moet worden begroot op het verschil tussen de uitkering aan de
schuldeisers in de werkelijke situatie en de situatie die zou hebben bestaan
zonder de onrechtmatige daad.92

X. Verschillen

Uitgangspunt bij de Pauliana is dat de wederpartij bij de gewraakte rechtshan-
deling met de schuldenaar de verkregen prestatie moet teruggeven aan de
curator. Als deze prestatie echter uit iets anders dan geld bestaat zit de curator
daar niet altijd op te wachten. Zaken kunnen intussen in waarde achteruit zijn
gegaan of zelfs volledig teniet zijn gegaan en bij overdracht van (een deel van)
een onderneming zit niemand op teruggave, indien al mogelijk, te wachten.

Bij onrechtmatige daad heeft de benadeelde recht op schadevergoeding in
geld93 en alleen op vordering van de benadeelde kan schadevergoeding in een
andere vorm worden toegekend.

90. HR 21 december 2001, NJ 2005, 96 (Sobi/Hurks).
91. Artikel 150 Rv.
92. Noot van Andel onder Rb Arnhem 4 juli 2007, JOR 2008/170 (Willems q.q./Beijer).
93. Artikel 6:103 BW.
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Daar staat tegenover dat de wederpartij bij de Pauliana de ontvangen
prestatie in zijn geheel moet teruggeven en voor de tegenprestatie als concurrent
schuldeiser kan opkomen in het faillissement behoudens voor zover de boedel
daadwerkelijk is gebaat.94

Verder verschilt de verjaringstermijn en de mogelijkheid tot stuiting. De
verjaringstermijn bij de Pauliana bedraagt drie jaar en stuiting levert slechts
eenmaal een uitstel van niet meer dan zes maanden op.95 De verjaringstermijn
bij onrechtmatige daad bedraagt vijf jaar en gaat in op de dag dat de curator met
de schade en de daarvoor aansprakelijke persoon op de hoogte raakt en in elk
geval 20 jaar na de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt.96 Stuiting
kan per brief,97 waarna een nieuwe verjaringstermijn van vijf jaar gaat lopen.98

Daarnaast zijn er verschillen in bewijslast, in het bijzonder door het
ontbreken van de bewijsvermoedens van de artikelen 43 en 45 Fw bij de
onrechtmatige daad.

Indien de curator de keuze heeft tussen de Pauliana en een vordering uit
onrechtmatige daad is het dus van belang beide vorderingen goed te analyseren
en na te gaan waar de risico’s en de mogelijke opbrengsten liggen. Beide
vorderingen kunnen zowel cumulatief of primair-subsidiair worden ingesteld.

94. Zie hiervoor onder V.
95. Zie hiervoor onder VI.
96. Artikel 3:310, lid 1 BW.
97. Artikel 3:317, lid 1 BW.
98. Artikel 3:319 BW.
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Enkele grenzen van artikel 47 Fw verkend: een machtig
wapen voor de curator of een dode letter?

PROF. MR. R.D. VRIESENDORP1

1. Inleiding

Bijna 20 jaar geleden heb ik in de eerste lustrumbundel van Insolad geschreven
over artikel 47 Fw.2 Tegen de achtergrond van – toen – recente jurisprudentie
van de Hoge Raad signaleerde ik de beperkingen van artikel 47 Fw aan de hand
van een drietal variaties op de casus uit het arrest Kin/Emmerig q.q.3 In dat
verband heb ik toen bepleit om het wetenschapscriterium van artikel 47 Fw
gelijk te laten lopen aan het goede-trouw-criterium van artikel 54 Fw bij de
faillissementsverrekening. Kort gezegd, zou een curator een voldoening door de
schuldenaar ongedaan moeten kunnen maken als die heeft plaatsgevonden,
terwijl de schuldeiser weet dat het faillissement van de schuldenaar onont-
koombaar is.4 Toen heb ik aangeknoopt bij de tweede grondslag van artikel 47
Fw (kortweg ‘samenspanning’) en in een publicatie enige jaren later heb ik voor
deze aanpassing een ruime interpretatie van de eerste grondslag (kortweg
‘wetenschap faillissementsaanvraag’) voorgesteld.5

In het eerste arrest van de Hoge Raad in de Van Dooren/ABN Amro-trilogie6

heeft hij de door mij bepleite uitbreiding van het toepassingsgebied van artikel
47 Fw uitdrukkelijk afgewezen.7 In diezelfde uitspraak achtte hij ook de

1. Reinout Vriesendorp is advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek en hoogleraar
Privaatrecht aan Tilburg University. Met ingang van 1 januari 2016 is hij hoogleraar
Insolventierecht aan de Universiteit Leiden. Met dank aan Karin Sixma en Akiva Friedmann
voor hun medewerking aan deze bijdrage.

2. ‘Art. 47 Fw: een geamputeerde tentakel of verdient de curator meer?’, in: S.C.J.J. Kortmann
e.a. (red.), De curator, een octopus, Deventer 1996, p. 65-79.

3. HR 18 december 1992, NJ 1993, 169 (KIN/Emmerig q.q.).
4. R.D. Vriesendorp, t.a.p., p. 77.
5. R.D. Vriesendorp, ‘Een van de grenzen van artikel 47 Fw nader verkend’, TvI 1999/10,

p. 172-180.
6. HR 16 juni 2000, NJ 2000, 578 m.nt. PvS (Van Dooren q.q./ABN Amro I), HR 8 juli 2005,

NJ 2005, 457 m.nt. PvS (Van Dooren q.q./ABN Amro II) en HR 22 december 2009 m.nt.
PvS, NJ 2010, 273 (ABN Amro/Van Dooren q.q. III).

7. HR 16 juni 2000, NJ 2000, 578 m.nt. PvS (Van Dooren q.q./ABN Amro I), r.o. 2 en noot
PvS nrs. 2-3.
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omweg via de onrechtmatige-daad-vordering ongewenst.8 Hij heeft in dat arrest
de reikwijdte van artikel 47 Fw strak afgebakend en beperkt. Daarna is de vraag
naar de reikwijdte van artikel 47 Fw niet echt meer aan hem voorgelegd, althans
heeft de Hoge Raad zijn restrictieve benaderingswijze gehandhaafd.9 Aldus
lijkt artikel 47 Fw ‘een rustig bezit’ en rijst de vraag waarom de redactie mij
heeft benaderd om over artikel 47 Fw een bijdrage te schrijven. Ik heb deze
uitnodiging echter aanvaard, omdat ook bij een rustig bezit er altijd wel
beweging is. Net zoals de mooiste bloemen aan de randen van het ravijn
groeien en de spanning altijd op de grensvlakken het beste voelbaar is, zoek ik
in deze bijdrage de grenzen op van de ogenschijnlijk strakke regel die de
wetgever volgens de Hoge Raad in het belang van het rechtsverkeer en het
betalingsverkeer heeft geformuleerd.10 De vraag blijft nog steeds: waar ligt de
grens tussen een geoorloofde en ongeoorloofde voldoening door een schulde-
naar aan een schuldeiser in het licht van artikel 47 Fw? In hoeverre is deze
bepaling een machtig wapen voor de curator of een dode letter?

Voor de beantwoording van deze vraag behandel ik – na een korte uiteenzetting
in paragraaf 2 van de hoofdlijnen van artikel 47 Fw ter opfrissing – in paragraaf
3 een aantal kwesties waarin de grenzen van artikel 47 Fw worden verkend en
waarin ik de volgende mogelijke knelpunten signaleer:
a) In hoeverre is er sprake van een voldoening door de schuldenaar bij

executieverkoop door de schuldeiser, als de schuldenaar toestemming geeft
voor een onderhandse uitwinning bij pand op grond van artikel 3:251 lid 2
BW of als de voldoening plaatsvond door een derde op basis van een
volmacht of op voet van artikel 6:30 BW?

b) Wat is het relevante tijdstip van de voldoening door de schuldenaar als er
een tussenschakel is of als er sprake is van samengestelde (rechts)
handelingen die in tijd uiteenlopen, zoals de inschrijving in een register
van registergoederen, de mededeling bij cessie/verpanding van vorderingen
of het aanbieden van onderhandse pandakten ter registratie?

c) In hoeverre kan een voldoening van een schuldeiser nadat het faillissement
is aangevraagd toch geoorloofd zijn, bijvoorbeeld als er na dat tijdstip
nieuwe overeenkomsten worden aangegaan dan wel nagekomen of dat
dwangcrediteuren worden voldaan?

d) Aan welke personen of organen moet de wetenschap van de faillissements-
aanvraag of de samenspanningsintentie worden toegerekend als daarvoor
meer dan een persoon kan worden aangewezen, zoals bij rechtspersonen en

8. HR 16 juni 2000, NJ 2000, 578 m.nt. PvS (Van Dooren q.q./ABN Amro I), r.o. 3.5.2.
9. Zie bijvoorbeeld HR 7 maart 2003, NJ 2003, 429 (Cikam/Siemon q.q.), r.o. 3.3.2 en HR

1 februari 2013, NJ 2013, 156 m.nt. Verstijlen (Van Leuveren q.q./ING), r.o. 4.4.
10. HR 16 juni 2000, NJ 2000, 578 m.nt. PvS (Van Dooren q.q./ABN Amro I), r.o. 3.5.2.
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die personen deel uitmaken van verschillende of dezelfde organen of bij
gevolmachtigden ten opzichte van de volmachtgever?

e) In hoeverre staat het bewijs van de samenspanningsintentie bij voorbaat
vast als schuldenaar en schuldeiser feitelijk geheel of gedeeltelijk dezelfde
persoon betreft, bijvoorbeeld bij een personele unie van bestuur bij
schuldenaar en schuldeiser, al dan niet in een concernstructuur?

Het blijkt dat de invulling van deze grensgevallen telkens beïnvloed wordt door
het feit dat de Hoge Raad met zijn interpretatie van artikel 47 Fw schuldeisers
met opeisbare vorderingen een ruime mogelijkheid toestaat om voor hun eigen
belang op te komen (sibi vigilare) aan de vooravond van een faillissement. Dit
sibi vigilare terzake de nakoming van opeisbare verplichtingen door de
schuldenaar is een drijfveer die de wetgever en rechter blijven koesteren in
het belang van de zekerheid van het rechtsverkeer en het betalingsverkeer. Als
de schuldenaar doet wat hij rechtens moet doen, dan is dat alleen bij hoge
uitzondering verkeerd. De curator die hiertegen wil optreden moet van goeden
huize komen. Door de restrictieve toepassing van artikel 47 Fw kan een curator
alleen in extreme gevallen iets terugdraaien waartoe de schuldenaar zich jegens
de schuldeiser had verplicht.

2. Opfrissing artikel 47 Fw

Achtergrond

Artikel 47 Fw heeft de curator vanaf het begin van onze Faillissementswet een
middel geboden om een zeer beperkte categorie gedragingen verricht aan de
vooravond van het faillissement aan te pakken. Blijkens de wetsgeschiedenis
was het de bedoeling dat deze bepaling

“(...) op ‘t beginsel, dat verplichte handelingen en mitsdien ook betalingen
van opeischbare schulden nimmer als nietig beschouwd kunnen worden,
twee uitzonderingen toelaat.”11

Dit sluit aan bij de opmerking in de wetsgeschiedenis aan het begin van de
regeling van de faillissementspauliana:

“De vernietiging van verplichte handelingen is in strijd met de behoeften
van het verkeer: immers, zij is gericht tegen het sibi vigilare; zij belet den
schuldeischer zijne rechten te doen gelden juist op het oogenblik dat hij ze
het meest nodig heeft; nl. als hij déconfiture van zijn schuldenaar vreest. Zij

11. Van der Feltz I, p. 449.

167

Enkele grenzen van artikel 47 Fw verkend



dwingt de schuldeischers, zoodra zij moeilijkheden bij het betalen onder-
vinden, een faillissement te provoceeren, uit vrees hetgeen zij door
individueele executies zullen verkrijgen bij een later faillissement weer
aan den curator te moeten afgeven. De zekerheid van het verkeer berust
voor een groot deel op de snelheid en zekerheid der individueele executie-
middelen, en wordt bedreigd waar juist deze gekortwiekt worden. Crediet
kan men niet verleenen, indien men er niet op kan vertrouwen dat, wanneer
de schuldenaar betaalt, die betaling ook voor altijd onaantastbaar blijft, al
moge hij later, misschien zelfs kort daarna, in staat van faillissement
geraken.”12

De wetgever was aan het einde van de 19e eeuw – zoals bevestigd door de Hoge
Raad aan het begin van deze eeuw – van oordeel dat de schuldenaar geen
verwijt ervan kan worden gemaakt wanneer hij datgene doet, waartoe voor hem
een rechtsplicht bestaat. Evenmin is er een redelijke rechtsgrond aan te wijzen,
om hem die datgene ontving, waarop hij krachtens zijn vorderingsrecht
aanspraak had, tot teruggaaf daarvan te noodzaken. In dit geval doet de curator
er beter aan zijn pijlen te richten op de – onverplichte – rechtshandeling die ooit
aan de verplichte voldoening is voorafgegaan, zo meent ook de wetgever:

“Kan derhalve de Pauliana nimmer gericht zijn tegen eene handeling,
waartoe de schuldenaar verplicht was, dit neemt natuurlijk niet weg, dat
die handeling indirect kan worden bestreden, door bestrijding der vroegere
handeling, waarbij de schuldenaar die verplichting op zich nam, indien
daartoe termen bestaan.”13

Uitdrukkelijk werd overwogen dat het stelsel van de artikelen 42-51 Fw aan het
onvermogen van de schuldenaar als zodanig geen enkel rechtsgevolg ver-
bindt.14

Ondanks de ouderdom van deze overwegingen hebben die in de kern niets aan
actualiteit ingeboet. De Hoge Raad heeft eind vorige eeuw, begin deze eeuw de
lijn van de wetgever gevolgd.15 In zijn eerste arrest in Van Dooren q.q./ABN
Amro uit 2000 heeft de Hoge Raad uitvoerig uit de wetsgeschiedenis geput om
zijn oordeel over de eerste grondslag van artikel 47 Fw te motiveren:

12. Van der Feltz I, p. 436-37.
13. Van der Feltz I, p. 435.
14. HR 16 juni 2000, NJ 2000, 578 m.nt. PvS (Van Dooren q.q./ABN Amro I), r.o. 3.5.2.
15. HR 24 maart 1995, NJ 1995, 628 m.nt. PvS (Gispen q.q./IFN), herhaald in HR 20 november

1998, NJ 1999, 611 (Verkerk/Tiethoff q.q.) en HR 16 juni 2000, NJ 2000, 578 m.nt. PvS
(Van Dooren q.q./ABN Amro I), herhaald in HR 29 juni 2001, NJ 2001, 662 m.nt. WMK
(Meijs q.q./Bank of Tokyo).
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“In lijn met deze uitgangspunten heeft de wetgever op de regel ‘geen
nietigheid van verplichte handelingen’ in art. 47 slechts twee, nauwkeurig
geformuleerde uitzonderingen gemaakt waarin een voldoening door de
schuldenaar door de curator ongedaan kan worden gemaakt, waarvan in
de onderhavige procedure aan de orde is de mogelijkheid van vernietiging
‘wanneer wordt aangetoond (…) dat hij die de betaling ontving, wist dat het
faillissement van de schuldenaar reeds aangevraagd was’. Deze uitzonde-
ring is blijkens de toelichting op het voorstel voor art. 47 gegrond op de
gedachte dat de schuldeiser, die niet bloot een faillissement ducht, maar de
zekerheid heeft verkregen dat daartoe aanvrage is gedaan, gezegd mag
worden in strijd te handelen met de goede trouw door hem ook jegens zijn
medeschuldeisers in acht te nemen, wanneer hij onder die omstandigheden
nog betaling van zijn schuldenaar vraagt en aanneemt, en zich op die wijze
aan de concursus onttrekt (Van der Feltz I, blz. 449).

De curator heeft erop gewezen dat verderop in dezelfde toelichting wordt
gesteld: ‘De bedoeling is veeleer uitsluitend de betalingen te treffen, welke
hetzij (…), hetzij - en dat dikwijls op initiatief van den schuldenaar - gedaan
worden in den vooravond van het faillissement, omdat dit zal worden
aangevraagd, en terwijl de schuldeischer volkomen bekend is met de
toestand waarin zijn schuldenaar verkeert’. Juist is dat in deze passage de
bedoelde uitzondering niet helemaal nauwkeurig is weergegeven. Dit recht-
vaardigt echter niet om af te wijken van de eenvoudiger toe te passen,
strakke regel die de wetgever in het belang van de zekerheid van het
rechtsverkeer en het betalingsverkeer in art. 47 heeft geformuleerd.”16

In een iets eerdere uitspraak in Gispen q.q./IFN uit 1995 had de Hoge Raad met
een beroep op de wetsgeschiedenis in een geschil over de tweede grondslag al
op een vergelijkbare wijze overwogen:

“Uit de Memorie van Toelichting bij art. 47 (oud) geciteerd in de conclusie
van het Openbaar Ministerie onder nr. 7 komt naar voren dat, aangezien het
hier gaat om de vernietiging van de voldoening van een opeisbare schuld,
niet spoedig mag worden aangenomen dat van bedoeld overleg sprake was.
Voorts wordt in het Rapport aan de Koningin-regentes nog opgemerkt ‘dat
het bewijs van het door het artikel gevorderde overleg om te begunstigen
stellig moelijker is te leveren dan het bewijs van bedrieglijke verkorting van
de rechten der schuldeischers, dit wil zeggen van de wetenschap dat
benadeeling van de medeschuldeischers het gevolg der handeling kan
wezen (Van der Feltz I, blz. 450)’. In het licht hiervan, brengt een redelijke,

16. HR 16 juni 2000, NJ 2000, 578 m.nt. PvS (Van Dooren q.q./ABN Amro I), r.o. 3.5.2.
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ook met de huidige eisen van zekerheid van betalingsverkeer strokende,
uitleg van art. 47 mee, dat voor de aanwezigheid van overleg als in dat
artikel bedoeld, is vereist dat sprake is van samenspanning, dat wil zeggen
dat niet alleen bij de schuldeiser, maar ook bij de schuldenaar het oogmerk
heeft voorgezeten, door de gewraakte betaling deze schuldeiser boven
andere te begunstigen.”17

In latere uitspraken waarin artikel 47 Fw (zijdelings) in beeld is, handhaaft de
Hoge Raad zijn lijn.18 Kort gezegd, komt dit er dus op neer dat er slechts in
twee zeer beperkte situaties redenen redenen zijn om een voldoening door de
schuldenaar terug te draaien (‘vernietigen’ zoals artikel 47 Fw bepaalt): ofwel
de schuldeiser wist dat het faillissement was aangevraagd, ofwel de schuldeiser
had met de schuldenaar samengespannen met het doel die schuldeiser boven
andere schuldeisers te bevoordelen, waarbij deze samenspanning door beiden
beoogd werd. Ter opfrissing werk ik de vereisten en gevolgen voor een
succesvol beroep op artikel 47 Fw hieronder kort uit.

Vereisten

Voor het vaststellen of een van de twee genoemde situaties zich voordoet, moet
een aantal vereisten vervuld zijn: voldoening door de schuldenaar (i) en
wetenschap bij de schuldeiser van de faillissementsaanvraag (ii) dan wel samen-
spanning tussen schuldenaar en schuldeiser (iii) en benadeling van de gezamen-
lijk schuldeisers (iv). In een geschil rust de bewijslast hiervan op de curator (v).

(i) Voldoening door de schuldenaar

De wettekst suggereert dat een voldoening – dat wil zeggen betaling in de meest
ruime zin van het woord: nakoming van de toegezegde prestatie – moet zijn
verricht door de schuldenaar. In de praktijk zal dit ook meestal het geval zijn.
Een aparte vorm van voldoening door de schuldenaar doet zich voor wanneer
door de schuldenaar, de schuldeiser of door beiden voor de voldoening gebruik
wordt gemaakt van een tussenschakel. Een specifieke variant hiervan vormt dan
weer het girale betalingsverkeer. Niet alleen betaalopdrachten die verstrekt
worden door de schuldenaar vallen onder de werking van artikel 47 Fw. Ook
crediteringen door de bank aan de schuldenaar, waarbij deze laatste niet
betrokken is (overboekingen en stortingen door schuldenaren van de aanstaande

17. HR 24 maart 1995, NJ 1995, 628 m.nt. PvS (Gispen q.q./IFN), r.o. 3.3.
18. HR 7 maart 2003, NJ 2003, 429 (Cikam/Siemon q.q.); HR 28 oktober 2011, NJ 2012, 495

(Van Hees q.q./Cohen-Visser); HR 1 februari 2013, NJ 2013, 156 m.nt. Verstijlen (Van
Leuveren q.q./ING).
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failliet), zijn soms aan te merken als een voldoening door deze aanstaande
failliet, wanneer daardoor een debetstand van de rekening wordt ingelopen.
Zonder enige handeling – of zelfs maar wetenschap – van de schuldenaar wordt
de bank dan door een dergelijke creditering voldaan.19

Als de betaling door een derde gebeurt namens de schuldenaar of ten
behoeve van hem in de zin van artikel 6:30 BW, heeft dit ook te gelden als een
voldoening door de schuldenaar.20

In paragraaf 3 wordt nader ingegaan op enkele situaties waarbij het de vraag is
of de gedraging die leidt tot voldoening van de schuldeiser, ook kan worden
gekwalificeerd als voldoening ‘door de schuldenaar’ in de zin van artikel 47
Fw.

(ii) Wetenschap bij de schuldeiser van de faillissementsaanvraag

De curator moet voor het wetenschapscriterium aantonen dat de schuldeiser die
voldaan is, op dat tijdstip wist dat het faillissement was aangevraagd, waarbij
deze aanvraag uiteindelijk tot het faillissement moet hebben geleid,21 althans
nog aanhangig zijn geweest ten tijde van de faillietverklaring op basis van een
andere aanvraag.22 Het gaat hierbij om daadwerkelijke wetenschap en niet om
geobjectiveerde wetenschap, ook al wordt het ‘behoren te weten’ wel door
sommige auteurs bepleit.23

De vraag naar de inhoud van het wetenschapscriterium van artikel 47 Fw is in
de context van de Van Dooren/ABN Amro-cassatietrilogie nog op een andere
manier aan de orde geweest. Hierbij was de curator geconfronteerd met de
situatie waarin de voldoening plaatsvond toen het faillissement weliswaar
onafwendbaar was maar nog niet aangevraagd. Hiervan is bijvoorbeeld sprake

19. HR 8 juli 1987, NJ 1988, 104 m.nt. G (Loeffen q.q./BMH I).
20. HR 18 januari 2008, NJ 2008, 335 (Slijm/Brouwer).
21. HR 14 december 1934, NJ 1935, p. 95 e.v. m.nt. EMM (Atalanta); R.J. Abendroth, noot

onder Rb. Utrecht 13 augustus 2003, JOR 2003/293.
22. N.E.D. Faber, Verrekening (2005), nr. 316; R.J. van der Weijden, De Faillissementspauliana

(2012), p.150.
23. J.B. Huizink, ‘Nogmaals artikel 47 F’, WPNR 6429 (2001), door mij bijgevallen in mijn noot

onder HR 16 juni 2000, NJ 2000, 578 m.nt. PvS (Van Dooren q.q./ABN Amro I), Ars Aequi
2001, p. 163, B. Wessels, Insolventierecht III (2013), nr. 3218, N.E.D. Faber, Verrekening
(2005), nr. 319 en R.J. van der Weijden, De Faillissementspauliana (2012), p. 149. Inmiddels
betwijfel ik of deze uitbreiding wenselijk en bruikbaar is. Het brengt de nodige onzekerheid
met zich mee in het rechtsverkeer voor de betrokken schuldeiser die niet op de hoogte van de
faillissementsaanvraag is, maar daarvan mogelijk wel zou hebben moeten geweten. Wanneer
is er dan die geobjectiveerde wetenschap en aan de hand van welke criteria moet die dan aan
de subjectief onwetende schuldeiser worden toegerekend? Zie ook Van der Grinten in zijn
noot onder HR 8 juli 1987, NJ 1988, 104 (Loeffen q.q./BMH I), nr. 3.
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als de betaling plaatsvindt vlak voordat surseance van betaling wordt aange-
vraagd (en dit feit door de schuldenaar aan de schuldeiser was gemeld) of
tijdens surseance van betaling gebeurt op een schuld waarvoor de surseance van
betaling niet werkt, bijvoorbeeld een salarisbetaling (artikel 232 Fw). De
surseance van betaling kent geen actio pauliana, maar welke mogelijkheden
heeft een curator dan als die surseance kort daarna bij intrekking (artikel 242 Fw)
wordt omgezet in faillissement? Door het ontbreken van een faillissementsaan-
vraag gedurende de surseance van betaling is er dan – per definitie – geen
wetenschap daarvan (hooguit een verzoek tot intrekking van de surseance van
betaling).24

Ondanks pleidooien in de literatuur van verschillende kanten, ook door mij,
om voor artikel 47 Fw aan te sluiten bij het goede-trouw-vereiste van artikel 54
Fw bij schuldoverneming van opeisbare schulden, zoals door de Hoge Raad
vormgegeven,25 heeft de Hoge Raad die stap uitdrukkelijk niet willen zetten.26

Door in dit verband onder meer uitvoerig te verwijzen naar de wetsgeschiedenis
van artikel 47 Fw en het ontbreken van een aanpassing van dit artikel bij recente
wijzigingen van de Faillissementswet lijkt de Hoge Raad een dergelijke
uitbreiding van het toepassingsgebied van artikel 47 Fw een taak van de
wetgever te achten.27 Een aanzet hiertoe was gemaakt in het voorontwerp voor
een nieuwe Insolventiewet uit 2007 waarin de bestrijding van onoorbare
verplichte handelingen in artikel 3.2.5 als volgt was geformuleerd:

“De bewindvoerder kan een rechtshandeling die de schuldenaar binnen drie
maanden voor het verzoek tot insolventverklaring verplicht heeft verricht,
vernietigen, indien degene met of jegens wie de rechtshandeling werd
verricht, wist of behoorde te weten dat de insolventverklaring van de
schuldenaar niet te vermijden was en dat daarvan benadeling van een of
meer schuldeisers in hun verhaalsmogelijkheden het gevolg zou zijn, tenzij er
onder de gegeven omstandigheden voor het verrichten van de rechtshandeling
een rechtvaardiging bestond.”

Zoals bekend is het Voorontwerp na de consultatieronde en reactie daarop van de
Commissie Insolventierecht in 2009 uiteindelijk door de regering niet als zodanig
in een wetgevingsproces ingebracht. Dit betekent dat de restrictieve uitleg die de
Hoge Raad in Van Dooren/ABN Amro I heeft gegeven nog steeds de huidige

24. B. Wessels, Insolventierecht III (2013), nr. 3211.
25. HR 30 januari 1953, NJ 1953, 578 (Doyer & Kalff); HR 7 oktober 1988, NJ 1989, 449 m.nt.

JBMV (Amro/Curatoren THB).
26. HR 16 juni 2000, NJ 2000, 578 m.nt. PvS (Van Dooren q.q./ABN Amro I), r.o. 3.5.2, slot

(hierboven geciteerd in par. 2; zie noot 16).
27. HR 16 juni 2000, NJ 2000, 578 m.nt. PvS (Van Dooren q.q./ABN Amro I), nrs.2-4; HR

29 juni 2001, NJ 2001, 662 m.nt. WMK (Meijs q.q./Bank of Tokyo).
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norm is. De curator moet voor een succesvol beroep op artikel 47 Fw een
daadwerkelijke wetenschap van de faillissementsaanvraag bij de schuldeiser
aantonen.

(iii) Samenspanning tussen schuldenaar en schuldeiser

In letterlijke bewoordingen kan een curator ook een betaling terugdraaien als die
betaling het gevolg was “van overleg tussen de schuldenaar en de schuldeiser, dat
ten doel had laatstgenoemde door die betaling boven andere schuldeisers te
begunstigen”. Deze zinsnede heeft de Hoge Raad feitelijk teruggebracht tot de eis
dat de curator ‘samenspanning’ moet bewijzen.28 De gedachte achter deze
bepaling is dat een onderonsje vlak voor faillissement waarbij de schuldenaar
nog even snel zijn ‘vriendjes’ betaalt onoorbaar en ongewenst is. Je zou het ook
als een vorm van misbruik van voorwetenschap kunnen beschouwen. De Hoge
Raad is hierbij streng in de zin dat hij verlangt dat bij de betaling bij beiden
– schuldeiser én schuldenaar – de bedoeling van begunstiging heeft voorgezeten.
Hierbij zal het oogmerk van de schuldeiser om bij voorrang boven de andere
schuldeisers te worden voldaan doorgaans wel aanwezig zijn, al rijst wel de
praktische vraag hoe de curator dat moet bewijzen. Lastiger is echter de eis dat
ook de schuldenaar dat oogmerk bij de betaling moet hebben gehad.29 Omdat het
om de voldoening van een opeisbare schuld gaat, zullen daaraan snel ook andere
oogmerken ten grondslag liggen. Veel voorkomend is dat de schuldenaar de
betaling doet omdat er anders rechtsmaatregelen (incasso, beslag, faillissements-
aanvraag etc.) worden getroffen, dreigementen worden geuit als betaling zou
uitblijven of omdat hij simpelweg aan zijn verplichtingen wil voldoen.30 In
dergelijke situaties is er bij de schuldenaar van een ‘oogmerk om de schuldeiser te
begunstigen boven andere schuldeisers’ geen sprake. Hier heeft de feitenrechter
overigens een grote mate van vrijheid om de omstandigheden te laten meewegen
en op basis daarvan voorshands, behoudens tegenbewijs, aan te nemen dat bij
zowel de schuldenaar als de schuldeiser die begunstigingsintentie heeft voorge-
zeten.31 In lagere rechtspraak heeft dit ertoe geleid dat de curator soms wel in zijn

28. HR 24 maart 1995, NJ 1995, 628 m.nt. PvS (Gispen q.q./IFN); HR 20 november 1998, NJ
1999, 611 (Verkerk/Tiethoff q.q.).

29. R.J. van Galen, ‘Rechtspraak faillissementsrecht: pauliana, verplichte of onverplichte
rechtshandeling, samenspanning’, Ondernemingsrecht nr. 4/5, 2000, p. 130) bepleit het
laten vallen van de wetenschap aan de kant van de schuldenaar; zie ook N.E.D. Faber,
‘Vernietiging van verplicht verrichte rechtshandelingen’, 10 jaar “JOR”; alsnog geanno-
teerd, 2006, p. 140.

30. HR 24 maart 1995, NJ 1995, 628 m.nt. PvS (Gispen q.q./IFN), r.o. 3.3.
31. Vgl. HR 7 maart 2003, NJ 2003, 429 (Cikam/Siemon q.q.).

173

Enkele grenzen van artikel 47 Fw verkend



bewijs slaagt32 (en de schuldeiser toegelaten wordt om tegenbewijs aan te
leveren) en soms niet.33

(iv) Benadeling van de gezamenlijke schuldeisers

Hoewel artikel 47 Fw niet rept van benadeling en deze eis als zodanig niet stelt,
moet er daarvan wel sprake zijn voor een succesvolle actio pauliana op grond van
deze bepaling door de curator. Benadeling van de gezamenlijke schuldeisers
vormt immers het kernbegrip van de actio pauliana. Zelfs als de betaling had
plaatsgevonden en de ontvanger/schuldeiser op de hoogte was van de faillisse-
mentsaanvraag, mist de curator de terugvorderingsbevoegdheid als blijkt dat de
gezamenlijke schuldeisers daardoor niet benadeeld zijn.34 Net als bij het benade-
lingsvereiste in artikel 42 Fw is aan dit vereiste voldaan als bij een (vermogens)
vergelijking tussen de situatie zoals die heeft plaatsgevonden en de hypothetische
situatie waarin de betwiste betaling er niet zou zijn geweest, er in het laatste geval
meer vermogen zou zijn geweest om onder de gezamenlijke schuldeisers te
verdelen.35 Deze vergelijking wordt gedaan naar het tijdstip waarop de curator de
vernietiging inroept en daarmee zijn rechten doet gelden dan wel - bij betwisting -
de rechter daarover uitspraak doet.

(v) Bewijslast

In alle gevallen rust de bewijslast van feiten waaruit blijkt dat aan de vereisten
voor een succesvol beroep op artikel 47 Fw is voldaan op de curator. Het is aan

32. Zie bijvoorbeeld Rb Amsterdam 26 januari 2005, JOR 2005/196 (Patzak q.q./Dolman
International); Rb Utrecht 6 juni 2007, JOR 2008/19; Rb Arnhem 4 juli 2007, JOR 2008/170
(Willems q.q./Beijer); Hof Arnhem 15 april 2008, JOR 2008/181; Rb Den Haag 29 oktober
2008, JOR 2009/26; Hof Arnhem 15 september 2009, JOR 2010/112 (Beijer Group c.s./
Willems q.q.); Rb Rotterdam 24 februari 2010, JOR 2011/89 (Cools q.q./MeesPierson
Informal Opportunity Fund); Rb Utrecht 29 september 2010, JOR 2011/21 (Vermaire q.q./
Schalkwijk).

33. Rb Utrecht 13 juni 2001, JOR 2001/167; Rb Haarlem 4 januari 2002, JOR 2002/89; Rb
Arnhem 21 februari 2002, JOR 2002/169; Rb Middelburg 6 januari 2005, JOR 2005/103;
Hof Leeuwarden 26 oktober 2005, JOR 2006/54 (Van der Spek q.q./Graphic Lease); Rb
Utrecht 26 april 2006, JOR 2006/197 (Van Daal q.q./Postbank c.s.); Hof Amsterdam
9 december 2008, JOR 2009/57 (Stichting Garantiefonds Vliegers Air Holland); Rb
Rotterdam 11 maart 2009, JOR 2009/176 en 177; Rb Zwolle 8 april 2009, JOR 2009/238
(Smink q.q./Rabobank); Hof Amsterdam 19 juli 2010, JOR 2012/53 (Van der Schee q.q./
Blikkenburg); Rb Alkmaar 10 augustus 2011, JOR 2012/57 (X. q.q./Europese Financie-
ringsmaatschappij c.s.); HR 28 oktober 2011, NJ 2012, 495 m.nt. Verstijlen (Van Hees q.q./
Cohen-Visser); HR 1 februari 2013, NJ 2013, 156 m.nt. Verstijlen (Van Leuveren q.q./ING);
Hof Den Bosch 3 september 2013, JOR 2014/273; Hof Arnhem-Leeuwarden 20 januari
2015, JOR 2015/99.

34. HR 22 maart 1991, NJ 1992, 214 m.nt. PvS (Loeffen q.q./BMH II).
35. HR 19 oktober 2001, NJ 2001, 654 (Diepstraten/Gilhuis q.q.).
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hem/haar om te stellen – en bij betwisting aan te tonen – dat er sprake is
geweest van voldoening door de schuldenaar, wetenschap van de faillisse-
mentsaanvraag bij de schuldenaar dan wel samenspanning tussen schuldenaar
en schuldeiser om de laatste boven de andere schuldeisers te bevoordelen
(artikel 150 Rv).36 Als de curator hierin slaagt, is het aan de aangesproken partij
om te stellen (en zo nodig te bewijzen) dat de gewraakte voldoening niet tot
benadeling van de gezamenlijke schuldeisers heeft geleid. De rechter mag in al
deze gevallen overigens uit de bewezen feiten een vermoeden afleiden dat aan
die vereisten is voldaan en de wederpartij toelaten tot tegenbewijs. In de praktijk
blijken lagere rechters deze aanpak soms te gebruiken om de curator te helpen bij
het bewijs van samenspanning.37 Als bijvoorbeeld schuldenaar en schuldeiser
door dezelfde persoon worden bestuurd, kan dat soms aanleiding geven om de
curator voorshands in zijn bewijs van samenspanning geslaagd te achten en is het
aan de schuldeiser om dit door tegenbewijs te ontkrachten en weerleggen.38

Gevolgen

Als voldaan is aan bovenstaande vereisten verbindt de wet daaraan de
‘vernietiging’ van de voldoening. Bestond de voldoening door de schuldenaar
uit het aangaan van een rechtshandeling, dan leidt de vernietiging ertoe dat
daaraan – met terugwerkende kracht (artikel 3:53 BW) – ieder rechtsgevolg
wordt ontnomen.39 Als de curator zijn pijlen had gericht op een overdracht van
een goed of vestiging van een beperkt recht daarop (artikel 3:84 j° 3:98 BW),
dan leidt de vernietiging ertoe dat die overdracht en vestiging zonder titel zijn
verricht, waardoor die – behoudens derdenbescherming – achteraf bezien
goederenrechtelijk altijd zonder effect zijn gebleven.

De sanctie van artikel 47 Fw heeft echter een ruimer toepassingsgebied dan de
vernietiging van artikel 42 Fw. Naast rechtshandelingen kunnen ook feitelijke
handelingen door de curator worden bestreden. Denk aan betaling in contanten
of de feitelijke uitvoering van een prestatie waartoe de schuldenaar zich had
verplicht, zoals de constructie van een bouwwerk op grond van een aanne-
mingsovereenkomst, de ontwikkeling van software of het schrijven van een
boek. Technisch-juridisch zijn al deze gedragingen niet te vernietigen in de zin

36. Zie recent Rb Noord-Nederland 18 februari 2015, JOR 2015/159. Over de in de praktijk
door curatoren ervaren moeilijkheden bij de bewijslevering, zie G. van Dijck, De faillisse-
mentspauliana, revisie van een relict (2006), hfdst. 3 en 4.

37. Zie noot 32.
38. Vgl. HR 7 maart 2003, NJ 2003, 429 (Cikam/Siemon q.q.) en de aangehaalde lagere

rechtspraak (noot 32 hierboven).
39. Dit kan alleen anders zijn, als de gevolgen bezwaarlijk ongedaan kunnen worden gemaakt;

artikel 3:53 lid 2 BW.
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dat het recht daaraan – met terugwerkende kracht (artikel 3:53 BW) – geen
gevolgen meer verbindt. Feiten kunnen nu eenmaal niet worden genegeerd of
weggedacht. Wegens het – achteraf – ontbreken van een rechtsgrond voor die
prestaties is de ontvanger daarvan op grond van artikel 6:203 e.v. BW tot
ongedaanmaking daarvan verplicht. In beginsel moet hij het ontvangene
teruggeven (artikel 6:203 BW), maar als dat niet (meer) kan moet hij de
waarde van die prestatie aan de boedel vergoeden (artikel 6:210 BW).

De actio pauliana heeft relatieve werking, wat betekent dat de vernietiging niet
verder werkt dan nodig is om de benadeling weg te nemen van degene die haar
heeft ingeroepen: buiten faillissement is dat jegens de schuldenaar en degene
met wie hij gehandeld heeft ten behoeve van de schuldeiser die de actio
pauliana inroept (artikel 3:45 BW). In faillissement dient zij de curator ten
behoeve van de boedel en de gezamenlijke schuldeisers tegen de wederpartij en
diens rechtsopvolgers (voor zover niet te goeder trouw; artikel 51 Fw).40 De
relatieve werking van de vernietiging betekent in faillissement dat de curator de
bestreden handeling kan negeren ten behoeve van de boedel, maar dat ieder
ander (schuldenaar, derden) haar voor het overige als geldig moet beschouwen.
Aangezien in de praktijk een faillissement nagenoeg nooit tot een volledige
uitkering aan alle schuldeisers komt en de benadeling dus niet volledig is
ongedaan gemaakt, heeft de faillissementspauliana (op basis van zowel artikel
42 Fw als artikel 47 Fw) feitelijk geen relatieve werking: de vernietiging door
de curator werkt dan erga omnes. Alleen bij een akkoord (waardoor het
faillissement eindigt en de schuldenaar weer over zijn vermogen kan beschik-
ken) blijkt ook de faillissementspauliana relatieve werking te hebben, omdat
deze rechtsvordering door de homologatie komt te vervallen.41

3. Grensgevallen, mogelijke knelpunten en oplossingen

Op grond van het voorgaande lijkt het erop dat artikel 47 Fw een helder middel
geeft aan de curator om ongeoorloofde transacties aan de vooravond van een
faillissement te bestrijden en terug te draaien.42 De praktijk kampt echter nog
steeds met een aantal aspecten van deze vorm van de faillissementspauliana, in
het bijzonder het bewijs van zowel de wetenschap van de faillissementsaan-
vraag als de samenspanning.43 Daarnaast zijn er grensgevallen waarvan het niet
altijd duidelijk is of die (rechts)handelingen al dan niet kunnen worden

40. R.J. van der Weijden, De Faillissementspauliana (2012), hfdst. 6.
41. Zie artikel 50 Fw; alleen ingeval van boedelafstand bij het akkoord blijft de actio pauliana

bestaan als instrument voor de schuldeisers of de vereffenaars.
42. Kort en bondig weergegeven door G. van Dijck, Pauliana, Monografieën BW B4, p. 44-47.
43. G. van Dijck, De faillissementspauliana (2006), p. 37-39, 54-56 en 81-85.
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vernietigd of anderszins worden teruggedraaid door een curator in faillissement
op grond van artikel 47 Fw. Soms is hierover lagere rechtspraak verschenen,
maar de Hoge Raad heeft zich daarover niet uitgelaten, terwijl de literatuur zich
vooral op de actio pauliana bij onverplicht verrichte rechtshandelingen richt.44

Daarom spits ik mij in deze bijdrage toe op een aantal van de in paragraaf 1a)-e)
genoemde aspecten en grensgevallen waarmee de praktijk worstelt, voorzien
van mogelijke oplossingen voor die knelpunten.

a) Voldoening door de schuldenaar; alternatieve vormen; toerekening en tijdstip

Het eerste knelpunt betreft de reikwijdte van het vereiste van een ‘voldoening
door de schuldenaar’. Hoewel deze zinsnede op het eerste gezicht helder lijkt,
zoals hierboven in paragraaf 2(i) is uiteengezet, zijn er situaties denkbaar
waarin getwijfeld kan worden of daarbij wel van een voldoening door de
schuldenaar sprake is. Te denken valt aan een voldoening van de schuldeiser
krachtens eigen bevoegdheid in plaats van door de schuldenaar of aan een
voldoening via een tussenschakel van een gevolmachtigde of door een derde op
grond van artikel 6:30 BW.

Voldoening via deurwaarder of notaris na executoriale verkoop
Als het faillissement nadert, is de schuldenaar soms al geconfronteerd met
schuldeisers die een executoriale titel hebben gekregen en deze ten uitvoer
(hebben) proberen te leggen. Na een executoriale verkoop komt de opbrengst
daarvan, afhankelijk van het soort object, in handen van de deurwaarder of
notaris (artikel 480 Rv voor roerende zaken, artikel 551 Rv voor register-
goederen). Deze deurwaarder of notaris dient aan de executant af te dragen wat
hem op grond van die titel toekomt. Weliswaar wordt als gevolg daarvan de
schuld van de schuldenaar gedelgd, maar in hoeverre is er dan sprake van een
‘voldoening door de schuldenaar’? Deze heeft immers niets gedaan. Kan
bijvoorbeeld de curator het uitgekeerde bedrag voor de boedel opeisen als hij
kan aantonen dat de executant ten tijde van de ontvangst van de betaling van dat
geld door de deurwaarder of notaris op de hoogte was van de faillissements-
aanvraag of – weliswaar iets lastiger – dat er samenspanning was?

44. Zie bijvoorbeeld de verschillende proefschriften over de actio pauliana van de afgelopen
decennia, waarbij de aandacht voor artikel 47 Fw maar zeer summier is: F.P. van Koppen,
Actio pauliana en onrechtmatige daadvordering (diss. Tilburg 1998), p. 152-166; G. van
Dijck, De faillissementspauliana (diss. Tilburg 2006), p. 25-40, 47-56 en 78-83; R.J. de
Weijs, Faillissementspauliana, Insolvenzanfechtung & Transaction Avoidance (diss. UvA
2010), p.14-25, 279-300, 366-372; R.J. van der Weijden, De Faillissementspauliana (2012)
(diss. Nijmegen 2012), p. 147-157.
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In hoeverre verschilt de schuldeiser die een executoriale titel ten uitvoer legt
van een schuldeiser die bijvoorbeeld door het leggen van conservatoir beslag of
het dreigen daarmee (of met een faillissementsaanvraag) eveneens betaald
wordt, terwijl hij op dat tijdstip op de hoogte is van een daadwerkelijke faillisse-
mentsaanvraag die vervolgens tot een faillissement leidt? Een dergelijke betaling
blijft echter een handeling van die schuldenaar en van niemand anders, ook al had
hij feitelijk geen andere keus. De uitkering van de executieopbrengst door de
deurwaarder of notaris is echter het gevolg van het wettelijk systeem van uitwin-
ning waarvoor medewerking van de schuldenaar achterwege kan blijven. Daarom
is de uitkering op basis van een executie van andere orde (geen voldoening door de
schuldenaar) dan de betaling door de schuldenaar die onder dreiging van executie-
maatregelen ‘vrijwillig’ zelf betaalt (wel voldoening door de schuldenaar).

Dat er geen sprake is van een voldoening door de schuldenaar bij een
executieverkoop is tevens het gevolg van de zeer restrictieve toepassing van
artikel 47 Fw, zoals de Hoge Raad telkenmale in het belang van de zekerheid
van het rechtsverkeer en het betalingsverkeer in navolging van de wetgever
uitdraagt.45 Alleen een schuldeiser die betaling van zijn schuldenaar “vraagt en
aanneemt” in de zekere wetenschap dat de faillissementsaanvraag is ingediend,
onttrekt zich aan de concursus en handelt daarom in strijd met artikel 47 Fw.46

Om die reden dient voldoening van de schuldeiser via de deurwaarder of notaris
niet te worden gekwalificeerd als ‘voldoening door de schuldenaar’ in de zin
van artikel 47 Fw.47

Voldoening na parate executie door een separatist
Het ontbreken van een terugvorderingsmogelijkheid voor de curator op grond
van artikel 47 Fw doet zich ook voor als de schuldeiser een pand- of
hypotheekrecht heeft. Hierdoor bevindt hij zich in een aanmerkelijk comforta-
beler positie vergeleken met een ongezekerde schuldeiser, uiteraard afhankelijk
van de waarde van het onderpand. Als separatist wordt de pand- of hypotheek-
houder – behoudens eventueel een tijdelijke afkoelingsperiode (artikel 63a e.v.
Fw) – niet geraakt door een faillissement van de schuldenaar/pandgever (artikel
57 Fw). Bij uitblijven van betaling en verzuim kan hij immers zijn zekerheids-
recht te gelde maken en het onderpand uitwinnen (artikel 3:248 BW bij pand en
artikel 3:268 lid 1 BW bij hypotheek).

45. Treffend verwoord in HR 16 juni 2000, NJ 2000, 578 m.nt. PvS (Van Dooren q.q./ABN
Amro I), r.o. 3.5.2, midden.

46. Van der Feltz I, p. 449.
47. Vgl. Rb Amsterdam 5 februari 2003, JOR 2003/124 en recent Rb Oost-Brabant 25 februari

2015, RI 2015/83. Anders J.W. Frieling, ‘Executiemaatregelen binnen de grenzen van art. 47
Fw’, TvI 2003/6, p. 269 e.v. en ‘Naschrift’, TvI 2004/4, p. 165 e.v. en R.J. van der Weijden,
De Faillissementspauliana (2012), p. 52.
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Hoewel het wettelijk uitgangspunt nog steeds de openbare verkoop is (artikel
3:250 BW voor pand en artikel 3:268 lid 1 BW voor hypotheek), biedt de wet
de executerende zekerheidsgerechtigde ook alternatieve uitwinningsvormen. Zo
is een gang naar de voorzieningenrechter mogelijk (artikel 3:251 lid 1 BW bij
pand en artikel 3:268 lid 2 BW bij hypotheek) of kan er nadat de pandhouder tot
verkoop bevoegd is geworden tot verkoop over te gaan met instemming van de
pandgever een afwijkende wijze van verkoop plaatsvinden (artikel 3:251 lid 2
BW48). Bij verpanding van vorderingen kan na mededeling daarvan de
pandhouder de vordering bij de schuldenaar daarvan incasseren (artikel 3:246
lid 1 BW), zodat openbare verkoop achterwege kan blijven. In al deze gevallen
rijst wederom de vraag in hoeverre de uiteindelijke uitbetaling aan de zeker-
heidsgerechtigde moet worden aangemerkt als een voldoening door de schul-
denaar. Volgens mij is dat niet het geval.

De voldoening van de vordering van de zekerheidsgerechtigde uit de opbrengst
daarvan is geen ‘voldoening door de schuldenaar’, omdat uitwinning door de
pand- of hypotheekhouder gebeurt op grond van de eigen bevoegdheid van de
zekerheidsgerechtigde, net zoals hierboven is aangegeven voor het geval de
voldoening het gevolg is van uitwinning op basis van een executoriale titel. Het
feit dat bij de uitwinning van verpande goederen met instemming door de
pandgever (doorgaans de schuldenaar, nadat deze in verzuim is; artikel 3:251
lid 2 BW) diens medewerking vereist is, maakt het niet anders. Niet zozeer
omdat de pandhouder altijd zou kunnen terugvallen op de openbare wijze van
verkoop (waarvoor medewerking van de schuldenaar niet nodig is), maar omdat
de pandhouder als separatist zijn (uitwinnings)rechten mag uitoefenen als was
er geen faillissement (artikel 57 Fw). Als uitwinning op deze manier tijdens
faillissement mogelijk is, moet dat a fortiori ook vóór faillissement al kunnen.
Ook dan is er van een voldoening door de schuldenaar dus geen sprake en zal
de curator niet met succes een faillissementspauliana kunnen instellen.

Voldoening door gevolmachtigde namens schuldenaar
De vraag naar de invulling van het vereiste van ‘voldoening door de schulde-
naar’ rijst ook als de schuldenaar volmacht of last aan een derde heeft gegeven
(artikel 3:60 e.v. respectievelijk artikel 7:414 e.v. BW). Wat zijn de gevolgen als
een gevolmachtigde namens de schuldenaar een betaling doet of anderszins een
prestatie verricht?

Er lijkt weinig twijfel dat de voldoening door een gevolmachtigde namens de
schuldenaar als voldoening ‘door de schuldenaar’ heeft te gelden, maar er

48. Vgl. HR 14 februari 2014, NJ 2014, 264 m.nt. Verstijlen (Feenstra q.q./ING).
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kunnen zich niettemin interessante vragen voordoen bij voldoening door een
gevolmachtigde: (i) op welk tijdstip moet voor een succesvolle actie van de
curator wetenschap van de faillissementsaanvraag vaststaan en (ii) in hoeverre
is relevant dat de gevolmachtigde die prestatie aan zichzelf als schuldeiser van
de schuldenaar/volmachtgever verricht?49

Voor het antwoord op de eerste vraag geldt als uitgangspunt dat het gebruik-
maken van tussenschakels voor rekening en risico komt van degene die die
tussenschakel op basis van opdracht, lastgeving en/of volmacht heeft aange-
steld.50 Is de tussenschakel de gevolmachtigde van de schuldenaar, dan is die
voldoening door de gevolmachtigde namens de schuldenaar pas voltooid
wanneer deze gevolmachtigde de betaling aan de schuldeiser doet of een
andersoortige – afgesproken – prestatie verricht. Dit kan aanmerkelijk later
zijn dan het tijdstip waarop de schuldenaar het te betalen bedrag of het te
leveren goed aan de gevolmachtigde ter beschikking had gesteld. Als de
schuldeiser in de tussentijd over de faillissementsaanvraag geïnformeerd is,
zou dat betekenen dat de curator die betaling kan terugvorderen op grond van
artikel 47 Fw. Dit lijkt mij juist.51 Maar geldt dit ook als de schuldenaar de
gevolmachtigde een onherroepelijke volmacht had verleend of de volmachtge-
ver anderszins het niet meer in zijn macht had om het tijdstip van de voldoening
van de schuldeiser te beïnvloeden? Dit ligt minder voor de hand. De rol van de
schuldenaar is dan al eerder uitgespeeld. In het licht van de restrictieve
toepassing van artikel 47 Fw door de Hoge Raad acht ik goed verdedigbaar
dat later opkomende wetenschap van de faillissementsaanvraag (ook al is dat
voor de ontvangst van de betaling door de schuldeiser) niet meer relevant is.

Bij de tweede vraag doet zich de situatie voor waarin de gevolmachtigde van de
schuldenaar tevens de schuldeiser van de volmachtgever is. Betekent dit nu
automatisch het bewijs van samenspanning? Rechtens zijn schuldenaar en
schuldeiser op dit punt dezelfde persoon. Wederom uitgaande van het feit dat
er bij een schuldeiser meestal wel een wens te bespeuren – en mogelijk aan te
tonen – valt dat deze zichzelf wil begunstigen boven andere schuldeisers, zal het
debat zich toespitsen op de vraag of ook de schuldenaar met die intentie de
schuldeiser voldoet. Hierbij wordt de curator echter niet geholpen door de

49. Zie bijvoorbeeld de casus van de verzamelpandakte die ten grondslag lag aan HR 1 februari
2013, NJ 2013, 156 m.nt. Verstijlen (Van Leuveren q.q./ING).

50. Vgl. artikel 6:76 BW; zie ook B. Wessels, Insolventierecht III (2013), nr. 3228; R.J. van der
Weijden, De Faillissementspauliana (2012), p. 49.

51. Is de derde daarentegen ingeschakeld door de schuldeiser, dan is de voldoening door de
schuldenaar aan die derde het beslissende tijdstip waarop moet worden onderzocht of is
voldaan aan een van de twee grondslagen voor een succesvolle actie op grond van artikel 47
Fw.
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volmacht aan de schuldeiser. Het enkele feit dat de laatste als gevolmachtigde van
de schuldenaar optreedt, betekent niet dat de begunstigingsintentie van de
schuldeiser op basis van die volmacht kan worden toegerekend aan de schulde-
naar/volmachtgever.52 Wil de curator succesvol zijn in zijn actie, dan moet hij
daadwerkelijke samenspanning tussen schuldenaar/volmachtgever en schuldei-
ser/gevolmachtigde aantonen. De door de volmacht ontstane rechtsverhouding is
daarvoor onvoldoende.

Voldoening door een derde ten behoeve van de schuldenaar
Op grond van artikel 6:30 BW mag iedereen de schuld van een ander voldoen,
tenzij de inhoud of strekking daarvan zich daartegen verzet. In hoeverre heeft een
betaling door een derde aan de schuldeiser nu te gelden als een voldoening door
de schuldenaar?

De betaling door een derde om hem of haar moverende redenen heeft te gelden
als een betaling door de schuldenaar wiens schuld wordt voldaan. Dienten-
gevolge is die betaling beslissend voor de vaststelling van het tijdstip waarop de
voldoening door de schuldenaar in de zin van artikel 47 Fw heeft plaatsge-
vonden. Het feit dat de schuldenaar zelf hiervan niet op de hoogte was, is op
zichzelf beschouwd niet van belang. Dan lijkt samenspanning tussen de
schuldeiser en de niets vermoedende schuldenaar lastig te bewijzen, al speelt
de kennis van die derde mogelijk wel een rol voor de vaststelling van een
samenspanningsoogmerk bij de schuldenaar. Voor het wetenschapscriterium is de
eventuele kennis van de derde over een faillissementsaanvraag echter irrelevant;
dan gaat het immers alleen om de vraag of de schuldeiser als de ontvanger van de
prestatie die aanvraag kent. Het maakt dan niet uit in hoeverre die derde op de
hoogte is van de penibele toestand waarin de schuldenaar verkeert.

Overigens zal een actie door de curator naar alle waarschijnlijkheid niet slagen
omdat er geen benadeling is als een derde de schuld van de schuldenaar delgt.
Dit is alleen anders als de derde regres kan nemen of door die betaling een eigen
verplichting aan de schuldenaar voldoet.

Dit deed zich onder meer voor in de casus die ten grondslag lag aan HR
Slijm/Brouwer (Stukro).53 In die casus betaalde een schuldenaar (Stukro)
aan de schuldeiser (Holding) van zijn schuldeiser (Accomodaties), waarmee
bereikt werd dat de vordering van Holding op Accomodaties werd voldaan.
Ook al betaalde Stukro als ‘derde’ aan Holding, toch was hier sprake van

52. Zie HR 1 februari 2013, NJ 2013, 156 m.nt. Verstijlen (Van Leuveren q.q./ING), r.o. 4.4, 3e

alinea.
53. HR 18 januari 2008, NJ 2008, 335 (Slijm/Brouwer).
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een voldoening door de schuldenaar (Accomodaties) aan de schuldeiser
(Holding). Hiermee was de benadeling van de andere schuldeisers van
Accomodaties (anders dan Holding) gegeven.

b) Tijdstip van die voldoening bij samengestelde (rechts)handelingen met
tijdsverloop

Waar de beoordeling of een voldoening van de schuldeiser het resultaat is van
samenspanning tussen schuldenaar en schuldeiser vooral afhankelijk is van een
daarop overeenstemmende wil van partijen, speelt bij de vaststelling of die
voldoening is geschied in de wetenschap van de faillissementsaanvraag een
andere factor een rol. De curator moet hierbij vaststellen op welk tijdstip de
voldoening door de schuldenaar is voltooid om dat vervolgens te kunnen
toetsen aan eventuele wetenschap van de faillissementsaanvraag bij de schuld-
eiser op dat tijdstip.

De vraag wanneer sprake is van voldoening lijkt makkelijk te beantwoorden:
zodra de schuldenaar van zijn – opeisbare – verplichting jegens de schuldeiser is
bevrijd. Bij contante betaling is het niet moeilijk om dat tijdstip vast te stellen: als
de schuldenaar het geld aan de schuldeiser overhandigt. Toch blijkt de vaststelling
van het tijdstip van die voldoening bij nadere beschouwing in een aantal gevallen
minder eenvoudig. Denk hierbij aan tussenschakels bij de voldoening of tijds-
verloop tussen de verschillende elementen van de voldoening.

Tijdsverloop door tussenschakels bij de voldoening
In de eerste plaats wordt het ingewikkelder als er bij de betaling een derde partij
als tussenschakel wordt gebruikt, waardoor de laatste handeling van de schulde-
naar en de eerste handeling van de schuldeiser in tijd uiteenlopen en er in theorie
twee tijdstippen in aanmerking kunnen komen ter bepaling van het ijkmoment.

Bij de betaling van een geldsom als voldoening door de schuldenaar was
vroeger het klassieke voorbeeld de girale betaling waarbij er tussen debitering
en creditering van beide rekeningen door de betrokken bank(en) enige tijd
verstreek. Op grond van artikel 6:114 lid 2 BW is de schuldenaar pas van zijn
betalingsverplichting bevrijd vanaf het tijdstip waarop de rekening van de
schuldeiser is gecrediteerd.54 Door de technologische ontwikkelingen is hier
vandaag de dag in een aantal gevallen nauwelijks meer tijdsverloop waardoor
debitering en creditering in tijd samenvallen. De voldoening door de schulde-

54. Vgl. over de bepaling van dit tijdstip rond faillissementsdatum: HR 31 maart 1989, NJ 1990,
1 m.nt. JBMV (Vis q.q./NMB) en recent HR 20 maart 2015, NJ 2015, 264 m.nt. Verstijlen
(JPR Advocaten/Gunning q.q.).

182

Prof. mr. R.D. Vriesendorp



naar kan dan weer aan één tijdstip getoetst worden. Toch kan er nog steeds een
zeker tijdsverloop zijn waardoor het van belang is om vast te stellen wanneer de
wetenschap van de faillissementsaanvraag bij de schuldeiser aanwezig moet
zijn, wil de voldoening kunnen worden vernietigd. Een variant doet zich voor
bij uitgestelde – of ingeplande – betalingsopdrachten van de schuldenaar die
door de bank op een later tijdstip moeten worden uitgevoerd: wat nu als de
schuldeiser niet op de hoogte was van de faillissementsaanvraag toen de
schuldenaar de bank de betaalopdracht verstrekte, maar daarvan wel wist
toen het geld bij hem werd bijgeschreven?

Aansluiting bij artikel 6:114 lid 2 BW zou betekenen dat alleen het tijdstip van
uitvoering van de betalingsopdracht beslissend zou zijn. Met het verstrekken
van de opdracht gebeurt er immers nog niets in de zin dat er dan al vermogen
zou wegvloeien. Pas als de opdracht niet meer ingetrokken of herroepen kan
worden – en bij een onherroepelijke opdracht is dat vanaf het begin – wordt het
relevant of de schuldeiser dan van de faillissementsaanvraag op de hoogte is of
op dat tijdstip met de schuldenaar aan het samenspannen is. De zekerheid van
het rechtsverkeer en het betalingsverkeer verlangt dat als die opdracht op dat
ogenblik niet meer kan worden tegengehouden, ook al wordt die pas (veel) later
uitgevoerd, de voldoening niet later nog eens kan worden teruggedraaid. Dit
sluit ook goed aan bij de restrictieve toepassing van artikel 47 Fw die de Hoge
Raad voor ogen heeft. Het gaat er derhalve om vast te stellen wanneer de
schuldenaar nog iets moet verrichten voor de voldoening van de opeisbare
schuld. Als de schuldeiser pas daarna op de hoogte komt van de faillisse-
mentsaanvraag, heeft hij niets te vrezen. Na dat tijdstip is er geen ruimte meer
voor een succesvolle vernietiging op grond van de actio pauliana.

Tijdsverloop door een voldoening die bestaat uit verschillende onderdelen
In de tweede plaats is de vraag lastiger te beantwoorden bij andere prestaties
dan geldbetalingen waartoe de schuldenaar zich verplicht heeft en die uit
verschillende elementen bestaan. De vraag speelt dan als die elementen niet in
tijd samenvallen en de afronding daarvan ook zonder medewerking van – of
zelfs kennisneming door – de schuldenaar mogelijk is. Voorbeelden van een
dergelijke ‘uiteengetrokken’ voldoening zijn te vinden bij de overdracht van
– of vestiging van beperkte rechten op – (i) vorderingen (artikel 3:94 BW voor
levering respectievelijk artikel 3:236 lid 2 BW en artikel 3:239 BW voor
vestiging pandrecht), (ii) registergoederen (artikel 3:89 BW voor levering
respectievelijk artikel 3:260 BW voor hypotheekvestiging) en (iii) de vestiging
van een stil pandrecht op zaken met behulp van een geregistreerde onderhandse
akte (artikel 3:237 en 3:239 BW).
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In al deze gevallen wordt een (notariële) akte vereist die mede door de
schuldenaar getekend moet worden. De medewerking van de schuldenaar is
voor de vervolghandeling – mededeling van cessie/verpanding; inschrijving in,
respectievelijk aanbieding bij, het relevante register – echter niet nodig. De
schuldeiser kan dit geheel buiten de schuldenaar om doen en dus ook het
tijdstip daarvan bepalen. Wanneer is dan het ijkmoment voor de wetenschap
van de faillissementsaanvraag bij de schuldeiser? Wat is nu het gevolg van een
mededeling of inschrijving/aanbieding door de schuldeiser nadat hij van de
faillissementsaanvraag heeft vernomen, maar die wetenschap (of zelfs de
faillissementsaanvraag als zodanig) ontbrak op het tijdstip waarop de schulde-
naar zijn laatste handeling verrichtte? Kan de curator de verplichte overdracht
of vestiging van het beperkte recht dan op grond van artikel 47 Fw vernietigen?

De overdracht van een goed respectievelijk vestiging van een beperkt recht
daarop is pas voltooid als alle daarvoor benodigde handelingen zijn verricht.
Pas dan is het goed in het vermogen van de verkrijger beland of is het beperkte
recht daarop gevestigd. Voor de vraag evenwel of er na de laatste handeling van
de schuldenaar nog gesproken kan worden van ‘voldoening door de schulde-
naar’, ook al heeft de schuldeiser die handelingen verricht, komt de ratio van de
restrictieve toepassing van de uitzonderingen van artikel 47 Fw weer in beeld:
zoveel mogelijk zekerheid creëren voor het rechtsverkeer en het betalingsver-
keer. Daar waar de medewerking van de schuldenaar niet noodzakelijk is, is een
vanaf dat ogenblik opkomende wetenschap van een faillissementsaanvraag bij
de schuldeiser niet meer relevant. Na het opmaken van de akte is het immers
geheel uit handen van de schuldenaar om nog enig rechtsgevolg te bewerk-
stelligen. Door het ontbreken van medewerking van de schuldenaar is vanaf dat
ogenblik ook het samenspanningscriterium uitgewerkt. Dat de schuldeiser dan
het heft in eigen hand kan nemen om het gevolg (overdracht, verpanding en
verhypothekering) te bewerkstelligen laat zien dat de financiële positie van de
schuldenaar niet ter zake doet.

Pas als de schuldenaar echt failleert, doorbreekt de specifieke wettelijke
regeling van artikel 23 en 35 Fw de mogelijkheden voor de schuldeiser om
nog goederen overgedragen en/of beperkte rechten gevestigd te krijgen en kan
de schuldeiser het gewenste resultaat ook niet meer bereiken. In deze gevallen
heeft de doorbreking ten gunste van de paritas creditorum een wettelijke
grondslag. Als deze echter ontbreekt is er “geen redelijke rechtsgrond aan te
wijzen, om hem, die datgene ontving, waarop hij krachtens zijn vorderingsrecht
aanspraak had, tot teruggaaf daarvan te noodzaken.”55

55. Van der Feltz I, p. 435.
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Dientengevolge is een overdracht of een vestiging van een beperkt recht
waaraan de schuldenaar geen medewerking meer heeft verleend vanaf het
tijdstip waarop de schuldeiser over de faillissementsaanvraag geïnformeerd is
geldig en niet in strijd met artikel 47 Fw.

Een ander voorbeeld speelt bij de vestiging bij voorbaat van pandrechten op
toekomstige goederen, als tussen de vestigingshandeling en het beschikkings-
bevoegd worden van de pandgever met betrekking tot die toekomstige zaak of
vordering – waardoor het pandrecht pas komt te ontstaan – de verkrijger van dat
pandrecht op de hoogte raakt van de faillissementsaanvraag. Is die voldoening
aan de verplichting tot zekerheidsverschaffing dan op grond van artikel 47 Fw
vernietigbaar?

Deze kwestie ligt in het verlengde van de vorige, waarbij op een gegeven
moment geen handelingen of medewerking van de schuldenaar meer nodig zijn.
Bij de levering of vestiging bij voorbaat van toekomstige goederen (artikel 3:97
jo 3:98 BW) is het juist de bedoeling dat de vervreemder niets meer hoeft te
doen om het gewenste effect te bereiken.56 Het enige dat een automatische
overdracht of vestiging zou kunnen belemmeren is een tussentijds faillissement
van de vervreemder, maar ook nu weer geldt dat hiervoor een wettelijke basis
bestaat (artikel 35 lid 2 Fw), bij gebreke waarvan geen vernietiging mogelijk is.

c) Geoorloofde voldoening van schuldeisers nadat het faillissement is aange-
vraagd

Betekent het vereiste van wetenschap van de faillissementsaanvraag bij een
schuldeiser dat daarmee iedere voldoening door de schuldenaar aan een
dergelijke schuldeiser bloot staat aan terugvordering door de curator als het
faillissement vervolgens op die aanvraag wordt uitgesproken? Dan is na een
faillissementsaanvraag het financiële doodvonnis van de schuldenaar snel
getekend omdat de schuldenaar dan eigenlijk geen betalingen meer kan doen,
in ieder geval niet aan schuldeisers van wie vermoed kan worden dat zij van die
aanvraag op de hoogte zijn. Tegelijkertijd kan de schuldenaar vanaf dat
ogenblik al zijn schuldeisers frustreren in hun incassopogingen door hen op
de hoogte te brengen van de faillissementsaanvraag met de mededeling dat
iedere betaling aan hen door een eventuele latere curator zal worden terugge-
vorderd. Dit neemt niet weg dat er desondanks nog steeds schuldeisers zullen
zijn aan wie de schuldenaar nog wel zal willen (blijven) betalen, bijvoorbeeld
omdat zij voor de bedrijfsvoering cruciaal zijn. In hoeverre speelt artikel 47 Fw
hier nu een beperkende of zelfs prohibitieve rol?

56. Anders: Rb Arnhem 29 juni 2011, JOR 2013/281.
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In de eerste plaats valt te denken aan de zogenaamde dwangcrediteuren:
schuldeisers die noodzakelijk zijn voor de voortzetting van de onderneming
of voor de vervulling van primaire levensbehoeften (vergelijk artikel 37b/237b
Fw). Tot deze categorie reken ik ook schuldeisers die het in de macht hebben
om toevoeging van (liquiditeits)waarde aan het vermogen van de schuldenaar te
voorkomen, bijvoorbeeld omdat zij een retentie- of opschortingsrecht kunnen
uitoefenen of een eigendomsvoorbehoud hebben waarbij het grootste deel van
de koopprijs al is voldaan. In deze gevallen kan het – ook voor een latere
curator – aantrekkelijk zijn om tegen voldoening die goederen in de boedel te
trekken. Of moet de desbetreffende schuldeiser dan vrezen voor een terugvor-
dering door de curator als het faillissement daadwerkelijk wordt uitgesproken?

Een tweede groep van de hier bedoelde schuldeisers die in de wetenschap van
een faillissementsaanvraag worden voldaan, wordt gevormd door op dat tijdstip
nog toekomstige wederpartijen van de schuldenaar. Zij zijn pas schuldeiser
geworden nadat zij van die faillissementsaanvraag op de hoogte waren geraakt,
maar daarna desalniettemin met de schuldenaar een overeenkomst zijn aange-
gaan. In dit verband valt te denken aan contracten die voortdurend worden
gesloten in het kader van de bedrijfsvoering, ook als deze na de faillissements-
aanvraag wordt voortgezet, zoals de aanschaf van onderdelen, de dagelijkse
catering, adviezen van deze of gene, maar ook aan eenmalige contracten, zoals
de opdracht aan een advocaat om het verweer tegen de faillissementsaanvraag
te verzorgen of een accountant/bedrijfsadviseur om een herstelplan op te
zetten.57 Dit kunnen allemaal nuttige of noodzakelijke rechtshandelingen zijn
om het faillissement af te weren of ten minste zoveel mogelijk waarde voor de
latere boedel te creëren. In hoeverre loopt die wederpartij dan het risico dat als
de schuldenaar vervolgens presteert, die schuldeiser dat bij een eventueel
faillissement weer aan de curator moet teruggeven, terwijl zijn eigen prestatie
wel is verricht en dan dus (grotendeels) onbetaald blijft?

Als op voorhand de terugbetalingsverplichting aan de curator op grond van de
faillissementspauliana vaststaat, zullen wederpartijen de genoemde twee cate-
gorieën transacties niet (meer) willen aangaan, met alle gevolgen van dien.58

Hierbij komt nog dat bestuurders van rechtspersonen in deze fase ter voorko-
ming van persoonlijke aansprakelijkheid voor mogelijke Beklamel-vorderingen
als de wederpartij uiteindelijk niet wordt voldaan, openheid van zaken moeten

57. Zie bijvoorbeeld Rb Rotterdam 26 maart 2008, JOR 2010/202 (Quist q.q./Borsboom &
Hamm) met vervolg Rb Rotterdam 9 september 2009, ECLI:NL:RBROT:2009:BL0321; Rb
Amsterdam 20 maart 2012, JOR 2013/251. Een voorbeeld waarin artikel 47 Fw toch van
toepassing was, speelde in Rb Utrecht 15 augustus 2007, JOR 2007/284.

58. Zie ook R.J. de Weijs, Faillissementspauliana, Insolvenzanfechtung & Transaction Avoi-
dance (diss. UvA 2010), § 4.2.3.5.
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geven bij het aangaan van de transactie.59 Een dergelijke bestuurder zal dan de
faillissementsaanvraag moeten melden. Dan kan de wederpartij een gefun-
deerde eigen afweging maken om wel of niet met de schuldenaar in zee te gaan.
Een mogelijke terugvordering door de curator bij een eventuele faillietverkla-
ring als zwaard van Damocles is dan weinig behulpzaam en zal eerder tot een
terughoudende opstelling van die wederpartij leiden. Dit is slechts te voorko-
men door betalingen door de schuldenaar niet achteraf door een curator te laten
vernietigen. Toetssteen om een dergelijke transactie – die als zodanig niet op
basis van artikel 42 Fw valt te vernietigen maar die partijen na de faillisse-
mentsaanvraag zijn aangegaan60 – in stand te laten moet zijn rechtvaardiging
vinden in een reële waarde en kunnen worden aangemerkt als een gebruikelijke
transactie61 of worden gerechtvaardigd door de gegeven omstandigheden. Wat
dit laatste betreft valt te denken aan overeenkomsten met adviseurs en finan-
ciers die erop gericht zijn om het faillissement juist af te wenden. Als dit dan
onverhoopt mislukt en niet met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid te
voorzien was, hoort vernietiging van de daarop gebaseerde voldoening achter-
wege te blijven.

d) Toerekening van wetenschap en samenspanningsintentie

Als de voldoening door de schuldenaar vaststaat, al dan niet langs een van de
hiervoor behandelde omwegen, moet de curator vervolgens aantonen dat aan
tenminste een van de twee grondslagen van artikel 47 Fw is voldaan. Dit betreft
soms alleen de positie van de schuldeiser, maar soms tevens de positie van de
schuldenaar. Als schuldenaar en schuldeiser natuurlijke personen zijn is het
onderzoek daarnaar relatief eenvoudig: wist de schuldeiser van de faillisse-
mentsaanvraag of hadden beide personen samen de intentie om de schuldeiser
boven de andere schuldeisers te begunstigen? Als deze partijen echter een
onderneming drijven en daarbij personeel in dienst hebben wordt het al lastiger:
kan de wetenschap of de intentie bij een van de personeelsleden worden
toegerekend aan de schuldeiser dan wel schuldenaar/natuurlijk persoon? Brengt
het bestaan van een volmacht mee dat wetenschap en intentie van de
gevolmachtigde relevant zijn om aan de volmachtgever toe te rekenen?62

Dan speelt de hoedanigheid van de ontvanger van de betaling/prestatie en
soms ook van degene die presteert een belangrijke rol om wetenschap of
samenspanningsintentie vast te stellen.

59. HR 6 oktober 1989, NJ 1990, 286 m.nt. Maeijer (Beklamel; Klaas/Stimulan).
60. R.J. de Weijs, Faillissementspauliana, Insolvenzanfechtung & Transaction Avoidance (diss.

UvA 2010), p. 298-99.
61. Zie G. van Dijck, De faillissementspauliana (2006), p. 146-168.
62. Vgl. HR 1 februari 2013, NJ 2013, 156 m.nt. Verstijlen (Van Leuveren q.q./ING).
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Bij rechtspersonen kan dit nog ingewikkelder zijn door de aanwezigheid van
verschillende rechtspersoonlijke organen, los van de vraag of de rechtspersoon
personeel in dienst heeft aan wie al dan niet mandaat is gegeven tot bepaalde
gedragingen en rechtshandelingen. In hoeverre moet dan het bestuur die weten-
schap of intentie hebben? Wat als dit alleen bij de aandeelhouders (of slechts een
enkele) of (een lid van) de raad van commissarissen aanwezig is? Deze toereke-
ningsvraag kan slechts beantwoord worden aan de hand van de concrete
omstandigheden van het geval. Hierbij spelen de volgende aspecten een rol.

Waar het de wetenschap van de faillissementsaanvraag betreft, zal degene aan
wie de schuldenaar voldaan heeft, die voldoening hebben moeten ontvangen
binnen de kring van zijn bevoegdheden om dergelijke prestaties namens of ten
behoeve van de rechtspersoon aan te nemen. Die bevoegdheidstoedeling kan
gebaseerd zijn op formele posities (bestuurder, gedelegeerd commissaris,
procuratiehouder), maar ook langs de weg van toerekenbare schijn van
volmachtverlening (artikel 3:61 BW). De enkele mededeling van de schulde-
naar van een ingediende faillissementsaanvraag aan een of meer personeelsle-
den van de schuldeiser, aandeelhouder(s) of commissaris(sen) is op zichzelf
onvoldoende voor toerekening.

Voor de samenspanningsintentie geldt hetzelfde: als twee personeelsleden van
de schuldenaar en de schuldeiser samen de betaling van de schuldeiser regelen,
is dat op zichzelf nog geen bewijs van samenspanning. Ook niet als zij beiden
de intentie van begunstiging hebben gehad – en zo mogelijk zelfs jegens elkaar
hebben uitgesproken – als niet zowel de voldoening door een werknemer van
de schuldenaar als het aannemen daarvan door een werknemer van de
schuldeiser tot hun beider taakopdracht (en bijbehorende bevoegdheidstoede-
ling) behoort. Het meest duidelijk komt dit tot uiting als de schuldenaar en
schuldeiser in dit verband worden vertegenwoordigd door hun bestuur. Als de
curator dan bij beiden de samenspanningsintentie kan aantonen, is hij klaar en
moet de schuldeiser de ontvangen betaling teruggeven.

e) Samenspanningsintentie als schuldenaar en schuldeiser feitelijk geheel of
gedeeltelijk dezelfde persoon zijn

In aansluiting op het voorgaande speelt de toerekeningsvraag bij rechtspersonen
in versterkte mate als het bestuur van de schuldenaar hetzelfde is als het bestuur
van de schuldeiser.63 Gemakshalve uitgaande van een eenhoofdig bestuur doet
zich bij een dergelijke personele unie de vraag voor of de afweging die in het
hoofd van die bestuurder heeft plaatsgevonden voorafgaand aan de voldoening,

63. Vgl. HR 7 maart 2003, NJ 2003, 429 (Cikam/Siemon q.q.).
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over en weer gericht was op begunstiging van de schuldeiser boven de andere
schuldeisers. Door de personele unie zal het feitelijk lastig zijn vast te stellen
wat de persoon als bestuurder van de schuldenaar heeft overwogen en wat als
bestuurder van die schuldeiser. Juridisch is dit echter wel van belang. Waar de
Hoge Raad vooral belang hecht aan het begunstigingsoogmerk van de schul-
denaar, omdat een schuldeiser – bijna per definitie – het oogmerk zal hebben
om ten opzichte van de andere schuldeisers in ieder geval volledig betaald te
worden,64 zal een geschil met de curator zich vooral op zijn intentie als
bestuurder van de schuldenaar moeten richten. Toch is hier geen sprake van een
automatisme.65 Denkbaar is namelijk dat een bestuurder van zowel schuldenaar
als schuldeiser met de verplichte voldoening ten doel heeft gehad om de
continuïteit van de bedrijfsvoering van de schuldenaar veilig te stellen. Het
enkele bestaan van een personele unie van hun bestuurder is dus op zichzelf
geen bewijs van samenspanning dat de curator moet leveren.

Een complicerende factor vormt in dit verband het feit dat een dubbelrol
doorgaans voorkomt in concernverhoudingen, waarbij dan ook de hoedanigheid
van aandeelhouder en bestuurder door elkaar kunnen lopen. Dan zorgt in ieder
geval de onderlinge verbondenheid van partijen ervoor om de transactie met
gezonde scepsis te benaderen.66 Praktisch kan die scepsis vorm krijgen door in
dergelijke situaties uit te gaan van een vermoeden van samenspanning waar-
door de curator in zijn bewijslast wordt ondersteund.67 Voor het verweer van de
aangesproken schuldeiser is het dan van belang dat hij een afwijkend oogmerk
van de schuldenaar kan aantonen, een intentie die niet was gericht op het
bevoordelen van hem boven de andere schuldeisers. Zeker waar de schuldenaar
en de schuldeiser gelieerde partijen zijn als bedoeld in artikel 43 lid 2 Fw mag
van hen beiden worden verlangd dat zij aangeven waarop hun oogmerk was
gericht bij de voldoening door de schuldenaar.

64. HR 24 maart 1995, NJ 1995, 628 m.nt. PvS (Gispen q.q./IFN); HR 20 november 1998, NJ
1999, 611 (Verkerk/Tiethoff q.q.).

65. Zie voor een overzicht van relevante factoren op grond waarvan dit automatisme niet zonder
meer mag worden toegepast, B. Wessels, Insolventierecht III (2013), nrs. 3230-31.

66. Vgl. de daarop gerichte bewijsvermoedens van artikel 43 lid 1 sub 4-6 en leden 4 en 5 Fw.
Zie ook HR 12 juni 1998, NJ 1998, 727 m.nt. PvS (Coral/Stalt), HR 7 maart 2003, NJ 2003,
429 (Cikam/Siemon q.q.).

67. Vgl. HR 7 maart 2003, NJ 2003, 429 (Cikam/Siemon q.q.); voorts in de lagere rechtspraak
bijvoorbeeld Rb Amsterdam 26 januari 2005, JOR 2005/196 (Patzak q.q./Dolman Inter-
national); Rb Utrecht 6 juni 2007, JOR 2008/19; Rb Arnhem 4 juli 2007, JOR 2008/170;
Hof Arnhem 15 april 2008, JOR 2008/181;Rb Den Haag 29 oktober 2008, JOR 2009/26;
Hof Arnhem 15 september 2009, JOR 2010/112 (Beijer Group c.s./Willems q.q.); Rb
Rotterdam 24 februari 2010, JOR 2011/89 (Cools q.q./MeesPierson Informal Opportunity
Fund); Rb Utrecht 29 september 2010, JOR 2011/21 (Vermaire q.q./Schalkwijk).
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In hoeverre wordt dit nu anders als dezelfde persoon bij de schuldenaar en de
schuldeiser deel uitmaakt van een meerhoofdig bestuur waarin overigens
verschillende personen zitten? Of als hij wisselende vennootschappelijke petten
op heeft, bijvoorbeeld bestuurder bij de een en commissaris of aandeelhouder
bij de ander? In zijn algemeenheid zijn deze vragen niet te beantwoorden omdat
niet alleen de intenties als zodanig lastig zijn vast te stellen, maar daarbovenop
ook nog eens toerekeningsvragen (zie hierboven paragraaf 3d) een rol spelen.
Het enkele feit dat men een vennootschappelijke dubbelrol vervult, recht-
vaardigt nog geen bewijsvermoeden ten gunste van de curator. Hij zal concreet
moeten aangeven waarom de betrokkenheid van een en dezelfde persoon bij
schuldenaar en schuldeiser reden vormt om hem voorshands in het bewijs van
het gezamenlijke oogmerk geslaagd te achten. Ook in deze gevallen rusten
stelplicht en bewijslast op de curator. Pas als de rechter de curator op de hier
bedoelde gronden zou willen volgen is er reden om de aangesproken schuld-
eiser tot het leveren van tegenbewijs toe te laten.

In tegenstelling tot de mogelijkheid van een rechtvaardiging voor de voldoe-
ning door de schuldenaar aan een schuldeiser die op de hoogte is van de
faillissementsaanvraag (zie hierboven paragraaf 3c), is dat bij bewezen samen-
spanning niet mogelijk.68 In de gezamenlijke begunstigingsintentie ligt het
onoorbaar handelen tegenover de andere schuldeisers besloten en is er voor een
rechtvaardiging geen plaats meer.

4. Tot besluit

Bij een beschouwing over artikel 47 Fw moet niet uit het oog verloren worden
dat de opbrengst van een succesvolle actie door de curator bedoeld is om onder
de schuldeisers verdeeld te worden. Tot deze groep behoort in beginsel ook
degene van wie de vlak voor faillissement ontvangen betaling op grond van
artikel 47 Fw succesvol door de curator is teruggevorderd. Dientengevolge
hoort een groot deel van de opbrengst van die actie bij uitdeling aan het einde
van het faillissement weer toe te vallen aan diezelfde schuldeiser. Alleen als de
boedelschulden (met als eerste het salaris voor de curator voor wie het
faillissement inkomsten behoort te genereren) hoog zijn opgelopen of als
andere schuldeisers voorrang hebben, moet de aangesproken schuldeiser vrezen
dat hij weinig tot niets van zijn terugbetaling aan de boedel gaat terugzien.
Vooral het eerste is wrang en hoort zoveel mogelijk achterwege te blijven.
Anders dreigt artikel 47 Fw in de praktijk vooral een instrument te worden dat
de beloning van curatoren moet veiligstellen bij lege boedels. Dit is echter niet

68. Vgl. HR 22 maart 1991, NJ 1992, 214 (Loeffen q.q./BMH II), r.o. 3.4.
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het doel van deze bepaling. In de belangenafweging hoort dit gevolg althans
minder gewicht in de schaal te leggen dan dat de schuldenaar met zijn betaling
precies deed wat hij jegens de schuldeiser moest doen: nakoming van zijn
opeisbare verplichting. Dan slaat de balans door ten gunste van de schuldeiser
en kan de betaling aan hem slechts bij hoge uitzondering worden teruggedraaid.
De Hoge Raad past artikel 47 Fw daarom terecht uitermate restrictief toe.

In deze bijdrage heb ik aan de hand van enkele grensgevallen laten zien dat er
in beginsel geen ruimte hoort te zijn voor een curator om datgene wat de
schuldenaar verplicht had verricht, ongedaan te maken, te vernietigen of terug
te draaien, zodra deze schuldenaar alles heeft gedaan wat op zijn pad lag om een
voldoening van de schuldeiser te bewerkstelligen maar de ‘voldoening’
uiteindelijk het gevolg is van andermans handelen. Door de verwijzing in de
wetsgeschiedenis69 naar het vragen én aannemen van de betaling blijven alle
overige – spontane – betalingen door de schuldenaar buiten beeld. Hetzelfde
geldt voor de betalingen die zonder medewerking van de schuldenaar zijn
verricht (of voltooid) aan een schuldeiser die pas op dat ogenblik op de hoogte
raakt van de faillissementsaanvraag, zoals bij een executoriale verkoop door de
schuldeiser of de eigenmachtige voltooiing van leverings- of vestigingsver-
eisten door de schuldeiser. Nieuwe overeenkomsten die gesloten en uitgevoerd
worden na de faillissementsaanvraag vallen evenzeer buiten het toepassings-
gebied van artikel 47 Fw (maar zijn in voorkomend geval hooguit te vernietigen
op grond van artikel 42 Fw). Het bestaan van personele unies tussen schulde-
naar en schuldeiser ten slotte leidt niet automatisch tot samenspanning, maar als
de bijzondere omstandigheden van het geval daartoe specifiek aanleiding geven
hooguit tot het voorshands aannemen dat de curator in zijn bewijs is geslaagd,
waartegen de schuldeiser dan tegenbewijs kan aanvoeren.

Een hanteerbaar vernietigingsregime bij artikel 47 Fw dat het door de Hoge
Raad onderschreven restrictieve uitgangspunt van de wetgever ten volle
eerbiedigt, kent daarom een grote mate van terughoudendheid. De nakoming
door de schuldenaar van diens rechtsplicht moet in het belang van het
rechtsverkeer en het betalingsverkeer zoveel mogelijk gerespecteerd worden,
behalve als de schuldeiser betaling van zijn schuldenaar “vraagt en aanneemt”
in de – restrictief toe te passen – situaties dat hij weet van de faillissements-
aanvraag of met de schuldenaar samenspant. In deze situaties is de faillisse-
mentspauliana van artikel 47 Fw een machtig wapen, maar voor het overige is
artikel 47 Fw een dode letter.

69. Van der Feltz I, p. 449.
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Artikel 54 Fw: Anno 2015

PROF. MR. N.E.D. FABER1

1. Inleiding

Art. 54 Fw beoogt misbruik van verrekening door een schuldeiser in het zicht
van of tijdens het faillissement van zijn schuldenaar tegen te gaan.2 Hoewel het
artikel slechts spreekt over het (niet te goeder trouw) overnemen van een
vordering of schuld, leent het zich ook in andere gevallen voor toepassing. Zo
volgt uit HR 8 juli 1987, NJ 1988, 104, m.nt. G (Loeffen q.q./Mees & Hope I)
dat onder het begrip “overnemen van een schuld” ook is begrepen het ontstaan
van een schuld van de bank aan haar rekeninghouder als gevolg van het
crediteren van diens bankrekening met een van een derde afkomstig bedrag.3

Om onder de werking van art. 54 Fw te zijn begrepen, is echter als uitgangspunt
vereist dat de desbetreffende vordering of schuld is overgenomen van een
derde,4 alsmede dat de overneming heeft plaatsgevonden “met het doel zichzelf
de mogelijkheid van verrekening te verschaffen”.5

In de literatuur en de (lagere) jurisprudentie is meermalen de vraag aan de
orde gesteld of art. 54 Fw ook voor toepassing in aanmerking komt in een geval
waarin de “overneming van een schuld” door een schuldeiser bestaat in het
verrichten van een rechtshandeling met de schuldenaar (bijvoorbeeld het sluiten
van een koopovereenkomst), waaruit voor de schuldeiser een schuld aan de
schuldenaar voortvloeit, die hij met zijn vordering op de schuldenaar beoogt te
verrekenen. In de literatuur werd deze vraag over het algemeen met een beroep
op de strekking en het anti-misbruik karakter van art. 54 Fw bevestigend
beantwoord. Aan een schuldeiser die niet te goeder trouw is, dient niet te
worden toegestaan dat hij op een wijze als hiervóór beschreven voor zichzelf
een verrekeningsmogelijkheid creëert, als gevolg waarvan hij zich aan de

1. Dennis Faber is hoogleraar Burgerlijk Recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen,
adviseur bij Clifford Chance (Amsterdam) en raadsheer-plaatsvervanger in het Hof
’s-Gravenhage.

2. Zie voor surseance van betaling art. 235 Fw en voor de toepassing van de schuldsanerings-
regeling art. 313 Fw.

3. Zie ook HR 7 oktober 1988, NJ 1989, 449, m.nt. JBMV (AMRO/THB); HR 17 februari
1995, NJ 1996, 471, m.nt. WMK (Mulder q.q./CLBN) en HR 19 november 2004, JOR
2005/19, m.nt. AS (ING/Gunning q.q.).

4. Zie HR 26 november 2013, JOR 2013/320, m.nt. BS (Eringa q.q./ABN AMRO).
5. Zie HR 7 november 2003, JOR 2004/57, m.nt. NEDF (Bouma q.q. c.s./Van der Heijden).
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(dreigende) concursus creditorum kan onttrekken.6 In de lagere jurisprudentie
werd deze uitleg van art. 54 Fw doorgaans gevolgd.7

De Hoge Raad blijkt echter niet te voelen voor een dergelijke ruime uitleg
van art. 54 Fw. In zijn arrest van 10 juli 2015 inzake Wemaro/De Bok q.q.8

wijst de Hoge Raad het beroep van de curator op art. 54 Fw af. Volgens de
Hoge Raad staat het artikel niet eraan in de weg dat een schuldeiser van de
latere gefailleerde, die met hem een koopovereenkomst sluit, de verschuldigde
koopprijs met zijn vordering op hem verrekent, ook al wist de schuldeiser ten
tijde van het sluiten van de koopovereenkomst dat de schuldenaar in een
zodanige toestand verkeerde, dat zijn faillissement was te verwachten.9 De
curator die tegen de gevolgen van een dergelijke verrekening wil opkomen,
moet – zo is kennelijk de gedachte van de Hoge Raad – maar een beroep doen
op de actio Pauliana, of een vordering instellen uit onrechtmatige daad.

Art. 54 Fw heeft in de eerste plaats betrekking op verrekening, maar wordt
door de Hoge Raad ook in andere gevallen van misbruik toegepast. Daarbij valt
in het bijzonder te denken aan een pand- of hypotheekhouder die in het zicht
van of tijdens het faillissement van zijn schuldenaar ongesecureerde of anders-
zins waardeloze vorderingen op de schuldenaar van een derde overneemt met
het doel die vorderingen op de opbrengst van het pand- of hypotheekrecht te
verhalen. Is de pand- of hypotheekhouder bij de overneming niet te goeder
trouw, dan verzet art. 54 Fw zich daartegen.10

In deze bijdrage ga ik nader in op de stand van zaken rondom art. 54 Fw,
waarbij ik achtereenvolgens de beide hiervóór genoemde toepassingen van het
artikel bespreek. In § 2 besteed ik aandacht aan verrekening, in § 3 staat de
uitoefening van het pand- of hypotheekrecht centraal.

6. Zie hierover Faber, Verrekening, diss. (2005), nrs. 369 e.v., in het bijzonder nrs. 376 en 380-
381, met vermelding van verdere literatuur en jurisprudentie.

7. Zie onder meer Hof ’s-Gravenhage 30 juni 1998, JOR 1998/155; Rb ’s-Gravenhage 9 november
2005, JOR 2005/310; Rb Arnhem 3 oktober 2007, JOR 2008/135, m.nt. NEDF; Rb
Leeuwarden 16 mei 2007, ECLI:NL:RBLEE:2007:BA7936; Hof ’s-Hertogenbosch 9 decem-
ber 2008, JOR 2009/145; Hof ’s-Hertogenbosch 27 maart 2012, JOR 2012/173, m.nt. AT, en
Rb Gelderland 26 april 2013, JOR 2014/143, m.nt. RA. Zie ook Rb Rotterdam 30 september
2009 en Hof ’s-Gravenhage 24 december 2013, beide te kennen uit HR 10 juli 2015, RvdW
2015, 860 (Wemaro/De Bok q.q.). Anders Rb Almelo 13 april 2011, JOR 2012/297.

8. Zie HR 10 juli 2015, JOR 2015/282, m.nt. NEDF (Wemaro/De Bok q.q.).
9. De opmaat tot dit arrest was reeds te vinden in HR 21 juni 2013, JOR 2013/320, m.nt. BS

(Eringa q.q./ABN AMRO).
10. Zie HR 30 januari 1953, NJ 1953, 578, m.nt. PhANH (Doyer & Kalff) en HR 4 november

1994, NJ 1995, 627, m.nt. PvS (NCM/Knottenbelt q.q.). Vgl. ook HR 9 juli 2004, JOR
2004/222, m.nt. JJvH (Bannenberg q.q./NMB-Heller).
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2. Stand van zaken rondom artikel 54 Fw: verrekening

2.1 Algemeen

Art. 54 Fw is geschreven voor verrekening. Het eerste lid heeft betrekking op
het overnemen van een vordering of schuld door een schuldeiser in het zicht
van het faillissement van zijn schuldenaar, terwijl de schuldeiser bij die
overneming niet te goeder trouw was. Verrekening van de aldus overgenomen
vordering of schuld is niet toegestaan. Het tweede lid bepaalt geheel in het
algemeen dat na de aanvang van de dag van faillietverklaring overgenomen
vorderingen en schulden niet kunnen worden verrekend. De toets of de
schuldeiser te goeder trouw was, kan in dit geval achterwege blijven.

Art. 54 Fw heeft betrekking op het overnemen van een vordering of schuld
in het zicht van of tijdens het faillissement van de schuldenaar, maar geeft niet
aan wanneer de verrekening met die overgenomen vordering of schuld moet
hebben plaatsgevonden. Het artikel lijkt ervan uit te gaan dat de verrekening in
beide gevallen eerst tijdens het faillissement van de schuldenaar geschiedt. Men
kon evenwel reeds uit HR 8 juli 1987, NJ 1988, 104, m.nt. G (Loeffen q.q./
Mees & Hope I) afleiden dat art. 54 lid 1 Fw mede betrekking heeft op een
verrekening die in het zicht van het faillissement heeft plaatsgevonden. In HR
7 oktober 1988, NJ 1989, 449, m.nt. JBMV (AMRO/THB) en HR 17 februari
1995, NJ 1996, 471, m.nt. WMK (Mulder q.q./CLBN) kon daarvan een
bevestiging worden gelezen. Hoe dat echter ook zij, sinds HR 19 november
2004, JOR 2005/19, m.nt. AS (ING/Gunning q.q.) kan over de toepasselijkheid
van art. 54 lid 1 Fw op verrekening in het zicht van een faillissement geen
twijfel meer bestaan. In dit arrest overweegt de Hoge Raad:

“3.8 (…) Volgens het onderdeel is art. 54 F. slechts van toepassing indien de
overnemer van een schuld aan de gefailleerde (of van een vordering op de
gefailleerde) heeft verrekend ná faillietverklaring van zijn debiteur.

Het onderdeel kan geen doel treffen omdat het op een onjuiste rechts-
opvatting berust. Het miskent dat, indien een debiteur van de schuldenaar
– in dit geval de kopers van de desbetreffende onroerende zaken die de
koopsom schuldig waren aan Ede en Veenendaal – zijn schuld aan deze
voldoet door storting op diens bankrekening, de bank zich door creditering
van die rekening tot debiteur maakt van de schuldenaar. Wanneer de bank
daarbij niet te goeder trouw is in de zin van art. 54 F., verzet deze bepaling
zich ertegen dat de bank zich op schuldvergelijking beroept (HR 8 juli 1987
(…), NJ 1988, 104). Anders dan het onderdeel betoogt, geldt het voren-
staande onverschillig of de bank voor, dan wel na de faillietverklaring van
haar rekeninghouder een beroep op verrekening heeft gedaan.”
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Een en ander valt goed te begrijpen. Er is geen reden een schuldeiser die niet te
goeder trouw een vordering of schuld heeft overgenomen en erin slaagt nog
vóór de faillietverklaring van de schuldenaar een beroep op verrekening te
doen, gunstiger te behandelen dan de schuldeiser die zich ter zake van een vóór
de faillietverklaring overgenomen vordering of schuld eerst na de faillietverkla-
ring op verrekening beroept.11

2.2 Strekking van artikel 54 Fw

Volgens de parlementaire geschiedenis strekt art. 54 Fw ertoe:

“het opkoopen van vorderingen en de overneming van schulden in den
vooravond van het faillissement, of gedurende den loop daarvan, met het
doel om compensatie in het leven te doen treden tegen te gaan.”12

Hoewel de wetgever hier spreekt over het opkopen van vorderingen, is het niet
de bedoeling dat alleen de verkrijging van een vordering ten titel van koop
onder de werking van art. 54 Fw is begrepen. De tekst van het artikel, waarin de
neutrale term “overneming” wordt gebezigd, geeft ook geen aanleiding tot een
dergelijke beperkte uitleg. Verder blijft de overneming van een vordering niet
beperkt tot de verkrijging van een vordering door middel van overdracht/cessie
en blijft de overneming van een schuld niet beperkt tot de verkrijging van een
schuld door middel van schuldoverneming in eigenlijke zin.13

In HR 7 november 2003, JOR 2004/57, m.nt. NEDF (Bouma q.q. c.s./Van
der Heijden) citeert de Hoge Raad de hiervóór aangehaalde passage uit de
parlementaire geschiedenis en voegt hij daaraan toe:

“De wetgever heeft derhalve met art. 54 Fw beoogd verrekening (destijds
ook aangeduid als compensatie) uit te sluiten in die gevallen waarin een
schuldenaar of een schuldeiser van de boedel een vordering onderscheiden-
lijk een schuld van een derde overneemt met het doel zichzelf de moge-
lijkheid van verrekening te verschaffen.”14

De nadruk in dit arrest ligt op de woorden “met het doel zichzelf de
mogelijkheid van verrekening te verschaffen”. De Hoge Raad laat in cassatie
het oordeel van het Hof ’s-Gravenhage in stand dat het door Van der Heijden

11. Vgl. ook Faber, Verrekening, diss. (2005), nr. 364.
12. Zie Van der Feltz I, blz. 464.
13. Zie in verband met schuldoverneming ook hierna § 4.2.1.
14. De woorden “schuldeiser van de boedel” zijn enigszins verwarrend. De Hoge Raad bedoelt

hiermee een faillissementsschuldeiser, niet een boedelschuldeiser.
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tijdens het faillissement van Juno gedane beroep op verrekening niet in strijd
kwam met art. 54 lid 2 Fw. Het hof had geoordeeld dat de vordering op Juno,
die door middel van subrogatie op Van der Heijden was overgegaan, niet is
verkregen “met het doel zichzelf de mogelijkheid van verrekening te verschaf-
fen”. Het doel van de aflossing van de hypothecaire schuld door Van der
Heijden (die heeft geleid tot subrogatie op de voet van art. 6:150, aanhef en
onder b, BW) was niet het mogelijk maken van verrekening met een schuld van
Van der Heijden aan Juno, maar het voorkomen van uitwinning van het
hypotheekrecht, welke uitwinning overigens evenzeer tot subrogatie zou
hebben geleid (op de voet van art. 6:150, aanhef en onder a, BW). Volgens
de Hoge Raad geeft dit oordeel van het hof – gelet op de strekking van art. 54
Fw – geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting.

In de regel zal de verkrijging van een vordering door middel van subrogatie
niet als de overneming van een vordering in de zin van art. 54 Fw kunnen
worden aangemerkt. Subrogatie vindt veelal van rechtswege plaats als gevolg
van een (gedwongen) betaling of uitwinning. Hierdoor verschilt subrogatie in
sterke mate van het geval waarop de wetgever met art. 54 Fw het oog heeft
gehad.15 De toepassing van art. 54 Fw op subrogatie is echter niet uitgesloten.
Denkbaar is dat de rechtsverhouding tussen partijen die aanleiding tot de
subrogatie geeft, wordt aangegaan met het doel een verrekeningsmogelijkheid
te creëren. Voorts kan een (vrijwillige) contractuele subrogatie op de voet van
art. 6:150, aanhef en onder d, BW onder de werking van het artikel vallen. Staat
art. 54 Fw in voorkomend geval aan verrekening met de door subrogatie
verkregen vordering in de weg, dan dient mijns inziens (logischerwijs)
hetzelfde te worden aangenomen ter zake van de daarnaast veelal aan de
schuldeiser toekomende regresvordering. Hoewel een regresvordering uit eigen
hoofde wordt verkregen en niet van een derde wordt overgenomen, dient zij
mijns inziens voor de toepassing van art. 54 Fw – ook na HR 10 juli 2015, JOR
2015/282, m.nt. NEDF (Wemaro/De Bok q.q.) – met een “overgenomen
vordering” op één lijn te worden gesteld.16

15. Zie voor enkele andere gevallen waarin verrekening met een na datum faillissement
verkregen “verhaalsvordering” werd toegestaan, HR 28 juni 1991, NJ 1992, 787, m.nt.
CJHB (Verkerk/Van der Veen q.q.) en HR 18 december 1992, NJ 1993, 734, m.nt. PvS
(Harko/Groen-Kelderman q.q.). Onder de hier bedoelde “verhaalsvordering” is mijns inziens
zowel de door subrogatie van de oorspronkelijke schuldeiser verkregen vordering als de uit
eigen hoofde ontstane regresvordering begrepen. Zie in verband met verrekening van een
tijdens faillissement door subrogatie verkregen vordering ook HR 30 november 1994, NJ
1995, 626, m.nt. PvS (Kuijsters/Gaalman q.q.). In dit arrest wordt het beroep op verrekening
weliswaar afgewezen, maar zulks geschiedt niet vanwege het bepaalde in art. 54 Fw, maar
vanwege het doel en de strekking van de actio Pauliana.

16. Zie hierover Faber, Verrekening, diss. (2005), nrs. 377 e.v.
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Naar de letter gaat art. 54 Fw ervan uit dat de vordering of schuld waarop het
artikel doelt, wordt overgenomen van een derde. Hoewel de Hoge Raad daaraan
in eerdere jurisprudentie niet strikt de hand hield, legt hij daarop veel nadruk in
HR 21 juni 2013, JOR 2013/320, m.nt. BS (Eringa q.q./ABN AMRO). In dit
arrest overweegt de Hoge Raad met betrekking tot een beroep op verrekening
door ABN AMRO ter zake van een huurschuld uit hoofde van een door ABN
AMRO met de schuldenaar aangegane bodemverhuurconstructie:

“5.1. Het middel richt in onderdeel a klachten tegen het oordeel van het hof
dat art. 54 Fw belet dat ABN AMRO een beroep op verrekening ten aanzien
van de verschuldigde huur toekomt (rov. 4.12).

5.2. Art. 54 Fw bepaalt dat degene die een schuld aan de gefailleerde of een
vordering op de gefailleerde vóór de faillietverklaring van een derde heeft
overgenomen, niet bevoegd is tot verrekening indien hij bij de overneming
niet te goeder trouw heeft gehandeld. ABN AMRO heeft de huurschuld
echter niet van een derde overgenomen.

De verplichting tot huurbetaling is een schuld van haarzelf als huurder,
waarop art. 54 Fw geen betrekking heeft. Het middel is in zoverre
gegrond.”17

De Hoge Raad is kort in zijn afwijzing van het beroep op art. 54 Fw. Het arrest
lijkt een voorbode van een striktere en meer letterlijke interpretatie van het
artikel. In HR 10 juli 2015, JOR 2015/282, m.nt. NEDF (Wemaro/De Bok q.q.)
gaat de Hoge Raad op de ingeslagen weg verder. Hij overweegt:

“3.3.2 Art. 54 Fw maakt deel uit van het in de art. 53-55 Fw vervatte stelsel
van regels met betrekking tot de bevoegdheid om een schuld aan de
gefailleerde te verrekenen met een vordering op de gefailleerde. Bij wege
van hoofdregel bepaalt art. 53 Fw dat degene die zowel schuldenaar als
schuldeiser van de gefailleerde is, zijn schuld met zijn vordering op de
gefailleerde kan verrekenen, indien beide zijn ontstaan vóór de faillietver-
klaring of voortvloeien uit handelingen, vóór de faillietverklaring met de
gefailleerde verricht.

Op deze hoofdregel worden in de art. 54 en 55 Fw uitzonderingen gemaakt,
in welke uitzonderingsgevallen verrekening niet of slechts onder bepaalde
voorwaarden is toegestaan. De in art. 54 lid 1 Fw voorziene uitzondering

17. Vgl. ook Rb Dordrecht 5 augustus 2010, JOR 2011/94 en Hof ’s-Hertogenbosch 17 sep-
tember 2013, JOR 2013/326.
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betreft het geval dat degene die een schuld aan de gefailleerde of een
vordering op de gefailleerde vóór de faillietverklaring van een derde heeft
overgenomen, bij die overneming niet te goeder trouw heeft gehandeld.

3.3.3 Het onderdeel voert terecht aan dat uit de tekst van art. 54 lid 1 Fw
volgt dat het toepassingsbereik van deze uitzondering op de hoofdregel van
art. 53 Fw is beperkt tot het geval dat degene die gebruik wenst te maken
van zijn bevoegdheid tot verrekening, niet te goeder trouw handelde toen hij
een schuld aan de gefailleerde of een vordering op de gefailleerde overnam
van een derde (vgl. HR 21 juni 2013, (…), NJ 2014/272). Het onderhavige
geval, waarin Wemaro niet de schulden van [betrokkene] c.s. aan [A] heeft
overgenomen van [betrokkene] c.s., maar de vorderingen van [A] op
[betrokkene] c.s. heeft gekocht van [A], wordt derhalve naar de letter niet
door art. 54 lid 1 Fw bestreken.

3.3.4 Art. 54 lid 1 Fw strekt ertoe verrekening uit te sluiten in die gevallen
waarin een schuldenaar of een schuldeiser van de boedel een vordering
respectievelijk een schuld van een derde overneemt met het doel zichzelf de
mogelijkheid van verrekening te verschaffen (vgl. HR 7 november 2003,
(…), NJ 2004/61). Anders dan het hof heeft overwogen, rechtvaardigt deze
strekking niet om het toepassingsbereik van deze bepaling te doen uitstrek-
ken tot een geval als het onderhavige, waarin – aldus het hof in rov. 7
– “voor de faillietverklaring een goed van de schuldenaar wordt gekocht en
aldus een verrekenbare schuld wordt gecreëerd”.

Bij het vorenstaande verdient opmerking dat de art. 53 en 54 Fw de
mogelijke toepasselijkheid van de art. 42 Fw en 6:162 BW op gevallen
als het onderhavige onverlet laten.”

Op deze overwegingen van de Hoge Raad valt het nodige af te dingen. In de
eerste drie alinea’s lijkt de Hoge Raad ervan uit te gaan dat art. 54 Fw (slechts)
een uitzondering vormt op de hoofdregel van art. 53 Fw. Laatstgenoemd artikel
ziet evenwel op verrekening tijdens faillissement, terwijl het in het voorlig-
gende geval gaat om een (contractuele) verrekening die reeds in het zicht van
het faillissement (en de daaraan voorafgegane surseance van betaling) heeft
plaatsgevonden. Het beroep op verrekening wordt in casu dan ook niet beheerst
door art. 53 Fw, maar door de tussen partijen gemaakte afspraken en – voor-
zover daarin niet van die bepalingen wordt afgeweken – door de art. 6:127 e.v.
BW. Een en ander neemt echter niet weg dat een beroep op verrekening alsnog
kan afstuiten op het bepaalde in art. 54 lid 1 Fw, dat – zoals ik hiervóór in § 2.1
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reeds aangaf – mede op verrekening in het zicht van een faillissement van
toepassing is.

De constatering door de Hoge Raad in r.o. 3.3.3, dat art. 54 lid 1 Fw naar de
letter slechts betrekking heeft op het geval dat de wederpartij van de latere
gefailleerde niet te goeder trouw handelde toen hij een schuld aan de latere
gefailleerde of een vordering op de latere gefailleerde overnam van een derde,
is op zichzelf juist. De vraag is echter veeleer of aan art. 54 Fw – mede in het
licht van eerdere jurisprudentie waarin deze bepaling niet strikt naar de letter
werd uitgelegd18 – een ruimer toepassingsgebied dient te worden toegekend.
De Hoge Raad lijkt zich dat ook te realiseren. Werd het beroep op art. 54 lid 1
Fw in HR 21 juni 2013, JOR 2013/320, m.nt. BS (Eringa q.q./ABN AMRO)
nog afgewezen met enkel een beroep op de letterlijke tekst van die bepaling,
thans wijdt de Hoge Raad ook een overweging aan de strekking ervan. De
desbetreffende overweging heeft echter veel weg van een doelredenering. De
Hoge Raad verwijst voor de strekking van art. 54 Fw naar de centrale overweging
uit HR 7 november 2003, JOR 2004/57, m.nt. NEDF (Bouma q.q. c.s./Van der
Heijden), een overweging die niet veel toevoegt aan een letterlijke weergave van
art. 54 lid 1 Fw. De Hoge Raad oordeelt vervolgens dat de aldus geformuleerde
“strekking” van art. 54 lid 1 Fw niet rechtvaardigt om het toepassingsbereik van
deze bepaling te doen uitstrekken tot een geval als het onderhavige, waarin vóór
de faillietverklaring van de schuldenaar door het met hem sluiten van een
koopovereenkomst een verrekenbare schuld wordt gecreëerd. Hetgeen door de
Hoge Raad thans als de “strekking” van art. 54 lid 1 Fwwordt gepresenteerd, doet
mijns inziens geen recht aan de ruimere interpretatie die de Hoge Raad in tal van
eerdere arresten aan art. 54 Fw heeft gegeven.19

In de laatste alinea lijkt de Hoge Raad ervan uit te gaan dat de art. 42 e.v. Fw
(actio Pauliana) en art. 6:162 BW (vordering uit onrechtmatige daad) voldoende
mogelijkheden bieden om eventueel misbruik van een verrekeningsbevoegd-
heid te keren.20 Het is echter de vraag of dat wel juist is. Zo leidt een beroep op
art. 54 Fw tot een ander resultaat dan een beroep op de actio Pauliana of een
vordering tot schadevergoeding. De curator (c.q. de failliete boedel) kan er
belang bij hebben dat de tussen partijen verrichte rechtshandeling (in casu de
koopovereenkomst) in stand blijft en niet – zoals in geval van een beroep op de
actio Pauliana – wordt vernietigd, c.q. dat de verrekende koopprijs alsnog van
de koper kan worden gevorderd in plaats van de door de failliete boedel geleden
schade. Zijn partijen een redelijke koopprijs overeengekomen (een koopprijs
die recht doet aan de waarde van de verkochte activa in het economisch
verkeer), dan is het onbevredigend dat de curator de koopovereenkomst zou

18. Zie hierna § 2.4.
19. Zie § 2.4 voor enkele voorbeelden daarvan.
20. In casu heeft de curator overigens alleen een beroep gedaan op art. 54 Fw.
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moeten vernietigen om aan het beroep op verrekening te ontkomen. Overigens
is het geenszins vanzelfsprekend dat de koopovereenkomst in een geval als hier
aan de orde überhaupt met een beroep op de actio Pauliana kan worden
vernietigd. Dit is echter vaste jurisprudentie van de Hoge Raad. Hoewel de
koopovereenkomst zelf niet tot benadeling van schuldeisers leidt – zij stelt de
koper slechts in staat een beroep op verrekening te doen –, gaat de Hoge Raad
ervan uit dat niettemin tegen de koopovereenkomst als benadelende rechtshan-
deling met een beroep op de actio Pauliana kan worden opgekomen. De Hoge
Raad stelt aldus nauwelijks eisen aan het causaal verband tussen de rechtshan-
deling die met een beroep op de actio Pauliana wordt bestreden, en de
uiteindelijke benadeling van schuldeisers.21 Dit legt een (te) zware druk op
het in art. 42 Fw neergelegde vereiste van wetenschap van benadeling. Dat
vereiste moet ervoor zorgen dat alleen die onverplichte rechtshandelingen
kunnen worden vernietigd, waarvan partijen een verwijt kan worden ge-
maakt.22

2.3 Benadeling van schuldeisers

Bij de toepassing van art. 54 Fw moet worden bedacht dat het artikel zich, na de
overneming van een vordering of schuld, slechts tegen verrekening van die
vordering of schuld verzet, indien en voorzover andere schuldeisers door die
verrekening worden benadeeld.23 Dit is weliswaar niet met zoveel woorden in
de wet tot uitdrukking gebracht, maar volgt uit de strekking van het artikel, dat
immers slechts beoogt misbruik van verrekening tegen te gaan.24 In dit verband
kan een parallel worden getrokken met de art. 42 en 47 Fw, alsmede met HR
22 maart 1991, NJ 1992, 214, m.nt. PvS (Loeffen q.q./Mees & Hope II). Een en
ander lijkt ook te worden bevestigd door HR 30 januari 1953, NJ 1953, 578,
m.nt. PhANH (Doyer & Kalff). De Hoge Raad overweegt in dit arrest omtrent
de strekking van art. 54 Fw:

“dat deze bepaling hierin haar rechtvaardiging vindt, dat, zo zij niet bestond,
een schuldenaar van den lateren gefailleerde, die weet, dat diens failliet-
verklaring te verwachten is, een niet door zekerheid of voorrecht gedekte en
dus onvolwaardig te achten, vordering zou kunnen overnemen om, door
zich tegenover den curator op schuldvergelijking te beroepen, van deze

21. Vgl. onder meer HR 3 oktober 1980, NJ 1980, 643, m.nt. GJS (Imperial/Waanders q.q.); HR
22 mei 1992, NJ 1992, 526 (Bosselaar q.q./Interniber) en HR 8 juli 2005, JOR 2005/230,
m.nt. JJvH (Van Dooren q.q./ABN AMRO II).

22. Zie hierover Faber, noot onder HR 22 december 2009, JOR 2011/19 (ABN AMRO/Van
Dooren q.q. III).

23. Vgl. Faber, Verrekening, diss. (2005), nr. 386.
24. Vgl. Van der Feltz I, blz. 464-465.
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vordering uit een bestanddeel van het tot den boedel behorende vermogen
– te weten de vordering, welke de gefailleerde op hem heeft – vóór de
andere schuldeisers voldoening te verkrijgen, waardoor hij, als hij de
vordering voor minder dan de nominale waarde heeft overgenomen, zich
zelf, en, als hij daarvoor wel de nominale waarde mocht hebben betaald, den
cedent ten koste van andere schuldeisers zou bevoordelen”

Is van een “onvolwaardige” vordering als door de Hoge Raad bedoeld geen
sprake, dan komt een beroep op verrekening niet in strijd met (de strekking van)
art. 54 Fw. Een vordering is volgens de aangehaalde overweging niet onvol-
waardig, indien zij door een zekerheidsrecht of een voorrecht is gedekt. Dat is
echter niet geheel zuiver. Benadeling van schuldeisers ontbreekt slechts, indien
en voorzover door de overneming geen verstoring van de rangorde tussen de
schuldeisers optreedt. Dat zal in de regel het geval zijn, wanneer de vordering
volledig door een pand- of hypotheekrecht is gedekt, of wanneer aan degene
van wie de te verrekenen vordering werd overgenomen, ook zelf ter zake van
die vordering een beroep op verrekening toekwam. Het enkele feit dat de
vordering is bevoorrecht, is echter in het algemeen onvoldoende.

2.4 Overneming van een vordering of schuld: ruimere uitleg

2.4.1 Overneming van een schuld: crediteren van een bankrekening

Hoewel in HR 21 juni 2013, JOR 2013/320, m.nt. BS (Eringa q.q./ABN
AMRO) en HR 10 juli 2015, JOR 2015/282, m.nt. NEDF (Wemaro/De Bok q.
q.) met nadruk wordt overwogen dat voor de toepassing van art. 54 Fw is
vereist dat de in het artikel bedoelde vordering of schuld wordt overgenomen
van een derde, volgt uit diverse andere arresten van de Hoge Raad dat aan het
begrip schuldoverneming een ruimere betekenis moet worden toegekend. Zo is
daaronder volgens vaste jurisprudentie ook het geval begrepen waarin een bank
de bankrekening van de (latere) gefailleerde crediteert met een bedrag dat door
een derde op die rekening wordt gestort. In HR 8 juli 1987, NJ 1988, 104, m.nt.
G (Loeffen q.q./Mees & Hope I) verwerpt de Hoge Raad het betoog van de
bank dat verrekening in het voorliggende geval was toegestaan:

“(…), omdat in de hier bedoelde gevallen waarin een debiteur van de
schuldenaar zijn schuld aan deze voldoet door storting op diens bankreke-
ning, de bank zich door creditering van die rekening tot debiteur van de
schuldenaar maakt: wanneer zij dat doet, terwijl zij weet dat het faillisse-
ment van de schuldenaar reeds is aangevraagd, moet – wanneer men het
systeem van de Faillissementswet beziet tegen de achtergrond van het
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huidige rechtsverkeer – worden geoordeeld dat zich veeleer het geval van
art. 54 voordoet.”25

Aan de toepassing van art. 54 Fw staat kennelijk niet in de weg dat de schuld
van de bank aan de schuldenaar uit hoofde van de creditering van diens
bankrekening er een is uit eigen hoofde. Van een schuldoverneming in de zin
van art. 6:155 BW is in het voorliggende geval geen sprake; de schuld is niet
“overgenomen” van een derde (een debiteur van de schuldenaar), maar is
rechtstreeks in het vermogen van de bank ontstaan. Ook kan moeilijk worden
gezegd dat de bank door de creditering van de desbetreffende rekening een
schuld aan de rekeninghouder heeft overgenomen “met het doel zichzelf de
mogelijkheid van verrekening te verschaffen”. De bank is in haar relatie tot de
rekeninghouder verplicht de bankrekening te crediteren met de voor de
rekeninghouder bestemde gelden, en van een actief of doelbewust overnemen
van een schuld is geen sprake.

In HR 7 oktober 1988, NJ 1989, 449, m.nt. JBMV (AMRO/THB) gaat de
Hoge Raad verder op de met Loeffen q.q./Mees & Hope I ingeslagen weg. De
Hoge Raad stelt dat de art. 54 en 235 Fw ook op de creditering van een
bankrekening van de schuldenaar van toepassing zijn, en dat de eisen van het
betalingsverkeer niet met zich brengen dat aan die artikelen een beperktere
invulling zou moeten worden gegeven. Onder verwijzing naar het genoemde
arrest Loeffen q.q./Mees & Hope I overweegt de Hoge Raad met betrekking tot
een creditering en verrekening in het zicht van faillissement:

“Vooral nu tegenwoordig girale betaling eerder regel dan uitzondering is,
valt met het stelsel van de Faillissementswet niet te verenigen dat het girale
betalingsverkeer aan bankgiro-instellingen in dier voege een uitzonderings-
positie zou verschaffen dat zij zich door middel van compensatie afzonder-
lijk zouden kunnen verhalen op hetgeen zij aan de schuldenaar schuldig zijn
geworden in het zicht van diens faillissement of surseance van betaling.
Daarom moet – daargelaten of alsdan sprake is van wat het onderdeel
aanduidt als “schuldoverneming in de eigenlijke betekenis van het woord”
– worden aangenomen dat, wanneer een debiteur van de schuldenaar zijn

25. Voor de toepassing van art. 54 Fw is overigens voldoende dat de bank wist dat de
schuldenaar in een zodanige toestand verkeerde, dat zijn faillissement was te verwachten.
Vgl. HR 7 oktober 1988, NJ 1989, 449, m.nt. JBMV (AMRO/THB) en HR 17 februari
2012, JOR 2012/234, m.nt. BS (Rabobank/Kézér q.q.). In dit verband dienen “weten” en
“behoren te weten” mijns inziens op één lijn te worden gesteld. Dit is in overeenstemming
met art. 3:11 BW en sluit aan bij de bepalingen inzake de actio Pauliana. Vgl. ook Rb
Arnhem 18 oktober 2006, JOR 2006/283; Hof Amsterdam 3 april 2008, JOR 2008/279; Rb
Leeuwarden 11 juni 2008, JOR 2008/244 en Hof ’s-Hertogenbosch 13 april 2010, JOR
2010/203.
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schuld aan deze heeft voldaan door storting op diens rekening bij een
bankgiro-instelling en deze laatste, toen zij zich door creditering van die
rekening tot debiteur van de schuldenaar maakte, niet te goeder trouw was
in de zin van de art. 54, onderscheidenlijk 235 Fw, het bepaalde in deze
artikelen zich ertegen verzet dat de bankgiro-instelling zich op schuldver-
gelijking beroept (HR 8 juli 1987, NJ 1988, 104).”

In dezelfde zin als in de arresten Loeffen q.q./Mees & Hope I en AMRO/THB
oordeelt de Hoge Raad in HR 17 februari 1995, NJ 1996, 471, m.nt. WMK
(Mulder q.q./CLBN). In dit arrest stelt de Hoge Raad (voordat hij aan het
formuleren van de in het arrest aanvaarde uitzondering toekomt26) als hoofd-
regel voorop dat:

“[in] de rechtspraak van de Hoge Raad is (…) aanvaard dat bankinstellingen
zich ter zake van op een rekening van hun debiteur gedane girale betalingen
niet op verrekening kunnen beroepen indien deze betalingen zijn ontvangen
op een tijdstip waarop de bankinstelling wist dat diens faillissement was te
verwachten dan wel na diens faillietverklaring (…).”

Ook in HR 19 november 2004, JOR 2005/19, m.nt. AS (ING/Gunning q.q.)
komt dit oordeel terug. De Hoge Raad overweegt:

“3.8 (…) Het onderdeel kan geen doel treffen omdat het op een onjuiste
rechtsopvatting berust. Het miskent dat, indien een debiteur van de
schuldenaar – in dit geval de kopers van de desbetreffende onroerende
zaken die de koopsom schuldig waren aan Ede en Veenendaal – zijn schuld
aan deze voldoet door storting op diens bankrekening, de bank zich door
creditering van die rekening tot debiteur maakt van de schuldenaar.
Wanneer de bank daarbij niet te goeder trouw is in de zin van art. 54 F.,
verzet deze bepaling zich ertegen dat de bank zich op schuldvergelijking
beroept (HR 8 juli 1987 (…), NJ 1988, 104).”

Er is volgens de Hoge Raad ook geen reden om op deze inmiddels vaste
jurisprudentie een uitzondering te maken voor het specifieke feitencomplex dat

26. Een bankinstelling kan zich volgens de Hoge Raad wel op verrekening beroepen ter zake
van girale betalingen die (vóór of na de faillietverklaring) op een bij haar aangehouden
bankrekening van de schuldenaar zijn gedaan ter voldoening van vorderingen waarop de
bank een stil pandrecht heeft verkregen. Vgl. ook HR 19 november 2004, JOR 2005/19,
m.nt. AS (ING/Gunning q.q.); HR 23 april 1999, JOR 1999/109, m.nt. HLEV (Van Gorp
q.q./Rabobank) en HR 14 juni 2013, JOR 2013/264, m.nt. NEDF (ABN AMRO Commer-
cial Finance/Schreurs q.q.).
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in casu aan de orde was. Ter zake daarvan overweegt de Hoge Raad in hetzelfde
arrest:

“3.10 Onderdeel 2.3 betoogt dat verrekening wél mogelijk is in het
onderhavige geval, dat erdoor wordt gekenmerkt dat Ede, Veenendaal en
de bank zijn overeengekomen dat de bank afstand zou doen van haar recht
van hypotheek op voorwaarde dat de koopprijs van de onroerende zaken
zou worden betaald op de rekening van Ede bij de bank, zodat de bank zich
daarop door verrekening kon verhalen, terwijl partijen nog voor de failliet-
verklaring van Ede dienovereenkomstig hebben gehandeld. Dusdoende
heeft de bank zich geen ongerechtvaardigde uitzonderingspositie verworven
ten nadele van de overige schuldeisers van Ede, zo stelt het onderdeel.

3.11 Het onderdeel strekt ertoe dat een uitzondering wordt aanvaard op
de hiervoor in 3.8 aangehaalde strenge regels die in de rechtspraak van de
Hoge Raad tot ontwikkeling zijn gekomen ten aanzien van een beroep door
een bank op verrekening in het zicht van faillissement van een rekening-
houder. In het gegeven geval bestaat daartoe echter onvoldoende grond.

Op zichzelf is juist dat de overige schuldeisers van de rekeninghouder
ten achter zouden hebben gestaan bij de bank wanneer deze de ten processe
bedoelde onroerende zaken als hypotheekhouder zou hebben uitgewonnen.
Hiermee vergeleken komen die overige schuldeisers niet in een mindere
positie te verkeren door aanvaarding van het beroep op verrekening door de
bank en valt hun zelfs een voordeel toe waarop zij geen aanspraak hadden,
doordat de bank afstand heeft gedaan van haar recht van hypotheek, terwijl
haar beroep op verrekening – hoewel dat onmiddellijk samenhangt met de
afstand door de bank van haar recht van hypotheek en berust op een tussen
Ede, Veenendaal en de bank gemaakte afspraak – niet wordt gehonoreerd.
Al deze omstandigheden, zowel op zichzelf als in samenhang bezien,
brengen echter niet mee dat de bank kan ontkomen aan de consequenties
van het feit dat zij afstand heeft gedaan van haar recht van hypotheek en dus
ook van het recht van voorrang en de positie van separatist die zij daaraan
ontleende, zonder – zoals mogelijk was geweest – tegelijk een pandrecht te
doen vestigen op de opbrengst van de verkoop van de desbetreffende
onroerende zaken of de vordering met instemming van de verkopers van de
onroerende zaken rechtstreeks aan haar te laten voldoen. Ook het feit dat de
met Ede en Veenendaal gesloten overeenkomst, de afstand van het recht van
hypotheek, en het beroep op verrekening door de bank, alle voor de
faillietverklaring van Ede hebben plaatsgevonden, brengt hierin geen
verandering, nu art. 54 F. (…) mede betrekking heeft op een beroep op
verrekening vóór de faillietverklaring van de schuldenaar.”

205

Artikel 54 Fw: Anno 2015



Weet de bank, of behoort zij te weten, dat de schuldenaar in een zodanige
toestand verkeert, dat zijn faillissement is te verwachten, dan doet zij er
verstandig aan – zoals de Hoge Raad met zoveel woorden aangeeft – haar
bestaande zekerheid alleen prijs te geven in ruil voor een pandrecht op de
vordering tot betaling van de koopprijs voor de activa waarop haar zekerheids-
recht rust, dan wel tegen rechtstreekse betaling van de koopprijs aan haarzelf. In
het eerste geval wordt de casus omgevormd tot die van HR 17 februari 1995, NJ
1996, 471, m.nt. WMK (Mulder q.q./CLBN) en staat art. 54 lid 1 Fw – om de
door de Hoge Raad in dat arrest genoemde redenen – niet aan verrekening in
het zicht van het faillissement van de schuldenaar in de weg.27 In het tweede
geval, een rechtstreekse betaling aan de bank, is van verrekening geen sprake en
komt men om die reden reeds niet aan de toepassing van art. 54 Fw toe.
Overigens kan een rechtstreekse betaling als hier bedoeld, ook plaatsvinden
door voldoening van de koopprijs op de door de schuldenaar/verkoper bij de
bank aangehouden rekening.28 In dat geval is de boeking in rekening-courant
een louter administratieve handeling.

Een derde mogelijkheid om aan de hiervóór bedoelde problematiek te
ontkomen, is dat de bank tot uitwinning van haar pand- of hypotheekrecht
overgaat en zich als pand- of hypotheekhouder op de opbrengst van de
desbetreffende activa verhaalt. Dit laatste is alleen mogelijk indien de schul-
denaar jegens de bank in verzuim verkeert.29 Desgewenst kan de uitwinning
ook onderhands plaatsvinden. Voor het pandrecht verwijs ik in dit verband naar
art. 3:251 BW, voor het hypotheekrecht naar art. 3:268 lid 2 BW. Opmerking
verdient hierbij dat de onderhandse executie op basis van art. 3:251 lid 2 BW
tevens kan geschieden doordat de pandgever in eigen naam het pandrecht ten
behoeve van de pandhouder uitwint. Ook bij een onderhandse executie kan de
betaling van de koopprijs/executie-opbrengst plaatsvinden door voldoening op
(c.q. administratieve verwerking in) de rekening die de verkoper/pandgever bij

27. De Hoge Raad is van oordeel dat er geen goede grond bestaat de strenge regels ten aanzien
van verrekening ook op dit specifieke geval van toepassing te oordelen. Aangezien de bank
in casu, behoudens een enkele uitzondering, reeds voorrang boven andere schuldeisers had,
kan volgens de Hoge Raad niet worden gezegd dat zij zich door middel van verrekening een
uitzonderingspositie ten opzichte van de andere schuldeisers heeft verschaft. Vgl. hierover
Faber, Verrekening, diss. (2005), nrs. 347 e.v. Vindt de verrekening eerst na datum
faillissement plaats, dan staat art. 53 Fw daaraan evenmin in de weg. In het arrest Mulder
q.q./CLBN heeft de Hoge Raad ook een uitzondering aanvaard op de strenge regels inzake
verrekening, zoals deze volgen uit HR 10 januari 1975, NJ 1976, 249, m.nt. BW (Giro/
Standaardfilms); HR 27 januari 1989, NJ 1989, 422, m.nt. PvS (Otex/Steenbergen q.q.) en
HR 15 april 1994, NJ 1994, 607, m.nt. PvS (Verhagen q.q./INB I). Vgl. ook Faber,
Verrekening, diss. (2005), nrs. 455 en 456.

28. Zie hierover meer uitvoerig Faber, Verrekening, diss. (2005), nr. 356; en idem, noot onder Rb
Amsterdam 8 juni 2011, JOR 2012/266, beide met vermelding van verdere jurisprudentie.

29. Vgl. de art. 3:248 en 3:268 BW.
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de pandhouder aanhoudt.30 Art. 54 Fw is op dit alles niet van toepassing. In HR
14 februari 2014, JOR 2014/118, m.nt BS en NEDF (Feenstra q.q./ING)
overweegt de Hoge Raad hieromtrent:

“Door middel van deze (wijze van) executoriale verkoop oefent de bank
haar recht uit zich met voorrang op de executieopbrengst van de winkel-
voorraad te verhalen. Bij deze executie mag de bank, ingevolge art. 3:253
lid 1 BW, als pandhouder het door Rietvelt als pandgever verschuldigde
bedrag waarvoor het pandrecht geldt, van de netto executieopbrengst
afhouden; pas daarmee komt – in voorkomend geval na uitkering van een
eventueel overschot aan de pandgever – de executie tot een einde.

In het onderhavige geval heeft de bank (een gedeelte van) de schuld van
Rietvelt uit hoofde van de kredietovereenkomst, waarvoor het pandrecht
was gevestigd, van de executieopbrengst afgehouden door middel van de
hiervoor in 3.1 onder (iv) vermelde “verrekening”. Die handeling maakte
nog onderdeel uit van de executoriale verkoop, en kan niet worden
aangemerkt als een verrekening in de zin van art. 54 Fw. Dat is niet anders
doordat de opbrengst van de executoriale verkoop is gestort op een door
Rietvelt bij de bank aangehouden bankrekening. Voor zover die opbrengst
de vordering van de bank op Rietvelt niet overtreft, hetgeen hier het geval
is, is de bank immers niet tot schuldenaar van Rietvelt geworden, nu zij op
grond van art. 3:253 lid 1 BW in zoverre zelf tot die executieopbrengst
gerechtigd is. Een andere opvatting zou zonder goede grond een doelmatige
uitoefening van het verhaalsrecht van de bank als pandhouder belemmeren.

Hierbij verdient opmerking dat het voorgaande ook niet in strijd is met de
strekking van art. 54 Fw.

De bank heeft zich immers niet ten nadele van de overige schuldeisers van
Rietvelt in een betere positie gebracht, nu zij op grond van haar pandrecht
bij voorrang gerechtigd is tot de opbrengst van de verpande winkelvoorraad.
De bank heeft evenmin misbruik gemaakt van haar bijzondere positie in het
girale betalingsverkeer, zoals bedoeld in (onder meer) het arrest HR 8 juli
1987, ECLI:NL:HR:1987:AC0457, NJ 1988/104 (Loeffen q.q./Bank Mees

30. Zie HR 14 februari 2014, JOR 2014/118, m.nt BS en NEDF (Feenstra q.q./ING). Vgl. ook
Rb Utrecht 12 maart 1997, JOR 1997/85, m.nt. NEDF; Rb Arnhem 7 juli 2010, JOR 2011/
235 en Hof Arnhem 22 mei 2012, JOR 2013/180, m.nt. AV. Vgl. voorts – in verband met
oneigenlijke of contractuele lossing tijdens faillissement – HR 25 februari 2011, JOR 2014/
271, m.nt. NEDF en NV (ING/Hielkema q.q.) en HR 15 maart 2013, JOR 2014/270
(Staatssecretaris van Financiën/X).
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en Hope), nu de storting van de verkoopopbrengst op de door [betrokkene
1] bij de bank aangehouden bankrekening niet het gevolg is van ‘toevallige’
betalingen door derden op die bankrekening, maar plaatsvindt in het kader
van de executie door de bank van haar pandrecht op de winkelvoorraad.”

2.4.2 Overnemen van een schuld: afdrachtverplichting ter zake van een
surplus

Een ander arrest waarin de Hoge Raad in het verleden een ruime toepassing
heeft gegeven aan het begrip schuldoverneming in de zin van art. 54 Fw, is HR
27 november 1970, NJ 1971, 127 (Helsloot q.q./Groenland). In dit geval
voldeed Groenland (de tweede en vierde hypotheekhouder) na de faillietverkla-
ring van De Jong (de hypotheekgever) vrijwillig de schuld van De Jong aan de
eerste hypotheekhouder en trad zij als gevolg daarvan door subrogatie in de
vordering van die hypotheekhouder jegens De Jong. Het accessoire hypotheek-
recht ging met de vordering mee over op Groenland. Na de executoriale
verkoop van het met hypotheek bezwaarde goed wilde Groenland zijn ver-
plichting tot afdracht van het surplus verrekenen met enkele (niet door
hypotheek gesecureerde) vorderingen op De Jong.

Volgens de Hoge Raad vloeit de afdrachtverplichting ter zake van het
surplus voort uit het vóór de faillietverklaring van De Jong gevestigde
hypotheekrecht, zodat aan het bepaalde in art. 53 Fw is voldaan,31 maar
komt het beroep op verrekening in casu in strijd met art. 54 lid 2 Fw. Hoewel de
afdrachtverplichting niet is overgenomen van een derde, wordt zij door de Hoge
Raad niettemin als een overgenomen schuld in de zin van art. 54 Fw
aangemerkt. De Hoge Raad overweegt in dit verband:

“dat Groenland door na de faillietverklaring de vordering van de eerste
hypotheekhouder te betalen, zich zelf krachtens subrogatie in de rechten
heeft gesteld, die met die vordering waren verbonden, waarmee tevens op
hem de verplichting is komen te rusten tot afdracht aan de curator van een
eventuele meeropbrengst in geval van een verkoop als boven bedoeld;

dat deze verplichting tot afdracht weliswaar geacht moet worden voort te
vloeien – in de zin van art. 53 Fw. – uit het voor de faillietverklaring
gevestigde recht van hypotheek, maar dat zij desondanks niet door Groen-
land in compensatie kon worden gebracht met zijn van voor de faillietver-
klaring daterende vorderingen op De Jong;

dat Groenland immers, door vrijwillig de betreffende hypothecaire
vordering na de faillietverklaring te voldoen, deze verplichting met het

31. Aldus ook HR 30 mei 1930, NJ 1930, blz. 945 e.v., m.nt. EMM (Maas- en Waalse Bank).
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aan de vordering verbonden hypotheekrecht na de faillietverklaring heeft
overgenomen in de zin van art. 54 Fw.;

dat een andere opvatting, als gehuldigd in het bestreden vonnis, in strijd
is met de duidelijke strekking van art. 54;”

Naar het thans geldende recht is verrekening in een geval als door de Hoge
Raad berecht, overigens reeds om een andere reden uitgesloten. Bij executie
van een met hypotheek bezwaard goed krijgt de hypotheekhouder de executie-
opbrengst niet zelf in handen, zodat van (verrekening met) een verplichting tot
afdracht van een surplus geen sprake kan zijn.32 Voor de pandhouder, die de
executie-opbrengst wel zelf in handen krijgt, geldt in een dergelijk geval het
verrekeningsverbod van art. 3:253 lid 2 BW.

3. Stand van zaken rondom artikel 54 Fw: pand en hypotheek

3.1 Overeenkomstige toepassing op het nemen van verhaal

Uit de jurisprudentie van de Hoge Raad volgt dat art. 54 Fw niet alleen van
toepassing is op verrekening. Het artikel speelt ook een rol in het kader van het
nemen van verhaal krachtens een pand- of hypotheekrecht.33 Strekt het pand-
of hypotheekrecht tot zekerheid voor al hetgeen de pand- of hypotheekhouder
nu of in de toekomst uit welken hoofde dan ook van de schuldenaar te vorderen
heeft of zal hebben, dan is het voor de pand- of hypotheekhouder op het eerste
gezicht verleidelijk om een (ongesecureerde) vordering van een derde over te
nemen, deze vordering onder de dekking van het pand- of hypotheekrecht te
brengen en op het onderpand te verhalen. Binnen de in art. 54 Fw aangegeven
grenzen is zulks evenwel niet toegestaan. In HR 30 januari 1953, NJ 1953, 578,
m.nt. PhANH (Doyer & Kalff) overweegt de Hoge Raad hieromtrent:

“dat echter – wat bij de totstandkoming der Faillissementswet den wetgever
blijkbaar niet voor ogen heeft gestaan – degene die vóór de faillietverklaring
een vordering op den gefailleerde van een derde heeft overgenomen, een
mogelijkheid om van die vordering uit een bestanddeel van den boedel vóór
de andere schuldeisers betaling te verkrijgen ook hieraan kan ontlenen, dat
hem op een tot den boedel behorende zaak tot zekerheid van toekomstige
vorderingen, ook van die welke hij later van een derde mocht overnemen,
een recht van pand of hypotheek is verleend en het totale bedrag van de
vóór de overneming bestaande, door de zekerheid gedekte vorderingen lager
ligt dan de waarde van het onderpand of dan het bedrag, waarvoor de

32. Vgl. art. 3:270 BW.
33. Hetzelfde gold vóór 1 januari 1992 voor de fiduciaire overdracht tot zekerheid.
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zekerheid nog een ruimte biedt, welke met de overgenomen vordering kan
worden opgevuld;

dat met een dergelijke op tot den boedel behorende goederen verleende
zekerheid te dezen op één lijn moet worden gesteld de figuur, dat de latere
gefailleerde aan een ander tot zekerheid van hetgeen deze in de toekomst, ook
langs den weg van overneming van vorderingen, van hem te vorderen mocht
krijgen, lichamelijke of onlichamelijke zaken in eigendom heeft overgedragen;

dat de reden, welke den wetgever er toe heeft bewogen om aan een
schuldenaar van den gefailleerde, die, wetende dat diens faillietverklaring te
verwachten is, een vordering op den gefailleerde van een derde heeft
overgenomen, het recht om zich op schuldvergelijking te beroepen te
onthouden, er zich evenzeer tegen verzet, dat iemand, aan wien door den
gefailleerde een zekerheid in den vorm van pand, hypotheek of fiduciairen
eigendom is verleend en die met dezelfde wetenschap een vordering op den
gefailleerde van een derde heeft overgenomen, van deze zekerheid zou mogen
gebruik maken, hetzij om, alsof er geen faillissement ware, de gecedeerde
vordering daarop te verhalen, hetzij om voor deze vordering door den curator
uit de opbrengst van de zekerheid bij voorrang te worden voldaan;

dat daarom met overeenkomstige toepassing van de voormelde bepaling
van art. 54, lid 1, geoordeeld moet worden, dat een zodanig gebruik van de
verleende zekerheid niet toelaatbaar is”

In HR 4 november 1994, NJ 1995, 627, m.nt. PvS (NCM/Knottenbelt q.q.) heeft
de Hoge Raad deze beslissing herhaald. De Hoge Raad overweegt in dit arrest:

“Het gaat hier om vóór de aanvang van de surséance door NCM verkregen
zakelijke zekerheid, in de vorm van door Janssen tot zekerheid aan NCM
gecedeerde vorderingsrechten, welke zekerheid is verschaft opdat NCM
daarop verhaal zou kunnen nemen voor alle door NCM verkregen of in de
toekomst nog te verkrijgen vorderingen op Janssen. De strekking van de
artt. 230 en 233 F., die moeten worden gelezen in verband met art. 228 F. en
ten doel hebben de concurrente schuldeisers gedurende de opschorting der
betaling als gevolg van de surséance zoveel mogelijk gelijk te behandelen
(HR 23 oktober 1981, NJ 1982, 173), brengt evenwel mee dat NCM op deze
zekerheden uitsluitend verhaal kan nemen voor de vorderingen die zij bij de
aanvang van de surséance reeds op Janssen had, en dat vorderingen op
Janssen die zij pas na de aanvang van de surséance heeft verkregen, noch
op het onderpand kunnen worden verhaald, noch in aanmerking komen om
op de voet van art. 234-235, of na de faillietverklaring op die van art. 53-54,
te worden verrekend met de bedragen die aan de boedel verschuldigd zijn
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geworden ter zake van de gelden die uit die zekerheden door inning zijn
verworven en door NCM aan de curator dienen te worden afgedragen.”

Hoewel de Hoge Raad niet met zoveel woorden naar het eerder genoemde
arrest Doyer & Kalff verwijst, moet de hier geciteerde overweging wel in het
licht van dat arrest worden begrepen.

3.2 Verhaal voor (en verrekening van) na datum faillissement verkregen
vorderingen

Voor de beide in de vorige paragraaf genoemde arresten geldt dat daaruit niet
mag worden afgeleid dat vorderingen die een schuldeiser eerst na datum
faillissement op zijn schuldenaar heeft verkregen, nimmer in verrekening
zouden kunnen worden gebracht, of dat voor dergelijke vorderingen nimmer
verhaal zou kunnen worden genomen krachtens een pand- of hypotheekrecht.

Met betrekking tot verrekening volgt een en ander uit art. 53 Fw: een
schuldeiser kan ook een beroep op verrekening doen ter zake van vorderingen
en schulden die eerst na de faillietverklaring zijn ontstaan, indien zij voortvloeien
uit handelingen die vóór de faillietverklaring met de gefailleerde zijn verricht, c.q.
voortvloeien uit een per faillissementsdatum tussen partijen reeds bestaande
rechtsverhouding.34 Op deze ruime mogelijkheid tot verrekening wordt in
art. 54 Fw weliswaar een beperking aangebracht, maar deze beperking betreft
slechts gevallen van verrekening na de (ongeoorloofde) overneming van een
vordering of schuld.

Met betrekking tot verhaal door een pand- of hypotheekhouder is de situatie
niet wezenlijk anders. Ook de mogelijkheid tot verhaalsuitoefening door een
pand- of hypotheekhouder blijft niet beperkt tot vorderingen die de pand- of
hypotheekhouder reeds bij de aanvang van de dag van faillietverklaring op de
schuldenaar had. Dit volgt uit art. 132 lid 2 Fw jo. art. 483e Rv, waarin
vergelijkbare grenzen worden gesteld als in art. 53 Fw.35 Een schuldeiser kan

34. Vgl. onder meer HR 10 januari 1975, NJ 1976, 249, m.nt. BW (Giro/Standaardfilms); HR
26 maart 1976, NJ 1977, 612, m.nt. BW (Keulen en Oliemans q.q./Cebeco); HR 8 oktober
1982, NJ 1983, 479, m.nt. FHJM (Hijmans q.q./Nationale-Nederlanden); HR 27 januari
1989, NJ 1989, 422, m.nt. PvS (Otex/Steenbergen q.q.) en HR 15 april 1994, NJ 1994, 607,
m.nt. PvS (Verhagen q.q./INB I).

35. Zie hierover Faber, noot onder Hof ’s-Hertogenbosch 16 augustus 2011, JOR 2012/329
(Schreurs q.q./ABN Commercial Finance); idem, noot onder HR 14 juni 2013, JOR 2013/
264 (ABN Amro Commercial Finance/Schreurs q.q.) en idem, noot onder Rb Midden-
Nederland 8 oktober 2014, JOR 2015/24 (DLL/Van Logestein q.q.). Zie voorts Kortmann/
Faber, in: Onzekere zekerheid (2001), blz. 139-153; Faber, Verrekening, diss. (2005), nrs.
429 en 433, en Faber/Vermunt, noot onder HR 6 april 2012, JOR 2014/172 (ASR/Achmea).
Vgl. ook Rb Amsterdam 27 augustus 2014, JOR 2014/318 (ING CF/Ingwersen), m.nt. AS,
en Rb Amsterdam 17 september 2014, JOR 2015/23 (Thieme Groep), m.nt. GB.
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voor een vordering die na datum faillissement wordt verkregen, verhaal nemen
krachtens een (mede) tot zekerheid voor die vordering gevestigd pand- of
hypotheekrecht, indien de desbetreffende vordering wordt verkregen uit een
rechtsverhouding die op 0.00 uur van de dag van faillietverklaring reeds tussen
de schuldeiser en de schuldenaar bestond.36 Wel is de beperking van art. 54 Fw
– gelet op de in de vorige paragraaf genoemde arresten Doyer & Kalff en NCM/
Knottenbelt q.q. – van overeenkomstige toepassing. Is sprake van een door de
schuldeiser overgenomen vorderingen die onder de dekking van het pand- of
hypotheekrecht wordt gebracht, en waardoor andere schuldeisers worden
benadeeld, dan kan die overgenomen vordering niet op de opbrengst van het
onderpand worden verhaald.

In HR 9 juli 2004, JOR 2004/222, m.nt. JJvH (Bannenberg q.q./NMB-
Heller) bevestigt de Hoge Raad de hiervóór genoemde parallel tussen verreke-
ning en verhaal. De Hoge Raad overweegt in dit arrest:

“Ingevolge dit arrangement wenst NMB zich na de faillietverklaring van
ICT op door laatstgenoemde aan haar verpande vorderingen te verhalen ter
zake van de regresvordering die ten tijde van de faillietverklaring van ICT
voorwaardelijk reeds bestond (vgl. HR 3 mei 2002 (…), NJ 2002, 393 en
HR 3 juni 1994 (…), NJ 1995, 340). (…)

(…) Nu NMB zich op de zekerheden wil verhalen in verband met de
onbetaald gebleven (regres)vordering die zij op ICT heeft, verzet art. 53 F.
zich daartegen niet, reeds omdat dit verhaal niet plaatsvindt langs de weg
van verrekening. Zou deze bepaling niettemin op het onderhavige geval
overeenkomstig worden toegepast, dan nog verzet zij zich niet ertegen dat
NMB zich op de aan haar verschafte zekerheden verhaalt voor haar
onderhavige regresvordering, die immers haar rechtstreekse grondslag vindt
in een handeling (namelijk het sluiten van het overwaarde-arrangement)
welke vóór de faillietverklaring met de gefailleerde is verricht (vgl. HR
10 januari 1975, NJ 1976, 249). Ook art. 54 F., eveneens overeenkomstig op
de onderhavige constructie toegepast, belet niet dat NMB zich verhaalt op
de door ICT aan haar verschafte zekerheden. Direct noch indirect is immers
sprake van een overneming door NMB vóór of tijdens het faillissement van
ICT van een vordering op of schuld aan ICT in de zin van deze bepaling,

36. Dergelijke vorderingen lenen zich geheel in het algemeen – ondanks het feit dat zij eerst na
datum faillissement zijn ontstaan – ook voor verificatie in het faillissement van de
schuldenaar. Dit volgt uit HR 19 april 2013, JOR 2013/224, m.nt. GJB (Koot Beheer/
Tideman q.q.). Verrekening, verhaal en verificatie worden in die zin op gelijke wijze
behandeld, en het aan de Faillissementswet ten grondslag liggende fixatiebeginsel richt zich
in elk van deze gevallen niet zozeer (c.q. niet meer) op het ontstaansmoment van de
desbetreffende vordering, maar op het ontstaansmoment van de rechtsverhouding waaruit zij
voortvloeit. Vgl. ook Faber, Verrekening, diss. (2005), nrs. 424 en 430.
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terwijl de onderliggende overeenkomst niet in het zicht van de faillietverkla-
ring is aangegaan.

Omdat, zoals hiervoor overwogen, de onderhavige regresvordering ten
tijde van de faillietverklaring van ICT voorwaardelijk al bestond en zij
mitsdien haar rechtstreekse grondslag vindt in een handeling welke vóór de
faillietverklaring met de gefailleerde is verricht, kan evenmin worden
gezegd dat de aan de Faillissementswet ten grondslag liggende beginselen,
meer in het bijzonder het zogeheten fixatiebeginsel, door de constructie van
het overwaarde-arrangement geweld wordt aangedaan.”

Uit HR 6 april 2012, JOR 2014/172, m.nt. NEDF en NV (ASR/Achmea) volgt
dat – wat er ook zij van met name de laatste alinea van de hiervóór aangehaalde
overweging – de Hoge Raad in wezen bedoelde te zeggen dat de regresvorde-
ring een vooralsnog toekomstige vordering was, die eerst ontstond toen de
factormaatschappij als borg na de faillietverklaring van de cliënt tot betaling
onder de borgtocht overging. Voor deze regresvordering kon de factormaat-
schappij – zo volgt met zoveel woorden uit het arrest Bannenberg q.q./NMB-
Heller – verhaal nemen op de opbrengst van de aan haar stil verpande
vorderingen. Hier is sprake van een toepassing van de eerder genoemde regel
van art. 132 lid 2 Fw jo. art. 483e Rv. De regresvordering vloeit rechtstreeks
voort uit een rechtsverhouding die per faillissementsdatum reeds tussen de
factormaatschappij en de cliënt bestond,37 en het pandrecht van de factormaat-
schappij strekte tot zekerheid voor al hetgeen de factormaatschappij nu of in de
toekomst van de cliënt te vorderen had of zou hebben.

De factormaatschappij treedt bij voldoening van haar schuld uit hoofde van
de borgtocht tevens door subrogatie in de vordering van de schuldeiser (de
bank) op de cliënt. Onder de hier aan de orde zijnde omstandigheden kan deze
subrogatie niet worden aangemerkt als de overneming van een vordering in de
zin van art. 54 Fw. De factormaatschappij verkrijgt de vordering immers niet
met het doel zichzelf de mogelijkheid van verhaal te verschaffen.38

37. Uit art. 7:865 en art. 7:866 lid 4 BW volgt dat met het aangaan van een overeenkomst van
borgtocht tevens een rechtsbetrekking of rechtsverhouding tussen de borg en de hoofd-
schuldenaar ontstaat. Hetzelfde valt te lezen in de toelichting op deze bepalingen en is
eveneens terug te vinden in de jurisprudentie van de Hoge Raad. Bij wijze van voorbeeld
noem ik – behalve de arresten ASR/Achmea en Bannenberg q.q./NMB-Heller zelf – HR
28 juni 1991, NJ 1992, 787, m.nt. CJHB (Verkerk/Van der Veen q.q.) en HR 18 december
1992, NJ 1993, 734, m.nt. PvS (Harko/Groen-Kelderman q.q.). Voor het ontstaan van een
rechtsverhouding tussen de borg en de hoofdschuldenaar is niet vereist dat ook tussen hen
een overeenkomst wordt gesloten, of dat de hoofdschuldenaar partij is bij de overeenkomst
waarin de borgtocht is opgenomen. Vgl. Faber, noot onder Rb Midden-Nederland 8 oktober
2014, JOR 2015/24 (DLL/Van Logestein q.q.).

38. Zie ook hiervóór § 2.2.
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4. Tot Besluit

De jurisprudentie van de Hoge Raad inzake art. 54 Fw toont een wisselend
beeld. In diverse arresten is de Hoge Raad bereid gebleken het artikel in ruimere
zin te verstaan dan de letterlijke tekst van het artikel met zich brengt. Dit deed
vermoeden dat de Hoge Raad art. 54 Fw meer en meer als een strekkings-
bepaling zou opvatten en zich niet zou verzetten tegen de toepassing van het
artikel op vergelijkbare gevallen van misbruik van verrekening (of verhaal). In
de lagere jurisprudentie en de literatuur tekende zich een duidelijke tendens in
die richting af. De Hoge Raad hamert thans echter op het uitgangspunt dat voor
de toepassing van art. 54 Fw is vereist dat sprake is van het overnemen van een
vordering of schuld van een derde, en wel met het doel zichzelf de mogelijkheid
van verrekening te verschaffen. De eerder door de Hoge Raad berechte gevallen
die zich daarmee niet goed verdragen, kunnen dan als uitzonderingen worden
beschouwd op dat uitgangspunt. Ik acht het ook niet uitgesloten dat de Hoge
Raad daaraan nog enkele nieuwe uitzonderingen zal toevoegen, maar voor het
overige valt ter zake van een verdere ontwikkeling van art. 54 Fw van de kant
van de Hoge Raad weinig te verwachten. Toch maar eens serieus werk maken
van een herziening van de Faillissementswet?
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Het “gereedschap” van artikel 57 lid 3 Fw

MR. B.F. LOUWERIER1

Inleiding

“De curator is belast met het beheer en de vereffening van de failliete boedel.”
Aldus luidt artikel 68 lid 1 Fw. Het is de eerste wettelijke bepaling van de
paragraaf uit de Faillissementswet die handelt over de curator2 en bevat een
algemene taakomschrijving. Uiteraard wordt deze algemene taakomschrijving
op diverse andere plekken in de Faillissementswet verder ingevuld en ook in
jurisprudentie uitgewerkt. Maar dat neemt niet weg dat de curator hetgeen hij in
de boedel aantreft aan vermogen in de eerste plaats moet beheren, en in de
tweede plaats moet vereffenen.3 Dit behelst onder meer ook het bijeenbrengen
van de tot de boedel behorende activa.4

In insolventiescenario’s komt het echter vaak voor dat deze activa zijn be-
zwaard met een pand- of hypotheekrecht ten behoeve van één of meer
financiers. Deze pand- en hypotheekhouders zijn separatist: zij kunnen hun
recht uitoefenen alsof er geen faillissement was.5 Zij hoeven zich dus in
beginsel niets van het uitgesproken faillissement en de hiervoor omschreven
taak van de curator omtrent beheer en vereffening van de failliete boedel aan te
trekken: als de zaken zijn verpand, dan kan de pandhouder deze zaken in
beginsel opeisen en in vuistpand nemen, om vervolgens het pandrecht over-
eenkomstig de wettelijke regels6 uit te winnen.

Artikel 57 lid 3 Fw tweede volzin doorbreekt dit recht van de pandhouder: (…)
Hij [de curator, BFL] is gehouden mede de belangen te behartigen van de
bevoorrechte schuldeisers die in rang boven de voormelde pand- en hypo-
theekhouders en beperkt gerechtigden gaan. Deze bepaling bevat een nadere
uitwerking van de algemene taak van de curator als hiervoor aangegeven. Niet

1. Bart Louwerier is advocaat bij Van Iersel Luchtman advocaten te Breda.
2. Titel 1, derde afdeling, paragraaf 2 Faillissementswet.
3. Alleen indien een faillissementsakkoord tot stand komt, behoeft het vermogen niet te

worden vereffend.
4. Zie ook Verstijlen, De faillissementscurator, Deventer, W.E.J. Tjeenk Willink, diss. 1998,

p. 46 e.v.
5. Artikel 57 lid 1 Fw.
6. Artikel 3:248 BW e.v.
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alleen gaat het om beheer en vereffening, maar ook om behartiging van de
belangen van (specifieke) bevoorrechte schuldeisers, namelijk diegenen die in
rang boven de separatist gaan.7

In deze bijdrage wil ik nader inzoomen op deze bevoegdheid van de curator. In
een aantal recente gevallen is deze namelijk door de pandhouder ter discussie
gesteld.8 Wat houdt die bevoegdheid precies in en hoe ver gaat dat?

Artikel 57 Fw

Artikel 57 Fw regelt de verhouding van bij een goed betrokken partijen in geval
een pand- of hypotheekhouder in een faillissementssituatie overgaat tot parate
executie. Zoals hiervoor al aangegeven behoeft deze separatist zich niets van
het faillissement aan te trekken (lid 1): hij kan de zaak opeisen teneinde dit
openbaar of met toestemming van de voorzieningenrechter9 te verkopen en kan
zich vervolgens voldoen uit de opbrengst. Dit is een duidelijk uitgangspunt of
zo men wil: een ‘hard and fast rule’. Beperkt gerechtigden die hun recht door de
executie verloren zien gaan, kunnen bij de verdeling van de opbrengst nadat de
separatist is voldaan, buiten het faillissement en dus ook buiten de curator om
opkomen (lid 2). Zij delen niet mee in de omslag van de kosten van het
faillissement10 maar kunnen zich rechtstreeks melden bij de notaris ten
overstaan van wie de opbrengst wordt verdeeld.

In de eerste twee leden van artikel 57 Fw is de curator dus nog niet ten tonele
verschenen. In lid 3 van dat artikel wordt dat anders. De curator oefent bij de
verdeling van de opbrengst ten behoeve van de boedelmede de rechten uit, die de
wet aan beslagleggers op het goed toekent.11 Beslagen zijn door het faillissement
op grond van artikel 33 lid 2 Fw vervallen en beslagleggers zijn ‘gewone’

7. Verstijlen, t.a.p. p. 107-108 betoogt dat dit (toch ook) in het belang van de gezamenlijke
schuldeisers is: de curator maakt een bate van de boedel te gelde waarvan niet alleen de
bevoorrecht schuldeiser profiteert, maar ook de overige schuldeisers omdat zij ook een
hogere uitkering ontvangen.

8. Gerechtshof Amsterdam 18 november 2014 (ECLI:NL:GHAMS:2014:4778) (Van der Maas
q.q./Heineken); Voorzieningenrechter Rb Amsterdam 23 mei 2014, JOR 2014/16; Rb
Zeeland-West-Brabant 1 juli 2015 (niet gepubliceerd) C/02/275539/HA ZA 14-37.

9. Artikel 3:251 BW in geval van pandrecht; artikel 3:268 lid 2 BW in geval van hypotheek-
recht.

10. Artikel 182 Fw.
11. Artikel 57 lid 3 Fw eerste volzin.
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schuldeisers geworden. De meeropbrengst van de geëxecuteerde zaak valt nadat
de separatist is voldaan ten behoeve van de boedel in het faillissement.12

Artikel 57 lid 3 Fw tweede volzin houdt in dat de curator gehouden is mede de
belangen te behartigen van de bevoorrechte schuldeisers die in rang boven de
voormelde pand- en hypotheekhouders en beperkt gerechtigden gaan. De
toelichting van de wetgever bij deze bepaling is buitengewoon summier:
“Komt de curator niet voor hun belangen op, dan kan het gebeuren dat zij,
ondanks hun hogere rang niet van [lees: in] de opbrengst van de executie door
de pand- of hypotheekhouder meedelen, omdat de wet hun geen middel geeft
hun recht in geval van faillissement te effectueren; men zie HR 10 april 1941,
NJ 1942, 22. Bepaald is daarom dat de curator gehouden is ook hun belangen
te behartigen. De sanctie van deze gehoudenheid is te vinden in artikel 69 en
eventueel in schadeplichtigheid van de curator zo daartoe gronden zijn.”13

Artikel 57 lid 3 Fw – de praktijk

Artikel 57 lid 3 Fw speelt bij afwikkeling van faillissementen een grote rol.
Waar in de huidige financieringspraktijk vaak het volledige actief van de
schuldenaar in zekerheid is gegeven aan de financiers, geldt dat de bevoorrechte
schuldeisers slechts via artikel 57 lid 3 Fw en middels de curator voor hun
rechten kunnen opkomen. Het gaat dan om schuldeisers die in rang boven de
pand- of hypotheekhouder gaan. Toch zijn deze bevoorrechte schuldeisers geen
separatist; zij zijn afhankelijk van de omvang van de faillissementsboedel voor
de vraag of en tot welk bedrag zij een uitkering gaan krijgen. Zij moeten dus
ook meedelen in de omslag van de faillissementskosten.14

In de wet is omschreven welke schuldeisers bevoorrecht zijn en welke
voorrechten boven het (stil) pandrecht gaan. Het gaat onder meer om schuld-
eisers die kosten tot behoud hebben gemaakt,15 een vordering hebben wegens
aanneming van werk,16 schuldeisers met een vordering tot schadevergoeding,17

12. De wetgever zegt daarover: “Buiten twijfel is echter gesteld dat de curator ook ten behoeve van
de schuldeisers de bevoegdheden kan uitoefenen die in de afdelingen 3.9.2 en 3.9.4 nieuw BW
en in de artikelen 482 e.v. Rv., als voorgesteld in het onderhavige ontwerp, aan beslagleggers
zijn toegekend. Het sluitstuk van dit een en ander dient uiteraard te zijn dat de curator –met het
oog op zowel de belangen van de schuldeisers als die van de gefailleerde – van de executerende
pand- of hypotheekhouder rekening en verantwoording kan verlangen” (Kortmann/Faber,
Geschiedenis van de Faillissementswet, deel 2-III wetswijzigingen, p. 166).

13. Kortmann/Faber, t.a.p., p 167.
14. Artikel 182 Fw.
15. Artikel 3:284 BW.
16. Artikel 3:285 BW.
17. Artikel 3:287 BW.
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schuldeisers met een retentierecht,18 douane-expediteurs19 en crediteuren ex
artikel 138 lid 3 Waterschapswet. Verwezen wordt ook naar Boekraad20 die
deze opsomming nader heeft uitgewerkt. In de praktijk is de belangrijkste
bevoorrechte crediteur de Ontvanger. De Ontvanger heeft een algemeen voor-
recht op alle goederen van de belastingschuldige ex artikel 21 Iw 1990, welk
voorrecht tevens gaat boven “pand, voor zover het pandrecht rust op een zaak
als bedoeld in artikel 22, derde lid, die zich op de bodem van de belasting-
schuldige bevindt en tegen inbeslagneming waarvan derden zich op die grond
niet kunnen verzetten.”21 Dit wordt aangeduid als het fiscale bodemvoorrecht.
Het komt er op neer dat als er én sprake is van een verpande kantoor- of
bedrijfsinventaris, én sprake is van fiscale schulden,22 de curator in het belang
van de fiscus op grond van artikel 57 lid 3 Fw aanspraak maakt op de opbrengst
van deze bodemzaken tot ten hoogste het bedrag dat hij de fiscus niet uit het
vrije actief kan uitkeren. De separatist dient dit bedrag dan aan de boedel af te
staan en in zoverre kan hij dit niet op zijn vordering in mindering brengen.
Doordat het bedrag aan de boedel toekomt, ontstaat ook dekking voor de
algemene faillissementskosten. Zie hier het grote principiële bezwaar van de
separatist: hij hoeft zich eigenlijk niets van het faillissement aan te trekken
(artikel 57 lid 1 Fw), maar betaalt vanuit zijn perspectief ‘indirect’ via artikel 57
lid 3 Fw toch mee aan de faillissementskosten waaronder ook het salaris van de
curator. Maar de vraag is of deze benadering wel juist is.

Aerts q.q./ABN Amro23

Er is in het verleden vaak geprocedeerd over artikel 57 lid 3 Fw en de vraag hoe
deze bevoegdheid van de curator zich verhoudt tot de opbrengst bodemzaken
van de pandhouder. In het arrest Aerts q.q./ABN Amro speelde de vraag of de
aanspraken van de fiscus ook dienen te worden voldaan ten laste van de
opbrengst verpande bodemzaken voor zover er in de boedel nog ‘vrij actief’
voor handen is. De Hoge Raad overweegt:

“4.1.3 Een en ander brengt mee dat, indien het voorrecht van de ontvanger
mede rust op stil verpande zaken en hij ingevolge art. 21 lid 2 Iw 1990 het
pandrecht niet behoeft te eerbiedigen, hij niet tot uitwinning van de verpande

18. Artikel 3:292 BW.
19. Artikel 32 Douanewet.
20. G.A.J. Boekraad, Afwikkeling van de faillissementsboedel, Deventer, W.E.J. Tjeenk Willink,

diss. 1997, p. 168-169.
21. Artikel 21 lid 2 Iw 1990.
22. Het gaat dan overigens alleen om de zogenaamde aangiftebelastingen (zakelijke belastin-

gen): zie artikel 22 lid 3 Iw 1990.
23. HR 26 juni 1998, NJ 1998, 745 (Aerts q.q./ABN Amro) m.nt. PvS.
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zaken mag overgaan, zolang hij op de overige goederen van de schuldenaar
verhaal kan nemen, waartoe de pandhouder zo nodig daarvoor in aanmer-
king komende goederen van de schuldenaar kan aanwijzen.

Uit deze regel vloeit voorts voort dat, indien een aantal goederen van de
schuldenaar zijn uitgewonnen en zich daaronder zowel onbelaste goederen
bevonden als zaken waarop een pandrecht rustte, bij de verdeling van de
opbrengst de ontvanger eerst zoveel mogelijk dient te worden voldaan uit de
opbrengst van de onbelaste goederen. Eerst indien de opbrengst niet
toereikend is om de ontvanger te voldoen, zal hem zoveel als nodig is
worden uitgekeerd uit de opbrengst verpande zaken.

(…)
Art. 57 lid 3 F. heeft geen verdere strekking dan te voorkomen dat een

schuldeiser die in rang boven een pand- of hypotheekhouder gaat, in geval
van faillissement van de schuldenaar niettemin deze hoge rang niet zou
kunnen geldend maken, omdat hij zijn rechten slechts kan doen gelden in
het faillissement, terwijl de pand- of hypotheekhouder ingevolge art. 57
lid 1 F. zijn rechten juist uitoefent alsof er geen faillissement was en de
aldus verkregen opbrengst derhalve ook buiten het faillissement blijft. De
strekking van art. 57 lid 3, tweede zin, is dan ook niet om de curator die de
rechten van deze schuldeiser overeenkomstig diens rang uitoefent, meer of
andere bevoegdheden toe te kennen dan deze schuldeiser zelf zou hebben
kunnen uitoefenen, ware de schuldenaar niet failliet geweest. Evenmin kan
op deze bepaling de opvatting worden gegrond dat de curator de rechten
van deze schuldeiser uitoefent ten behoeve van de boedel. (…)

(…)
Voor zover het onderdeel klaagt dat het Hof heeft miskend dat de curator,

indien hij op de voet van art. 57 lid 3 tweede zin, de belangen behartigt van
de ontvanger, zulks niet doet ten behoeve van de ontvanger maar ten
behoeve van de boedel, volgt uit hetgeen hiervoor (…) is overwogen dat
deze klacht uitgaat van een onjuiste rechtsopvatting.

(…)
Uit de regel van art. 57 lid 1, dat de pandhouder zijn recht uitoefent alsof

er geen faillissement was, vloeit voort dat de pandhouder in beginsel vrij over
de opbrengst van de verpande zaken kan beschikken. Slechts voor zover bij het
vaststellen van de uitdelingslijst blijkt dat de boven de pandhouder bevoor-
rechte vorderingen van de ontvanger niet uit het vrije actief kunnen worden
voldaan of voor zover op voorhand duidelijk is dat de hoogte van de
belastingschuld aantasting van de rechten van de pandhouder onvermijdelijk
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maakt, behoeft de hiervoor in 4.1.3 bedoelde regel niet door de curator in acht
te worden genomen.”24

Bij het arrest kunnen in het kader van deze bijdrage drie opmerkingen worden
geplaatst. In de eerste plaats geldt dat de separatist heel duidelijk separatist is en
ook blijft, behalve indien en voor zover de door hem gerealiseerde opbrengst
aangewend moet worden om recht te doen aan de bevoorrechte vordering van
de fiscus. Anders gezegd: de pandhouder hoeft zich niets van de curator, de
boedel en ook niets van de Ontvanger aan te trekken en kan zich verhalen op de
verpande bodemzaken. Pas als duidelijk is dat het vrije actief onvoldoende is
om de Ontvanger te kunnen voldoen, kan (uitsluitend!) de curator voor ten
hoogste de restantvordering van de Ontvanger opkomen bij de separatist.

In de tweede plaats bepaalt de Hoge Raad dat de pandhouder de opbrengst
slechts behoeft af te staan als bij het vaststellen van de uitdelingslijst blijkt dat
de Ontvanger niet uit het vrije actief kan worden voldaan, of als op voorhand
duidelijk is dat de hoogte van de belastingschuld aantasting van de rechten van
de pandhouder onvermijdelijk maakt.

In de derde plaats volgt uit het arrest dat de curator niet meer rechten kan
uitoefenen dan de bevoorrecht schuldeiser, in dit geval de Ontvanger. De curator
treedt niet op voor de bevoorrecht schuldeiser maar komt, de boedel vertegen-
woordigend, op voor diens (de bevoorrecht schuldeisers’) belang omdat deze dat
vanwege het faillissement zelf niet meer kan doen.25 Hierin zit hem ook gelijk de
moeilijkheid: de curator komt op voor het belang van de bevoorrecht schuldeiser
en doet dat – vide de overwegingen van de Hoge Raad – uitdrukkelijk niet ten
behoeve van de boedel. Dit lijkt paradoxaal, want zodra de aan de bevoorrecht
schuldeiser op grond van zijn voorrecht toekomende opbrengst door de curator
wordt gerealiseerd, valt deze wel in de boedel: de bevoorrecht schuldeiser is geen
separatist en over de opbrengst moeten ook de faillissementskosten worden
omgeslagen. De curator heeft als het ware achtereenvolgens twee petten op: eerst
komt hij op voor het belang van een enkele schuldeiser, de bevoorrecht
schuldeiser, door de (bevoorrechte) opbrengst bij de separatist op te eisen. En
zodra deze opbrengst door de curator in de boedel is gerealiseerd profiteren alle
overige schuldeisers mee omdat de curator (ten behoeve van de gezamenlijke
schuldeisers) de boedel afwikkelt en de kosten daarvan afwentelt op alle
gerealiseerde activa.26

24. HR 26 juni 1998, NJ 1998, 745 (Aerts q.q./ABN Amro) (r.o. 4.1.3 - 4.2).
25. Zie ook voetnoot 13.
26. Zie ook voetnoot 7: Verstijlen betoogt dat dit ook in het belang van de gezamenlijke

schuldeisers is.
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Verdonk q.q./Ontvanger27

In het latere arrest Verdonk q.q./Ontvanger kwam de vraag aan de orde wat
vervolgens onder het ‘vrij actief’moest worden verstaan waaruit de Ontvanger in
eerste instantie moet worden voldaan (vergelijk Aerts q.q./ABN Amro). Betreft
dit het vrij actief vóór of ná omslag algemene faillissementskosten? In het eerste
geval is het vrij actief hoger omdat de faillissementskosten hierover nog niet zijn
omgeslagen. Er ‘resteert’ dan dus minder op te eisen bij de separatist op grond van
artikel 57 lid 3 Fw. In het tweede geval krijgt de Ontvanger minder uit het vrij
actief uitgekeerd omdat de kosten daarover juist al wél zijn omgeslagen. De
curator zal dan dus meer moeten opeisen bij de pandhouder. De curator heeft in
deze zaak expliciet aangevoerd dat hij van mening is dat deze tweede visie de
positie van de pandhouder verder schaadt dan strikt noodzakelijk is, en dat een zo
ver gaande inbreuk dat de pandhouder ook meedeelt in de faillissementskosten
niet door art. 21 lid 2 Iw 1990 wordt gelegitimeerd. De Rechtbank overweegt
daarover:

“De visie van de curator dat vóór de omslag van de algemene faillisse-
mentskosten moet worden beoordeeld of de fiscale vorderingen uit het vrije
actief kunnen worden voldaan, is in strijd met het (…) stelsel van de wet.
Dat dit stelsel leidt tot een inbreuk op de separatistenpositie van de bank als
bezitloos pandhouder voor zover betreffende bodemzaken is, anders dan
door de curator meent, niet ontoelaatbaar, aangezien die inbreuk haar
wettelijke basis vindt in art. 21 lid 2 (tweede volzin) Iw”.

De Hoge Raad oordeelt vervolgens dat het daartegen gerichte cassatiemiddel
faalt

“omdat het oordeel van de rechtbank juist is, zoals volgt uit art. 21 lid 2 Iw
1990, in verbinding met art. 57 lid 3 Fw. en art. 182 Fw.”

Opgemerkt moet worden dat de Hoge Raad hiermee niet heeft aangegeven dat
de pandhouder (indirect) meedeelt in de faillissementskosten zoals door de
curator was aangevoerd. Rechtbank en vervolgens ook Hoge Raad geven aan
dat de inbreuk op de separatistenpositie van de bezitloos pandhouder een
wettelijke basis heeft en om die reden niet ontoelaatbaar is. Maar de opvatting
dat daarmee door de Hoge Raad zou zijn aangegeven dat de separatist ook moet
meedelen in de faillissementskosten is naar mijn mening te kort door de bocht.
Separatisten hebben een separate positie ten aanzien van aan de boedel in
eigendom toebehorende goederen, behoudens in de situatie dat het om verpande

27. HR 12 juli 2002, NJ 2002, 437 (Verdonk q.q./Ontvanger) m.nt. PvS.
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bodemzaken gaat en de Ontvanger voor haar bevoorrechte vorderingen onvol-
doende verhaal heeft op het ‘vrije actief’. Voor het deel dat de Ontvanger tekort
komt, verliest de separatist zijn separatistenpositie (artikel 21 lid 2 tweede
volzin Iw 1990), en moet hij de opbrengst aan de rechthebbende (de boedel,
vertegenwoordigd door de curator) afstaan. Die bevoorrechte opbrengst valt, na
omslag faillissementskosten, toe aan de bevoorrecht schuldeiser. En dus niet de
pandhouder, maar de bevoorrecht schuldeiser deelt mee in de faillissements-
kosten.

Moet de curator altijd en onder alle omstandigheden opkomen ex 57 lid 3 Fw
tweede volzin?

Zoals aangegeven is in een aantal recentere uitspraken de vraag aan de orde
gekomen of de curator altijd op grond van artikel 57 lid 3 tweede volzin Fw
moet opkomen voor het belang van de bevoorrecht schuldeiser.

Hof Amsterdam 18 november 201428

In een wat a-typisch geval oordeelde rechtbank en hof Amsterdam dat de
curator deze bevoegdheid niet toekomt

“in het hier aan de orde zijnde geval waarin Heineken zich op de
executieopbrengst verhaalt voor haar boedelvordering ex artikel 39 Fw.
Een boedelcrediteur kan zich op de goederen van de failliet verhalen zonder
rekening te houden met het faillissement. De curator kan niet met een
beroep op de regels van het faillissementsrecht verhinderen dat Heineken
een boedelvordering ex artikel 39 Fw. uitwint en kan daartoe ook niet een
voorrecht van een faillissementscrediteur geldend maken. Het bodemvoor-
recht van de fiscus betreft in dit geval immers uitsluitend faillissements-
vorderingen en deze vorderingen concurreren niet met de boedelvordering
van Heineken.”

Relevant was dat Heineken een pandrecht had op de bedrijfsinventaris, welk
pandrecht ook gold voor een ná datum faillissement ontstane boedelvordering
(huur). In de geciteerde overweging heeft het hof het dan ook niet over
Heineken als separatist (ten opzichte van curator en/of bevoorrechte fiscus),
maar over Heineken als boedelcrediteur. Dat lijkt me terecht. Artikel 57 lid 3
Fw speelt dan niet. Boedelcrediteuren hebben altijd voorrang, ook boven de
bevoorrechte Ontvanger.

28. Gerechtshof Amsterdam 18 november 2014, JOR 2015, 88 (Van der Maas q.q./Heineken)
m.nt. Faber.
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Het hof redeneert echter verder:

“Het hof neemt in aanmerking dat het hier gaat om een ‘negatieve boedel’.
Daadwerkelijke afdracht van de executieopbrengst aan de fiscus is niet aan
de orde. De omstandigheid dat het toelaten van verhaal door Heineken voor
deze boedelvordering mogelijk ten koste gaat van de vordering van de
curator uit hoofde van zijn salaris leidt niet tot een ander oordeel.
Weliswaar kan de curator zich voor zijn salaris vóór Heineken op eventueel
boedelactief verhalen, de executieopbrengst behoort nu juist niet tot het
boedelactief en de curator heeft ook niet de bevoegdheid de executieop-
brengst op te eisen ten behoeve van de boedel, nu Heineken zich als
boedelcrediteur daarop verhaalt. Niet gezegd kan worden dat Heineken
aldus misbruik maakt van haar executiebevoegdheid.”

De overweging van het hof klopt, maar de onderstreepte zinnen zouden kunnen
suggereren dat als wél daadwerkelijk afdracht van de executieopbrengst aan de
fiscus had kunnen plaatsvinden (en er geen sprake was van een negatieve
boedel) de uitkomst anders zou zijn. Dat betwijfel ik. In dat geval zou
waarschijnlijk in het geheel geen discussie tussen de curator en Heineken
zijn ontstaan omdat immers dan ook alle boedelschuldeisers kunnen worden
betaald. Maar bovenal blijft staan dat Heineken een pandrecht als zekerheid
voor haar boedelvorderingen had. Dat pandrecht staat niet ter discussie in
verhouding tot de bevoorrechte prefaillissementsvordering van de Ontvanger.

Kash Holding29

Min of meer tegelijkertijd speelde een kwestie bij de voorzieningenrechter
Amsterdam tussen ABN Amro Lease (AAL) en een curator van een houtbe-
werkingsbedrijf. AAL betoogde dat het de curator niet vrijstond namens de
fiscus met een beroep op artikel 57 lid 3 Fw de opbrengst op de houtbe-
werkingsmachines op te eisen, omdat die opbrengst slechts wordt aangewend
voor de boedelschulden in het faillissement en niets daarvan aan de fiscus zal
toekomen. De fiscus heeft in dat geval geen belang bij opeising en de curator
heeft dus ook geen belang om namens de fiscus een beroep te doen op artikel 57
lid 3 Fw, aldus AAL. AAL verwees daarbij ook naar het arrest Aerts q.q./ABN
Amro. Het betoog van AAL komt er op neer dat indien opheffing van het
faillissement plaatsvindt op grond van artikel 16 Fw en dus geen uitdelingslijst
wordt opgesteld, de bevoorrechte schuldeiser, in dit geval de belastingdienst,
geen belang heeft bij opeising, zodat de curator niet tot opeising op grond van
artikel 57 lid 3 Fw behoort over te gaan.

29. Voorzieningenrechter Rb Amsterdam 23 mei 2014, JOR 2015/16 m.nt. Gispen en Tomassen.
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De voorzieningenrechter (de kwestie handelde over beslag gelegd op de
boedelrekening) oordeelde als volgt:

“De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat uit het hierboven
weergegeven arrest [Aerts q.q./ABN Amro, BFL] niet kan worden afgeleid
dat de curator van opeising moet afzien als geen uitkering aan de fiscus kan
plaatsvinden. Het arrest geeft een rangorde aan in rechtsoverweging 4.1.3
(…) en bespreekt in rechtsoverweging 4.2 de uitzonderingen op die regel.
Het gaat echter in ieder geval om de wijze waarop de opbrengst van
verpande zaken tussen de pandhouder en de boven de pandhouder bevoor-
rechte schuldeiser verdeeld moet worden. De Hoge Raad geeft (…) geen
aanwijzing met betrekking tot de vraag of de curator tot opeising op grond
van artikel 57 lid 3 Fw, moet overgaan en heeft hier ook niet het oog op de
situatie dat noch aan de pandhouder, noch aan de boven de pandhouder
bevoorrechte schuldeiser een uitkering kan worden gedaan omdat de
boedelschulden de baten overtreffen. Voorshands moet dan ook met de
curator geoordeeld worden dat hij overeenkomstig de in de faillissements-
praktijk alom gangbare en ook door de Hoge Raad geaccepteerde werk-
wijze eerst al het actief mocht realiseren en dus tot opeising van de
houtbewerkingsmachines verplicht althans gerechtigd was. De genoemde
algemeen aanvaarde en toegepast werkwijze brengt mee dat de curator ten
tijde van de opeising niet weet of het tot een daadwerkelijke uitkering aan
de fiscus zal kunnen komen. Dit behoeft de curator niet van opeising te
weerhouden.”

Gispen en Tomassen zetten in hun noot onder deze uitspraak terecht vraag-
tekens bij de laatste overwegingen. De curator is niet gerechtigd om tot opeising
van de machines over te gaan. De curator is pas verplicht dan wel gerechtigd
om de opbrengst van de machines op te eisen (bij de pandhouder) als bij het
opstellen van de uitdelingslijst blijkt dat de Ontvanger niet geheel uit het vrije
actief kan worden voldaan (en dan uitsluitend voor het deel dat de Ontvanger
tekort komt), óf als op voorhand duidelijk is (vide de overweging van de Hoge
Raad in Aerts q.q./ABN Amro) dat de hoogte van de belastingschuld aantasting
van de rechten van de pandhouder onvermijdelijk maakt.

REK Gebroeders Van Dijk30

Nagenoeg dezelfde rechtsvraag speelde in een procedure bij de Rechtbank
Zeeland-West-Brabant, zij het niet in het kader van een voorlopige voorzienin-
genprocedure, maar in een bodemzaak. Schrijver dezes was daarbij als curator

30. Rb Zeeland-West-Brabant 1 juli 2015 (niet gepubliceerd) C/02/275539/ HA ZA 14-37.
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betrokken. Het ging om de vraag of de curator altijd en onder alle omstandig-
heden moet opkomen voor de belangen van de bevoorrecht schuldeiser, ook als
deze na omslag van de faillissementskosten niets krijgt.

De casuspositie is vrij simpel en overzichtelijk: REK Gebroeders van Dijk B.V.
(hierna: REK) te Oosterhout failleert. De curator verkoopt de aan ABN Amro
Lease (hierna ook weer: AAL) verpande bedrijfsinventaris voor een bedrag van
€ 366.600. Er blijken grote fiscale schulden voor een bedrag van ruim
€ 760.000, en er is sprake van een negatieve boedel: op de boedelrekening is
nog een bedrag van € 15.000 beschikbaar en alleen al het UWV heeft op grond
van de loongarantieregeling ruim € 400.000 aan boedelschulden te vorderen.
De curator en AAL verschillen van mening over de vraag aan wie de opbrengst
bodemzaken van € 366.600 toekomt. De curator stelt dat de opbrengst aan de
boedel toekomt op grond van het bodemvoorrecht van de fiscus in combinatie
met artikel 57 lid 3 Fw: de curator moet in het belang van de fiscus voor dat
voorrecht opkomen bij de pandhouder. AAL stelt daartegenover kortgezegd dat
er na omslag faillissementskosten op de voet van artikel 182 Fw geen bedrag
resteert om uit te keren aan de Ontvanger, en er om die reden ook geen belang is
waarvoor de curator kan en/of mag opkomen. De curator heeft dus ook geen
bevoegdheid om enig bedrag van AAL op te eisen: de curator heeft alleen de
verplichting om op grond van artikel 57 lid 3 Fw de executieopbrengst op te
eisen als daarmee een rechtens te respecteren belang van de Ontvanger is
gediend. Omdat de Ontvanger in casu na omslag van de faillissementskosten
niets krijgt, is dat rechtens te respecteren belang niet aanwezig, aldus AAL.

De rechtbank volgt het betoog van de curator en oordeelt dat de omstandigheid
dat de Ontvanger na omslag van de faillissementskosten niets zal krijgen
uitgekeerd op haar bevoorrechte vordering

“niet aan de gehoudenheid van de curator in de weg staat om op de voet
van artikel 57 lid 3 Fw de belangen van de Ontvanger te behartigen. Het
belang van de Ontvanger om zijn bodemvoorrrecht te gelde te maken
ontstaat op het moment dat hij niet uit het vrije boedelactief kan worden
voldaan. Het bedrag dat de curator ten behoeve van de Ontvanger bij de
pandhouder opeist, draagt de Ontvanger feitelijk weer af aan de boedel tot
een bedrag ter hoogte van de algemene faillissementskosten, waarin hij op
grond van de wet moet bijdragen. Dat deze faillissementskosten zo hoog
kunnen zijn dat de Ontvanger er niets meer aan overhoudt, is een gevolg
van het systeem van de wet en doet niet af aan de taak van de curator om op
de voet van artikel 57 lid 3 Fw de belangen van de Ontvanger te behartigen.
Ook het feit dat de boedelschuldeisers (een deel van) hun vordering voldaan
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krijgen terwijl de pandhouder niets ontvangt, is geen reden om de curator
zijn bevoegdheid te ontzeggen. Het ligt nu eenmaal in het systeem van de
wet besloten dat zodra de Ontvanger zijn rechten in het faillissement te
gelde maakt, de boedelschuldeisers in feite een preferentie krijgen die in
rang boven het bezitloos pandrecht van de pandhouder gaat. Indirect
draagt de pandhouder zo bij aan de algemene faillissementskosten. Zou
de Ontvanger, en daarmee de curator, zijn bevoegdheid tot het uitoefenen
van zijn bodemvoorrecht worden ontzegd wanneer de Ontvanger aan de
executieopbrengst niets zou overhouden, dan zou de pandhouder zich
kunnen verhalen terwijl er een schuldeiser is die in rang voor het recht
van de pandhouder gaat. Bovendien ontkomt de pandhouder op deze wijze
aan zijn – uit het systeem van de wet voortvloeiende – verplichting om bij te
dragen in de algemene faillissementskosten. Dat is niet alleen in strijd met
de wet, maar ook in strijd met de rechtszekerheid. Het antwoord op de vraag
of het bodemvoorrecht van de Ontvanger voor het recht van de pandhouder
op bezitloos verpande zaken gaat, zou dan afhankelijk worden van de
hoogte van de algemene faillissementskosten.

Terecht werpt de curator de – door ABN Amro Lease niet beantwoorde
– vraag op bij welke bedrag aan uitkering de Ontvanger, in de redenering
van ABN Amro Lease, nog voldoende belang zou hebben. Het behoort naar
het oordeel van de rechtbank niet tot de taak van de curator om te
beoordelen of de Ontvanger voldoende belang heeft bij het geldend maken
van zijn bodemvoorrecht. Zolang de Ontvanger geen afstand heeft gedaan
van zijn bodemvoorrecht, is de curator, binnen de hiervoor genoemde
beperkingen, gehouden op grond van artikel 57 lid 3 Fw de belangen van
de Ontvanger te behartigen. In zoverre is de rechtbank dan ook met de
curator van oordeel dat de curator geen discretionaire bevoegdheid toekomt
en gehouden is zijn wettelijke taak, neergelegd in artikel 57 lid 3 Fw, uit te
oefenen.”

Het is – ook vanwege de betrokkenheid van schrijver dezes – niet aangewezen
om op de overwegingen van de rechtbank op deze plaats in te gaan. Tijdens het
schrijven van deze bijdrage liep ook nog de appel-termijn en het is niet
uitgesloten dat wordt voort geprocedeerd.

Belangenafweging?

Duidelijk is dat (in mindere mate) de voorzieningenrechter Amsterdam inzake
Kash Holding, maar zeker de rechtbank Zeeland-West-Brabant, de bevoegdheid
van de curator om op te komen ex artikel 57 lid 3 Fw niet afhankelijk wil laten
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zijn van de vraag of nu wel of niet een uitkering aan de Ontvanger zal
plaatshebben. Ik denk dat dit terecht is. Er dient in zoverre geen belangen-
afweging plaats te vinden. Het belang van de bevoorrecht schuldeiser als
bedoeld in artikel 57 lid 3 Fw, in dit geval de Ontvanger, is ook niet in de eerste
plaats gelegen in (de hoogte van) de uitkering die hij tegemoet kan zien. Dat is
een rekenkundige oefening die afhankelijk is van velerlei factoren, waaronder
ook de kosten van faillissementsafwikkeling. Veel eerder is het belang van de
bevoorrecht schuldeiser gelegen in het feit dat hij als zodanig, dus als bevoor-
recht schuldeiser door de curator wordt erkend, en dat de curator bij de
faillissementsafwikkeling ook dat voorrecht in aanmerking neemt. Dat dit
onder omstandigheden met zich meebrengt dat aan de bevoorrecht schuldeiser
niet of nauwelijks wat wordt uitgekeerd is inherent aan een faillissements-
situatie, waarin nu eenmaal kosten worden gemaakt die moeten worden voldaan
uit de faillissementsboedel. Dat brengt echter nog niet met zich mee dat de
curator zou moeten afzien van zijn taak om voorrechten in aanmerking te
nemen of tot de faillissementsboedel behorende opbrengsten ook daadwerkelijk
in de boedel te brengen.

Wind31 heeft betoogd dat de curator een eigen belang heeft om op grond van
artikel 57 lid 3 Fw op te komen, welk belang voortvloeit uit zijn taak tot beheer
en vereffening van de failliete boedel ten behoeve van de gezamenlijke
crediteuren. Dit geldt volgens Wind ook in het geval van een negatieve boedel:
ook dan heeft de curator dat ‘eigen belang’ tot beheer en vereffening van de
boedel en dient hij te streven naar een zo hoog mogelijk actief om zoveel
mogelijk boedelcrediteuren te voldoen. Ook Van Hees32 geeft aan dat de
curator hem toekomende bevoegdheden eveneens kan uitoefenen als zij
uitsluitend dienen om dekking te verkrijgen voor de faillissementskosten.
Van Hees verwijst daarbij naar de actio pauliana en bestuurdersaansprakelijk-
heid en benoemt niet de bevoegdheid van artikel 57 lid 3 Fw. Ik meen terecht.
Ik denk dat deze bevoegdheid ook niet is ingegeven door de taak (of zo men
wil: het eigen belang) van de curator om de boedel te maximaliseren in het
kader van beheer en vereffening. De bevoegdheid van de curator is ingegeven
vanuit het belang van de bevoorrecht schuldeiser die dat belang niet zelf kan
inroepen tegen de separatist. De Hoge Raad heeft ook expliciet in het arrest
Aerts q.q./ABN Amro overwogen dat de curator niet ten behoeve van de boedel
opeist:

31. J. Wind, Negatieve boedel: art 57 lid 3 Fw niet van toepassing? In: Tijdschrift voor
Curatoren nr. 2, december 2014, p. 39-40.

32. J.J. van Hees in zijn noot onder JOR 2012/304.
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“Evenmin kan op deze bepaling de opvatting worden gegrond dat de
curator de rechten van deze schuldeiser uitoefent ten behoeve van de
boedel.”

Dat de boedel hierdoor evenwel een bate verkrijgt die mede strekt tot dekking
van de faillissementskosten vloeit voort uit het systeem van de wet. Verwezen
zij naar de overwegingen inzake Verdonk q.q./Ontvanger.33

Andere bevoorrechte schuldeisers

In het voorgaande is uitvoerig ingegaan op de driehoeksverhouding tussen de
bezitloos pandhouder, de curator en de Ontvanger. Laatstgenoemde vooral als
boven de bezitloos pandhouder bevoorrecht schuldeiser. Hiervoor werd al
aangegeven dat naast de Ontvanger ook andere schuldeisers in rang boven de
bezitloos pandhouder gaan.34 Ook ten aanzien van hen is hetzelfde vraagstuk
van toepassing: stel dat op voorhand duidelijk is dat in een faillissementssituatie
aan hen niets zal worden uitgekeerd vanwege een negatieve boedel: kan de
bezitloos pandhouder zich dan verhalen op de opbrengst van verpande zaken
ondanks een hoger gerangschikte schuldeiser? Ik zou toch menen van niet. Het
zou ook tot uitermate wrange situaties leiden. Want wat moet er gebeuren met
de opbrengst van onder het bezitloos pandrecht vallende zaken waarvoor kosten
tot behoud zijn gemaakt (artikel 3:284 BW)? Die crediteur is immers ook
bevoorrecht op de opbrengst boven de bezitloos pandhouder. Of de crediteur
met een vordering uit hoofde van aanneming van werk (artikel 3:285 BW)
– ook hij is bevoorrecht boven de bezitloos pandhouder.

Het kan niet zo zijn dat al deze bevoorrechte vorderingen van bevoorrechte
crediteuren in geval van een negatieve boedel zouden leiden tot een oneigenlijk
voordeel voor de separatist. De separatist is namelijk geen separatist en kan zich
ook niet verhalen op de opbrengsten van verpande zaken voor zover die
noodzakelijk zijn om deze bevoorrechte crediteuren, afgezien van het in de
boedel aanwezige vrije actief, te voldoen.

Slotsom

Met andere woorden: de curator dient bij toepassing van artikel 57 lid 3 Fw
geen belangenafweging te maken. Het is zijn plicht op te komen voor het

33. Zie hiervoor voetnoot 27.
34. Zie voetnoten 14-19. Ook wordt verwezen naar het rapport Insolad Afwikkeling Faillisse-

menten (WAF), Insolad 2011 (Franken, Dethmers, Van Ingen, De Jong, Rosenberg Polak en
Wind), p. 101 e.v.
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belang van de bevoorrecht schuldeiser, ook al komt deze schuldeiser na omslag
van de faillissementskosten materieel geen uitkering toe. Dat belang van de
bevoorrecht schuldeiser bestaat uit de omstandigheid dat de wet hem een
preferentie boven de bezitloos pandhouder heeft toegekend. Bij de Ontvanger
gaat het om het bodemvoorrecht. Als de curator dat bodemvoorrecht zou
negeren omdat de Ontvanger ‘toch niets krijgt’ zou de curator feitelijk de wet
negeren en daarmee de bezitloos pandhouder een voordeel toekennen dat de
pandhouder niet toekomt. Hij is immers geen separatist voor zover het gaat om
opbrengst bodemzaken, én de Ontvanger tekort komt uit het vrije actief. Op dát
deel van de opbrengst verpande bodemzaken kan de separatist zich niet
verhalen, dát deel komt aan de faillissementsboedel toe en moet hij op verzoek
van de curator afstaan en dát deel dient de curator overeenkomstig de aan hem
in artikel 68 Fw toebedeelde taak te vereffenen.
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Artikel 58 lid 1 FW: een geducht wapen?

MR. M.J.M. FRANKEN1

Inleiding

Art. 58 Fw wordt zo langzamerhand een geducht wapen in de handen van de
curator, zo betoogde Verstijlen in zijn annotatie onder de Zalco-beschikkingen
van de Hoge Raad in 2013.2 Ook Vriesendorp is van mening dat de termijn-
stelling ex artikel 58 Fw nog steeds een geducht wapen is van de curator
tegenover de separatist.3 En (J.J.) Van Hees had al eerder gesteld: In de praktijk
is art. 58 Fw uitgegroeid tot een machtig wapen voor curatoren om dekking te
verkrijgen voor de kosten van het faillissement….4 Maar is dit wel zo? En wat
voor soort wapen is het dan?

De termijnstelling van lid 1

In het door Vriesendorp betitelde kat-en-muis-spel tussen curatoren en banken5

speelt artikel 58 Fw lid 1 de laatste jaren een steeds belangrijkere rol. Niet
alleen wordt er aan dit artikel in de literatuur veel aandacht besteed6, maar ook
het aantal rechterlijke uitspraken over dit artikel neemt fors toe.7

1. Mart Franken is advocaat bij Van Iersel Luchtman Advocaten te Breda.
2. HR 20 december 2013, NJ 2014/151 en 152 (Glencore), zie annotatie sub 5.
3. Zie zijn artikel “Curatoren onder vuur: you can’t always get what you want”, TVI 2015/19,

p. 121 onderaan.
4. In zijn annotatie onder de uitspraak van de Rb Maastricht van 23 mei 2012, JOR 2012/304

(Direktbank/Smeets q.q.), sub 3.
5. Zie het in voetnoot 3 genoemde artikel op p. 121.
6. Zonder uitputtend te willen zijn wordt verder verwezen naar: (1) Winkel/Warringa, “De termijn-

stelling van art. 58 Fw en verpande vorderingen”, TVI 2005/33, (2) Kraamwinkel, “Artikel 58 Fw
geldt onverkort voor inning van verpande vorderingen” TVI 2006/5, (3) Beekhoven Van den
Boezem/Goosmann, “Art. 58 lid 1 ziet niet op de inning van verpande vorderingen, doch slechts
onder omstandigheden op de verkoop ervan”, TVI 2007/3, met reactie van Verdonk (TVI 2007/4)
en Verdaas (TVI 2007/11), (4) Goosmann/Couperus, “Misbruik van art. 58 lid 1 Fw.: een redelijke
termijn aan de separatist?”, TVI 2012/12, (5) Winkel/Warringa, “De termijnstelling van art. 58
Fw”, FIP 2013/1, (6) Van Zanten/Kaptein, “Rechtsuitoefening in de zin van art. 58 lid 1 Fw: wat
moet de separatist allemaal binnen de termijn doen?” TVI 2013/10, (7) Warringa, “De termijn-
stelling van art. 58 Fw – een vervolg”, FIP 2014/275.

7. (1) HR 11 april 2008, JOR 2008/180 (Cantor/Arts q.q.), (2) HR 20 december 2013, NJ 2014/
151 en 152 (Zalco), (3) HR 16 januari 2015, NJ 2015/58 (SNS/Van der Molen q.q.) (4) HR
6 februari 2015, (ECLI:NL:HR:2015:228 Welage q.q./Rabobank) (5) Rb Leeuwarden 19
december 2007 (ECLI:NL:RBLEE:2007:BC0688), (6) Rb Haarlem 9 december 2010, !
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Volledigheidshalve wordt de gehele tekst van dit lid hier weergegeven:

Decurator kande pand- en hypotheekhouders een redelijke termijn stellen om tot
uitoefening vanhun rechten overeenkomstig het vorige artikel over te gaan.Heeft
de pand- of hypotheekhouder het onderpand niet binnen deze termijn verkocht,
dan kande curatordegoederenopeisen enmet toepassingvandeartikelen101of
176 verkopen, onverminderd het recht van de pand- en hypotheekhouders op de
opbrengst. De rechter-commissaris is bevoegd de termijn op verzoek van de
pand- of hypotheekhouder een of meer malen te verlengen.

Met name door de uitspraken van de Hoge Raad in 2013 en 20158 lijken
vooralsnog de volgende conclusies te kunnen worden getrokken:
1. Doel en strekking van het eerste lid van artikel 58 Fw is de voortvarende

afwikkeling van een faillissement, het voorkomen dat een pand- of hypo-
theekhouder talmt bij het uitoefenen van zijn rechten als separatist in de zin
van artikel 57 Fw, alsmede het beschermen van de boedel tegen mogelijk
waardeverlies.

2. De curator is de bevoegdheid gegeven om de separatist een termijn te
stellen, waarbinnen deze zijn rechten dient uit te oefenen. Daartoe is niet
vereist dat de curator moet stellen of aantonen waarom een dergelijke
termijnstelling in het belang is van de voortvarende afwikkeling van het
faillissement, en evenmin dat er sprake is van een talmende separatist of
een mogelijk waardeverlies.

3. De door de curator te stellen termijn dient een redelijke termijn te zijn. Dat
wil zeggen dat die zodanig is dat de separatist redelijkerwijs binnen deze
termijn tot uitoefening van zijn rechten moet kunnen komen.9

JOR 2011/201 (M&M Holding/Kaas q.q.), (7) Rb Amsterdam 16 mei 2012, JOR 2013/119,
(8) Rb Maastricht 23 mei 2012, JOR 2012/304 (Direktbank/Smeets q.q.), (9) Rb Oost-Brabant
9 januari 2013, JOR 2013/88, (10) Rb Zwolle-Lelystad 8 oktober 2013, JOR 2013/184, (11) Rb
Oost-Brabant 11 november 2013 (ECLI:NL:RBOBR:2013:6278), (12) Rb Limburg 5 juni
2014 (ECLI:NL:RBLIM:2014:5066), (13) Rb Amsterdam 16 juli 2014 (ECLI:NL:
RBAMS:2014/5330), (14) Rb Zeeland-West-Brabant 26 november 2014, JOR 2015/212,
(15) Hof Arnhem-Leeuwarden 28 mei 2015 (ECLI:NL:GHARL:2015:3849, de verwijzings-
zaak van de sub 3 vermelde uitspraak van de HR), (16) Rb Gelderland 22 april 2015 (ECLI:NL:
RBGEL:2015:4226), (17) Hof Amsterdam 14 juli 2015 (ook inzake Zalco: ECLI:NL:
GHAMS:2015:2888), (18) Rb Amsterdam 15 juli 2015 (wederom Zalco:
ECLI:NL:RBAMS 2015:4761), zonder dat ook deze opsomming uitputtend is.

8. Zie vindplaatsen in de vorige voetnoot, sub 2, 3 en 4.
9. Er is in de literatuur enige discussie over de vraag of er überhaupt sprake is van een

termijnstelling als er een onredelijke termijn is gesteld. Verdaas meent dat dan geen
termijnstelling heeft plaatsgevonden (vide SDU Commentaar Insolventierecht bij artikel
58 Fw sub C.2.2. en C.2.5.4.). Zo ook Rb Haarlem 9 december 2010, JOR 2011/201 (M&M
Holding/Kaas q.q.). Dit lijkt evenwel niet de communis opinio. Zie Groene Serie Faillisse-
mentsrecht, artikel 58, aantekening 2.2.3. en de daar genoemde rechtspraak.
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4. Onder “uitoefening van rechten” moet verstaan worden dat binnen de
gestelde termijn door de separatist de betreffende zaken10 dienen te zijn
verkocht.11

5. De separatist heeft de mogelijkheid de rechter-commissaris te verzoeken de
door de curator gestelde termijn te verlengen.12 Dat kan als uitoefening van
de rechten van de separatist tot verkoop binnen de gestelde termijn in
redelijkheid niet mogelijk is of in gevallen, waarin de pand- of hypotheek-
houder van het niet-tijdig uitoefenen van zijn recht anderszins geen verwijt
kan worden gemaakt.13 De rechter-commissaris heeft de bevoegdheid om
op verzoek van de separatist de termijn (een of meermalen) te verlengen,
maar heeft daartoe geen plicht. De rechter-commissaris weegt daarbij de
belangen van de boedel af tegen die van de separatist. Tegen zijn beslissing
staat geen hoger beroep open.14

6. Indien de door de curator gestelde of door de rechter-commissaris verleng-
de termijn is verstreken, verliest de pand- of hypotheekhouder, in beginsel,
zijn separatistenpositie en kan de curator het betreffende goed opeisen om
het zelf te gelde te maken.15 De pand- of hypotheekhouder blijft dan
weliswaar bij voorrang gerechtigd tot de opbrengst ervan, maar de
afwikkeling loopt via de boedel. Dit impliceert dat de pand- of hypotheek-
houder bijdraagt in de algemene faillissementskosten.

7. Doch er is een uitzondering op de hoofdregel dat de curator dan kan
opeisen. Die is door de Hoge Raad geformuleerd in de arresten van 2015.16

Immers, het opeisen door de curator kan misbruik van recht opleveren in de
zin van artikel 3:13 BW. Dat is het geval, als er een zodanige oneven-
redigheid is tussen het belang van de boedel bij opeising enerzijds en de

10. Ten aanzien van het pandrecht op vorderingen ligt dat wellicht anders. Zie verderop in deze
bijdrage.

11. Ook hierover bestaat wel enige discussie. Zie daarvoor Groene Serie Faillissementsrecht
artikel 58 Fw, aantekening 2.4. Sommigen menen dat een verkoop voldoende is, anderen
menen dat ook levering noodzakelijk is. De tekst van lid 1 van artikel 58 Fw lijkt evenwel
duidelijk, want de tweede zin spreekt over “verkocht”.

12. Over het algemeen wordt aangenomen dat ook de curator de bevoegdheid heeft de termijn te
verlengen. Zie SDU Commentaar Insolventierecht, Verdaas, artikel 58 Fw sub 2.4.

13. HR 20 december 2013, NJ 2014/151 (Zalco), rechtsoverweging 4.6.
14. Artikel 67 lid 1 Fw.
15. Er is sprake van een fatale termijn, want verlenging van een (al dan niet verlengde) reeds

verstreken termijn is niet meer mogelijk. Zie de Groene Serie Faillissementswet artikel 58
aantekening 2.5.3-4, alsmede SDU Commentaar Insolventierecht (Verdaas) bij artikel 58 Fw
sub 2.4.

16. Die van 16 januari 2015 (SNS/ Van der Molen q.q.) en 6 februari 2015 (Welage q.q./
Rabobank). Zie voetnoot 7.
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belangen van anderen anderzijds, dat in redelijkheid de curator niet tot
uitoefening van zijn recht tot opeising had kunnen komen.17 In geval van
een dergelijk misbruik van recht behoudt, volgens de Hoge Raad, de pand-
of hypotheekhouder zijn positie als separatist en is de curator niet bevoegd
de goederen op te eisen.18

Het systeem lijkt dus overzichtelijk en duidelijk. Wel blijkt dat er twee
momenten zijn waarop een belangenafweging dient plaats te vinden. Dat is
voor het eerst het geval (telkens) als de rechter-commissaris moet oordelen over
een verzoek tot verlenging van de termijn. Daarnaast vindt een belangenafwe-
ging plaats in het kader van een onderzoek naar een mogelijk misbruik van
recht bij opeising door de curator. Het lijkt hierbij niet te gaan om dezelfde
soorten belangenafweging. In het eerste geval lijkt de rechter-commissaris
geheel vrij om de belangen over en weer volledig tegen elkaar af te wegen. In
een mogelijke misbruiksituatie gaat het evenwel om een beperktere en dus
marginale toetsing. Immers, het gaat om onevenredigheid van belangen, waarbij
de curator naar redelijkheid niet tot die uitoefening had kunnen komen. Kortom,
een vrij toetsingskader voor de rechter-commissaris bij een (herhaald) verlen-
gingsverzoek, maar een relatief hoge drempel in geval een pand- of hypo-
theekhouder of andere belanghebbende zich beroept op misbruik van recht.

Wat voor soort belangen dient de rechter-commissaris, bij zijn beslissing over
verlenging van de termijn, af te wegen? De (gepubliceerde) rechtspraak
daarover is zeer schaars, wellicht vanwege het feit dat tegen beschikkingen
van de rechter-commissaris geen hoger beroep openstaat. Indirect kwam het wel
aan de orde in een procedure voor de rechtbank Zwolle.19 Een pand bleek
onverkoopbaar zo lang er geen bodemonderzoek was gedaan. Dat bodem-
onderzoek vergde tijd en was voldoende reden om de termijn te verlengen.
Anderzijds blijkt uit een conclusie van A-G Timmerman20 dat een verzoek van
een hypotheekhouder om bestemmingswijzigingen na te streven, opdat daarna
de betreffende panden/percelen konden worden herontwikkeld en aldus een
hogere verkoopopbrengst zou kunnen worden verkregen, van onvoldoende

17. Zie HR inzake SNS/Van der Molen q.q. r.o. 3.8.2 en inzake Welage q.q./ Rabobank r.o.
4.1.2. Zoals uit het eerste arrest blijkt hoeft het niet alleen te gaan om het belang van de
separatist, doch kan het ook het belang van de gefailleerde zelf betreffen. Immers, in die
zaak poogde de gefailleerde de verkoop van zijn huis door de curator (waarop hypotheek-
recht van SNS rustte) tegen te houden. Met succes, zoals ook blijkt uit de uitspraak (na
verwijzing door de HR) van het Hof Arnhem-Leeuwarden van 28 mei 2015 (ECLI:NL:
GHARL:2015:3849).

18. Eveneens r.o. 4.1.2 in het arrest Welage q.q./ Rabobank.
19. Rb Zwolle 8 oktober 2012, JOR 2013/184 (Van Lanschot/Kuper q.q.) met noot Kaptein.
20. Voorafgaand aan het arrest van de HR van 17 oktober 2014, RvdW 2014/1163,

ECLI:NL:HR:2014:2992. Zie zijn conclusie sub 2.10 (ECLI:NL:PHR:2014:1765).
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belang werd geacht om daarvoor de termijn te verlengen. Dit dan vanuit de
gedachte dat het hypotheekrecht niet het recht omvatte om objecten te
herontwikkelen.

We moeten het dus doen met het door de Hoge Raad inzake Zalco21 gegeven
criteria, te weten dat verlenging kan worden gegeven (a) in geval waarin de
uitoefening van een pand- of hypotheekrecht binnen de door de curator gestelde
termijn (in redelijkheid) niet mogelijk blijkt, of (b) waarin een pand- of
hypotheekhouder van het niet-tijdig uitoefenen van zijn recht anderszins geen
verwijt kan worden gemaakt. Op grond van die criteria, afgezet tegen de
belangen van de boedel bij een voortvarende afwikkeling, zal de rechter-
commissaris dus telkens in concreto zijn afweging moeten maken.

De in dit verband te beantwoorden vraag is of bij de door de rechter(-
commissaris) te maken belangenafwegingen het feit dat, indien de afwikkeling
via de boedel loopt, de pand- of hypotheekhouder bijdraagt in de algemene
faillissementskosten (waaronder het salaris van de curator) een te respecteren
boedelbelang is. Daar wordt verschillend over gedacht. Vermunt,22 Verdaas,23

als ook Goosmann/Couperus24 menen dat dit belang op geen enkele wijze mag
worden gewogen. Ook Vriesendorp25 concludeert dat het de curator niet is
toegestaan om het wapen van 58 Fw … te gebruiken om de faillissements-
rekening te vullen en daarmee zijn eigen salaris veilig te stellen. Van Hees
daarentegen26 meent dat de curator de hem toekomende bevoegdheden ex
artikel 58 Fw ook kan uitoefenen, indien zij uitsluitend dienen om dekking te
verkrijgen voor de faillissementskosten. Hij maakt in dat kader de vergelijking
met het inroepen van de actio pauliana of het instellen van vorderingen uit
hoofde van (bestuurders)aansprakelijkheid, middels welke het ook kan voor-
komen dat een succesvolle procedure alleen maar leidt tot betaling van
boedelschulden. Ook A-G Wuisman27 stelt dat, waar een pand- of hypotheek-
houder na een termijnstelling gedraald heeft tijdig voor zijn eigen belang op te
komen, bijvoorbeeld … door zonder valabele reden niet tijdig om verlenging
van de door de curator gestelde termijn te verzoeken, er dan meer gewicht valt

21. Rechtsoverweging 4.6 in NJ 2014/13, zie voetnoot 7.
22. In zijn noot (aldaar sub 6) onder Hof ’s-Hertogenbosch 9 juli 2013, JOR 2014/49, welke

uitspraak leidde tot de Zalco-beschikking van de HR.
23. In zijn noot onder de Zalco-beschikking in JOR 2014/86, sub 11 en in zijn bijdrage in SDU

Commentaar Insolventierecht, artikel 58 Fw sub C.2.2.
24. Zie hiervoor voetnoot 6 sub 4.
25. In zijn in voetnoot 3 genoemde artikel.
26. In zijn annotatie in JOR 2012/304, aldaar sub 5-6: zie ook voetnoot 4.
27. In zijn conclusie (ECLI:NL:PHR:2013:BZ2776), voorafgaand aan de uitspraak van de HR

van 1 maart 2013, RvdW 2013/337 (Rabobank/Aarts q.q.), aldaar sub 2.3.1.

235

Artikel 58 lid 1 FW: een geducht wapen?



toe te kennen aan het door de curator te behartigen belang om zo snel mogelijk
zicht te krijgen op de baten van de boedel, die hij te gelde kan maken en die
mede kunnen strekken tot afdekking van de faillissementskosten.

Wellicht zou ten aanzien van de vraag of de bijdrage in de algemene faillisse-
mentskosten een rol mag spelen bij de belangenafwegingen een onderscheid
moeten worden gemaakt tussen enerzijds de belangenafweging door de rechter-
commissaris bij een verzoek tot termijnverlenging en anderzijds de afwegingen
van de rechter, die moet oordelen over een gesteld misbruik van recht:
a. In het kader van een (al dan niet meermaals) gevraagde verlenging van de

termijn maakt de rechter-commissaris een volledig open belangenafweging,
waarbij hij ten aanzien van de belangen van de separatist de criteria van de
Hoge Raad volgt, te weten uitoefening van het separatistenrecht bleek
binnen de gestelde termijn in redelijkheid niet mogelijk dan wel de
separatist kan van het niet-tijdig uitoefenen van zijn rechten anderszins
geen verwijt worden gemaakt. Gesteld zou kunnen worden dat hij dan bij
het belang van de boedel (bij niet-verlenging) de mogelijke dekking van de
algemene faillissementskosten niet, of slechts zijdelings, mag betrekken.

b. Anders ligt dat bij de afweging van belangen in het kader van het misbruik-
criterium. Wil er van misbruik sprake zijn dan dient een tamelijk hoge
drempel te worden overschreden. Van misbruik in de zin van artikel 3:13
BW is immers eerst sprake als een bevoegdheid wordt gebruikt met geen
ander doel dan een ander te schaden, of met een ander doel dan waarvoor
zij is verleend, of in geval men, in aanmerking nemende de onevenredig-
heid tussen het belang bij de uitoefening en het belang dat daardoor wordt
geschaad, naar redelijkheid niet tot die uitoefening had kunnen komen. Het
enkele feit dat de curator de goederen opeist, nadat de (al dan niet
verlengde) termijn eenmaal is verlopen, kan en zal geen misbruik van
recht zijn in de door de Hoge Raad bedoelde zin. Want de wet bepaalt in
artikel 58 lid 1 Fw juist uitdrukkelijk dat in dat geval de curator kan opeisen
en zelf kan verkopen. In dat geval, zo bepaalt de wet ook uitdrukkelijk,
behoudt de pand- of hypotheekhouder wel zijn voorrecht op de opbrengst,
maar de consequentie hiervan is dat hij bijdraagt in de algemene faillisse-
mentskosten. Kortom, het enkele feit dat de curator opeist (welke bevoegd-
heid hem uitdrukkelijk in de wet is gegeven) en daardoor moet worden
bijgedragen in de algemene faillissementskosten, kan geen misbruik van
recht opleveren. Er moeten dus bijkomende omstandigheden zijn, die
maken dat er sprake is van misbruik. Het feit dat opeising tot gevolg heeft
dat de afwikkeling via de boedel loopt en leidt tot omslag van algemene
faillissementskosten, kan in ieder geval niet een dergelijke bijkomende
omstandigheid zijn. Dit was trouwens in de bedoelde arresten van de Hoge
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Raad ook niet aan de orde (en na verwijzing evenmin in het arrest van het
hof Arnhem-Leeuwarden). De volstrekte onevenredigheid van belangen
– en dus het misbruik – lagen in die uitspraken op een ander vlak. Het is
hier niet de plaats om de casus van die arresten helemaal weer te geven,
maar lezing van de in die arresten aan de orde zijnde feiten dwingt tot de
conclusie dat daar wel evident sprake was van een situatie als bedoeld in
artikel 3:13 BW, waarbij de omslag-kwestie niet als een misbruik-omstan-
digheid aan de orde was.

Tussenconclusie

Van Hees vindt 58 Fw een “machtig” en Verstijlen en Vriesendorp vinden het
een “geducht” wapen in het arsenaal van curatoren. Onder “geducht” verstaat
Van Dale: gevreesd, ontzag inboezemend, gevaarlijk. De pand- en hypotheek-
houder zouden dan het gebruik door de curator van dit artikel moeten vrezen of
duchten. Het is de vraag of dit wel zo is. Er lijkt toch sprake van evenwichtige
regelgeving. Een separatist krijgt de gelegenheid om zijn zekerheden te gelde te
maken, als ware er geen faillissement. De curator kan dan daartoe een redelijke
termijn stellen. Die kan door de rechter-commissaris, meermalen, in het kader
van een verlengingsverzoek worden getoetst en worden verlengd, indien de
betreffende separatist zijn rechten binnen die termijn in redelijkheid niet kon
uitoefenen of hem anderszins geen verwijt te maken valt. Een prudent en zijn
eigen belangen naar behoren waarnemende separatist zal op deze wijze zich
helemaal niet bedreigd kunnen en mogen voelen en heeft niets te vrezen. Dat
wordt slechts anders als hij stil zit. Stilzitten met de uitoefening van zijn
rechten, of stilzitten met het vragen van termijnverlenging, als dat geraden is.
Maar dat heeft hij dan ook aan zichzelf te wijten. De sanctie, die erop gesteld is,
is dat de curator mag opeisen. En zelfs dan is er voor de separatist nog een
escape. Als de curator in dat kader misbruik van zijn bevoegdheid maakt
“herleeft” voor de pand- of hypotheekhouder zijn separatistenpositie (of beter
gezegd in de termen van de Hoge Raad: behoudt hij zijn separatistenpositie).
Kortom, de regeling lijkt evenwichtig en nauwelijks een wapen in handen van
de curator te zijn, indien en voor zover de separatist gewoon doet wat hij
behoort te doen: zijn zekerheden binnen een redelijke termijn te gelde te maken.

Er is één element dat wellicht verbetering behoeft. De rechter-commissaris
moet, in het kader van een (herhaald) verlengingsverzoek, de belangen van de
separatist afwegen tegen die van de boedel. Hoger beroep tegen zijn beslissing
is niet mogelijk. Een rechter-commissaris pleegt “dicht op de huid van de
curator” te zitten. Het ware voor de wetgever te overwegen om tegen een
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dergelijke beslissing wel hoger beroep toe te laten. Op de eerste plaats, omdat
op die wijze iets meer op afstand de verschillende belangen kunnen worden
gewogen. Daarnaast opdat op die manier er meer jurisprudentie komt en er
aldus wat meer criteria ontstaan over hoe de belangen van separatisten en
boedel tegen elkaar zouden moeten worden afgewogen.

Artikel 58 Fw en pandrecht op vorderingen

Wellicht verdient de vraag of het eerste lid van artikel 58 Fw ook van belang is
bij verpande vorderingen een aparte beschouwing. Op de eerste plaats vanwege
het feit dat er in de literatuur is getwist over de vraag of lid 1 wel betrekking
heeft op verpande vorderingen. Daarnaast ook omdat het begrip “uitoefening
van rechten” anders ingekleurd zou moeten worden. En tenslotte omdat het
boedelbelang misschien een wat andere dimensie heeft dan wanneer het gaat
om een hypotheekrecht of pandrecht op zaken.
1. De vraag of het eerste lid van artikel 58 Fw relevantie heeft voor verpande

vorderingen is in de literatuur uitgebreid aan de orde geweest.28 Beekhoven
van den Boezem en Goosmann zijn van mening dat artikel 58 lid 1 Fw geen
betrekking kan hebben op de inning van verpande vorderingen, omdat dat
noch uit de tekst noch uit de geschiedenis noch uit de ratio van dit artikel zou
blijken. Zij wijzen bovendien op artikel 3:246 lid 4 BW, inhoudende dat de
pandgever (lees: dus ook de curator) met machtiging van de kantonrechter
zelf tot incasso van een debiteur kan overgaan, zelfs als de pandhouder van
dat pandrecht mededeling heeft gedaan aan de debiteur. Ook aan het bestaan
van dit artikel ontlenen zij de gedachte dat artikel 58 lid 1 Fw helemaal geen
betrekking heeft op pandrechten op vorderingen. Zij willen hooguit een
uitzondering maken voor het geval de pandhouder de gehele debiteuren-
portefeuille zou willen verkopen en daarmee zou talmen. In een dergelijke
situatie zou, volgens Beekhoven van den Boezem en Goosmann, de curator
wellicht wel de termijn van lid 1 aan de pandhouder kunnen stellen.29

Genoemde schrijvers staan alleen. Zowel Winkel/Warringa,30 Kraamwin-
kel,31 Verdonk32 als Verdaas33 zijn, terecht zo lijkt het, van mening dat er
geen enkele reden is om artikel 58 lid 1 Fw niet toepasselijk te doen zijn als
het gaat om een pandrecht op vorderingen. Ook de rechtspraak lijkt er

28. Zie de in voetnoot 6 genoemde artikelen sub 1, 2, 3 en 4.
29. Zie hun al in voetnoot 6 sub 3 genoemde artikel “Art. 58 lid 1 ziet niet op de inning van

verpande vorderingen, doch slechts onder omstandigheden op de verkoop ervan”, TVI 2007/3.
30. TVI 2005/33, zie voetnoot 6 sub 1.
31. TVI 2006/5, zie voetnoot 6 sub 2.
32. TVI 2007/4, zie voetnoot 6 sub 3.
33. TVI 2007/11, zie voetnoot 6 sub 3.
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duidelijk vanuit te gaan dat termijnstelling bij pandrecht op vorderingen
mogelijk is. Dat wordt op de eerste plaats afgeleid uit het arrest van de
Hoge Raad inzake ING/Verdonk q.q.34 Daaruit blijkt dat de Hoge Raad een
dergelijke termijnstelling toelaatbaar acht, waar hij overweegt: ‘De stille
pandhouder kan de bevoegdheid tot inning op zich doen overgaan door de
bedoelde mededeling aan de debiteuren te doen. Zolang die mededeling
niet is gedaan, en de curator dus nog bevoegd is tot inning ten behoeve van
de boedel van de stil verpande vorderingen, is er voor de curator geen
reden de stille pandhouder in het belang van de boedel op de voet van
art. 58 lid 1 F een (redelijke) termijn te stellen om tot uitoefening van de in
art. 57 bedoelde rechten over te gaan, waartoe de curator in gevolge dat
artikellid wel bevoegd, maar niet verplicht is’.

Ook in latere en lagere rechtspraak wordt er vanuit gegaan dat de curator,
ook bij het pandrecht op vorderingen, bevoegd is tot termijnstelling over te
gaan.35 De eerste vraag is daarmee beantwoord: De termijnstelling van
artikel 58 lid 1 Fw van verpande vorderingen is mogelijk.36

Wat is dan, heel in het kort, de situatie ten aanzien van verpande
vorderingen, mede verwijzend naar de arresten ING/Verdonk q.q. en
Hamm q.q./ABN Amro.37

a. De curator mag, als de stille pandhouder aan de debiteuren nog geen
mededeling heeft gedaan van zijn pandrecht, gedurende de eerste 14
dagen na het faillissement niet actief debiteuren incasseren. Passief
mag hij wel betalingen van debiteuren ontvangen, in welk geval de
pandhouder voorrang houdt op de opbrengst, maar de omslag van de
algemene faillissementskosten moet gedogen.

b. Als de pandhouder na 14 dagen na faillietverklaring nog niet tot
mededeling is overgegaan is de curator gerechtigd actief te incasseren.
Ook in dit geval houdt de pandhouder zijn voorrang, maar moet hij de
omslag gedogen.

34. HR 22 juni 2007, NJ 2007/520 (ING/Verdonk q.q.), m.nt. Van Schilfgaarde, JOR 2007/222
m.nt. Van Hees, rechtsoverweging 3.4.

35. HR 11 april 2008, JOR 2008/180 (Cantor/Arts q.q.), HR 30 oktober 2009, NJ 2010/96 m.nt.
Verstijlen, JOR 2009/341 m.nt. Van Andel (Hamm q.q./ABN Amro), Rb Oost-Brabant
11 november 2013 (ECLI:NL:RBOBR:2013:6278), en recent: Rb Gelderland, 22 april 2015,
ECLI:NL:RBGEL:2015:4226.

36. In het door de Staatscommissie Kortmann gemaakte voorontwerp van een Insolventiewet
wordt er ook van uit gegaan dat de termijnstelling toekomt aan de pandhouder van openbaar
verpande vorderingen. Dat is opgenomen in het nieuw beoogde artikel 3.6.7, althans dat
blijkt uit de toelichting op dit artikel, zie Geschiedenis van de Faillissementswet, Vooront-
werp Insolventiewet, serie Onderneming en Recht deel 2-IV, p. 264.

37. Zie de in voetnoten 34 en 35 genoemde arresten van de HR.
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c. Als de (stille) pandhouder wel mededeling van zijn pandrecht aan de
debiteuren heeft gedaan, ligt het primaat bij de pandhouder. De curator
mag niet incasseren.

d. Wel kan de curator de pandhouder krachtens artikel 58 lid 1 Fw een
redelijke termijn stellen om tot uitoefening van zijn rechten over te
gaan.

e. De pandhouder is gerechtigd de rechter-commissaris (een of meer-
malen) te verzoeken deze termijn te verlengen.

f. Is de (al dan niet verlengde) termijn verstreken dan kan de curator tot
opeising overgaan en zelf de debiteuren gaan incasseren.

g. Dat laatste leidt, wederom, uitzondering in geval de curator misbruik
van recht zou maken, zoals ook hiervoor in dit artikel is aangegeven.

2. De kardinale vraag is wat bij incasso van debiteuren moet worden verstaan
onder “uitoefening van rechten”. De enkele mededeling van de stille
pandhouder aan de betreffende debiteur dat deze slechts bevrijdend aan
hem kan betalen lijkt daartoe onvoldoende. Kraamwinkel38 en Verdaas39

vinden evenwel dat onder uitoefening van rechten moet worden verstaan de
daadwerkelijke inning van de vorderingen en het zichzelf vervolgens
voldoen uit de geinde opbrengst. De vraag is of dit van de pandhouder
verwacht mag worden, binnen de aan hem gestelde redelijke termijn.
Natuurlijk moet gelden dat de pandhouder een actieve incassohouding
dient te hebben. Maar wat dat in concreto betekent is afhankelijk van de
omstandigheden. Het begint met het verzoeken om betaling, met een
relatief korte betalingstermijn. Daarna een eventuele tweede sommatie,
en vervolgens het uitbrengen van een incassodagvaarding. Maar als
bijvoorbeeld een debiteur serieus verweer voert, mag en moet een pand-
houder natuurlijk de kans krijgen te onderzoeken of en in hoeverre het
verweer gegrond zou kunnen zijn, alvorens tot verdere maatregelen over te
gaan. Ook het treffen van een afbetalingsregeling met een debiteur kan een
vorm van behoorlijke uitoefening van rechten zijn. En in een door hem met
bekwame spoed aanhangig gemaakte procedure is hij bovendien afhanke-
lijk van het moment waarop een rechter bereid is vonnis te wijzen.

Kortom, de pandhouder moet met grote voortvarendheid de verpande
debiteuren incasseren, doch dat betekent niet zonder meer dat hij binnen
de hem gestelde redelijke termijn ook daadwerkelijk zou moeten innen. Maar
is hij niet voortvarend genoeg binnen de gestelde redelijke termijn, die op

38. TVI 2006/5 sub 5, zie voetnoot 6 sub 2.
39. Zie SDU commentaar Insolventierecht bij art. 58 Fw sub C.2.6.2.
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grond van de omstandigheden van het geval door de rechter-commissaris ook
nog verlengd kan worden, dan kan de curator de incasso overnemen.
Overigens rijst de vraag of er wel één termijnstelling zou moeten gelden ten
aanzien van alle te incasseren debiteuren. Heel wel voorstelbaar is dat er in
het kader van de vraag wat een redelijke termijn is door de curator (of de
rechter-commissaris bij verlenging) verschillende termijnen worden gesteld
ten aanzien van verschillende (groepen van) debiteuren. Alle debiteuren
hoeven niet over één kam geschoren te worden. Ten aanzien van bijvoor-
beeld buitenlandse debiteuren zou wellicht een andere termijn kunnen
gelden dan voor binnenlandse. Voorstelbaar is tevens dat wordt aangegeven
dat bepaalde onwillige debiteuren binnen een bepaalde termijn zouden
moeten worden gedagvaard.

3. Ook bij de termijnstelling betreffende de pandrechten op vorderingen is er
weer sprake van twee soorten belangenafweging.

Uiteraard weer die in het kader van de misbruik-van-recht beoordeling.
Aan de orde is dan of de curator, na het verstrijken van de gestelde
termijnen, in redelijkheid tot uitoefening van zijn opeising kon komen. Die
beoordeling, met een relatief hoge drempel en marginale toetsing, lijkt niet
veel anders te zijn dan hierboven al beschreven.

Doch daarnaast is er de belangenafweging door de rechter-commissaris,
indien de pandhouder om een verlenging van de termijn verzoekt. Het lijkt
erop dat bij de incasso van debiteuren de boedelbelangen eerder aan de
orde en dominanter zijn dan bij de verkoop van roerende zaken of een
onroerend goed. De waardevermindering van debiteuren lijkt – meer dan in
die andere gevallen – recht evenredig met het tijdsverloop. Pandhoudende
banken plegen de incasso van een debiteurenportefeuille uit handen te
geven aan daartoe in beginsel wel geëquipeerde bureaus, maar de indruk
bestaat dat die niet veel verder komen dan het sturen van enige aanma-
ningen. Er wordt, zo is de indruk, nogal geaarzeld over het daadwerkelijk
aanhangig maken van incassoprocedures. En als debiteuren – zoals maar al
te vaak in faillissementssituaties gebeurt – met allerlei al dan niet terechte
verweren of tegenclaims komen, is er bij dergelijke bureaus vaak niet de
feitelijke knowhow om deze te pareren. Hoewel ook een curator in dat
kader de nodige beperkingen heeft, lijkt hij, vanwege zijn directere toegang
tot de dossiers van de gefailleerde en zijn vaak persoonlijke contacten met
de diverse medewerkers van een gefailleerd bedrijf, toch beter toegerust om
de betreffende debiteuren te vervolgen. Het is van algemene bekendheid
dat debiteuren zeer kort gevolgd moeten worden en dat het verloop van tijd
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en de traagheid in incasseren er toe leiden dat teveel op debiteuren moet
worden afgeschreven. Misschien is de stelling dat de boedel een groter
belang heeft bij een (uiteraard redelijke) termijnstelling in geval van
pandrecht op vorderingen dan bij pand- of hypotheekrecht op zaken (niet
zijnde bederfelijke waar) niet eens zo gewaagd. Een nevenbelang van de
boedel is tevens snel te weten of debiteuren wellicht niet-incasseerbaar zijn.
In dat geval kan de boedel een claim jegens de fiscus indienen tot teruggave
van BTW, op grond van artikel 29 lid 1 OB. Kortom, de rechter-
commissaris zal dit allemaal in zijn afwegingen moeten betrekken.

Desalniettemin lijkt in de praktijk de termijnstelling voor het pandrecht op
vorderingen nog relatief weinig door curatoren te worden toegepast. Wellicht is
dat omdat, juist vanwege het feit dat de curator meer geëquipeerd is, vaak met
de pandhoudende bank wordt afgesproken dat de curator ten behoeve van de
bank incasseert, tegen een daartoe overeengekomen boedelbijdrage. Maar aan
de andere kant is er een tendens dat pandhoudende banken steeds vaker zelf
(middels door hen in te schakelen incassobureaus) de incasso van de debiteuren
ter hand nemen. Niet uitgesloten is dat daardoor de termijnstellingen zullen
gaan toenemen. Wellicht dat dan 58 Fw toch nog het door Verstijlen en
Vriesendorp bedoelde geduchte wapen wordt.

Tot slot

Vriesendorp plaatst de termijnstelling van artikel 58 lid 1 Fw in de sleutel van
het kat-en-muis-spel dat volgens hem tussen banken en curatoren wordt
gespeeld.40 Misschien heeft hij wel een punt. De vraag is evenwel of deze
Tom-en-Jerry-achtige toestanden wel gewenst zijn, effectief zijn en in het
huidige tijdsgewricht nog wel passend zijn.

Immers, waar gaat het in het faillissement om, althans waar behoort het om te
gaan? Het faillissement is primair een liquidatie-scenario.41 In dat liquidatie-
scenario gaat het er enerzijds om de grootst mogelijke opbrengst voor de activa
te krijgen, terwijl het passief (inclusief de boedelschulden) zoveel mogelijk
geminimaliseerd dient te worden, ten einde de pay-out-ratio ten behoeve van de
crediteuren (wie dan ook) zo groot mogelijk te doen zijn. Als dat scenario als
uitgangspunt wordt genomen, is het jammer als door de Tom-en-Jerry-ge-
vechten tussen banken en curatoren niet de maximale opbrengsten voor de
activa worden verkregen. Bovendien is het betreurenswaardig (wellicht wel

40. Zie zijn in voetnoot 3 genoemde artikel.
41. Ook als vanuit faillissement een doorstart wordt gemaakt in een andere entiteit wordt de

bestaande juridische entiteit geliquideerd ten behoeve van diens crediteuren.
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“juridisch leuk”) dat zowel banken als curatoren vele kosten maken door elkaar
in procedures te bevechten met betrekking tot de vraag aan wie de opbrengst
van bepaalde activa zou moeten toekomen. Als we alleen al bezien, over
bijvoorbeeld de laatste 25 jaar, hoeveel gepubliceerde jurisprudentie er is
aangaande procedures tussen curatoren en tot zekerheid gerechtigde banken
en we ons daarbij een voorstelling pogen te maken van de daarmee gepaard
gaande kosten, die uiteindelijk, direct of indirect, ten laste van de crediteuren
komen, dan moet het om buitengewoon forse bedragen gaan. Daarnaast leiden
al deze discussies tot grote vertraging van de afwikkeling van faillissementen.

Het zou zoveel simpeler kunnen, zoals dezerzijds al eerder is bepleit.42 Geef de
financierende banken de gelegenheid om middels één enkele akte een pandrecht
te vestigen op alle (opbrengsten van) huidige en toekomstige activa van een
onderneming. Er zijn dan in beginsel geen discussies meer over de vraag wat
wel en niet onder de zekerheidsportefeuille van de bank valt. Geef daarnaast de
curator de exclusieve bevoegdheid om alle daarvoor in aanmerking komende
activa in een faillissement te verkopen, opdat – aldus die verkoop in slechts één
hand – er een maximale opbrengst kan worden verkregen. Schaf daartoe het
separatisme in faillissementssituaties af, waarbij overigens bedacht dient te
worden dat Nederland als nagenoeg enig land het separatisme kent.43 Verdeel
vervolgens de opbrengst tussen de zekerheidsgerechtigde bank en de boedel,
bijvoorbeeld in een verhouding 75:25.

Kennelijk is een dergelijke simpele regeling voor de banken nog een brug te ver,
want die wensen klaarblijkelijk coûte-que-coûte vast te houden aan het “verwor-
ven recht” van het separatisme. Het zou echter wel eens kunnen zijn dat, bij het
gemakkelijker vestigen van een uitgebreider pandrecht enerzijds en het zich
besparen van zeer vele kosten in procedures met curatoren anderzijds, een
dergelijk systeem voor de banken financieel aanzienlijk beter zou uitpakken.
Insolad had al eerder (in november 2012) een wat minder vergaand voorstel tot
wijziging van de artikelen 57 en 58 Fw geformuleerd,44 maar ook deze
voorgestelde wijzigingen werden in bankiersland bepaald niet warm onthaald.

Dat betekent, helaas, dat rechters en uiteindelijk de Hoge Raad telkens weer
zullen hebben te beslissen ten aanzien van de vraag waar de opbrengst van de
activa heengaat. Jarenlang is er geprocedeerd met betrekking tot pandrecht op

42. Zie mijn bijdrage “Tabula Rasa” en de sheets van de presentatie ten behoeve van het op 18 april
2013 gehouden congres “Eyes on insolvency”. Het artikel “Tabula Rasa” is te vinden op http://
www.vil.nl/nl/publicaties/89 en de sheets op http://www.vil.nl/nl/publicaties/200.

43. Terwijl in alle andere landen, zonder separatisme, banken ook kredieten verlenen en
kennelijk goed uit de voeten kunnen met een systeem, waarin de curator de “lead” heeft.

44. Zie http://static.basenet.nl/cms/105928/website/voorstellen-wijzigingen-fw.pdf.
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vorderingen. Van Spaarbank Rivierland/Gispen q.q.45 tot Dix q.q./ING en Van
Leuveren q.q./ING,46 waarbij de banken in het overgrote deel van de gevallen
aan het langste eind trokken. A-G Timmerman schreef in zijn conclusie bij het
Van Leuveren/ ING-arrest:47

De weergave van jurisprudentie laat zien dat banken in de afgelopen twee
decennia, stap voor stap, steeds meer terrein hebben gewonnen op het vlak
van het verhaalsrecht. Vanwege de in het verleden ingezette lijn kon de
Hoge Raad in het arrest Dix q.q./ING niet goed tot een ander oordeel
komen. Dat neemt niet weg dat het door de wetgever geviseerde evenwicht
tussen separatisten en concurrente schuldeisers bij verhaal geleidelijk aan
is zoek geraakt […] Al met al sluit ik niet uit dat het systeem efficiënter en
rechtvaardiger zou werken als het risico op insolventie (weer) verdeeld
wordt tussen de kredietverstrekkers en concurrente schuldeisers.

Wellicht heeft de zoektocht van curatoren naar het “geviseerde evenwicht” nu
een uitlaatklep (of is het beter te spreken van: inlaadklep) gevonden in de
termijnstelling van artikel 58 lid 1 Fw. Maar of dit inderdaad voor curatoren
zo’n geducht wapen is, als de in de inleiding genoemde hoogleraren collectief
menen, valt nog te bezien. De toekomst zal het leren.

45. HR 14 oktober 1994, NJ 1995/447 (Spaarbank Rivierland/Gispen q.q.).
46. HR 3 februari 2012, NJ 2012/261 (ING/Dix q.q.) en JOR 2012/200 en HR 1 februari 2013,

NJ 2013/156 (Van Leuveren q.q./ING) en JOR 213/155.
47. Sub 3.43 en sub 3.49.
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Retentierecht in faillissement: curator, houd uw
nijptang gereed!

MR. DRS. J.L.M. GROENEWEGEN EN MR. M.N. DE GROOT1

1. Inleiding

In 2013 is het hoogste aantal faillissementen uitgesproken sinds de start van de
waarneming in 1951.2 Hoewel de economie sinds 2014 in iets rustiger
vaarwater lijkt te zijn terechtgekomen en het aantal faillissementen is afgeno-
men,3 is het retentierecht nog steeds een belangrijk wapen voor een schuldeiser
in de strijd om zijn vordering zowel in als buiten faillissement betaald te
krijgen.

Art. 3:290 BW definieert het retentierecht als ‘de bevoegdheid die in de bij de
wet aangegeven gevallen4 aan een schuldeiser toekomt, om de nakoming van
een verplichting tot afgifte van een zaak aan zijn schuldenaar op te schorten
totdat de vordering wordt voldaan’. Om het retentierecht te kunnen uitoefenen,
is noodzakelijk dat de retentor de macht over de zaak uitoefent. Hiervan is
sprake als de retentor houder of bezitter van de zaak is.5 Bij een geldig beroep
op het retentierecht kan de schuldeiser op grond van art. 3:292 BW zijn
vordering op de zaak verhalen met voorrang boven allen tegen wie het
retentierecht kan worden ingeroepen. De retentor dient daartoe wel een
procedure aanhangig te maken teneinde een executoriale titel te verkrijgen.

1. Marcel Groenewegen en Marlous de Groot zijn als advocaat werkzaam bij CMS in
Amsterdam.

2. Persbericht van het Centraal Bureau voor de Statistiek van 23 januari 2014, 09:30 uur;
‘Record faillissementen in 2013’ (http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/bedrijven/publica-
ties/artikelen/archief/2014/2014-004-pb.htm).

3. Sinds 2014 is sprake van een dalende trend, waarbij in de maanden juni en juli 2015 het
laagste aantal faillissementen werd uitgesproken sinds januari 2009 (Conjunctuurbericht van
het Centraal Bureau voor de Statistiek van 7 augustus 2015, 05:30 uur; ‘Aantal faillisse-
menten gelijk’ (http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/dossiers/conjunctuur/publicaties/
conjunctuurbericht/inhoud/maand/2015-08-07-m071.htm)).

4. Zie Asser/Van Mierlo & van Velten 3-VI* Zekerheidsrechten nr. 501 voor een overzicht van
de belangrijkste wettelijke bepalingen waarin een retentierecht wordt toegekend. Een
retentierecht kan ook voortvloeien uit overeenkomst. In dat geval zijn de wettelijke
bepalingen over het retentierecht in Boek 3 BW niet van toepassing (Kamerstukken II
1970/71, 3770, 5, p. 297).

5. HR 23 juni 1995, ECLI:NL:HR:1195:ZC1765, NJ 1996/216 (Deen/Van der Drift).
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Anders dan soms wel wordt gedacht, impliceert het faillissement niet dat de
schuldeiser het retentierecht verliest (art. 60 lid 1 Fw). Desalniettemin is de
positie van een retentor binnen faillissement niet gelijk aan die buiten
faillissement. Zo geeft art. 60 lid 2 Fw de curator een tweetal bevoegdheden
ingeval een schuldenaar het retentierecht uitoefent: het opeisings- en het
lossingsrecht. Met name de uitoefening van het opeisingsrecht door de curator
kan grote nadelige gevolgen hebben voor de retentor.

Het jaarcongres van INSOLAD is dit jaar gewijd aan het onderwerp ‘De
gereedschapskist van de curator’. Met onze bijdrage aan deze congresbundel
willen wij duidelijk maken dat met name het in art. 60 lid 2 Fw omschreven
opeisingsrecht van de curator onder omstandigheden – en mits goed doordacht
toegepast – een waardevol stuk gereedschap voor de curator kan zijn bij een
ordentelijke en voortvarende afwikkeling van een faillissement.

Na een korte schets van de belangrijkste aspecten en het wettelijk kader van het
retentierecht, zowel buiten als in faillissement, besteden wij achtereenvolgens
aandacht aan het opeisingsrecht van de curator (art. 60 lid 2 Fw), de termijn-
stelling door de retentor aan de curator (art. 60 lid 3 Fw) en de verhouding
tussen de retentor, de curator en de separatist.

2. Wettelijk kader van het retentierecht buiten faillissement

2.1 Retentierecht is een opschortingsrecht

Uit de wetsgeschiedenis6 blijkt dat het retentierecht (artt. 3:290 tot en met 3:295
BW) een species van het generieke opschortingsrecht is, zodat de hierop
betrekking hebbende bepalingen in Boek 6 BW (artt. 6:52-6:57 BW) eveneens
van toepassing zijn, voor zover daarvan in Boek 3 niet is afgeweken (zie
art. 6:57 BW). Indien een schuldeiser zich op een retentierecht wenst te
beroepen, dient derhalve eerst te worden beoordeeld of is voldaan aan de
vereisten voor opschorting ex art. 6:52 BW:
a) er is sprake van een verbintenis van de schuldeiser jegens de schuldenaar

en vice versa;
b) de vordering van de schuldeiser dient opeisbaar te zijn7;
c) de schuldenaar presteert niet of ondeugdelijk;
d) de niet-nakoming van de schuldenaar wordt niet reeds door een opschor-

tingsbevoegdheid aan zijn kant gerechtvaardigd; en

6. Kamerstukken II 1970/71, 3770, 5, p. 296.
7. Of er is sprake van een van de gevallen als bedoeld in artt. 6:80, 6:263 of 6:56 BW; zie ook:

Oosterveen & Frenk/Verstijlen, T&C Burgerlijk Wetboek, art. 3:290 BW, aant. 7.
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e) er is voldoende samenhang tussen de vordering en de verbintenis tot afgifte
van de zaak om de opschorting te rechtvaardigen.8

Het retentierecht betreft een recht dat ziet op de opschorting van een verplich-
ting tot afgifte van een (onroerende) zaak.9 Uitoefening van het retentierecht op
een zaak veronderstelt dat de schuldeiser houder daarvan is. Hiervan is sprake
als de schuldeiser direct of indirect de naar verkeersopvatting, wet en uiterlijke
omstandigheden te beoordelen feitelijke macht over de zaak uitoefent op een
zodanige wijze dat (in de terminologie van art. 3:290 BW) ‘afgifte’ nodig is om
de zaak weer in de macht van de schuldenaar of een rechthebbende te
brengen.10 Dit geldt ook indien het gaat om een retentierecht op een onroerende
zaak met dien verstande dat hier in de regel de afgifte, waardoor de zaak weer in
de macht van de schuldenaar of de rechthebbende moet worden gebracht,
geschiedt door haar te ontruimen.11

2.2 Partijen tegen wie het retentierecht kan worden ingeroepen

Het retentierecht kan worden ingeroepen tegen:
a. de schuldenaar;
b. de schuldeisers van de schuldenaar (art. 6:57 jo. art. 6:53 BW);
c. derden met een jonger recht (art. 3:291 lid 1 BW); en
d. derden met een ouder recht (art. 3:291 lid 2 BW).

8. In de in art. 6:54 BW genoemde gevallen komt de schuldeiser geen beroep toe op het
opschortingsrecht (onder meer schuldeisersverzuim en de situatie waarin nakoming blijvend
onmogelijk is).

9. De Hoge Raad heeft in 1991 bepaald dat een retentierecht ook ten aanzien van een onroerende
zaak kan worden uitgeoefend (HR 15 februari 1991, ECLI:NL:HR:1991:ZC0149, NJ 1991/
628 (Agema/WUH)). Voor het retentierecht van een advocaat op een dossier zie: J.W.M.
Tromp, Retentierecht in faillissement: que si, que no?, in: Onzekere Zekerheid (INSOLAD
Jaarboek 2001, p. 391 e.v. en de in dat artikel genoemde verwijzingen).

10. HR 23 juni 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1765, NJ 1996/216 (Deen/Van der Drift), r.o. 3.5.1.
11. HR 15 februari 1991, ECLI:NL:HR:1991:ZC0149, NJ 1991/628 (Agema/WUH), r.o. 3.2 en

HR 23 juni 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1765, NJ 1996/216 (Deen/Van der Drift), r.o. 3.5.1.
Daarnaast merken wij op dat in het arrest van 13 januari 2015 (ECLI:NL:GHARL:2015:202)
het Hof Arnhem-Leeuwarden zich heeft voorgenomen om prejudiciële vragen te stellen aan
de Hoge Raad omdat onduidelijk is welke vereisten gelden voor een geslaagd beroep op een
retentierecht op een onroerende zaak door een (onder)aannemer. Met name is onduidelijk of
voor het bestaan van feitelijke macht van de (onder)aannemer is vereist dat de zeggenschap
die de (onder)aannemer heeft over de teruggehouden zaak exclusief aan de retentor moet
toekomen. De prejudiciële procedure was ten tijde van het schrijven van deze bijdrage nog
niet aanhangig.
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Ad c.
De schuldeiser kan het retentierecht mede inroepen tegen derden die een recht
op de zaak hebben verkregen, nadat zijn vordering was ontstaan én de zaak in
zijn macht was gekomen. Het tijdstip waarop aan beide voorwaarden is voldaan
(totstandkoming vordering én de zaak in de macht verkrijgen) geldt als ijkpunt
bij het beantwoorden van de vraag of de derde een ouder of een jonger recht
heeft in relatie tot de retentor.12

In het arrest Deen/Van der Drift13 heeft de Hoge Raad een aanvullende
voorwaarde geformuleerd voor een beroep op het retentierecht op een onroe-
rende zaak tegen een derde met een jonger recht. Hiertoe heeft de Hoge Raad
overwogen dat het retentierecht op een onroerende zaak naar zijn aard niet
kenbaar is uit de openbare registers en daarom een bron van onzekerheid kan
opleveren voor derden die deze registers met het oog op de rechtstoestand van
de onroerende zaak hebben geraadpleegd.14 In verband met het voorgaande
heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een retentierecht op een onroerende zaak
slechts tegen een derde met een jonger recht kan worden ingeroepen indien de
retentor op een ook voor een zodanige derde voldoende duidelijke wijze de
feitelijke macht over de betrokken zaak uitoefent.15 Dit wordt ook wel het
‘kenbaarheidsvereiste’ genoemd. De Hoge Raad heeft in het arrest Rabobank/
Fleuren16 expliciet bepaald dat de beschermingsgedachte van het kenbaar-
heidsvereiste met zich brengt dat derden met een ouder recht zich niet kunnen
beroepen op het kenbaarheidsvereiste om te stellen dat het retentierecht niet
tegen hen kan worden ingeroepen. Het kenbaarheidsvereiste is bedoeld om
ervoor te zorgen dat een derde bedacht kan zijn op het bestaan van een
retentierecht op het moment dat hij een recht op de betrokken onroerende zaak
wil verkrijgen en aldus (zijn tegenprestatie voor) het verkrijgen van dit recht

12. Zie ook Kamerstukken II 1970/71, 3770, 5, p. 297.
13. HR 23 juni 1995, ECLI:NL:HR:1195:ZC1765, NJ 1996/216 (Deen/Van der Drift).
14. In het arrest Agema/WUH heeft de Hoge Raad geoordeeld dat retentierecht op een onroerende

zaak mogelijk is indien op een ook voor derden voldoende duidelijke wijze de feitelijke macht
over het goed wordt uitgeoefend (HR 15 februari 1991, ECLI:NL:HR:1991: ZC0149,NJ 1991/
628 (Agema/WUH), r.o. 3.2). In het arrest Deen/Van der Drift wordt deze regel door de Hoge
Raad gecorrigeerd in die zin dat het kenbaarheidsvereiste alleen nog maar relevant is voor een
beroep op een retentierecht jegens een derde met een jonger recht, en derhalve niet meer voor
het al dan niet bestaan van het retentierecht. Zie hiervoor tevens J.M. Hoek, Retentierecht, JBN
1999/87 en J.E. Fesevur, Bouwrecht, Enige praktische kwesties betreffende retentierecht op
onroerende zaken, BR 1999, p. 755.

15. HR 23 juni 1995, ECLI:NL:HR:1195:ZC1765, NJ 1996/216 (Deen/Van der Drift), r.o. 3.5.1.
16. HR 5 december 2003, ECLI:NL:HR:2003:AL8440, NJ 2004/340 (Rabobank/Fleuren), r.o.

3.4.
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kan afwegen tegen de mogelijkheid dat een retentierecht aan dit recht in de weg
komt te staan.17 De derde met een ouder recht wordt wel beschermd door
artikel 3:291 lid 2 BW (zie de volgende paragraaf).

Ad d.
De schuldeiser kan zijn retentierecht ook inroepen tegen derden met een ouder
recht, indien zijn vordering voortvloeit uit een overeenkomst die de schuldenaar
bevoegd was met betrekking tot de zaak aan te gaan, of indien hij geen reden
had om te twijfelen aan de bevoegdheid van de schuldenaar om deze
overeenkomst aan te gaan.

2.3 Niet slechts een opschortingsrecht; ook een verhaalsrecht met voorrang

Het retentierecht is niet alleen een opschortingsrecht, het geeft de schuldeiser
ook de bevoegdheid om zijn vordering op de zaak te verhalen met voorrang
boven allen tegen wie het retentierecht kan worden ingeroepen (art. 3:292 BW).
Anders dan de pand- of hypotheekhouder heeft de retentor niet het recht van
parate executie en dient hij dus over een executoriale titel te beschikken om
verhaal te kunnen nemen op de zaak (door middel van executoriaal beslag).

2.4 Einde van het retentierecht

Het retentierecht eindigt doordat de zaak in de macht komt van de schuldenaar
of de rechthebbende, tenzij de schuldeiser haar weer uit hoofde van dezelfde
rechtsverhouding onder zich krijgt (art. 3:294 BW). Het retentierecht eindigt
eveneens indien sprake is van een geval waarin het opschortingsrecht eindigt
zoals nakoming (art. 6:52 BW), zekerheidstelling (art. 6:55 BW) of indien
nakoming blijvend onmogelijk wordt (art. 6:54 sub b BW). Ten slotte eindigt
een retentierecht indien de teruggehouden zaak teniet gaat.

3. Retentierecht in faillissement

3.1 Art. 60 Fw

Het faillissement van de schuldenaar tast het retentierecht van de schuldeiser
in beginsel niet aan (art. 60 lid 1 Fw), maar er zijn toch belangrijke

17. HR 5 december 2003, ECLI:NL:HR:2003:AL8440, NJ 2004/340 (Rabobank/Fleuren), r.o. 3.4.
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verschillen in vergelijking met de uitoefening van het retentierecht buiten
faillissement.18

In de eerste plaats geeft art. 60 lid 2 Fw de curator een tweetal bijzondere
bevoegdheden: het lossings- en het opeisingsrecht. In beginsel kan (gedeelte-
lijke) voldoening van vorderingen van pre-faillissementsschuldeisers uitslui-
tend geschieden via de uitdelingslijst. Het lossingsrecht van art. 60 lid 2 Fw is
hierop een uitzondering en geeft de curator de bevoegdheid – voor zover dit in
het belang is van de boedel – de zaak terug te brengen in de boedel door
voldoening van de vordering waarvoor het retentierecht wordt uitgeoefend. De
retentor zal geen enkel bezwaar hebben indien de curator een beroep doet op
zijn lossingsrecht. Immers, de retentor krijgt dan zijn gehele vordering voldaan
zonder dat hij een eventuele uitdeling hoeft af te wachten.

De retentor zal er in het algemeen aanzienlijk meer moeite mee hebben indien
de curator gebruik maakt van zijn opeisingsrecht ex art. 60 lid 2 Fw (zie
daarover hoofdstuk 4).

In de tweede plaats biedt het faillissement van de schuldenaar de retentor de
mogelijkheid via de termijnstellingsregeling van art. 60 lid 3 Fw te promoveren
van schuldeiser met een verhaalsrecht met voorrang tot separatist (zie daarover
hoofdstuk 5).

3.2 Toekomstig recht; uitzondering op art. 60 Fw (Wet versterking positie
curator)

Op 26 november 2012 is het Wetgevingsprogramma Herijking Faillissements-
recht aangekondigd.19 Een van de pijlers van dit wetgevingsprogramma betreft
fraudebestrijding, waarvoor drie wetsvoorstellen werden aangekondigd. Voor
de zomer van 2015 waren het wetsvoorstel Wet civielrechtelijk bestuursverbod
en het wetsvoorstel Wet herziening strafbaarstelling faillissementsfraude reeds
bij de Tweede Kamer in behandeling20 en op 23 juni 2015 zijn beide
wetsvoorstellen door de Tweede Kamer aangenomen. In juli 2015 heeft de
Minister van Veiligheid en Justitie het derde wetsvoorstel van deze pijler, te

18. Voor de volledigheid merken wij op dat een surseance van betaling niet werkt ten aanzien
van een vordering van een retentor (art. 230 lid 3 Fw en art. 232 sub 1 Fw) nu hieraan
voorrang is verbonden. Voor zover de vordering van de retentor niet (geheel) kan worden
verhaald op de zaak waarop de voorrang rust, is sprake van een concurrente (restant)
vordering en werkt de surseance van betaling ook ten aanzien van deze (restant)vordering.

19. Kamerstukken II 2012/13, 29911, 74 (brief van de Minister van Veiligheid en Justitie aan de
Tweede Kamer).

20. Kamerstukken II 2013/14, 34011, 2 en Kamerstukken II 2013/14, 33994, 2.
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weten het wetsvoorstel wet versterking positie curator, bij de Tweede Kamer
ingediend.21

Indien dit wetsvoorstel tot wet wordt verheven, zal een nieuw artikel 105b Fw
worden ingevoerd. Lid 2 van dit artikel bevat (in de thans voorgestelde redactie)
een uitzondering op de regel van art. 60 lid 1 Fw dat een retentor zijn
retentierecht niet verliest door de faillietverklaring van de schuldenaar en heeft
betrekking op de administratie van de gefailleerde. Het voorgestelde art. 105b
Fw luidt als volgt:

‘Artikel 105b
1. Derden die in de uitoefening van hun beroep of bedrijf, op welke wijze
dan ook, de administratie van de gefailleerde geheel of gedeeltelijk onder
zich hebben, stellen die administratie en de daartoe behorende boeken,
bescheiden en andere gegevensdragers desgevraagd volledig en onge-
schonden aan de curator ter beschikking, zo nodig met inbegrip van de
middelen om de inhoud binnen redelijke tijd leesbaar te maken.
2. In afwijking van artikel 60 kunnen derden geen beroep op een retentie-
recht doen ten aanzien van de administratie van de gefailleerde die zij in de
uitoefening van hun beroep of bedrijf, op welke wijze dan ook, onder zich
hebben als de curator die administratie op grond van het eerste lid heeft
opgevraagd.’

Blijkens de memorie van toelichting acht de wetgever dit artikel noodzakelijk
omdat curatoren regelmatig tegen het probleem aanlopen dat een derde die op
commerciële basis de administratie van de failliet verzorgde, de administratie
nog onder zich heeft en die met een beroep op een retentierecht onder zich
houdt totdat de openstaande vorderingen zijn voldaan.22 De wetgever is van
mening dat de administratie van de failliet van zo een groot belang is voor het
beheer en de vereffening van de boedel, dat een afwijking van een retentierecht
gerechtvaardigd is.23 Overigens kan de curator – indien de derde weigert de
administratie af te geven – na invoering van het nieuwe artikel 105b Fw de rechter
in kort geding vragen om de plicht tot het overleggen van de administratie te
herbevestigen op straffe van een dwangsom (art. 25 Fw juncto art. 611a e.v.
Rv).24

21. Kamerstukken II 2014/15, 34253, 2.
22. Kamerstukken II 2014/15, 34253, 3, p. 21.
23. Kamerstukken II 2014/15, 34253, 3, p. 21 en p. 22.
24. Kamerstukken II 2014/15, 34253, 3, p. 22.
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4. Het opeisingsrecht van de curator

4.1 Achtergrond

Onder het voor 1 januari 1992 geldende recht kon een impasse ontstaan indien
een retentierecht werd uitgeoefend. De retentor had soms geen belang bij
executie omdat hij – bij gebrek aan een verhaalsrecht – zich niet kon verhalen
op zaken van derden of – bij gebrek aan voorrang – schuldeisers met een hogere
rang voor zich moest dulden bij het verdelen van de opbrengst. De overige
schuldeisers (zoals (executoriale) beslagleggers of pand- en hypotheekhouders)
hadden onder omstandigheden evenmin een belang bij executie omdat zij de
zaak niet in handen konden krijgen zonder eerst de – soms aanzienlijke
– vordering van de retentor te voldoen.25 Om deze impasse te kunnen
doorbreken heeft de retentor met de invoering van het nieuwe Burgerlijk
Wetboek in 1992 tevens een verhaalsrecht met voorrang verkregen.

De regeling van art. 3:292 BW biedt echter geen oplossing voor een vergelijkbare
patstelling in een faillissementssituatie. Op grond van artikel 26 Fw kunnen
vorderingen die betrekking hebben op betaling uit de boedel van een vóór de
faillietverklaring ontstane verbintenis uitsluitend worden ingesteld door aanmel-
ding ter verificatie bij de curator. Hoewel art. 3:292 BWaan de retentor voorrang
toekent, heeft art. 26 Fw tot gevolg dat de retentor in een faillissementssituatie
geen procedure kan starten teneinde een executoriale titel te verkrijgen. In
verband hiermee geeft art. 60 lid 2 Fw (onder meer) de curator de bevoegdheid
de teruggehouden zaak op te eisen en te verkopen met in achtneming van de aan
de retentor toegekende voorrang op de opbrengst daarvan.26 Indien evenwel de
curator om hemmoverende redenen afziet van zijn opeisingsrecht, kan nog steeds
een “patstelling” met betrekking tot de teruggehouden zaak ontstaan doordat de
retentor ingevolge art. 26 Fw in faillissement niet tot executie kan overgaan. Om
deze reden is de termijnstellingsregeling van art. 60 lid 3 Fw ingevoerd op grond
waarvan de retentor alsnog de mogelijkheid wordt geboden het recht van parate
executie te verkrijgen.

4.2 Vormvereisten

De curator kan op grond van art. 60 lid 2 Fw de zaak opeisen bij de retentor.
Daarvoor heeft de curator de machtiging van de rechter-commissaris nodig
(art. 68 lid 2 Fw).27

25. Kamerstukken II 1970/71, 3770, 5, p. 300.
26. Kamerstukken II 1980/81, 16593, 3, p. 150.
27. Dit geldt overigens ook voor het lossingsrecht van de curator op grond van art. 60 lid 2 Fw.
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Voor een geldige opeising is een daartoe strekkende verklaring van de curator
vereist, die de retentor moet hebben bereikt (zie ook art. 3:37 lid 3 BW). Nu
art. 60 lid 2 Fw geen vormvereisten bevat ten aanzien van de opeising door de
curator, mag de hierop betrekking hebbende verklaring vormvrij plaatsvinden
(vgl. art. 3:37 lid 1 BW). Hoewel dus een mondelinge opeising mogelijk en
toelaatbaar is, ligt het (mede om bewijsproblemen te voorkomen) voor de hand
dat de curator dit schriftelijk of per e-mail doet.

De verklaring zal ondubbelzinnig moeten zijn en dus duidelijk moeten maken
dat de curator inderdaad heeft beoogd de door de retentor teruggehouden zaak
op te eisen en deze te verkopen.28 De enkele verwijzing van de curator naar het
bestaan van zijn bevoegdheid ex art. 60 lid 2 Fw kan niet worden beschouwd
als een concreet beroep op art. 60 lid 2 Fw.29

Indien de curator de teruggehouden zaak, alvorens deze te hebben opgeëist, al
heeft verkocht aan een derde in het kader van een activatransactie, verdient het
aanbeveling dat de curator gelijktijdig met het beroep op het opeisingsrecht de
retentor informeert over de verkoop van de teruggehouden zaak zodat de
retentor zijn positie kan inschatten. Hiertoe dient de curator de retentor mee te
delen welke opbrengst met de verkoop van de teruggehouden zaak is behaald
en uit te leggen dat de (voormalige) retentor een recht van voorrang op de
opbrengst heeft, maar een uitkering pas bij de (tussentijdse) verdeling van de
boedel zal ontvangen (er vanuit gaande dat de boedel voldoende actief bevat om
überhaupt enige uitkering aan de (voormalige) retentor te doen).30

4.3 Rechtsgevolgen

Na de opeising op grond van art. 60 lid 2 Fw kan de curator de zaak vrij van
retentierecht verkopen met toepassing van art. 101 of art. 176 Fw. Vervolgens
rest de retentor niets anders dan zijn vordering ter verificatie bij de curator in te
dienen (art. 26 juncto art. 110 Fw). Hoewel de retentor zijn voorrang op de

28. Vgl. ook Rb Amsterdam 12 mei 2012, RI 2012/77; JOR 2013/119 (Zetteler q.q./ING Bank)
voor een onvoldoende duidelijke verklaring van de curator die niet kon gelden als geldige
termijnstelling ex art. 58 lid 1 Fw aan de bank/pandhouder en dus haar doel miste.

29. Rb Rotterdam 14 mei 2014, ECLI:NL:RBROT:2014:4647, RI 2014/79 (X/Unicum Schiedam).
30. Rb Rotterdam 14 mei 2014, ECLI:NL:RBROT:2014:4647, RI 2014/79 (X/Unicum Schie-

dam), r.o. 4.6.2. Overigens merken wij op dat art. 60 lid 2 Fw de bevoegdheid aan de curator
verleent de teruggehouden zaak op te eisen en te verkopen. In deze uitspraak was sprake van
een andere volgorde: eerst verkoop dan pas opeising. Omdat de tekst van de wet geen
dwingende volgorde lijkt voor te schrijven door te spreken over opeising ‘en’ verkoop, zijn
wij van mening dat een andere volgorde (namelijk eerst verkoop en dan opeising) niet in
strijd is met art. 60 lid 2 Fw.
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opbrengst van de zaak behoudt (art. 3:292 BW), zal de retentor de omslag van
de algemene faillissementskosten moeten dulden (art. 182 lid 1 Fw).

4.4 Misbruik

Is het denkbaar dat een retentor met succes kan stellen dat een curator misbruik
maakt van zijn bevoegdheid om de zaak met een beroep op art. 60 lid 2 Fw op
te eisen? Gedacht zou kunnen worden aan het geval waarin aannemelijk is dat
de opbrengst van de teruggehouden zaak onvoldoende zal zijn om ooit enige
uitkering te kunnen doen aan de retentor omdat sprake is van een negatieve
boedel en derhalve de opeising slechts dient om de faillissementskosten
(boedelschulden) te dekken.

Op grond van art. 3:13 lid 1 BW kan degene aan wie een bevoegdheid toekomt,
haar niet inroepen voor zover hij haar misbruikt. Art. 3:13 lid 2 BW bepaalt dat
een bevoegdheid onder meer kan worden misbruikt door haar uit te oefenen met
geen ander doel dan een ander te schaden of met een ander doel dan waarvoor
zij is verleend of in geval men, in aanmerking nemende de onevenredigheid
tussen het belang bij de uitoefening en het belang dat daardoor wordt geschaad,
naar redelijkheid niet tot die uitoefening had kunnen komen.

Wij hebben geen rechtspraak kunnen vinden waarin door de retentor (met
succes) is aangevoerd dat de curator misbruik maakt van zijn bevoegdheid om
de teruggehouden zaak op grond van art. 60 lid 2 BW op te eisen.

Er bestaat echter wel rechtspraak met betrekking tot een andere termijnstel-
lingsregeling, namelijk die van art. 58 lid 1 Fw, waarin het leerstuk van
misbruik aan de orde komt.31 Blijkens de wetgeschiedenis is het doel van de
termijnstellingsregeling van art. 58 Fw om de curator voldoende armslag te
geven om een treuzelende pand- of hypotheekhouder in beweging te (kunnen)
krijgen.32 Hierdoor wordt voorkomen dat een separatist onnodig lang wacht
met het uitoefenen van zijn recht van parate executie en dus dat daardoor de
algemene afwikkeling van de boedel onnodig wordt vertraagd. Het onnodig
lang stilzitten van de separatist kan immers tot gevolg hebben dat de tot de
boedel behorende vermogensbestanddelen in waarde verminderen,33 waarvan
de boedel nadeel zou kunnen ondervinden.

31. Zie tevens de bijdrage van M.J.M. Franken in deze bundel over art. 58 lid 1 Fw.
32. Kamerstukken II 1980/81, 16593, 3, p. 149.
33. Vgl. bijvoorbeeld een pandrecht op vorderingen, waarbij het een feit van algemene

bekendheid is dat de kans op volledige betaling van de vorderingen afneemt naarmate de
vorderingen ouder worden.
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Hier kan een vergelijking worden getrokken met art. 60 lid 2 Fw. Het
opeisingsrecht is bedoeld om de onder het oude recht nog mogelijke patstelling
te doorbreken (zie daarover paragraaf 4.1) en dus om een onnodige vertraging
in de afwikkeling van de boedel te voorkomen. Zowel het opeisingsrecht van
art. 60 lid 2 Fw als de termijnstellingsbevoegdheid van art. 58 lid 1 Fw zijn dus
bedoeld om de curator in staat te stellen het faillissement voortvarend af te
wikkelen ten behoeve van de gezamenlijke crediteuren.34

Hoewel de in de rechtspraak op art. 58 lid 1 Fw ontwikkelde gezichtspunten en
criteria in onze visie bruikbaar lijken in relatie tot het opeisingsrecht van art. 60
lid 2 Fw, kan naar onze mening niet gesteld worden dat deze over de hele linie
– en derhalve ook op de termijnstellingsregeling van art. 60 lid 3 Fw
– toepasbaar zijn (zie met name ook hierna in hoofdstuk 5). Desalniettemin
kunnen aan deze rechtspraak voor wat betreft een eventueel misbruik van
bevoegdheid door de curator wel enige aanknopingspunten worden ontleend.

4.5 Recente rechtspraak over misbruik van art. 58 Fw

In 2015 kreeg de Hoge Raad twee keer de gelegenheid te oordelen over een
mogelijk misbruik door de curator van zijn bevoegdheid ex art. 58 lid 1 Fw.35

Op 6 februari 2015 bevestigde de Hoge Raad een arrest van het hof ’s-
Hertogenbosch van 9 juli 2013 waarin het hof oordeelde dat de curator onder de
in dat geval spelende omstandigheden in redelijkheid niet tot de uitoefening van
zijn bevoegdheid tot opeising op grond van art. 58 Fw had kunnen komen.36

Van misbruik van deze bevoegdheid kan volgens de Hoge Raad onder meer
sprake zijn indien de curator, in aanmerking nemende de onevenredigheid
tussen zijn belang bij de uitoefening van een bevoegdheid uit hoofde van art. 58
lid 1 Fw en het belang dat daardoor wordt geschaad, naar redelijkheid niet tot
die uitoefening heeft kunnen komen, een en ander als bedoeld in art. 3:13 lid 2,
laatste zinsnede, BW.37

34. Hierbij merken wij op dat het "stilzitten" van een retentor ook wordt veroorzaakt doordat hij
– anders dan een pand- of hypotheekhouder – geen recht van parate executie heeft en als
gevolg van art. 26 Fw evenmin een executoriale titel kan verkrijgen.

35. HR 16 januari 2015, ECLI:NL:HR:2015:87 (T./Van der Molen q.q.) en HR 6 februari 2015,
ECLI:NL:HR:2015:228, NJ 2015/294 (mr. Welage q.q./Rabobank).

36. HR 6 februari 2015, ECLI:NL:HR:2015:228, NJ 2015/294 (mr. Welage q.q./Rabobank).
37. HR 6 februari 2015, ECLI:NL:HR:2015:288, NJ 2015/294 (mr. Welage q.q./Rabobank) r.o.

4.6.2. Daarmee heeft de Hoge Raad dus tevens (zij het impliciet) uitgemaakt dat uit de aard
van de bevoegdheid van art. 58 Fw niet voortvloeit dat deze niet kan worden misbruikt; de
uitzondering van art. 3:13 lid 3 BW is dus niet van toepassing ten aanzien van de
bevoegdheid van de curator ex art. 58 Fw.
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Uit de feiten die in deze zaak relevant waren, lijkt echter te volgen dat het hier
vermoedelijk mis ging vanwege het gebrek aan eenduidige afspraken en de
handelwijzen van de curator en de bank. Mede om deze reden biedt dit arrest
(behoudens de principiële uitspraak dat de bevoegdheid van art. 58 lid 1 Fw
inderdaad kan worden misbruikt in de zin van art. 3:13 lid 2 BW) geen verdere
aanknopingspunten voor (analoge) toepassing daarvan op de opeising door de
curator ex art. 60 lid 2 Fw.

Voor het antwoord op de vraag of er gevallen denkbaar zijn waarin sprake is
van misbruik van recht indien de curator gebruik maakt van zijn opeisingsrecht
van art. 60 lid 2 BW, biedt het arrest van de Hoge Raad van 16 januari 2015
meer aanknopingspunten.38 In dit arrest wijst de Hoge Raad eveneens een
beroep op art. 3:13 BW toe en ging het – verkort weergegeven – om het
navolgende.

Een natuurlijk persoon was in april 2013 in staat van faillissement verklaard.
Tot de failliete boedel behoort onder meer zijn woning. De aankoop van de
woning was gefinancierd met een lening van SNS Bank, die als zekerheid een
hypotheekrecht op de woning had verkregen. SNS Bank berichtte de curator dat
zij geen aanleiding zag om tot executie over te gaan aangezien de rente-
verplichtingen werden nagekomen, er geen betalingsachterstanden waren en er
sprake was van forse onderwaarde. De curator stelde SNS Bank desondanks
een termijn van zes maanden ex art. 58 Fw om tot executie van de woning over
te gaan. Vervolgens startte SNS Bank het veilingtraject, maar staakte de veiling
nog voor het verstrijken van de termijn. De failliet verzocht de rechter-
commissaris de curator te verbieden om de woning na afloop van de aan
SNS Bank gestelde termijn op te eisen en met toepassing van art. 101 of
art. 176 Fw te verkopen omdat hij hierdoor ernstig zou worden benadeeld, gelet
op de executiekosten, de te verwachten restschuld en het feit dat hij en zijn
gezin daardoor op straat zouden komen te staan. De rechter-commissaris wees
het verzoek toe, maar naar aanleiding van het daartegen door de curator
ingestelde hoger beroep vernietigde de rechtbank Noord-Nederland de beschik-
king van de rechter-commissaris. De rechtbank oordeelde dat het de curator was
toegestaan om de woning na afloop van de gestelde termijn op te eisen en op de
voet van art. 176 Fw te verkopen. Hiertoe overwoog de rechtbank (onder meer)
het navolgende:

‘Indien SNS Bank niet binnen de daarvoor gestelde termijn tot verkoop
overgaat, is de curator bevoegd de woning op te eisen en met toepassing
van de art. 101 of 176 Fw te verkopen (art. 58 lid 1 Fw). De uitoefening van

38. HR 16 januari 2015, ECLI:NL:HR:2015:87, NJ 2015/58 (T./Van der Molen q.q.).
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deze bevoegdheid dient het belang van de boedel dan wel de gezamenlijke
schuldeisers te dienen. Het belang van de boedel wordt onder meer gediend
“indien en voor zover de vervreemding noodzakelijk is ter bestrijding der
kosten van het faillissement” (art. 101 lid 1 Fw). De curator heeft gesteld
dat de verkoop van de woning noodzakelijk is ter bestrijding van de kosten
van het faillissement, omdat de boedel thans negatief is en de verkoop van
de woning door de curator zal leiden tot dekking van de faillissements-
kosten. De stelling dat de boedel thans negatief is, is voldoende onder-
bouwd. Indien de curator op de voet van art. 58 Fw zelf tot verkoop
overgaat, wordt SNS Bank in de omslag van de algemene faillissements-
kosten betrokken in die zin dat die kosten eerst uit de verkoopopbrengst
worden voldaan, alvorens SNS Bank haar vordering hieruit voldaan krijgt.
Gelet op de negatieve boedel is de verkoop noodzakelijk ter bestrijding van
de faillissementskosten en aldus in overeenstemming met art. 101 Fw.
Daarom is de curator op grond van de art. 58 lid 1 en 101 lid 1 Fw
bevoegd tot verkoop over te gaan en heeft hij ook een redelijk te respecteren
belang bij de uitoefening van deze bevoegdheid. Daaraan doet niet af dat
[verzoeker] en zijn echtgenote met een restschuld blijven zitten, de woning
verlaten zal moeten worden, dat geen achterstand in de betaling van de
hypotheeklasten bestaat en dat nieuwe woonkosten gemaakt zullen moeten
worden. Het systeem van de Faillissementswet brengt mee dat de betaling
van de algemene faillissementskosten voorgaat.’ (onderstreping auteurs)

De Hoge Raad overweegt anders en oordeelt zonder uitgebreide motivering dat
onbegrijpelijk is:

‘het oordeel van de rechtbank dat uitoefening door de curator van zijn in
art. 58 Fw gegeven bevoegdheden zal leiden tot dekking van de faillisse-
mentskosten en dat de curator derhalve een in redelijkheid te respecteren
belang heeft bij de uitoefening van die bevoegdheden.’39

Naar onze mening dient bij de uitleg van dit arrest rekening gehouden te
worden met de feiten die in deze zaak speelden. In deze zaak stond het tussen
partijen vast dat SNS Bank de termijn niet ongebruikt zou laten verstrijken. Om
deze reden zou een termijnstelling (en vervolgens de verkoop van de woning
door de curator, waarbij SNS Bank wel haar voorrang op de opbrengst zou
behouden maar zij wel zou moeten meedelen in de algemene faillissements-
kosten) uiteindelijk niet tot leiden tot enige bijdrage aan de faillissementskosten
omdat het onwaarschijnlijk was dat de SNS Bank het zover zou laten komen.

39. HR 16 januari 2015, ECLI:NL:HR:2015:87, NJ 2015/58 (T./ Van der Molen q.q.), r.o. 3.8.1.
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Aldus kon ervan worden uitgegaan dat, indien de curator de termijnstelling zou
mogen handhaven en SNS Bank dus genoodzaakt was de woning te executeren,
het gevolg zou zijn dat enerzijds SNS Bank een substantiële ongedekte
restantvordering zou hebben (terwijl voorheen de renteverplichtingen werden
nagekomen en er geen achterstanden waren) en anderzijds de failliet met zijn
gezin op straat kwam te staan met een restschuld, zonder dat dit zou hebben
geleid tot enige bijdrage aan de faillissementskosten. Rekening houdend met al
deze omstandigheden, heeft naar onze mening de Hoge Raad terecht geoor-
deeld dat in dit geval sprake was van misbruik van bevoegdheid door de
curator.40

Omdat dit arrest nogal ‘gekleurd’ wordt door de feiten en omstandigheden van
het geval, kan hieruit niet zonder meer de conclusie worden getrokken dat de
curator misbruik van zijn bevoegdheid maakt indien het boedelbelang, dat wil
zeggen de dekking van de faillissementskosten, hem ertoe aanzet gebruik te
maken van zijn bevoegdheid om de separatist een termijn te stellen op grond
van art. 58 lid 1 Fw.

In dit kader is ook een vonnis van de rechtbank Maastricht van 23 mei 2012 van
belang.41 In deze uitspraak heeft de rechtbank geoordeeld dat de uitoefening
van de aan de curator toegekende bevoegdheid tot termijnstelling van art. 58
Fw in het belang van de boedel ofwel de gezamenlijke schuldeisers dient te zijn
of kan zijn. De rechtbank overweegt dat daarvan niet alleen sprake is indien de
uitoefening van die bevoegdheid per saldo tot uitkering aan andere schuldeisers
dan de op de opbrengst van de verkoop bevoorrechte hypotheekhouder kan
leiden, maar ook als die uitoefening noodzakelijk is ter bestrijding van de
kosten van het faillissement (vgl. 101 Fw).42 Omdat deze kosten echter al

40. Wij merken op dat in dit arrest de failliet een natuurlijk persoon was. Indien de gefailleerde
een rechtspersoon is, kan een faillissement niet worden afgewikkeld voordat alle tot de
boedel behorende vermogensbestanddelen te gelde zijn gemaakt aangezien pas met het
beëindigen van het faillissement (dat wil zeggen de beëindiging van de vereffening) de
rechtspersoon ophoudt te bestaan (zie ook art. 2:19 lid 6 BW). Dit doet de vraag rijzen of de
Hoge Raad anders zou hebben geoordeeld indien de gefailleerde een rechtspersoon zou zijn
geweest. Wij menen dat dit zeker niet ondenkbaar is omdat dan het faillissement niet zou
kunnen worden afgewikkeld zolang de woning niet zou zijn verkocht. Het belang om een
faillissement te kunnen afwikkelen is in onze visie ook een belang dat aan uitoefening door
de curator van zijn bevoegdheid ex art. 58 lid 1 Fw ten grondslag kan worden gelegd.

41. Rb Maastricht 23 mei 2012, ECLI:NL:RBMAA:2012:BW7549, RI 2012/89, JOR 2012/304
(Direktbank/Smeets q.q.).

42. Rb Maastricht 23 mei 2012, ECLI:NL:RBMAA:2012:BW7549, RI 2012/89, JOR 2012/304,
(Direktbank/Smeets q.q.), r.o. 4.2.
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waren gedekt, had de curator in dit geval geen in redelijkheid te respecteren
belang bij opeising van de woning om deze te kunnen verkopen.43

4.6 Misbruik door de curator van zijn opeisingsrecht ex art. 60 lid 2 Fw

Het hiervoor gestelde geldt in onze visie mutatis mutandis voor de uitoefening
door de curator van zijn opeisingsrecht ex art. 60 lid 2 Fw. Slechts onder
bijzondere omstandigheden maakt een curator dus misbruik van zijn bevoegd-
heid door een teruggehouden zaak met een beroep op art. 60 lid 2 Fw op te
eisen. Ook indien de curator uitsluitend een beroep doet op het opeisingsrecht
om zo (gedeeltelijke) dekking van de faillissementskosten te kunnen verkrijgen,
zal slechts in uitzonderlijke gevallen sprake zijn van misbruik van bevoegd-
heid.44

5. Termijnstelling door de retentor (art. 60 lid 3 Fw)

5.1 Strekking en systematiek

Artikel 60 lid 3 Fw biedt de retentor de mogelijkheid om in geval van
faillissement van de schuldenaar zich als ‘separatist’ te verhalen op de
opbrengst van de door hem teruggehouden zaak. Zoals eerder in deze bijdrage
al aangegeven, is dit een belangrijk verschil ten opzichte van de positie van de
retentor buiten faillissement, waar de retentor eerst een executoriale titel tegen
de schuldenaar moet verkrijgen alvorens verhaal op de zaak (via executoriaal
beslag) mogelijk wordt. Daarnaast is een belangrijk voordeel ten opzichte van
de situatie buiten faillissement dat de retentor via een succesvol beroep op
art. 60 lid 3 Fw en een daarop volgende verkoop van de teruggehouden zaak als
‘separatist’ buiten de omslag van de algemene faillissementskosten ex art. 182 Fw
blijft. Daarmee wordt de kans op een hogere netto-verhaalsopbrengst ook groter.
De retentor zal in een dergelijk geval ook eerder de opbrengst kunnen incasseren,
waar hij anders zijn vordering slechts ter verificatie bij de curator kan indienen en
de verdere afwikkeling van het faillissement moet afwachten.45

43. Rb Maastricht 23 mei 2012, ECLI:NL:RBMAA:2012:BW7549, RI 2012/89, JOR 2012/304,
(Direktbank/Smeets q.q.), r.o. 4.8.

44. Zie anders R.J. van Galen, Knelpunten in ons insolventierecht, Ondernemingsrecht 2014/81
en C.E. Goosmann en R.A. Couperus, Misbruik van art. 58 lid 1 Fw; een redelijke termijn
aan de separatist?, TvI 2012/12.

45. Zie ook Rb ’s-Gravenhage 9 maart 2007, ECLI:NL:RBSGR:2007:BA0999, JOR 2007/163
(X/Rosenberg Polak q.q.), m.nt. A.S.
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Het is de uitdrukkelijke bedoeling van de wetgever geweest om met onder meer
de termijnstellingsregeling een patstelling te voorkomen of te doorbreken voor het
geval dat er feitelijk niets met de zaak gebeurt (zie hiervoor ook paragraaf 4.1).46

Art. 60 lid 3 Fw biedt derhalve de retentor primair de mogelijkheid om
duidelijkheid te verkrijgen over de bedoelingen van de curator ten aanzien
van de teruggehouden zaak. Het systeem van art. 60 lid 3 Fw gaat er daarbij wel
vanuit dat de retentor de curator eerst in de gelegenheid dient te stellen de zaak
met een beroep op art. 60 lid 2 Fw op te eisen én hem daarvoor een redelijke
termijn te geven.47 In die zin is dus niet sprake van een separatistenpositie
zonder meer als bedoeld in art. 57 lid 1 Fw ten aanzien van de pand- en
hypotheekhouder. De curator kan een zelfstandig verhaal door de retentor
voorkomen, indien hij meent dat dit in het belang van de boedel is.48 Pas nadat
de curator de door de retentor gestelde redelijke termijn (al dan niet na
verlenging daarvan door de rechter-commissaris, zie art. 60 lid 3, slotzin Fw)
ongebruikt laat verstrijken, verkrijgt de retentor de positie van separatist en
wordt verhaal op de zaak zonder verdere bemoeienis van de curator en dus ook
zonder omslag van de algemene faillissementskosten mogelijk.

Afhankelijk van de aard van de teruggehouden zaak – roerende zaken of
registergoederen – dient de retentor de regels voor executie door respectievelijk
de pandhouder (roerende zaken) of de hypotheekhouder (registergoederen) te
volgen.

5.2 Vormvereisten

Het hiervoor onder paragraaf 4.2 gestelde ten aanzien van de opeising door de
curator geldt mutatis mutandis ook voor een termijnstelling door de retentor.
Art. 60 lid 3 Fw bevat immers evenmin enig vormvereiste ten aanzien van deze
termijnstelling.

Ten aanzien van registergoederen vereist art. 60 lid 4 Fw echter wel een nadere
handeling van de retentor om diens recht van parate executie (definitief) veilig
te stellen. De retentor dient, op straffe van verval van het recht van parate
executie, binnen veertien dagen na het verstrijken van de door hem aan de
curator gestelde termijn, aan de curator bij exploot aan te zeggen dat hij tot

46. Kamerstukken II 1980/81, 16593, 3, p. 149-150.
47. Kamerstukken II 1980/81, 16593, 3, p. 150.
48. Ook lossing door de curator als bedoeld in art. 60 lid 2 Fw is mogelijk, waarbij de vordering

waarvoor het retentierecht kan worden uitgeoefend volledig wordt voldaan. Deze moge-
lijkheid laten we in dit hoofdstuk verder buiten beschouwing.
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executie overgaat en dit exploot ook in de openbare registers te doen
inschrijven. Ratio van deze regeling is dat het recht van parate executie door
inschrijving in de openbare registers ook voor derden kenbaar wordt. Zonder
inschrijving kan het recht van parate executie van de retentor niet aan een derde
worden tegenworpen die nadien met de curator heeft gehandeld, nu deze derde
in dat geval bescherming kan ontlenen aan het bepaalde in art. 3:24 lid 1 BW.49

5.3 Termijnverlenging

De rechter-commissaris is bevoegd op verzoek van de curator de termijn een of
meer malen te verlengen. Hoewel de gelijkenis met het de termijnstelling ex
art. 58 lid 1 Fw naar onze mening niet over de hele linie geldt (zie ook hierna),
menen wij wel dat een verlengingsverzoek van de curator vóór het verstrijken
van de (initiële) door de retentor gestelde termijn bij de rechter-commissaris
moet zijn ingediend, wil dit het ‘activeren’ van de separatistenpositie van de
retentor voorkomen.50 De beslissing van de rechter-commissaris op een verlen-
gingsverzoek van de curator ex art. 60 lid 3 Fw is een beschikking in de zin van
art. 67 Fw. Art. 67 lid 1 Fw bepaalt uitdrukkelijk dat deze beschikking niet
vatbaar is voor hoger beroep.

5.4 Rechtsgevolgen

Indien sprake is van een rechtsgeldige termijnstelling door de retentor, rijst de
vraag wat de curator nu precies binnen de hem gestelde termijn moet doen. Art.
60 lid 3 Fw bepaalt in dit verband (i) dat de retentor de curator een termijn dient
te stellen ‘om tot toepassing van het vorige lid over te gaan’ en (ii) dat als de
curator de zaak niet binnen de gestelde termijn heeft ‘verkocht’, de retentor de
zaak zelf kan verkopen. Uit art. 60 lid 2 Fw lijkt dan ook te volgen dat het moet
gaan om opeisen én verkopen.

De term ‘verkocht’ komt ook voor in art. 58 lid 1 Fw ten aanzien van de pand-
en hypotheekhouder. Over de precieze betekenis van dit woord in dat artikel
bestaat in de literatuur geen eenstemmigheid.51 De meest met de tekst van de
wet en bedoeling van de termijnstelling van art. 58 lid 1 Fw in overeenstem-
ming zijnde uitleg is naar onze mening dat het tot stand komen van de verkoop

49. Kamerstukken II 1980/81, 16593, 3, p. 150.
50. Zie ten aanzien van een verlengingsverzoek van de separatist als bedoeld in art. 58 lid 1 Fw:

Rb Rotterdam 27 maart 1968, ECLI:NL:RBROT:1968:AB6107, NJ 1969/204 (X/Schreine-
macher q.q.).

51. Zie M.A. Heilbron, De positie van de retentor in faillissement, FIP 2013, afl. 5, p. 156 en de
door haar in noot 16 genoemde literatuur.
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binnen de gestelde termijn voldoende is, maar dat de levering van het verpande
of verhypothekeerde goed en de inning en verdeling van de opbrengst ook na
het verstrijken van de gestelde termijn kan plaatsvinden.52

Voor de termijn van art. 60 lid 3 Fw geldt in onze visie hetzelfde. Deze
interpretatie is ook in lijn met de tekst van art. 60 lid 2 en 3 Fw. De enkele
opeising door de curator (hetgeen beperkt kan zijn tot een korte schriftelijke
mededeling niet gevolgd door daadwerkelijke verkoopinspanningen of een
verkoop van de teruggehouden zaak) is niet voldoende.53 Ook de daadwerke-
lijke verkoop moet binnen de gestelde termijn tot stand zijn gebracht, waarbij
wij wel de uitdrukkelijke kanttekening maken dat de duur van de termijn dit
alles ook mogelijk moet maken.54 Dit raakt de vraag wat een ‘redelijke’ termijn
is (zie hierna).

5.5 Aan opeising verbonden kosten

Opeising (gevolgd door verkoop) van de teruggehouden zaak zal in het belang
van de boedel moeten zijn wil een curator daartoe overgaan. Aan opeising
kunnen voor de boedel kosten zijn verbonden. Bij roerende zaken kan
bijvoorbeeld aan transport- en opslagkosten worden gedacht, terwijl bij register-
goederen (meer in het bijzonder onroerende zaken) instandhoudings-, bewa-
kings- en verzekeringskosten een rol kunnen spelen. In de praktijk zullen de
geschatte waarde van de teruggehouden zaak, de hoogte van de vordering van
de retentor en eventuele rechten van een pand- of hypotheekhouder – in
onderling verband bezien – voor de curator relevante aspecten zijn om de
zaak al dan niet op te eisen.55

52. In gelijke zin ook T.T. van Zanten en F.J.L. Kaptein, Rechtsuitoefening in de zin van art. 58
lid 1 Fw: wat moet de separatist allemaal binnen de termijn doen?, TvI 2013/10, p. 49-55.

53. Anders M.A. Heilbron, De positie van de retentor in faillissement, FIP 2013, afl. 5, p. 156,
noot 16, die verdedigbaar acht dat het voor de retentor voldoende is dat hij weet of de
curator al dan niet zal opeisen.

54. De verdere afwikkeling (levering en betaling) mag dan ook na het verstrijken van de
gestelde termijn plaatsvinden.

55. Indien opeising materieel in het belang van de pand- of hypotheekhouder is en deze er om
hem moverende reden de voorkeur aan geeft niet zelf als separatist tot executie over te gaan,
is het niet meer dan redelijk dat deze ook bijdraagt aan de aan opeising voor de boedel
verbonden kosten, dan wel deze volledig voor zijn rekening neemt.
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5.6 Wat is een redelijke termijn?

In het voorgaande is ten aanzien van een aantal punten al aangegeven dat de
termijnstellingsregeling van art. 60 Fw lijkt op die van 58 lid 1 Fw. Beide
artikelen spreken van een ‘redelijke’ termijn.56

Wij zijn voorstander van een genuanceerde toepassing van de recent in de
rechtspraak van de Hoge Raad ontwikkelde leer ten aanzien van de vraag wat
als een redelijke termijn geldt in de zin van art. 58 lid 1 Fw op een ex art. 60
lid 3 Fw door de retentor gestelde termijn. Wij lichten dit standpunt als volgt
toe.

Op 20 december 2013 heeft de Hoge Raad in de zaak Glencore/Curatoren Zalco
een belangrijk arrest ten aanzien van de termijnstelling ex art. 58 lid 1 Fw
gewezen en – meer in het bijzonder – een de specifieke omstandigheden van het
geval overstijgende rechtsoverweging gewijd aan de bevoegdheid van de
curator om ex art. 58 lid 1 Fw aan de pand- of hypotheekhouder een termijn
te stellen om tot uitoefening van hun rechten over te gaan.57

Het aan de Hoge Raad voorgelegde geval betrof een zich al geruime tijd
voortslepend geschil tussen de curatoren van een gefailleerde aluminiumpro-
ducent (Zalco) en een partij die een pandrecht had (althans pretendeerde te
hebben) op een zich in smeltovens van de failliet bevindende partij aluminium
(Glencore). Naast discussies tussen de curatoren en Glencore over natrekking
van het aluminium door de smeltovens en de precieze omvang van het
pandrecht van Glencore, twistten partijen – zeer verkort samengevat – met
name ook over de vraag hoe de in het geding zijnde partij aluminium moest
worden verkocht. Omdat men al langere tijd met elkaar op dit punt overhoop
lag en een oplossing binnen redelijke termijn niet in het verschiet lag (hetgeen
de afwikkeling van het faillissement bemoeilijkte), stelden de curatoren
Glencore een termijn ex art. 58 lid 1 Fw.

Glencore probeerde vervolgens via de rechter-commissaris de termijn te laten
verlengen, maar deze poging faalde en Glencore was niet in staat om binnen de
door de curatoren gestelde termijn haar pandrecht uit te oefenen. Dit had tot
gevolg dat Glencore zich niet meer als separatist op (de opbrengst van) het

56. Er is veel literatuur over de vraag wat als een ‘redelijke’ termijn als bedoeld in art. 58 lid 1
Fw kan gelden. Het gaat de grenzen van deze bijdrage echter te buiten om hierop uitvoerig
in te gaan. Verwezen wordt naar het commentaar van F.J.L. Kaptein in GS Faillissements-
wet, art. 58 Fw en de daarin opgenomen literatuurverwijzingen.

57. HR 20 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:2051, NJ 2014/151, m.nt. F.J.J.Verstijlen; JOR
2014/86, m.nt. A.J. Verdaas (Glencore/Curatoren Zalco).
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aluminium zou kunnen verhalen maar slechts voorrang op de opbrengst zou
verkrijgen en de omslag van de algemene faillissementskosten zou moeten
dulden. Glencore stelde om deze reden cassatieberoep in tegen de weigering
van de rechter-commissaris om de door curatoren gestelde termijn te verlengen.
Het cassatieberoep van Glencore faalt. Rechtsoverweging 4.6.2. van het arrest
bevat de kernoverweging en luidt als volgt:

‘4.6.2. Bij de beoordeling van de klacht wordt het volgende vooropgesteld.
De bevoegdheid van de curator om op de voet van art. 58 Fw de pand- en
hypotheekhouders een redelijke termijn te stellen om tot uitoefening van hun
rechten over te gaan, strekt tot een voortvarende afwikkeling van de boedel
(HR 11 april 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC4846, NJ 2008/222, rov. 3.6). In
een geval waarin de uitoefening van een pand- of hypotheekrecht binnen de
door de curator gestelde termijn (in redelijkheid) niet mogelijk blijkt, of
waarin een pand- of hypotheekhouder van het niet tijdig uitoefenen van zijn
recht anderszins geen verwijt kan worden gemaakt, is de curator bevoegd
de termijn voor het uitoefenen van het pand- of hypotheekrecht te verlengen,
maar is hij daartoe niet verplicht. Ook in dergelijke gevallen dient hij
immers het belang van de pand- of hypotheekhouder bij verlenging van die
termijn af te wegen tegen het belang van een voortvarende afwikkeling van
de boedel, en kan hij op grond van die belangenafweging het verzoek
afwijzen. De klacht stuit daarop af.’

Hoewel de casus van Glencore wellicht als enigszins “exotisch” kan worden
bestempeld, heeft de Hoge Raad uitdrukkelijk geoordeeld dat een door de
curator ex art. 58 lid 1 Fw gestelde termijn ook redelijk kan zijn, indien de
pand- of hypotheekhouder niet in staat is binnen de gestelde termijn zijn rechten
uit te oefenen. Het komt – geparafraseerd weergegeven – aan op een belangen-
afweging, waarbij onder omstandigheden het belang van een voortvarende
afwikkeling van de boedel kan prevaleren boven het belang van de pand- of
hypotheekhouder bij een verlenging van de termijn.

Het arrest lijkt moeilijk (althans niet zonder meer) verenigbaar met een arrest
van de Hoge Raad uit 1994,58 waaruit kon worden afgeleid dat een termijn
waarbinnen het voor de separatist mogelijk is om zijn rechten uit te oefenen in
ieder geval een redelijke termijn is.59

58. HR 3 juni 1994, ECLI:NL:HR:1994:ZC1386, NJ 1995/340, m.nt. Snijders onder NJ 1995/
342 (Antillen/Komdeur q.q. I).

59. Zie ook F.J.L. Kaptein, GS Faillissementswet, art. 58 Fw, aant. 2.2.2 met verdere
verwijzingen. Het door de Hoge Raad beoordeelde geval zag op het Antilliaanse equivalent
van art. 58 Fw, maar het oordeel van de Hoge Raad wordt geacht ook van toepassing te zijn
op art. 58 Fw.
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In zijn annotatie van het arrest in de JOR60 stelt Verdaas dat voor de
beoordeling van een verlengingsverzoek van de pand- of hypotheekhouder
‘eenzelfde maatstaf moet worden aangelegd als voor de beoordeling van de
redelijkheid van de termijn voorafgaand aan het stellen daarvan’ en dat steeds
‘een belangenafweging moet plaatsvinden, waarbij het belang van de pand- of
hypotheekhouder tegen het boedelbelang moet worden afgewogen. Uitgangs-
punt was en blijft daarbij dat de termijn lang genoeg moet zijn om de pand- of
hypotheekhouder in staat te stellen om zijn rechten binnen de gestelde termijn
uit te oefenen.’

5.7 Relevantie voor termijnstelling door de retentor ex art. 60 lid 3 Fw

Wat leert dit alles ons nu voor wat betreft de termijnstelling door de retentor ex
art. 60 lid 3 Fw? Waar de termijnstelling ex art. 58 lid 1 Fw een algemeen
boedelbelang dient, namelijk het belang van een voortvarende afwikkeling van
de boedel (zoals door de Hoge Raad expliciet genoemd in het arrest Glencore/
Curatoren Zalco), dient de termijnstelling van art. 60 lid 3 Fw primair het
belang van één crediteur, namelijk de retentor. Dit belang is het verkrijgen van
duidelijkheid over de intenties van de curator ten aanzien van de teruggehouden
zaak en het voorkomen of doorbreken van de door de wetgever gesignaleerde
patstelling.

Het feit dat het gaat om het belang van één crediteur, brengt ons tot de stelling
dat alleen een genuanceerde toepassing van de leer van de Hoge Raad uit het
arrest Glencore/Curatoren Zalco op de termijnstelling door een retentor ex
art. 60 lid 3 Fw aan de orde kan zijn. Anders gezegd: bij de toets of de gestelde
termijn redelijk is en de in dat verband toe te passen belangenafweging, dient
het boedelbelang te prevaleren. De gestelde termijn moet dus altijd voldoende
zijn om de curator in staat te stellen 1) een verantwoorde beslissing te nemen
omtrent de vraag of hij de teruggehouden zaak al dan niet moet opeisen en
vervolgens 2) nadat dit besluit tot opeising is genomen, de verkoop te
effectueren binnen de gestelde termijn. Daarbij spelen alle omstandigheden
van het geval een rol. Indien de gestelde termijn niet aan deze eisen voldoet, is
geen sprake van een redelijke termijn en in onze visie dus ook niet van een
geldige termijnstelling in de zin van art. 60 lid 3 Fw.

Er is vrijwel geen lagere rechtspraak waarin de vraag naar de redelijkheid van
een termijn ex art. 60 lid 3 Fw aan de orde komt en deze vraag is voor zover ons
bekend tot op heden ook nog niet aan de Hoge Raad voorgelegd.

60. Annnotatie van Verdaas onder HR 20 december 2014, ECLI:NL:HR:2013:2051, JOR 2014/
86 (Glencore/Curatoren Zalco), punt 10.
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In een vonnis uit 2009 heeft de rechtbank ’s-Hertogenbosch bruikbare criteria
geformuleerd waarmee de praktijk uit de voeten zou moeten kunnen.61 Het
door de rechtbank beoordeelde geval betrof een retentierecht op een onroerende
zaak waarop ook een hypotheekrecht rustte. De hypotheekhouder moest de
retentor voor zich dulden en de retentor stelde de curatoren een termijn ex
art. 60 lid 3 Fw (van twee weken), waarna de curatoren de rechter-commissaris
verzochten de termijn te verlengen. De reden voor het verlengingsverzoek was
dat de curatoren de onroerende zaak met andere zaken tezamen wilden
verkopen en daarover ook overleg met de hypotheekhouder voerden (welke
zij overigens ook een termijn ex art. 58 lid 1 Fw hadden gesteld).

De rechtbank wijst het verlengingsverzoek van curatoren toe en oordeelt in de
eerste plaats dat de bij de beoordeling van het verlengingsverzoek te hanteren
maatstaf een andere is dan die is ontwikkeld in de ten aanzien van art. 58 Fw
gewezen jurisprudentie.62 De rechtbank stelt in dit verband dat de bedoeling
van art. 58 Fw afwijkt van de bedoeling van art. 60 Fw. Artikel 58 Fw geeft
volgens de rechtbank de curator de mogelijkheid om pand- en hypotheek-
houders tot actie te dwingen en is bedoeld om spoedig duidelijkheid te krijgen
over de omvang van de boedel en nodeloze vertraging bij de afwikkeling van
het faillissement te voorkomen. De aan de retentor in artikel 60 Fw toegekende
bevoegdheid is gegeven met het oog op de situatie dat de curatoren – bijvoor-
beeld in verband met de kosten van executie in relatie tot de te verwachten
verkoopopbrengst – niet tot opeising wensen over te gaan of op dit punt geen
beslissing nemen. Hierdoor kan een patstelling ontstaan, waarbij feitelijk met
een in retentie genomen zaak niets gebeurt, aldus – nog steeds – de rechtbank.

Uitgaande van deze (terecht) genuanceerde benadering (hoe subtiel wellicht
ook!), geeft de rechtbank vervolgens de hierna integraal geciteerde algemene
regel ten aanzien van de vraag of een door de retentor aan de curator ex art. 60
lid 3 Fw gestelde termijn redelijk is:

‘Bij beoordeling van de vraag of de door [de retentor] gestelde termijn
redelijk is, moet worden gelet op alle omstandigheden van het geval. De
gestelde termijn zal redelijk zijn indien een redelijk voortvarend handelende
curator in staat moet worden geacht binnen de gestelde termijn duidelijk-
heid te verkrijgen over de vraag of de bedoelde [patstelling] zich voordoet
en naar aanleiding daarvan al dan niet tot verkoop te besluiten en die

61. Rb ’s-Hertogenbosch 23 oktober 2009, ECLI:NL:RBSHE:2009:BK2287, RI 2010/14; JOR
2010/315 (Curatoren/Wyckerveste).

62. Rb ’s-Hertogenbosch 23 oktober 2009, ECLI:NL:RBSHE:2009:BK2287, RI 2010/14; JOR
2010/315 (Curatoren/Wyckerveste), r.o. 2.2 en 2.3.
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verkoop vervolgens daadwerkelijk te realiseren. Daarbij is van belang dat
de curator niet in alle gevallen een bevoegdheid heeft om zelfstandig tot een
verkoop te komen. Een curator zal bij een verkoop niet alleen met de
belangen van de retentor rekening moeten houden, maar ook met de
belangen van andere schuldeisers en eventuele separatisten. Bij de beoor-
deling gaat het derhalve niet uitsluitend om omstandigheden die invloed
hebben op de termijn waarbinnen een verkoop redelijkerwijze mogelijk
moet worden geacht. Van belang is evenzeer na te gaan of andere
omstandigheden binnen het faillissement invloed hebben op de wijze
waarop de curatoren de verkoop ter hand hebben genomen.63’

De rechtsoverweging is helder en de rechtbank hecht terecht belang aan het feit
dat de curator ook rekening moet houden met de belangen van andere
schuldeisers, waaronder die van de separatisten. Dit is in lijn met de in de
rechtspraak van de Hoge Raad ontwikkelde visie over een behoorlijke taakuit-
oefening door de curator64 en de INSOLAD Praktijkregels voor Curatoren
2011.65

In de meeste faillissementen is tegenwoordig vrijwel het volledige boedelactief
ten gunste van financiers met zekerheidsrechten bezwaard. Waar de curator in
zijn taakuitoefening ook met hun belangen rekening dient te houden, betrekt de
rechtbank dit terecht in haar oordeel over de redelijkheid van de termijn.
Overleg met financiers over de meest geëigende wijze van verkoop van
bezwaard boedelactief kan tijdrovend zijn, zeker in complexe faillissementen
met internationale verwikkelingen. Daarmee dient dan ook bij de beoordeling
van het redelijkheidsgehalte van de door de retentor gestelde termijn rekening te
worden gehouden. Terecht stelt de rechtbank daar wel tegenover dat dan ook
van de curator mag worden verlangd dat deze ‘redelijk voortvarend’ handelt.

Een prudent handelend curator doet er dan ook – wanneer hij wordt gecon-
fronteerd met een door een retentor teruggehouden zaak (al dan niet gecom-
bineerd met een daarop rustend recht van een separatist) – verstandig aan zo
spoedig mogelijk in overleg (met beiden) te treden en niet een termijnstelling
door de retentor af te wachten. Komt het toch daartoe, dan is het verstandig een
eventueel verlengingsverzoek goed te onderbouwen onder verwijzing naar het

63. Rb ’s-Hertogenbosch 23 oktober 2009, ECLI:NL:RBSHE:2009:BK2287, RI 2010/14; JOR
2010/315 (Curatoren/Wyckerveste), r.o. 2.4.

64. HR 19 april 1996, ECLI:NL:HR:1996:ZC2047, NJ 1996/727 (Maclou) en HR 16 december
2011, ECLI:NL:HR:2011:BU4204, NJ 2012/515 (Prakke/Gips).

65. De INSOLAD Praktijkregels voor Curatoren 2011 kunnen worden gedownload vanaf de
INSOLAD website (www.insolad.nl).
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boedelbelang en dienen alle in dit verband relevante omstandigheden van het
geval te worden vermeld en toegelicht.

6. Retentor, curator en separatist

6.1 Separatisten

In hoofdstuk 5 is al aangegeven dat de curator bij een door een retentor
teruggehouden zaak niet alleen met de retentor maar veelal ook met separatisten
te maken krijgt, die rechten op het desbetreffende goed kunnen doen gelden. In
dit hoofdstuk gaan wij nader op deze tripartite relatie in en bezien wij of de
curator jegens zowel retentor als separatist over bruikbaar gereedschap beschikt
om de belangen van de gezamenlijke schuldeisers naar behoren te behartigen.

We nemen daarbij als uitgangspunt dat de positie van de retentor zodanig is dat
de pand- of hypotheekhouder diens rechten (en daarmee de voorrangspositie)
moet respecteren, hetzij omdat het recht van de separatist pas is ontstaan nadat
de vordering van de retentor was ontstaan en het goed in zijn macht was
gekomen (zie art. 3:291 lid 1 BW) hetzij omdat de retentor zijn recht ook aan de
separatist als oudere gerechtigde kan tegenwerpen op grond van art. 3:292 lid 2
BW (zie hierover ook paragraaf 2.2).

6.2 Opeising door de curator van een verpand/verhypothekeerd goed en
verkoop door pand- of hypotheekhouder

Indien de curator met een beroep op art. 60 lid 2 Fw een verpand of
verhypothekeerd goed opeist, doet dit niet af aan het recht van parate executie
van de separatist (zie art. 3:248 BW voor de pandhouder en art. 3:268 BW voor
de hypotheekhouder, beiden in samenhang met het bepaalde in art. 57 lid 1 Fw).
De pand- of hypotheekhouder kan derhalve van de curator verlangen dat hij in
staat wordt gesteld om zijn rechten als separatist uit te oefenen. Voor de retentor
is daarbij van belang dat zijn rechten als schuldeiser met een voorrangspositie
in relatie tot de executerend hypotheekhouder uitsluitend op grond van art. 57
lid 3 Fw door de curator worden behartigd.66

66. Faber heeft er terecht op gewezen dat art. 57 lid 3 Fw alleen spreekt over ‘bevoorrechte
schuldeisers’, maar dat daaronder ook moet worden begrepen de retentor met een recht van
voorrang (voortvloeiend uit een andere in de wet aangegeven grond dan pand, hypotheek of
voorrecht, vgl. art. 3:278 lid 1 BW). Zie N.E.D. Faber, Retentierecht en art. 57 lid 3 en 60
Fw, NbBW 1998/ afl. 6, p. 75-76; in gelijke zin: A.J. Verdaas, Sdu Commentaar Insolventie-
recht, art. 60 Fw, C.2.2.
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Indien de pand- of hypotheekhouder zelf tot verkoop overgaat, dient uit de
netto-opbrengst aan de curator een bedrag gelijk aan de vordering van de
retentor te worden voldaan. Alleen ten aanzien van dit deel van het boedelactief
geldt het recht van voorrang van de retentor, zij het na kostenomslag ex art. 182
Fw. De retentor zal dus zijn vordering ter verificatie bij de curator moeten
indienen. De pand- of hypotheekhouder blijft als separatist buiten de kosten-
omslag. Pas bij de definitieve67 financiële afwikkeling van het faillissement zal
voor de retentor duidelijk worden of hij nog iets op zijn vordering ontvangt.

Uitoefening van het recht van parate executie door de pand- of hypotheek-
houder is voor de retentor dus bepaald geen garantie dat hij ooit een uitkering
op zijn vordering ontvangt. Dit heeft weinig te maken met het al dan niet
hebben van voorrang maar veeleer met de gevolgen van de omslag van de
algemene faillissementskosten ex art. 182 Fw. Deze kosten zijn in veel
faillissementen dusdanig hoog, dat zij prohibitief blijken voor enige uitkering
aan (prefaillissements)crediteuren.

6.3 Opeising door de curator van een verpand/verhypothekeerd goed en
onderhandse verkoop door de curator (oneigenlijke lossing)

In veel gevallen komt de curator met de pand- of hypotheekhouder overeen dat
de curator ten behoeve van de separatist zal verkopen en dat de beperkte rechten
bij de verkoop zullen komen te vervallen tegen afdracht van de netto-opbrengst
(rekening houdend met een boedelbijdrage voor de curator voor diens geleverde
inspanningen), zonder kostenomslag en zonder dat de pand- of hypotheek-
houder hoeft te wachten op de verdere afwikkeling van het faillissement.

Dit is de zogeheten ‘oneigenlijke lossing’ ten aanzien waarvan de Hoge Raad
heeft uitgemaakt dat deze op één lijn moet worden gesteld met de eigenlijke
lossing van art. 58 lid 2 Fw.68 Als de curator zijn taken naar behoren uitoefent,
moet hij ook in dit geval van de pand- of hypotheekhouder bedingen dat een
bedrag gelijk aan de vordering van de retentor aan de boedel wordt afgedragen
en dit element dus meenemen in zijn (verkoop)afspraken met de pand- of
hypotheekhouder. Voor de verdere afwikkeling geldt dan het hiervoor onder
paragraaf 6.2 beschreven systeem. Ook in dit geval blijft de hypotheekhouder
dus buiten de kostenomslag en de retentor niet, met alle mogelijke nadelige
gevolgen van dien voor laatstgenoemde.

67. Behoudens een eventuele tussentijdse uitdeling aan schuldeisers.
68. Zie onder meer HR 3 december 1993, NJ 1994/176 (Glebbeek/Dijsktra q.q.). Zie tevens

paragraaf 2 van de bijdrage van M. Spaa en E.A.H. ten Berge in deze bundel over de
onderhandse verkoop door de faillissementscurator en de door hen genoemde rechtspraak.
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6.4 Deals tussen pand- of hypotheekhouder en retentor ten nadele van de
boedel geoorloofd?

Het wekt geen verbazing dat pand- en hypotheekhouders in de praktijk naar
voor hen voordeliger oplossingen zoeken. Voordeliger in die zin, dat zij met de
retentor overeenstemming trachten te bereiken over het door de retentor afstand
doen van zijn retentierecht tegen een bepaalde vergoeding die lager is dan het
nominale bedrag van de vordering van de retentor. De retentor zal geneigd zijn
hieraan mee te werken indien hij voorziet dat opeising van het teruggehouden
goed door de curator en het dientengevolge moeten meedelen in de algemene
faillissementskosten voor hem uiteindelijk tot een lagere opbrengst zal leiden,
die daarnaast ook nog eens veel later wordt uitbetaald. Voor de pand- of
hypotheekhouder heeft een dergelijke afspraak het voordeel dat een lagere
‘afkoopsom’ kan worden overeengekomen dan het bedrag dat de hypotheek-
houder zou moeten betalen aan de curator in verband met het bepaalde van
art. 57 lid 3 Fw (te weten een bedrag gelijk aan de vordering van de retentor).
Daarnaast is er door de afstand van het retentierecht geen retentor meer en kan
de pand- of hypotheekhouder ‘vrij’ executeren.

In een vonnis van de rechtbank ’s-Gravenhage uit 2007 kwam dit aspect aan de
orde.69 De retentor van een verhypothekeerde onroerende zaak stelde als
geverifieerd preferente schuldeiser verzet in tegen de slotuitdelingslijst. De
reden voor het verzet was gelegen in een in de visie van de retentor onjuiste
omslag van de faillissementskosten door de curator. De curator had de
onroerende zaak opgeëist ex art. 60 lid 2 Fw en deze daarna verkocht op basis
van daaromtrent met de hypotheekhouder gemaakte afspraken. Het betrof
derhalve een geval van oneigenlijke lossing. De retentor probeerde in wezen
via het verzet aan de orde te stellen dat een andere wijze van executie (namelijk
door de hypotheekhouder) meer zou hebben opgeleverd. In een eerdere fase had
de retentor evenwel niet tegen de gekozen wijze van verkoop geprotesteerd. Het
verzet tegen de slotuitdelingslijst faalde.

Interessanter is echter dat de rechtbank in dit vonnis een overweging wijdt aan
de mogelijkheid van een separate afspraak tussen de pand- of hypotheekhouder
en de retentor, waarbij de retentor beter af zou zijn geweest (voor de goede
orde: een dergelijke afspraak was in deze zaak helemaal niet aan de orde). De
relevante overweging luidt als volgt:

69. Rb ’s-Gravenhage 9 maart 2007, ECLI:NL:RBSGR:2007:BA0999, JOR 2007/163 (X/
Rosenberg Polak q.q.).
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‘Voorstelbaar is dat verzoekster [lees: de retentor] (invoeging auteurs)
destijds had gepoogd aan deze hiervoor beschreven consequentie te ont-
komen door in overleg met de Rabobank te treden en deze ertoe te bewegen
om van haar recht als separatist gebruik te maken en de woning buiten de
boedel om te gelde te maken onder afdracht aan verzoekster van hetgeen
deze krachtens het retentierecht mocht vorderen; alsdan zouden er ook wel
kosten gemaakt zijn maar dan toch (mogelijk) van een andere orde.’

In zijn annotatie van het vonnis in de JOR70 betwijfelt Steneker sterk of de door
de rechtbank gesuggereerde marsroute geoorloofd is. Het zou volgens hem in
strijd met het fixatiebeginsel zijn als de retentor op deze wijze zou ‘meeliften’
op het separatisme van de hypotheekhouder. Door het faillissement wordt de
positie van alle schuldeisers onveranderlijk en dus zou de retentor zich niet op
deze wijze ten koste van de overige schuldeisers mogen bevoordelen. Doet de
retentor dat wel, dan handelt volgens Steneker zowel de retentor als de
hypotheekhouder in strijd met de redelijkheid en billijkheid die zij tegenover
andere schuldeisers in acht moeten nemen. Steneker verwijst daarbij naar de
bekende arresten van de Hoge Raad inzake OAR/ABN, Dutch Air/De Bary en
Loeffen q.q./Mees & Hope I en II.71

Hoewel wij – bezien vanuit het perspectief van de curator – sympathie kunnen
opbrengen voor het door Steneker verdedigde standpunt, vrezen wij dat dit
anno 2015 niet (meer) te handhaven is.

Wij wijzen in dit verband op de vergelijkbare problematiek rond het bodem-
voorrecht van de fiscus ex art. 22 Invorderingswet 1990 en de in dit verband op
1 januari 2013 in werking getreden meldingsregeling van art. 22bis Invorde-
ringswet 1990. Op grond van deze wettelijke bepaling moet degene die
zekerheidsrechten ten aanzien van bodemzaken wenst uit te oefenen, daarvan
eerst de ontvanger in kennis stellen, waarna deze gedurende vier weken de
gelegenheid krijgt zijn rechten eerst uit te oefenen. Pas indien de ontvanger dit
niet doet, kan de zekerheidsgerechtigde zijn rechten doen gelden. Mede door
het ‘tumult’ dat ontstond rond de invoering van deze regeling (die met name
voor banken met pandrechten op bodemzaken verregaande consequenties heeft)
en een effectieve lobby vanuit de financiële sector is uiteindelijk in de Leidraad
Invordering 2008 (art. 22bis.5 en art. 22bis.5.1) de mogelijkheid van overleg

70. Rb ’s-Gravenhage 9 maart 2007, ECLI:NL:RBSGR:2007:BA0999, JOR 2007/163 (X/
Rosenberg Polak q.q.), annotatie Steneker onder punt 4.

71. HR 18 december 1987, ECLI:NL:HR:1987:AD0106, NJ 1988/340 (OAR/ABN);
HR 5 november 1993, ECLI:NL:HR:1993:ZC1127, NJ 1994/ 258 (Dutch Air/De Bary);
HR 8 juli 1987, ECLI:NL:HR:1987:AC0457, NJ 1988/104 (Loeffen q.q./Mees & Hope I) en
HR 22 maart 1991, ECLI:NL:HR:1991:ZC0182, NJ 1992/214 (Loeffen q.q./Mees & Hope II).
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over de afhandeling van de gedane mededeling en van afkoop van het fiscale
(bodem)voorrecht of verhaalsrecht opgenomen. Het is dus toegestaan dat het
bodemvoorrecht van de ontvanger door de zekerheidsgerechtigde wordt afge-
kocht, waarmee de curator het wapen van art. 57 lid 3 Fw uit handen wordt
geslagen en deze dus ook niet meer op grond van dit artikel voor de belangen
van de ontvanger kan opkomen.

Waar de wetgever expliciet deze marsroute ten aanzien van de ontvanger
mogelijk heeft gemaakt (die onder omstandigheden dus ook tot een verbetering
van de positie van de ontvanger ten opzichte van die van andere schuldeisers
leidt), valt niet goed in te zien waarom de retentor en pand- of hypotheekhouder
ten aanzien van een teruggehouden goed niet iets vergelijkbaars zouden mogen
overeenkomen.

Is de curator dan helemaal tandeloos? Nee, een prudent handelend curator doet
er verstandig aan om direct bij de start van het overleg met de pand- of
hypotheekhouder over de (wijze van) verkoop van bezwaarde goederen
expliciet te bedingen dat de pand- en hypotheekhouder daarover alleen met
de curator afspraken maakt, dat alle contacten met andere betrokken partijen
(zoals de retentor) alleen via de curator verlopen en dat er geen afzonderlijke
afspraken met derden worden getroffen zonder uitdrukkelijke voorafgaande
schriftelijke toestemming van de curator. Komt de pand- of hypotheekhouder
deze afspraken met de curator niet na, dan kan de curator de pand- en
hypotheekhouder hierop aanspreken en desnoods schadevergoeding vorderen.

7. Conclusie

In deze bijdrage hebben wij (onder meer) aandacht besteed aan een bijzonder
stuk gereedschap van de curator, het opeisingsrecht van art. 60 lid 2 Fw.
Hoewel de retentor uitoefening van het opeisingsrecht met een termijnstelling
ex art. 60 lid 3 Fw zou kunnen bemoeilijken, is het aan de curator die zich naar
behoren van zijn taak kwijt, om hiertegen stelling te nemen. De curator dient er
voor te waken dat de belangen van de gezamenlijke schuldeisers worden
geschaad doordat een door de retentor gestelde termijn ongebruikt verloopt
of doordat geen (tijdig) verlengingsverzoek bij de rechter-commissaris wordt
ingediend. De curator moet ook voortvarend handelen nadat opeising heeft
plaatsgevonden en dient zich dat vóór de opeising ook te realiseren en dus
voorafgaand daaraan alle noodzakelijke vervolgstappen voor te bereiden.

Het belang van de gezamenlijke schuldeisers staat in onze visie voorop bij de
redelijkheidstoets van de door de retentor ex art. 60 lid 3 Fw gestelde termijn.
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Voor dit belang dient de curator op te komen en dus in gegeven gevallen tot
daadwerkelijke opeising van de teruggehouden zaak over te gaan. Waar
belangen van separatisten in het huidige insolventielandschap vrijwel altijd
meespelen en separatisten uiteindelijk vaak de materieel belanghebbende partij
zijn bij de uitoefening van het opeisingsrecht, is het niet meer dan redelijk dat
zij ook een financiële bijdrage leveren in de kosten die voor de boedel aan de
uitoefening van het opeisingsrecht zijn verbonden, dan wel deze kosten geheel
voor hun rekening nemen.

Door duidelijke afspraken te maken met de separatist kan de curator ten slotte
voorkomen dat de boedel door een ‘een-tweetje’ tussen separatist en retentor
buiten spel wordt gezet. Van een oplettend curator mag worden verlangd dat
deze de mogelijkheid van een dergelijk een-tweetje van meet af aan uitsluit.

Aldus bezien hoort het opeisingsrecht grijpklaar te liggen in het bovenste vakje
van de gereedschapskist van elke zichzelf respecterend curator. Mits goed
gehanteerd, kan het een mooie nijptang zijn om de belangen van de gezamen-
lijke schuldeisers te dienen.
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Het koelvak van de gereedschapskist

MR. C.M. MOLHUYSEN1

1. Inleiding

Sinds 1 januari 1992 kennen we in Nederland een wettelijke bepaling met
betrekking tot de afkoelingsperiode in faillissement en surseance. De artikelen
63a en 241b Fw (thans 241a), die de afkoelingsperiode in faillissement en
surseance regelen, zijn ingevoerd bij wet van 7 mei 1986, Stb. 295. In de eerste
paragraaf van dit hoofdstuk zal aandacht worden besteed aan de totstandkoming
van de afkoelingsperiode. In de tweede paragraaf wordt stilgestaan bij de
aanvraag en de aanvang ervan. De derde paragraaf gaat in op de rol van de
curator en de rechter-commissaris. In de vierde paragraaf wordt een korte blik
over de landsgrenzen geworpen.

1.1 Totstandkoming afkoelingsperiode

De afkoelingsperiode vindt zijn oorsprong in een bespreking van faillisse-
mentscuratoren die plaatsvond op 19 maart 1980. Tijdens deze bespreking werd
gesproken over de gevolgen van de invoering van de Boeken 3, 5 en 6 Nieuw-
BW voor de Faillissementswet. Een curator opperde de invoering van een soort
bevriezingsperiode om het recht van parate executie van hypotheekhouders
tijdelijk buiten werking te stellen. In deze periode zou de uitoefening van
rechten van crediteuren enige tijd worden opgeschort. Dit zou dus voorkomen
dat de leveranciers hun zaken opeisen waardoor enige voortzetting van be-
drijfsactiviteit bij voorbaat al was uitgesloten. Het idee van een afkoelings-
periode was geboren. De afkoelingsperiode is in 1981 opgenomen in de
Ontwerp-Invoeringswet en verwerkt in de artikelen 63a en 241b Fw.2

De wetgever heeft in 1985 en 1989 commissies ingesteld om studies te doen
naar het bevorderen van de tijdige reorganisatie van ondernemingen respectie-
velijk het wijzigen van de surseanceregeling met betrekking tot het behoud of
herstel van ondernemingen. In deze studies is aandacht besteed aan het instellen
van een moratorium. De wetgever heeft de studies uiteindelijk niet gebruikt

1. Marc Molhuysen is advocaat bij DLA Piper in Amsterdam.
2. M.J. van der Aa, De afkoelingsperiode in faillissement (serie: Recht en Praktijk), Deventer:

Kluwer 2007, p. 8.

275



voor de aanpassing van de Ontwerp-Invoeringswet. De in 1981 opgenomen
bepalingen zijn nagenoeg onveranderd gebleven, ingevoerd bij wet van 7 mei
1986 en in werking getreden op 1 januari 1992.

1.2 Aanpassingen en adviezen

In 1999 is de werkgroep MDW ingesteld om onderzoek te verrichten en
voorstellen te doen met betrekking tot de afkoelingsperiode. De bevindingen
van deze werkgroep zijn bekend gemaakt, maar hebben niet direct tot nieuwe
wetgevingsactiviteit geleid. Uiteindelijk zijn in 2005 enkele wijzigingen met
betrekking tot art. 63a Fw (art. 241a Fw) doorgevoerd en daarnaast zijn de
artikelen 63b (241b) en 63c (241c) Fw geïntroduceerd. De wijzigingen hebben
zowel de maximale initiële duur als de maximale verlengingstermijn van de
afkoelingsperiode naar twee maanden gebracht om de effectiviteit van de
surseance en het faillissement te bevorderen. Met de introductie van art. 63b
(241b) Fw is geregeld dat de stille pandhouder tijdens de afkoelingsperiode
bevoegd blijft mededeling te doen aan een schuldenaar van een vordering op
naam en betalingen in ontvangst te nemen die vervolgens moeten worden
afgestort bij een bewaarder. Verder is in art. 63c (241c) Fw opgenomen dat een
bodembeslag van de ontvanger niet kan worden tegengeworpen aan de eigenaar
of pandhouder van een zaak, indien deze voor het beslag bij deurwaarders-
exploot afgifte van de zaak heeft verzocht.3 Met de wijziging is de afkoelings-
periode niet significant aangepast. Er is slechts getracht een oplossing te vinden
voor enkele in de praktijk gerezen kwesties.

In 2003 is de Commissie Insolventierecht ingesteld om de regering en de
Staten-Generaal te adviseren over wetgeving op het gebied van het insolventie-
recht.4 De commissie is beter bekend als de commissie-Kortmann, genoemd
naar voorzitter S.C.J.J. Kortmann. Deze heeft beoogd de huidige Faillisse-
mentswet te vervangen door een nieuwe wet, de Insolventiewet. Daarbij is ook
aandacht besteed aan de vernieuwing van de bepalingen over de afkoelings-
periode. Daarover heeft de commissie voorgesteld een afdeling op te nemen
waarin de rechten en verplichtingen van de curator gedetailleerd worden
vastgelegd en tevens de positie van verschillende soorten schuldeisers specifiek
worden geregeld. Inhoudelijke aanpassingen waren onder andere dat de afkoe-
lingsperiode vanaf de insolventieverklaring van rechtswege zou gelden en dat
deze een maximale duur zou hebben van drie maanden. Eind 2007 heeft de
commissie-Kortmann haar voorontwerp Insolventiewet gepresenteerd, maar dat

3. De invoering van art. 22bis IW 1990 heeft m.i. dit artikel tot een dode letter gemaakt. Zie
ook het Danvo arrest: HR 13 december 2013, NJB 2014/12.

4. Stcrt. 2003, 80, p. 8 e.v.
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ontwerp verdween in de archiefkast omdat het vanwege botsende belangen
politiek niet haalbaar was.

In 2006 zijn de artikelen 63d (241d) en 63e (241e) Fw toegevoegd. Deze
artikelen regelen de verhouding tussen de financiëlezekerheidsovereenkomst en
de 0.00 uur-regel.

1.3 Doel

Uit de Memorie van Toelichting bij de invoering van art. 63a Fw blijkt dat de
afkoelingsperiode ten doel heeft de curator tijd te gunnen om zich een oordeel
te vellen over de vraag welke goederen in de boedel vallen en welke goederen
hij in elk geval voor de boedel wil behouden, bijvoorbeeld in verband met een
mogelijke voortzetting of verkoop van het bedrijf.5 Met afkondiging van de
afkoelingsperiode vangt een periode aan waarin derden hun rechten tijdelijk
niet uit kunnen oefenen. Hiermee wordt voorkomen dat onmiddellijk na het
uitspreken van faillissement derden allerlei goederen uit de boedel weghalen.
Door de afkoelingsperiode gaan de goederen in beginsel niet verloren, zodat de
rechthebbenden hun bevoegdheden na het verstrijken van de afkoelingsperiode
alsnog kunnen uitoefenen.6 De afkoelingsperiode heeft nimmer tot doel gehad
om een oneigenlijke voorsprong te creëren in een botsing van aanspraken
tussen schuldeisers onderling. De strekking van de afkoelingsperiode is beperkt
van aard en derden verdienen op grond van een redelijke uitleg bescherming
tegen een dergelijke onbedoelde voorsprong.7

1.4 Gevolgen afkoelingsperiode

Op grond van art. 63a lid 1 Fw kunnen de rechtbank dan wel de rechter-
commissaris gelasten dat gedurende een beperkte tijd ieder verhaal van schulden
op tot de boedel behorende goederen èn iedere opeising van onder de schuldenaar
berustende goederen achterwege moet blijven. De afkoelingsperiode beperkt zich
dus niet tot goederen die eigendom van de schuldenaar zijn.

Uit art. 63a lid 1 Fw. blijkt dat de afkoelingsperiode geen gevolgen heeft voor
boedelschuldeisers. Deze behouden hun bevoegdheden tot verhaal op de tot de
boedel behorende goederen en tot opeising van goederen die zich in de macht
van de gefailleerde of de curator bevinden. De afkoelingsperiode heeft wel

5. W.H.M. Reehuis en E.E. Slob, Parl. Gesch. Wijziging Rv. e.a.w. (Inv 3,5 en 6), p. 414.
6. HR 16 oktober 1998, JOR 1999/17, r.o. 3.7 (Van der Hel q.q./Edon).
7. Zie Kortmann en Vermunt in hun noot onder HR 17 oktober 2008, JOR 2009/54 (Singulus).
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gevolgen voor de volgende schuldeisers: de pand- en hypotheekhouder8 , de
leverancier met een eigendomsvoorbehoud, de fiscus, de retentor, de verreke-
ningsbevoegde, de verhuurder en de reclamegerechtigde.

Artikel 63a lid 3 Fw bepaalt dat een termijn die door een derde aan de curator
wordt gesteld gedurende de afkoelingsperiode wordt geschorst. De huidige
tekst van dit artikellid bepaalt niets ten aanzien van een termijn die door de
curator aan een derde wordt gesteld. Denk bijvoorbeeld aan een termijn ex
artikel 58 Fw. Tegen de achtergrond van de doelstelling van de afkoelings-
periode kan het niet anders dan dat ook een termijnstelling door de curator
gedurende de afkoelingsperiode geschorst moet worden geacht.9 Zou dit niet
het geval zijn dan staat de deur naar misbruik wijd open.

2. Aanvraag en aanvang van de afkoelingsperiode

2.1 Aanvraag

De afkoelingsperiode kan op verschillende wijzen en op verschillende mo-
menten worden verzocht. Allereerst bestaat de mogelijkheid om op grond van
art. 63a lid 4 Fw een afkoelingsperiode te verzoeken bij de aanvraag van het
faillissement. Dit kan bij eigen aangifte van de schuldenaar dan wel op verzoek
van de aanvrager van het faillissement. In het geval van een surseance kan dit
enkel op verzoek van de schuldenaar zelf.10 De rechtbank zal dan oordelen over
het verzoek tot een afkoelingsperiode. Indien het verzoek wordt toegewezen,
wordt de afkoelingsperiode tegelijkertijd afgekondigd met de faillietverklaring
respectievelijk surseanceverlening. De rechtbank heeft niet de bevoegdheid
ambtshalve een afkoelingsperiode af te kondigen.

Daarnaast kan een afkoelingsperiode worden afgekondigd door de rechter-
commissaris. Dit doet de rechter-commissaris op verzoek van ‘elke belangheb-
bende’ dan wel ambtshalve. Omdat velen belang kunnen hebben bij een
afkoelingsperiode wordt de kring belanghebbenden ruim getrokken.11 Binnen
de kring van belanghebbenden vallen onder andere de curator, de schuldenaar
zelf, schuldeisers die rechten pretenderen te hebben op goederen die zich in (de
macht van) de boedel bevinden en contractuele schuldeisers. Ook degene die er
belang bij heeft dat de curator zorgvuldig zijn taak kan uitoefenen zonder door

8. Met uitzondering van stil verpande vorderingen, zie art. 63b Fw.
9. Zie in dezelfde zin: M.J. van der Aa, De afkoelingsperiode in faillissement (serie: Recht en

Praktijk), Deventer: Kluwer 2007, p. 70.
10. Art. 241a lid 4 Fw.
11. B. Wessels, Gevolgen van faillietverklaring (1) (serie Wessels Insolventierecht, deel II),

Deventer: Kluwer 2012, nr. 2611.
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derden met voldongen feiten te worden geconfronteerd, kan onder omstandig-
heden als belanghebbende worden aangemerkt. Hierbij kan gedacht worden aan
vakbonden, maatschappelijke organisaties of overheidsinstellingen. Aan een
verzoek tot afkondiging van een afkoelingsperiode door een belanghebbende
worden geen voorschriften gesteld. Het verzoek kan dus ook mondeling aan de
rechter-commissaris worden gedaan.

Van der Aa stelt dat rechters-commissarissen weinig gebruik maken van de
mogelijkheid om ambtshalve een afkoelingsperiode af te kondigen en verwijst
hierbij naar een tweetal uitspraken.12 Zij meent dat er een bijzondere reden
moet zijn voor het ambtshalve afkondigen van een afkoelingsperiode, zodat een
curator of bewindvoerder niet wordt geconfronteerd met een ongewenste
afkoelingsperiode.

Indien het verzoek wordt toegewezen, zal de rechter-commissaris de afkoe-
lingsperiode bij schriftelijke beschikking afkondigen. Ook de rechtbank zal de
afkoelingsperiode bij schriftelijke beschikking afkondigen, echter in de vorm
van een nevenbeschikking bij de uitspraak van faillissement. De afkoelings-
periode kan worden afgekondigd voor een maximale duur van twee maanden
met de mogelijkheid deze éénmalig te verlengen met maximaal twee maanden.
Daarbij kan de rechter-commissaris zijn beschikking beperken tot bepaalde
derden en voorwaarden verbinden zowel aan zijn beschikking als aan de
machtiging van een derde tot uitoefening van een aan deze toekomende
bevoegdheid. Tegen de beschikking van de rechter-commissaris is op grond
van art. 67 Fw binnen vijf dagen hoger beroep mogelijk. De beschikking van de
rechtbank is vatbaar voor cassatie, in te stellen binnen tien dagen.

Bij de inwerkingtreding van afkoelingsperiode waren curatoren en rechters
terughoudend met het bij aanvang verzoeken c.q. afkondigen van een afkoe-
lingsperiode. Men was in de veronderstelling dat beter even gewacht kon
worden omdat de afkoelingsperiode slechts een korte (maximale) duur had. Dit
strookte echter niet met de gedachte dat in een vroeg stadium om een afkoe-
lingsperiode moet worden verzocht omdat hiermee wordt voorkomen dat
goederen uit de boedel verdwijnen. Van der Aa merkt op dat sinds de wets-
wijziging van 2005, waarbij de termijn van de afkoelingsperiode is verlengd,
minder terughoudendheid zou moeten bestaan met betrekking tot het direct
afkondigen van de afkoelingsperiode.13 Overigens stellen rechters volgens Van

12. M.J. van der Aa, ‘De afkoelingsperiode in de praktijk’, TvI 1995,4, p. 74.
13. M.J. van der Aa, De afkoelingsperiode in faillissement (serie: Recht en Praktijk), Deventer:

Kluwer 2007, p. 134.
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der Aa hogere eisen aan een aanvraag van de curator naarmate een faillissement
al langer loopt.

2.2 Aanvang

De afkoelingsperiode vangt aan op 0.00 uur van de dag waarop de faillietverklaring
is uitgesproken dan wel op 0.00 uur van de dag waarop de beschikking van de
rechter-commissaris is gegeven. Dit vloeit voort uit art. 23 Fw. Eerst werd
aangenomen dat op grond van het systeem van de wet de afkoelingsperioden
van surseance en faillissement achtereenvolgens afgekondigd konden worden.14

De Rechtbank Amsterdam heeft in 2013 op dit punt duidelijkheid geschapen.15 De
rechtbank oordeelde dat de afkoelingsperiode naar zijn aard van beperkte duur
behoort te zijn, nu zij een belangrijke beperking inhoudt van de rechten van derden.
Een redelijke wetsuitleg brengt daarommee dat de afkoelingsperiodes van art. 241a
Fw en van 63a Fw niet cumuleren. De in het kader van een opvolgend faillissement
af te kondigen afkoelingsperiode wordt dus geacht te zijn aangevangen op de dag
waarop de afkoelingsperiode in surseance van betaling is afgekondigd. De duur van
de afkoelingsperiode blijft dus beperkt tot maximaal vier maanden.

De Rechtbank Dordrecht heeft zich uitgelaten over de vraag of verlenging van
een afkoelingsperiode mogelijk is indien deze wordt verzocht ná afloop van de
initiële afkoelingsperiode.16 De Rechtbank Dordrecht oordeelde dat indien
blijkt dat een curator na een initiële afkoelingsperiode nog niet tot een volledige
inventarisatie is gekomen, gelet op het doel van de afkoelingsperiode, verzocht
kan worden om een nieuwe periode te gelasten. Dit dient dan wel te gebeuren
binnen één maand nadat de eerste periode is geëindigd.

3. Bevoegdheden en verplichtingen

3.1 Rol curator

Zoals eerder aangehaald is het doel van de afkoelingsperiode om de curator een
termijn te gunnen waarbinnen hij in rust een oordeel kan vormen over de vraag
welke goederen tot de boedel behoren en welke hij wil behouden. De afkoe-
lingsperiode wordt dus ten gunste van de curator afgekondigd zodat de curator in
relatieve rust zijn taken kan uitvoeren. Daarmee wordt aan de curator echter niet
de bevoegdheid gegeven tot gebruik, verbruik dan wel vervreemding van zaken.

14. H.J. Damkot, Commentaar op art. 63a Faillissementswet, SDU Commentaar: Insolventie-
recht, par. C.5.

15. Rb Amsterdam 4 december 2013, JOR 2014/340.
16. Rb Dordrecht 28 april 1995, NJ 1995, 636.
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In de loop der jaren heeft de Hoge Raad zich ook meer dan eens uitgelaten over
de bevoegdheden van de curator in faillissement. Allereerst heeft de Hoge Raad
in het arrest Van de Hel q.q./Edon bepaald dat de rechten van derden niet
verloren gaan en dat deze na het verstrijken van de afkoelingsperiode nog
steeds kunnen worden uitgeoefend.17 Dit gaat ervan uit dat de curator in
beginsel geen bevoegdheden toekomt gedurende een afkoelingsperiode.

In het latere arrest Curatoren Mobell/Interplan heeft de Hoge Raad geoordeeld dat
zwaarwegende belangen van maatschappelijke aard onder omstandigheden
kunnen prevaleren boven belangen van individuele schuldeisers.18 Dit wordt
verondersteld van overeenkomstige toepassing te zijn op de afkoelingsperiode.19

Op grond van deze benadering kan het onder omstandigheden gerechtvaardigd
zijn dat de curator de bevoegdheid toekomt om gebruik te maken van goederen
die tot de boedel behoren. Er is bij de wetswijziging van 2005 een poging gedaan
om de bevoegdheid tot gebruik, verbruik en vervreemding in de wet op te nemen
maar vooralsnog bestaat hier geen wettelijke grondslag voor.

Omtrent deze gebruiks- en verbruiksbevoegdheid bestaat ook veel discussie in de
literatuur. Kortmann is van mening dat deze bevoegdheden aan de curator
toekomen in verband met een mogelijke voortzetting van de onderneming.20

Wessels poneert dit standpunt ook, maar maakt hierbij de kanttekening dat de
bevoegdheid de curator toekomt zolang de zaken niet verloren gaan en verwijst
hierbij naar het arrest Van de Hel q.q./Edon. Daarnaast stelt Wessels dat de curator
deze bevoegdheden enkel toekomt in uitzonderlijke situaties, in welke gevallen
op voorhand door de curator moet worden vastgesteld dat het door de derde
geleden nadeel door de boedel kan worden vergoed.21 Hierbij zal het belang van
de derde worden afgewogen tegen het belang van de boedel. Verstijlen is van
mening dat er geen reden is om dit nadeel te vergoeden omdat dit inherent is aan
de afkoelingsperiode.22 Van der Aa komt tot dezelfde conclusie, terwijl deze
auteur eerder van mening was dat deze kosten wel vergoed moeten worden.
Verschillende auteurs lezen de gebruiks-, verbruiks- of vervreemdingsbevoegd-

17. HR 16 oktober 1998, NJ 1998, 896 (Van de Hel q.q./Edon).
18. HR 19 december 2003, NJ 2004, 293 (Curatoren Mobell/Interplan).
19. W.J.M. van Andel, ‘Afkoelen en warmhouden’, WPNR 20008/6760.
20. S.C.J.J. Kortmann en N.E.D. Faber, Geschiedenis van de Faillissementswet, Van der Feltz II,

Serie Onderneming en Recht, deel 2-II, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1994, p. 152.
21. B. Wessels, Gevolgen van faillietverklaring (1) (serie Wessels Insolventierecht, deel II),

Deventer: Kluwer 2012, par. 2628.
22. F.M.J. Verstijlen, De faillissementscurator: een rechtsvergelijkend onderzoek naar de taak,

bevoegdheden en persoonlijke aansprakelijkheid van de faillissementscurator, Deventer:
W.E.J. Tjeenk Willink 1998, p. 196.
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heid van de curator in de uitspraken van de Hoge Raad, maar de Hoge Raad heeft
deze bevoegdheden in zijn uitspraken nooit toegekend.23

De Hoge Raad heeft in het Maclou-arrest geoordeeld dat de curator niet in privé
aansprakelijk was vanwege het afgeven van onder eigendomsvoorbehoud
geleverde zaken aan de koper van de failliete vennootschap.24 De Hoge
Raad kwam hiertoe door te redeneren dat de curator rekening moest houden
met maatschappelijke belangen, hij met de koper had afgesproken dat rechten
van derden gerespecteerd werden en hij er geen rekening mee hoefde te houden
dat de koper failliet ging. Uit deze uitspraak kan echter niet zonder meer
worden opgemaakt dat de curator de bevoegdheid heeft om deze zaken te
vervreemden.

De Rechtbank Middelburg heeft op 31 augustus 2011 geoordeeld dat het
verkopen van de voorraad bij detailhandel noodzakelijk is in het kader van een
normale bedrijfsuitoefening.25 Het behoud van de klantenkring kan voor het
welslagen van de doorstart van doorslaggevend belang zijn. Onder deze omstan-
digheden was de curator bevoegd om de voorraad gedurende afkoelingsperiode te
vervreemden. Dergelijke omstandigheden kunnen gezien worden als een zwaar-
wegende maatschappelijke belangen waardoor de curator deze bevoegdheid
toekomt. Maar ook na deze uitspraak van de Rechtbank Middelburg bestaat
nog steeds onduidelijkheid met betrekking tot de bevoegdheid van de curator tot
vervreemding van onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken. Wel kan hieruit
worden opgemaakt dat de curator onder omstandigheden bevoegd is tot ver-
vreemding indien dit plaatsvindt in de normale bedrijfsuitoefening. Loesberg stelt
dat het begrip ‘normale bedrijfsuitoefening’ dient te worden uitgelegd naar
objectieve maatstaven, met inachtneming van de Haviltex-maatstaf.26

3.2 Rol rechter-commissaris

Naast de curator heeft ook de rechter-commissaris een belangrijke rol. Zoals
eerder aangehaald kan hij ambtshalve een afkoelingsperiode afkondigen en is
hij daarnaast belast met de afkondiging op verzoek van belanghebbenden.
Wessels stelt dat de rechter-commissaris de regisseur is van de te scheppen

23. HR 16 oktober 1998, NJ 1998, 896 (Van der Hel q.q./Edon), HR 19 december 2003, NJ
2004, 293 (Mobell/Interplan) en HR 13 mei 2005, NJ 2005, 406 (BaByXL/ALM).

24. HR 19 april 1996, NJ 1997, 727 (Maclou).
25. Rb Middelburg 31 augustus 2011, JOR 2012, 58 (Electronic Partner Nederland/Den

Hollander q.q.).
26. E. Loesberg, ‘Curatoren en potten pindakaas: over de afkoelingsperiode en vervreemding

van onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken’, FIP 2014/274.
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rechtsverhouding.27 Hij is belast met het verlenen van machtigingen aan derden
tot uitoefening van aan de derde toekomende bevoegdheden. Hierbij kan de
rechter-commissaris voorwaarden stellen met betrekking tot de uitoefening van
deze bevoegdheden. De rechter-commissaris kan ook voorwaarden aan de
curator opleggen. Bij de verlening van een machtiging zal de rechter-commis-
saris altijd het belang van de boedel afwegen tegen het belang van de getroffen
derde.

Van der Aa heeft onderzoek gedaan naar verlening van de machtiging aan
hypotheekhouders en stelt dat de machtiging in het merendeel van de 300
onderzochte afkoelingsperiodes werd geweigerd.28 Zij haalt hierbij het voor-
beeld aan van een machtigingsverzoek waarbij geen belang voor de verzoe-
kende derde bestaat. Ook gebruikt ze het voorbeeld van een verzoek waarbij de
gesurseëerde aannemelijk maakt dat een redelijke kans bestaat dat er een
huurovereenkomst tot stand zou komen met betrekking tot het verhypothe-
keerde pand. Hiermee zullen alle schuldeisers worden benadeeld en om deze
reden wordt de machtiging geweigerd.

De rechter-commissaris is ook belast met de verlenging van een afkoelings-
periode. De rechter-commissaris zal moeten oordelen of de verlenging nood-
zakelijk is en fungeert hier als waarborg tegen het te lang laten voortduren van
de afkoelingsperiode. Een curator mag er dan ook niet vanuit gaan dat
verlenging van de afkoelingsperiode een gegeven is. Indien er geen noodzaak
bestaat tot verlenging van de afkoelingsperiode, zal de rechter-commissaris het
verzoek weigeren.

Voor de rechter-commissaris is voorts een rol weggelegd ten opzichte van de
bevoegdheid tot gebruik, verbruik of vervreemding door de curator. De rechter-
commissaris kan immers voorwaarden stellen aan de werking van de afkoe-
lingsperiode en de bevoegdheden van de curator. Hij zal hierbij een afweging
moeten maken tussen het belang van de boedel en het belang van een derde.

Naast de genoemde bevoegdheden en verplichtingen dient de rechter-commis-
saris zich bezig te houden met zijn toezichthoudende taak. Op grond van art. 64
jo. 68 Fw dient de rechter-commissaris toezicht te houden op de curator.
Hieronder valt ook het toezicht op het beheer en vereffening van de curator in
een afkoelingsperiode. Daarmee wordt voorkomen dat de curator belangen van

27. B. Wessels, Gevolgen van faillietverklaring (1) (serie Wessels Insolventierecht, deel II),
Deventer: Kluwer 2012, par. 2623.

28. M.J. Van der Aa, ‘De positie van de hypotheekhouder tijdens de afkoelingsperiode van
art. 63a Fw en 241a Fw’, WPNR 1996/6239, p. 710.
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derden uit het oog verliest door enkel zijn taak te vervullen ten behoeve van de
gezamenlijke schuldeisers.

4. De afkoelingsperiode in Europa

4.1 Werking Nederlandse afkoelingsperiode in Europa

Wat zijn de gevolgen voor goederen in het buitenland indien een afkoelings-
periode wordt afgekondigd in Nederland? Strekt de afkoelingsperiode zich uit
tot goederen die zich in een andere lidstaat bevinden of moet gezegd worden dat
de afkoelingsperiode ophoudt bij de Nederlandse grens?

Voor de werking van een Nederlandse afkoelingsperiode op zaken die zich
bevinden in een lidstaat dient gekeken te worden naar art. 5 IVO.29 Dit artikel
regelt de gevolgen voor zakelijke rechten op het grondgebied van een andere
lidstaat indien een insolventieprocedure wordt geopend. De strekking van dit
artikel is dat met de opening van een insolventieprocedure zakelijke rechten niet
worden aangetast, ook al zou dit wel het geval zijn op grond van de nationale
wetgeving van de lidstaat waar de procedure is geopend.

In de literatuur is de vraag aan de orde gekomen of de afkoelingsperiode valt
onder de reikwijdte van art. 5 IVO. Kortmann en Veder menen dat het niet
onverdedigbaar is dat art. 5 IVO zo gelezen dient te worden dat de positie van
een schuldeiser niet verbeterd mag worden door de opening van een insolven-
tieprocedure in een andere lidstaat dan waar het goed is gelegen.30 De
afkoelingsperiode heeft immers werking ten opzichte van goederen in Neder-
land, maar zou dan niet gelden voor goederen gelegen in een andere lidstaat.
Zakelijk gerechtigden in een andere lidstaat komt hiermee een voordeel toe ten
opzichte van zakelijk gerechtigden in Nederland.

Dirix en Sagaert stellen daarentegen dat art. 5 IVO zo gelezen dient te worden
dat de zakelijk gerechtigde geen enkele beperking van de uitoefening van zijn
recht tegen zich hoeft te dulden.31 Het recht van de lidstaat waar de
insolventieprocedure is geopend wordt op grond van art. 5 IVO buiten
toepassing gelaten, waardoor zakelijk gerechtigden niet geraakt worden door
de afkoelingsperiode.

29. Uitgezonderd Denemarken. Dit land is geen partij bij de Insolventieverordening.
30. S.C.J.J. Kortmann en P.M. Veder, ‘De Europese Insolventieverordening’,WPNR 2002/6421.
31. E. Dirix en V. Sagaert, ‘Zekerheidsrechten in de Europese Insolventieverordening’, TvI

2002, p. 112.
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Berends volgt de lijn van Dirix en Sagaert maar stelt dat het afhangt van
omstandigheden waaronder een afkoelingsperiode wordt afgekondigd.32 Hij
stelt dat van belang is op welk moment de afkoelingsperiode wordt afgekondigd
en welke voorwaarden door de rechter aan de afkoelingsperiode worden
verbonden. Hierbij is van belang of een zakelijk gerechtigde evenveel ontvangt
als hij zou hebben ontvangen zonder afkoelingsperiode, of een zakelijk
gerechtigde had moeten rekenen op de toepassing van de Nederlandse Faillisse-
mentswet en of de rechter dit uitdrukkelijk in zijn overwegingen opneemt.

4.2 Afkoelingsperiodes in omringende landen

Het plunderen van de onderneming na faillietverklaring is niet slechts een
probleem dat door de Nederlandse wetgever is onderkend. Ook in, bijvoor-
beeld, de Duitse literatuur wordt het ‘Ausbluten der Konkursmasse’ onderkend.
Reden om te kijken of onze omringende landen de curator ook een afkoelings-
periode kennen om dit probleem te lijf te gaan.

Allereerst Duitsland. De Duitse wetgeving kent geen equivalent van de afkoe-
lingsperiode. Dat botst met de veel gehoorde opmerking dat de bevoegdheden
van curatoren in Duitsland ruimer zijn dan de bevoegdheden van curatoren op
grond van de Nederlandse Faillissementswet. Denk bijvoorbeeld aan de Duitse
curator die - onder omstandigheden - de mogelijkheid heeft om over goederen
van zekerheidsgerechtigden te beschikken. Mönning stelt dat het niet opnemen
van een afkoelingsperiode een gemiste kans is.33

Net als in Duitsland bestaat er in Engeland geen equivalent van de afkoelings-
periode. In het Engelse insolventierecht komt de bevoorrechte schuldeiser veel
vrijheid toe. In dat systeem zou het dan ook niet passen indien deze bevoorrechte
schuldeiser een afkoelingsperiode tegengeworpen zou kunnen krijgen.

Frankrijk kent geen afkoelingsperiode zoals wij die kennen in Nederland, maar
het Franse recht kent wel een vergelijkbare regeling. Een Franse curator heeft
namelijk een termijn waarbinnen zakelijk gerechtigden geen aanspraak kunnen
maken op hun bevoegdheden ten opzichte van hun goederen.34 Binnen deze
termijn van drie maanden kan de curator trachten de onderneming (als geheel)
te verkopen. Lukt dit niet, dan kunnen de zekerheidsgerechtigden, na het

32. A.J. Berends, ‘Heeft de Nederlandse afkoelingsperiode werking in het buitenland?’, WPNR
2005/6646.

33. R.-D. Mönning, Verwertung und Nutzung von Gegenständen mit Absonderungsrechten (in:
Insolvenzrecht in Wissenschaft und Praxis, Festschrift für Wilhelm Uhlenbruck).

34. Art. L.642-3 van de Franse Code de Commerce.
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indienen van een vordering, weer gebruik maken van hun rechten. Het is geen
gelijksoortig middel als de afkoelingsperiode, maar geeft de Franse curator wel
de zelfde mogelijkheden als een Nederlandse curator.

En dan België, dat wel een equivalent van de Nederlandse afkoelingsperiode
kent.35 Een Belgische curator heeft ook de mogelijkheid om tijdelijk de rechten
van bevoorrechte schuldeisers op te schorten. Anders dan in Nederland wordt
hier geen termijn aan gesteld in de zin van een aantal maanden, maar hier komt
de curator deze bevoegdheid toe tot aan de neerlegging van het eerste proces-
verbaal van verificatie. Wanneer evenwel het belang van de boedel het vereist
en op voorwaarde dat een tegeldemaking van de roerende goederen kan worden
verwacht die de bevoorrechte schuldeisers niet benadeelt, kan de rechtbank op
verzoekschrift van de curatoren, na de betrokken bijzonder bevoorrechte
schuldeiser bij gerechtsbrief te hebben opgeroepen, de schorsing van de
tenuitvoerlegging bevelen en dit voor een maximumtermijn van een jaar te
rekenen van de faillietverklaring.

5. Ten slotte

De afkoelingsperiode is in (middel)grote insolventies meer regel dan uitzon-
dering en het is een belangrijk en behulpzaam instrument voor de bewindvoer-
der c.q. curator teneinde de boedel te inventariseren en wellicht een doorstart
realiseren, met alle voordelen van dien voor de werknemers en de ‘gewone’
crediteuren. En in de meeste gevallen ook voor de separatisten. Overigens valt
op dat er aan de afkoelingsperiode niet vaak grenzen worden gesteld; noch ten
aanzien van de derden waartegen de afkoelingsperiode werking heeft, noch ten
aanzien van de voorwaarden waaronder de afkoelingsperiode van kracht zal
zijn. Met dit in het achterhoofd en indachtig de praktijkregels is het goed dat
bewindvoerders en curatoren terdege rekening houden met de belangen van
degenen wiens rechten door de afkoelingsperiode (tijdelijk) worden aangetast.

35. Art. 26 Faillissementswet (België).
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Het doel heiligt het verhoor

MR. P.J. NEIJT1

Een curator vraagt een machtiging voor het starten van een procedure tegen een
bestuurder. De procedure is gegrond op bestuurdersaansprakelijkheid in ver-
band met niet tijdig publiceren van de jaarrekening. Daarnaast heeft de curator
een vordering uit hoofde van een rekening-courant. De vordering uit hoofde
van de rekening-courant wordt niet betwist. De bestuurder wordt opgeroepen
voor een verhoor ten overstaan van de rechter-commissaris. Tijdens het verhoor
worden de twee vorderingen aan de bestuurder voorgehouden. Hij erkent het
bestaan van de rekening-courantschuld, maar betwist als bestuurder aanspra-
kelijk te zijn. Op de vraag waarom hij de rekening-courantschuld niet heeft
betaald, verklaart de bestuurder dat hij de brieven van de curator niet goed had
begrepen. De schuld wordt daags na het verhoor voldaan. Een voorbeeld van
effectief gebruik door de curator van het verhoor.

De Faillissementswet kent twee soorten verhoren. In artikel 105 Faillissements-
wet (“Fw”) heeft de gefailleerde de verplichting inlichtingen te verschaffen, “zo
dikwijls hij daartoe wordt opgeroepen”.2 Hierna wordt dit verhoor aangeduid
als het inlichtingenverhoor. In artikel 66 Fw heeft de rechter-commissaris de
bevoegdheid gekregen getuigen of deskundigen te horen ter opheldering van
“alle omstandigheden het faillissement betreffende”. Dit verhoor wordt hierna
het faillissementsverhoor genoemd. In deze bijdrage wordt het faillissements-
verhoor vergeleken met een voorlopig getuigenverhoor op grond van artikel
186 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (“Rv”). Vervolgens
wordt het inlichtingenverhoor in deze vergelijking betrokken. De uitkomst is
een overzicht van wanneer welk middel kan worden ingezet. Daarbij moet
worden opgemerkt dat er evenveel rechters-commissarissen zijn, als meningen
over het inzetten van de verschillende verhoren. Deze bijdrage is een weergave
van mijn mening.

1. Piet Neijt is rechter(-commissaris) in de rechtbank Midden-Nederland.
2. Op grond van artikel 106 Fw geldt deze verplichting ook voor bestuurders en commissa-

rissen van een rechtspersoon.
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Faillissementsverhoor vs voorlopig getuigenverhoor

In de praktijk gebruiken curatoren meestal het faillissementsverhoor. Het
voorlopig getuigenverhoor wordt minder ingezet. De vraag dringt zich op
hoe dit komt en of de verschillende middelen wel juist worden ingezet. Om
deze vraag te kunnen beantwoorden zijn hieronder de verschillen tussen het
faillissementsverhoor en het voorlopig getuigenverhoor schematisch weerge-
geven.

Faillissementsverhoor Voorlopig getuigenver-
hoor

Openen verhoor door
wie?

Rechter-commissaris. Rechtbank.

Openen verhoor,
waarvoor?

– Onderzoek naar feiten het
faillissement betreffende
(vrijheid rechter-commis-
saris).

– Onderzoek naar een
vordering (voldoende
concreet probandum).

Toepasselijkheid Rv? Analoog. Ja.

Openbare zitting? Nee. Ja.

Proces-verbaal? Niet verplicht. Wel verplicht.

Afleggen eed? Ja. Ja.

Verschoningsrecht? Artikel 66 vierde lid Fw. Artikel 165 Rv.

Nemo tenetur? Nee, wel clausulering. Ja.

Bewijskracht? Vrije bewijsleer. Artikel 195 Rv.

Openen verhoor, door wie?

Het is de taak van de curator om onderzoek te doen naar de boedel en de
oorzaken van het faillissement. Desondanks heeft de curator niet een zelfstan-
dige bevoegdheid om getuigen of deskundigen te laten horen. Het faillisse-
mentsverhoor is een bevoegdheid die aan de rechter-commissaris is gegeven.
Wanneer de curator daaraan behoefte heeft, kan hij de rechter-commissaris
vragen de getuigen of deskundigen te horen. In de Faillissementswet verklaard
door Molengraaf3 wordt hierover opgemerkt:

3. W.L.P.A. Molengraaf, De Faillissementswet, bewerkt door C.W. Star Busmann, vierde druk,
1951, p. 313.
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“Zowel het horen van getuigen als het benoemen van deskundigen behoort
meer eigenaardig tot de rechterlijke functiën; vandaar de opdracht van het
een en het ander aan den rechter-commissaris.”

Op het eerste gezicht is het bijzonder dat de curator de taak heeft de boedel te
beheren en het daarbij behorende feitenonderzoek te doen, terwijl de rechter-
commissaris de bevoegdheid heeft om getuigen of deskundigen te horen. Deze
keuze is dogmatisch goed uit te leggen. Het faillissement kan worden gezien als
één procedure, waarbinnen zich procedurele incidenten kunnen voordoen. Op
deze incidenten moet door een rechter worden beslist. Wordt het faillissement
zo bezien, dan is de curator een partij en beslist de rechter-commissaris op zijn
verzoek om een faillissementsverhoor. Een voorlopig getuigenverhoor wordt
uitsluitend geopend nadat een verzoek daartoe door de rechtbank werd
toegewezen. Het voorlopige getuigenverhoor en het faillissementsverhoor
hebben dus met elkaar gemeen dat steeds een rechter toetst of getuigen moeten
worden gehoord.

Openen verhoor, waarvoor?

Het faillissementsverhoor heeft als doel de rechter-commissaris en de curator in
staat te stellen opheldering te krijgen ten aanzien van alle omstandigheden die
het faillissement betreffen. Het doel van het faillissementsverhoor is een
behoorlijke taakuitoefening door de rechter-commissaris en de curator. Hiermee
onderscheidt het faillissementsverhoor zich inhoudelijk van het voorlopig
getuigenverhoor. Het voorlopig getuigenverhoor vindt plaats in het kader van
een concreet geschil waarover een procedure aanhangig is of zal worden
gemaakt. Het heeft als doel de partijen bij een concreet geschil de gelegenheid
te geven onderzoek te doen naar hun procespositie.

Aan de opening van een voorlopig getuigenverhoor stelt de rechtbank strengere
eisen, dan de rechter-commissaris stelt in het geval van een faillissements-
verhoor. De rechtbank zal een verzoek tot het houden van een voorlopig
getuigenverhoor in beginsel toewijzen, mits het verzoek aan de wettelijke eisen
voldoet,4 ter zake dienend en voldoende concreet is en feiten betreft die met het
verhoor bewezen kunnen worden. In het verzoekschrift moet bijvoorbeeld de
aard en het beloop van de vordering worden weergegeven.5 Vervolgens zal de
rechtbank toetsen of het verzoek niet in strijd is met de goede procesorde, of er

4. HR 24 maart 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1683 (Saueressig/Forbo).
5. Artikel 187 derde lid Rv.
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geen sprake is van misbruik van recht, of dat het verzoek moet afstuiten op een
ander door de rechter zwaarwichtig beoordeeld bezwaar.6

De rechter-commissaris heeft een grote vrijheid bij het openen van een
faillissementsverhoor. Hij zal vooral kijken naar de vraag of het voor een
goede taakuitoefening door hemzelf of de curator nodig is de getuigen te horen.
Het is daarmee niet vereist dat de rechter-commissaris een concreet boedelbe-
lang of vordering van de boedel voor ogen heeft. Wanneer het doel van de
curator of rechter-commissaris uitsluitend is de waarborgen van het voorlopig
getuigenverhoor te omzeilen of een “fishing expedition” te starten, zou
mogelijk sprake kunnen zijn van misbruik van recht.7 Andere beperkingen
zijn er niet. Het komt in de praktijk een enkele keer voor dat een getuige zich
verzet tegen het voornemen een faillissementsverhoor te houden. Gevallen
waarin dit bezwaar werd gehonoreerd zijn mij echter niet bekend. In de praktijk
gaat het vaak om bezwaren die verband houden met een mogelijk verscho-
ningsrecht, maar niet om bezwaren tegen het faillissementsverhoor zelf.

Toepasselijkheid rechtsvordering

Een verschil tussen de twee verhoren is gelegen in de toepasselijkheid van de
bepalingen uit het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Op het voorlopig
getuigenverhoor zijn deze bepalingen van toepassing.8 In het geval van het
faillissementsverhoor zijn in artikel 66 derde lid Fw alleen de artikelen 171 tot
en met 175 Rv van toepassing verklaard.

De oproep voor het faillissementsverhoor hoeft niet volgens de regels van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering plaats te vinden. De rechter-com-
missaris heeft geen verplichting om de daarin bepaalde termijnen in acht te
nemen. In het kader van een voorlopig getuigenverhoor moet de curator
tenminste een termijn van een week in acht nemen voor het oproepen van
getuigen.9 In de praktijk zal de rechter-commissaris desondanks de termijn van
een week in acht willen nemen. Zonder dat die termijn in acht werd genomen, is
het niet mogelijk een bevel medebrenging af te geven. Deze mogelijkheid heeft
de rechter-commissaris immers niet op grond van de Faillissementswet, maar
uitsluitend door toepassing van artikel 172 Rv. Dit artikel heeft als vereiste dat
de getuige per exploot werd opgeroepen, waarbij de termijn van een week

6. Rb Oost-Brabant, 16 februari 2015, ECLI:NL:RBOBR:2015:785 (Schoenenreus).
7. Parket bij de Hoge Raad 6 oktober 2006, ECLI:NL:PHR:2006:AX8295, punt 3.10.
8. Zie ook artikel 189 Rv.
9. Artikel 170 Rv.
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bedoeld in artikel 170 Rv in acht moet worden genomen. Via artikel 172 Rv
komt dus de termijn van artikel 170 Rv alsnog in beeld.

In het geval van een voorlopig getuigenverhoor is in artikel 188 tweede lid Rv
bepaald dat hoger beroep niet mogelijk is, voor zover het getuigenverhoor werd
toegestaan. Dit is anders in het geval van een faillissementsverhoor.10 Gelet op
de grote vrijheid die de rechter-commissaris heeft bij het bepalen van een
faillissementsverhoor, zal een hoger beroep daartegen weinig kans van slagen
hebben. Een vraag is echter wat het gevolg zal zijn van een beroep tegen de
beslissing van de rechter-commissaris om een getuige op te roepen.11 Wanneer
de getuige of deskundige hoger beroep instelt, heeft dit dan tot gevolg dat het
getuigenverhoor niet door kan gaan? Nu het horen van de getuigen van belang
is voor een goede taakuitoefening van de curator en rechter-commissaris, kan
de voortgang van het getuigenverhoor in de praktijk direct gevolgen hebben
voor de voortgang van de afwikkeling van het faillissement. Soortgelijke
problemen kunnen zich voordoen wanneer een getuige een beroep doet op
een verschoningsrecht.12 De getuige die het niet eens is met het houden van een
verhoor, of de beslissing op zijn beroep op een verschoningsrecht, heeft recht
van beroep.13 Na partijen (de curator en de getuige) te hebben gehoord, zal de
rechter-commissaris over het verschoningsrecht beslissen. Tegen deze beslis-
sing staat in het geval van een voorlopig getuigenverhoor, hoger beroep open.
De beslissing over toepassing van het verschoningsrecht is ten aanzien van de
getuige een eindvonnis, zodat een beslissing in de hoofdzaak niet behoeft te
worden afgewacht.14 Ik zou menen dat voor een faillissementsverhoor moet
gelden dat de getuige effectief gebruik kan maken van de mogelijkheden van
hoger beroep. Dit betekent dat in de tussentijd de verdere afwikkeling van het
faillissement kan komen stil te liggen. Uiteraard bestaat steeds de mogelijkheid
dat een getuige zijn recht met geen ander doel inzet dan de vertraging van het
faillissement. Een dergelijk geval van misbruik kan aanleiding geven het
getuigenverhoor gewoon doorgang te laten vinden.

10. Artikel 67 Fw; zie HR 17 mei 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ3645 (X. c.s./Franken en
Louwerier q.q.).

11. In artikel 86 Fw is bepaald dat beschikkingen van de rechter-commissaris in beginsel
uitvoerbaar bij voorraad zijn.

12. De Faillissementswet kent een eigen verschoningsrecht in artikel 66 vierde lid Fw, in de
plaats van het verschoningsrecht uit artikel 165 Rv. Naast de in artikel 66 vierde lid Fw
bedoelde personen, komt een verschoningsrecht toe aan geheimhouders (HR 1 maart 1985,
ECLI:NL:HR:1985:AC9066 (Notaris Maas)).

13. HR 14 mei 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO6022.
14. HR 19 september 2003, ECLI:NL:HR:2003:AF8273.
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Openbare zitting?

Het faillissementsverhoor vindt plaats achter gesloten deuren. Desondanks kan
de rechter-commissaris in het belang van de boedel de tijdens het faillisse-
mentsverhoor verkregen informatie met derden delen. Het komt hierbij aan op
een afweging van de belangen van de boedel enerzijds en de belangen van de
betrokkenen anderzijds. Net als de curator, zal de rechter-commissaris nalaten
uitspraken te doen die achteraf moeten worden herroepen of herzien.15

De behandeling achter gesloten deuren houdt ook in dat derden in beginsel niet
tot het verhoor worden toegelaten. Derden kunnen toegang tot het faillisse-
mentsverhoor vragen, waarna de rechter-commissaris ter zitting beslist. Het is
weliswaar mogelijk dat de rechter-commissaris zich voorafgaand aan het
faillissementsverhoor uitlaat over de vraag of derden bij het verhoor aanwezig
mogen zijn. Dat kan praktisch zijn. Maar de zitting is uiteindelijk de plek en het
moment waarop de betrokkenen de gronden van hun verzoek kunnen toelichten
en de curator en getuige(n) daarop kunnen reageren. Daar komt bij dat een
beslissing over het wel of niet toelaten van een derde bij het faillissements-
verhoor, mede kan worden beïnvloed door de wijze waarop die derde zich
tijdens het verhoor opstelt. Net als bij een (voorlopig) getuigenverhoor, is het de
bedoeling dat de getuige uit eigen waarneming verklaart, zonder daarbij te
worden gesouffleerd door zijn advocaat of derden met een eigen belang. Houdt
een van de aanwezigen zich niet aan deze regel, dan zal de rechter-commissaris
kunnen ingrijpen.

Proces-verbaal

Er is geen regel die voorschrijft dat van het faillissementsverhoor een proces-
verbaal wordt opgemaakt. Het is niet nodig de verklaring door de getuigen te
laten ondertekenen. De getuigen hebben in beginsel geen recht op een afschrift
van een proces-verbaal. Dit houdt verband met de bijzondere aard van het
faillissementsverhoor. Het faillissementsverhoor is niet gericht op het verkrij-
gen van bewijs in de geschil tussen partijen, maar dient ertoe de curator en
rechter-commissaris van informatie te voorzien die nodig is voor een goede
behandeling van het faillissement.

Het ligt ook niet altijd voor de hand om van het faillissementsverhoor een
proces-verbaal te maken. De rechter-commissaris en curator hebben grote
vrijheid bij het stellen van vragen aan de getuigen, zodat een zakelijke
weergave van de antwoorden soms lastig is te maken. Als tijdens het faillisse-

15. INSOLAD, Praktijkregels voor curatoren, september 2011, punt 5.3.
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mentsverhoor geen zaken zijn gebleken die wijzigingen in het beleid van de
curator of het toezicht door de rechter-commissaris tot gevolg hebben, kan het
opmaken van een proces-verbaal achterwege blijven.

Het is aan te bevelen om de curator of rechter-commissaris opnamen te laten
maken van het faillissementsverhoor. Soms doet de getuige dit zonder toestem-
ming en worden (gedeelten van) het faillissementsverhoor later op internet
gevonden. Het lijkt haast onmogelijk om dit te voorkomen. Door zelf opnamen
van het faillissementsverhoor te maken, kunnen misverstanden over wat wel of
niet is gezegd worden voorkomen en kunnen de curator en rechter-commissaris
zich verweren tegen een selectieve geluidsweergave van het faillissements-
verhoor.

Wordt van het faillissementsverhoor een proces-verbaal gemaakt, dan heeft dit
proces-verbaal geen bijzondere bewijskracht gedurende een eventuele procedure.
De waardering van het bewijs is overgelaten aan de rechter die over het
onderwerp van de procedure moet oordelen.16 De rechter zal hierbij rekening
moeten houden met de ‘gebrekkige wijze’ waarop het faillissementsverhoor heeft
plaatsgevonden. Er is geen sprake geweest van een vordering, de wederpartij is
mogelijk niet bij het faillissementsverhoor betrokken geweest, er is geen sprake
geweest van hoor en wederhoor en het proces-verbaal is niet aan de getuige
voorgelezen of door hem ondertekend. Voor het voorlopig getuigenverhoor is dit
anders. Artikel 192 Rv bepaalt dat, indien alle partijen bij het voorlopig ge-
tuigenverhoor aanwezig of vertegenwoordigd zijn geweest, de getuigenverkla-
ringen dezelfde bewijskracht hebben als de gewone getuigenverklaringen.

Conclusie

Het faillissementsverhoor is bedoeld voor het doen van “onderzoek naar alle
omstandigheden het faillissement betreffende”. Voor dit doel is het ook het
meest geschikt. Het is een eenvoudige, snelle en weinig kostbare manier om
meer duidelijkheid te krijgen over omstandigheden waarop de curator en
rechter-commissaris de verdere afhandeling van het faillissement moeten
baseren. Het is nuttig om door middel van het horen van getuigen snel
duidelijkheid te krijgen over de oorzaken van het faillissement of de mate
waarin betrokkenen al voor het faillissement met de mogelijkheid daarvan
rekening hielden. Dit zijn onderwerpen die aanleiding zouden kunnen geven

16. Artikel 152 tweede lid Rv.
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voor een meer gericht onderzoek naar aansprakelijkheid van de bestuurder of
benadelende handelingen.

Wanneer het faillissement verder is gevorderd en er al onderzoek naar aanspra-
kelijkheid is gedaan, of een bestuurder zelfs al aansprakelijk werd gesteld, heeft
een faillissementsverhoor geen meerwaarde. Het is weliswaar nog steeds efficiënt
en goedkoop, maar de opbrengst is een proces-verbaal met vrije bewijskracht.
Wanneer de procedure vervolgens daadwerkelijk moet worden gestart, zal een
rechter kunnen (moeten?) besluiten de getuigen opnieuw te laten horen en alsnog
hoor en wederhoor toe te passen. Wordt dan anders verklaard, dan zal het proces-
verbaal van het faillissementsverhoor in de bewijswaardering het onderspit
delven. Het voorlopig getuigenverhoor is bedoeld voor onderzoek naar een
concrete vordering in een geschil tussen partijen. Het is daarvoor beter geschikt.

Inlichtingenverhoor

Eenzelfde schema als hiervoor werd gemaakt voor het voorlopig getuigenverhoor
en het faillissementsverhoor, kan worden gemaakt voor het inlichtingenverhoor.

Inlichtingenverhoor Faillissementsverhoor Voorlopig
getuigenverhoor

Openen verhoor
door wie?

Rechter-commissaris of
curator.

Rechter-commissaris. Na toestemming
rechtbank.

Openen verhoor,
waarvoor?

– Nakomen
verplichtingen.

– Onderzoek
curator.

– Beoordeling
verzoeken.

– Onderzoek naar
feiten het faillissement
betreffende
(vrijheid rechter-
commissaris).

– Onderzoek naar
een vordering
(voldoende
concreet
probandum).

Toepasselijkheid
Rv?

Analoog. Analoog. Ja.

Openbare
zitting?

Nee. Nee. Ja.

Proces-
verbaal?

Niet verplicht. Niet verplicht. Wel verplicht.

Afleggen eed? Nee. Ja. Ja.

Verschonings-
recht?

N.v.t. Artikel 66 vierde lid Fw. Artikel 165 Rv.

Nemo
tenetur?

Nee, wel clausulering. Nee, wel clausulering. Ja.

Bewijskracht? Vrije bewijsleer Vrije bewijsleer. Artikel 195 Rv.
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Waarvoor? Onderzoek en nakomen verplichtingen

Op grond van artikel 105 Fw is de schuldenaar verplicht inlichtingen aan de
rechter-commissaris, de curator of de commissie uit de schuldeisers te ver-
schaffen, “zo dikwijls hij daartoe wordt opgeroepen”.17 De verplichting uit
artikel 105 Fw geldt niet alleen tijdens een zitting ten overstaan van de rechter-
commissaris, maar evenzeer in het contact tussen de schuldenaar en de curator
rechtstreeks. Toch kunnen er redenen zijn voor de curator om het inlichtingen-
verhoor ten overstaan van de rechter-commissaris te laten plaatsvinden. Een
van die redenen is in de praktijk het verband tussen een schending van de
inlichtingenplicht en de inbewaringstelling. Om dit duidelijk te maken, wordt
hieronder eerst kort ingegaan op de gronden voor een inbewaringstelling.

Op voordracht van de rechter-commissaris verleent de rechtbank een bevel tot
inbewaringstelling, wegens het niet nakomen van de verplichtingen van de
schuldenaar. Mede in verband met het bepaalde in artikel 5 EVRM dient de
rechtbank te onderzoeken of er gronden aanwezig zijn die de (voortduring van
de) inbewaringstelling en daarmee de inbreuk op de persoonlijke vrijheid van
de schuldenaar rechtvaardigen. Het recht op persoonlijke vrijheid van de
schuldenaar dient daarbij te worden afgewogen tegen de bij de inbewaringstel-
ling betrokken belangen van de gezamenlijke schuldeisers. Het gaat om een
toetst van proportionaliteit en subsidiariteit. Recentelijk heeft het gerechtshof
Den Haag de afwijzing van een voordracht tot inbewaringstelling bekrachtigd,
omdat niet aan de eisen van subsidiariteit en proportionaliteit werd voldaan.18

Het hof heeft in dit arrest expliciet gewezen op de minder ingrijpende
mogelijkheid van een faillissements- of inlichtingenverhoor. Vervolgens toetst
het hof de proportionaliteit van de inbewaringstelling aan de al dan niet
coöperatieve houding van de schuldenaar. Naar mijn mening zou de proporti-
onaliteit getoetst moeten worden aan de belangen van de boedel en schuldenaar,
dat wil zeggen: enerzijds, de omvang van de schuldenlast en een inschatting
van het met behulp van inlichtingen te verkrijgen actief, tegenover, anderzijds,
de inbreuk op de persoonlijke vrijheid van de schuldenaar.

De inlichtingenplicht is een van de belangrijke verplichtingen van de schulde-
naar na de faillietverklaring. In de praktijk heb ik gemerkt dat een schending
van de inlichtingenplicht vaak de enige grond is waarop de inbewaringstelling
wordt gebaseerd. Er worden in de Faillissementswet echter meer verplichtingen
op de schuldenaar gelegd, die aanleiding kunnen geven tot de inbewaringstel-
ling. Een voorbeeld hiervan is artikel 91 Fw waarin het de schuldenaar wordt

17. De verplichting rust ook op bestuurders en commissarissen van rechtspersonen.
18. Hof Den Haag 23 juli 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:2085 (Bowmer q.q./X).
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verboden zijn woonplaats te verlaten. Het vluchtgevaar van de schuldenaar zou
dan een grond voor de inbewaringstelling kunnen zijn.

Als uitgangspunt geldt weliswaar dat de rechtbank verplicht is de schuldenaar
te horen, voordat het bevel tot inbewaringstelling wordt afgegeven, maar aan dit
uitgangspunt hoeft de rechtbank zich niet te houden. In de praktijk geldt de
uitzondering en wordt de schuldenaar niet gehoord, omdat steeds wordt
aangenomen dat het gevaar bestaat dat de schuldenaar de inbewaringstelling
zal frustreren. De Hoge Raad19 heeft hierover overwogen:

“Met de aard van dit dwangmiddel strookt niet om, gelijk het cassatie-
middel wil, als hoofdregel voorop te stellen dat de gefailleerde te voren moet
worden gehoord althans opgeroepen: in een zodanig systeem zou de
desbetreffende gefailleerde te zeer gelegenheid hebben de toepassing of de
werking van het dwangmiddel, door vlucht of anderszins, te frustreren. Dat
een dergelijk gevaar bestaat, valt veelal niet met voldoende zekerheid te
zeggen.”

De Hoge Raad heeft aan deze overweging toegevoegd dat de rechtbank de
schuldenaar moet horen, onmiddellijk na de tenuitvoerlegging van het bevel tot
inbewaringstelling. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan het bepaalde in
artikel 5 derde lid EVRM.

De verplichting van de schuldenaar om inlichtingen te geven op grond van
artikel 105 Fw is al geschonden op het moment dat hij niet bij de curator op
kantoor verschijnt na daartoe te zijn opgeroepen. Een voordracht tot inbewa-
ringstelling kan daarop worden gegrond. Op deze voordracht zal in de regel
door de rechtbank worden beslist zonder de schuldenaar te horen. Ik zie het
echter als een taak van de rechter-commissaris om na te gaan of een directe
voordracht tot inbewaringstelling wel passend is. Er kan dan onderzoek
plaatsvinden naar de vraag of het niet mogelijk is de schuldenaar eerst te
horen. De Hoge Raad heeft in de geciteerde overweging al verwoord, dat dit
niet eenvoudig is vast te stellen. Het gebeurt regelmatig dat tijdens het
inlichtingenverhoor het contact tussen de curator en de schuldenaar alsnog
tot stand komt. Gebeurt dat niet, dan heb ik de mogelijkheid de schuldenaar te
vragen naar de redenen dat niet aan de inlichtingenplicht wordt voldaan. Soms
zijn er oplossingen te bedenken zonder inbewaringstelling (subsidiariteit), soms
blijkt het belang van de boedel bij het verkrijgen van de inlichtingen
onvoldoende voor de inbewaringstelling (proportionaliteit). Verschijnt de
schuldenaar ook niet bij de rechter-commissaris, dan heeft hij ten minste de

19. HR 19 januari 1990, ECLI:NL:HR:1990:AD1008.
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gelegenheid gehad zijn standpunt toe te lichten. Het vragen van een bevel tot
inbewaringstelling is dan de noodzakelijke volgende stap, waarbij de noodzaak
voor het opnieuw horen van de schuldenaar niet meer aanwezig zal zijn.

Het inlichtingenverhoor is een middel om een schending van verplichtingen uit
de Faillissementswet vast te stellen. Hiervoor heb ik al genoemd het verbod om
zonder toestemming naar het buitenland te reizen. Daarnaast heeft de schulde-
naar een uit het stelsel van de Faillissementswet af te leiden verplichting om
medewerking te verlenen aan het beheer en de vereffening van de boedel.20 In
de praktijk komt deze verplichting vaak in beeld op het moment dat de
bestuurder van de schuldenaar de onderneming wil doorstarten. De bestuurder
heeft dan het probleem dat hij de curator moet informeren over de waarde van
de onderneming, terwijl hij er belang bij heeft die waarde te drukken in het
kader van zijn onderhandelingen met de curator over een doorstart. Een enkele
keer heb ik het verhoor gebruikt om hierover duidelijkheid te krijgen. Het
doorstarten van een onderneming door de bestuurder moet steeds kritisch
worden bezien en zijn inlichtingenplicht gaat boven zijn eigen belang.21 Als
de waarde van de onderneming onzeker is en de belangen groot, kan een
verhoor worden gebruikt om vast te leggen wat de bestuurder over de waarde
van de onderneming heeft verklaard.

De schuldenaar is verplicht alle inlichtingen te verschaffen. Het gaat dus om een
hele ruime verplichting. De inlichtingen moeten aan de curator en rechter-
commissaris worden gegeven, zodat zij hun taak goed kunnen uitoefenen. Daar
ligt dan ook de grens van de inlichtingenplicht van de schuldenaar. Het moet gaan
om inlichtingen die noodzakelijk zijn voor een behoorlijke taakuitoefening.

Waarvoor? Beslissingen rechter-commissaris

De rechter-commissaris heeft de mogelijkheid zelfstandig een inlichtingenver-
hoor te gelasten. Van deze mogelijkheid kan gebruik worden gevraagd in het
kader van door de rechter-commissaris te nemen beslissingen. De situatie
waarin de curator vraagt om een procesmachtiging voor het aansprakelijk
stellen van het bestuur, is hiervan een goed voorbeeld. In de inleiding werd dit
voorbeeld al gegeven. Voor de beoordeling van een verzoek om het verkrijgen
van een procesmachtiging, zijn de kort gezegd volgende elementen van belang:
de slagingskans, de verhaalsmogelijkheden, het verwachte rendement, de

20. Hof ’s-Hertogenbosch, 8 mei 2014, ECLI:NL:GHSHE:2014:1310.
21. Rb Utrecht, 28 december 2005, ECLI:NL:RBUTR:2005:AU9769.
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kosten en de noodzakelijkheid van de procedure.22 Met name de vraag naar de
verhaalsmogelijkheden en de noodzakelijkheid van een procedure kan tijdens
een verhoor van de bestuurder aan de orde komen. Bestuurders zijn ter zitting
vaak bereid inzage in hun verhaalsmogelijkheden te geven. Daarnaast blijkt
tijdens een zitting nogal eens dat schikkingsonderhandelingen tot dat moment
geen serieuze kans hebben gekregen.

Verschoningsrecht

Hiervoor werd vastgesteld dat de Faillissementswet een eigen verschonings-
recht kent voor het faillissementsverhoor. Een dergelijk verschoningsrecht is in
de Faillissementswet niet opgenomen voor het inlichtingenverhoor. Ik zou
menen dat het ook niet bestaat. Toch zijn er situaties denkbaar waarin de
schuldenaar niet verplicht is te verklaren.

In welke hoedanigheid hij die inlichtingen verkreeg, speelt in ieder geval geen rol.
Er is echter een grens en die ligt in de “bijzondere omstandigheden van het geval”:

“Bij de beoordeling van het middel moet worden vooropgesteld dat de
bestuurder van een in staat van faillissement verkerende rechtspersoon
ingevolge art. 105 in verbinding met art. 106 gehouden is alle inlichtingen
te verstrekken die de rechter-commissaris, de curator of de commissie uit de
schuldeisers verlangen. In tegenstelling tot hetgeen in het middel wordt
betoogd, ligt in de genoemde bepalingen niet besloten dat de verplichting
tot het verschaffen van inlichtingen is beperkt tot feiten waarvan de
bestuurder kennis draagt uit hoofde van het bestuur van de gefailleerde
rechtspersoon. Anders dan het middel wil, is een zodanige beperking ook
niet aanvaard in HR 30 september 1983, NJ 1984, 183.

Daarbij verdient te worden aangetekend dat bijzondere omstandigheden
van een bepaald geval aanleiding kunnen geven tot het oordeel dat de
bestuurder van een in staat van faillissement verkerende rechtspersoon niet
tot het verstrekken van bepaalde inlichtingen is gehouden. Daarvan kan
sprake zijn wanneer de gevraagde inlichtingen feiten betreffen die hem
waren toevertrouwd in een niet met de gefailleerde rechtspersoon in
verband staande andere functie en die hij wegens hun vertrouwelijke
aard ook vóór het faillissement gehouden was niet aan die rechtspersoon
te openbaren, nog afgezien van de gevallen waarin hem als getuige een
verschoningsrecht zou toekomen.”23

22. Mayk Koria, De procesmachtiging van de rechter-commissaris voor een bestuurdersaansprake-
lijkheidsprocedure, Universiteit Tilburg, 3 juni 2014.

23. HR 11 november 1994, ECLI:NL:HR:1994:ZC1541.
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In de hiervoor geciteerde overweging van de Hoge Raad wordt voor de
bestuurder van de schuldenaar wel gewezen op ‘de gevallen waarin hem als
getuige een verschoningsrecht zou toekomen’. Als ik deze zinsnede goed
begrijp, dan gaat het om de situatie dat een bestuurder zich jegens de
vennootschap zou kunnen beroepen op een verschoningsrecht.

Nemo tenetur

Zelfs indien het geven van bepaalde inlichtingen tot gevolg kan hebben dat de
schuldenaar strafrechtelijk wordt vervolgd, is hij gehouden te verklaren.
Sommige rechter-commissarissen zijn bereid een cautie af te nemen. De
mededeling dat de schuldenaar niet verplicht is op vragen te antwoorden, is
echter niet juist. De schuldenaar is steeds verplicht de inlichtingen te geven.
Doet hij dat niet dan kan inbewaringstelling volgen. De Hoge Raad heeft een
praktische oplossing gegeven voor het probleem dat hierdoor ontstaat.24 In het
bevel tot inbewaringstelling dient de rechtbank een clausulering op te nemen, te
weten: dat de door de schuldenaar te verstrekken inlichtingen uitsluitend
worden gebruikt ten behoeve van de afwikkeling van het faillissement.

Grenzen aan het inlichtingenverhoor

Het is mogelijk dat een inlichtingenverhoor wordt misbruikt, zoals dat ook het
geval kan zijn bij een verhoor op grond van artikel 66 Fw. Met name wanneer
de curator en de bestuurder van de schuldenaar eenmaal zijn verwikkeld in een
procedure over bestuurdersaansprakelijkheid, zullen de gewone regels over
stellen en bewijzen niet worden doorkruist met een beroep op de inlichtingen-
plicht. Die regels blijven gelden en ook in dat geval zal de curator via de weg
van het gewone getuigenverhoor, met inachtneming van het beginsel van hoor
en wederhoor, zijn stellingen moeten bewijzen. Het verzoek tot het houden van
een inlichtingenverhoor met als doel het beginsel van hoor en wederhoor te
omzeilen, moet uiteraard niet worden gehonoreerd. Het is dus van belang een
inlichtingenverhoor, net als een faillissementsverhoor, te houden in een vroeg-
tijdig stadium van het faillissement en met het oog op het bepalen van het te
hanteren afwikkelingsbeleid. Onderdeel van dit beleid, is de vraag of een
procedure tegen de bestuurder opportuun is, maar als die vraag eenmaal werd
beantwoord, is een verhoor van de bestuurder niet meer zinnig.

24. HR 24 januari 2014, ECLI:NL:HR:2014:161.
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Conclusie

De eerste conclusie is dat er nauwelijks beperkingen zijn aan het recht van de
curator en rechter-commissaris om informatie te verzamelen. Zolang hun
taakuitoefening daarmee is gediend, of het gaat om gegevens ‘het faillissement
betreffende’, kan de curator iedereen alles vragen.

De tweede conclusie is dat het inlichtingenverhoor breder kan worden ingezet.
Het kan ertoe dienen de rechter-commissaris te voorzien van informatie die van
belang zijn voor door hem te nemen beslissingen. In combinatie met de
inbewaringstelling kan een inlichtingenverhoor bijdragen aan het handhaven
van de verplichtingen uit de Faillissementswet.

De derde conclusie is dat een inlichtingenverhoor en een faillissementsverhoor
voldoende tijdig moet worden gehouden. Als beslissingen aangaande het te
voeren boedelbeleid eenmaal zijn genomen en eventuele vorderingen van de
boedel in kaart zijn gebracht, ligt het meer voor de hand de weg van een
gewoon of voorlopig getuigenverhoor te volgen. Er zijn dan meer waarborgen
voor de betrokkenen en de bewijskracht van het verhoor is groter. Het gebrek
aan bescherming van de schuldenaar en getuigen in de Faillissementswet,
dwingt ertoe steeds het doel van de verschillende verhoren in het oog te houden.
Daar ligt een van de grenzen van de mogelijkheden die de rechter-commissaris
en curator met de verhoren hebben.
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De stem van de schuldeisers als gereedschap van de
curator

MR. M. WINDT1 EN MR. J.M. HUMMELEN2

1. Inleiding

Bij de afwikkeling van een faillissement dient het belang van de gezamenlijke
schuldeisers voorop te staan.3 In het kader van de verwezenlijking van dit
belang staat de curator een kist met daarin diverse gereedschappen ter
beschikking. Eén van deze gereedschappen is de schuldeiserscommissie.4

Hoewel dit gereedschap lang niet in elk faillissement wordt gebruikt, kan het
gebruik ervan zeker een meerwaarde vormen.5 In het bijzonder is dit het geval
in omvangrijke en/of complexe faillissementen.6

1. Marcel Windt is advocaat bij Houthoff Buruma in Rotterdam.
2. Jochem Hummelen is advocaat bij Houthoff Buruma in Amsterdam.
3. Zie: G.W. van der Feltz, Geschiedenis van de Wet op het faillissement en de surseance

van betaling, deel I, Heruitgave bewerkt door S.C.J.J. Kortmann en N.E.D. Faber, Zwolle:
W.E.J. Tjeenk Willink 1994, p. 27 en 371; HR 4 december 1963, NJ 1964, 144 (mr. Mout
q.q. en Mr. Schouwenaar q.q./Vecht) en HR 23 december 1994, NJ 1996, 628 (Notarissen
THB II). Onder omstandigheden dient de curator ook maatschappelijke belangen in acht te
nemen. Zie onder andere: HR 19 april 1996, NJ 1996, 727 (Maclou).

4. De wet kent in artikel 74 Fw de mogelijkheid voor de rechtbank om bij het vonnis van
faillietverklaring of bij latere beschikking een voorlopige schuldeiserscommissie te benoe-
men. Ingevolge artikel 75 Fw raadpleegt de rechter-commissaris op de verificatievergade-
ring de schuldeisers ten aanzien van de vraag of zij een definitieve schuldeiserscommissie
wenselijk achten en, zo ja, dan benoemt hij een definitieve commissie. Waar in deze bijdrage
wordt gesproken van ‘schuldeiserscommissie’ wordt zowel de voorlopige als de definitieve
commissie bedoeld, tenzij expliciet anders vermeld.

5. Vergelijk punt 2.2.5 van de conclusie van A-G Wuisman vóór HR 6 juni 2014, JOR 2014/
280 (Eurocommerce). Cijfers over hoe vaak een schuldeiserscommissie wordt benoemd zijn
ons niet bekend, maar de perceptie is dat een dergelijke commissie over het algemeen slechts
wordt ingesteld in de grotere faillissementen. Vergelijk ook: R.D. Vriesendorp, Insolventie-
recht, Deventer: Kluwer 2013, p. 205.

6. Op dit moment bepalen artikel 74 lid 1 en 75 lid 1 Fw dat een schuldeiserscommissie uit
maximaal drie leden bestaat. De verwachting is dat deze beperking wordt afgeschaft in het
wetsvoorstel tot modernisering van de faillissementsprocedure onder het wetgevingspro-
gramma Herijking Faillissementsrecht. Zie: Kamerstukken 2014-2015, 33695, nr. 8, p. 4.
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Immers, hoewel de door de wetgever aan de schuldeiserscommissie toegedichte
‘expertise in niet-juridische zaken’7 in de praktijk niet altijd evenveel meer-
waarde creëert (§ 2), verschaft het instrument van de schuldeiserscommissie
schuldeisers wel degelijk de door de wetgever beoogde ‘invloed op de gang van
zaken’.8 Deze invloed op het faillissement leidt tot betere, meer doordachte
besluitvorming (§ 3) en het scheppen van draagvlak ten behoeve van de curator
(en) voor het verdedigen van moeilijke beslissingen (§ 4). Dit alles onder de
voorwaarde dat de commissie evenwichtig is samengesteld en zij haar be-
voegdheden correct aanwendt (§ 5).

In de navolgende paragrafen wordt nader ingegaan op de diverse vormen van
meerwaarde die een schuldeiserscommissie kan opleveren. Bij het nagaan van
deze meerwaarde dienen wel de taken en bevoegdheden van de commissie in
het oog te worden gehouden. Een taakomschrijving is - anders dan bij de
rechter-commissaris (artikel 64 Fw) en de curator (artikel 68 Fw) - niet in de
wet opgenomen.9 Algemeen wordt echter aangenomen dat de taak van de
schuldeiserscommissie tweeledig is.10 In het licht van: i) de tekst van artikel 74
lid 1 Fw; ii) de verplichting voor de curator om in de wet opgenomen gevallen
advies te vragen aan de schuldeiserscommissie; en iii) de plicht van de commissie
om te adviseren over een aangeboden akkoord (artikel 140 en 141 Fw) en
voortzetting van de onderneming (artikel 173a lid 2 en 173c lid 3 Fw), kan de
eerste taak van de schuldeiserscommissie worden omschreven als adviserend.11

Echter, bevoegdheden als de mogelijkheid te allen tijde stukken betreffende het
faillissement te raadplegen (76 Fw) en de mogelijkheid tegen iedere handeling
van de curator op te komen of een bevel van de rechter-commissaris uit te lokken
(artikel 69 Fw), maken dat de taak van de schuldeiserscommissie ook controle-
rend is.12 Daarbij geldt dat de schuldeiserscommissie zich bij het vervullen

7. Zie G.W. van der Feltz, Geschiedenis van de Wet op het faillissement en de surseance van
betaling, 1897 deel II, Heruitgave bewerkt door S.C.J.J. Kortmann en N.E.D. Faber, Zwolle:
W.E.J. Tjeenk Willink 1994, p. 23.

8. Van der Feltz II (1897), p. 20.
9. Vergelijk: R.J. van Galen, ‘De crediteurencommissie in faillissement’, TvI 2000, p. 19 e.v.
10. Vergelijk punt 2.2.3 van de conclusie van A-G Wuisman vóór HR 6 juni 2014, JOR 2014/

280 (Eurocommerce).
11. De curator is echter niet gebonden aan de adviezen van de commissie. Zie artikel 79 Fw.
12. Zie over de bevoegdheden van de schuldeiserscommissie in algemene zin ook punt 2.2.4

van de conclusie van A-G Wuisman vóór HR 6 juni 2014, JOR 2014/280 (Eurocommerce).
Zie voorts: Wessels Insolventierecht IV (2015), nrs. 4277-4279; G.H. Gispen en B.S.J.M.
van Gangelen, ‘Toetsing en advies door een commissie van schuldeisers’, in: N.E.D. Faber
e.a. (red.), De bewindvoerder, een octopus, Deventer: Kluwer 2008, p. 509 en Vriesendorp
2013, p. 205 e.v.
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van deze taken dient te richten naar het belang van de gezamenlijke schuldei-
sers.13

2. Expertise als meerwaarde van de schuldeiserscommissie:
de praktijk is anders

Volgens de wetgever zou de meerwaarde van de instelling van een schuldei-
serscommissie vooreerst zitten in de aanwezigheid van bij de leden aanwezige
bijzonder expertise, zoals technisch-commerciële kennis.14 Ook in (lagere)
rechtspraak is geoordeeld dat de instelling van een voorlopige commissie van
schuldeisers zou moeten steunen op aanwezigheid van specifieke (niet-juridi-
sche) deskundigheid.15

In complexe faillissementen is echter de werkelijke meerwaarde van een
schuldeiserscommissie veelal niet gelegen in de eventueel bij leden aanwezige
expertise. Bij lastige technische vraagstukken gaat de curator beter te rade bij
externe en onafhankelijke deskundigen, met echte expertise op het benodigde
terrein. Het gaat dan bijvoorbeeld om vraagstukken op het gebied van
databeheer en -analyse, waardering, schadeberekening, accounting, financiële
verslaggeving, (specifieke of buitenlandse) regelgeving, forensische onderzoe-
kers, bureaus voor litigation support, procesadvocaten en accountants. Zo
hebben de curatoren van KPNQwest N.V. een beroep gedaan op (buitenlandse)
advocaten, telecomconsultants, forensische experts en accountants.16 Het
inwinnen van adviezen van dergelijke deskundigen gaat in de praktijk overi-
gens doorgaans vóóraf aan het inwinnen van advies van de schuldeiserscom-
missie. De adviesaanvraag beperkt zich vervolgens tot de meest fundamentele
onderwerpen van de afwikkeling van het faillissement. Hierin is dan de vooraf
ingewonnen technisch-commerciële of andere niet-juridische expertise

13. Van der Feltz II (1897), p.21 en 23. Vergelijk ook: G. van Rooijen ‘Afwijzing verzoek tot
benoeming voorlopige commissie van schuldeisers’ Bb 2014/85.

14. Zie: Van der Feltz II (1897), p. 23. Vergelijk: punt 2.2.2 van de conclusie van A-G Wuisman
vóór HR 6 juni 2014, JOR 2014/280 (Eurocommerce). Artikel 74 lid 1 Fw bepaalt dat
benoeming van een voorlopige commissie mogelijk is indien “de belangrijkheid of de aard
des boedels daartoe aanleiding geeft”. Echter, door de Rb ’s-Hertogenbosch is ook wel het
criterium van ‘meerwaarde voor de boedel’ gehanteerd als relevante maatstaf voor instelling
van een schuldeiserscommissie. Zie: Rb ’s-Hertogenbosch, 1 augustus 2007, JOR 2007/256
(Villa Happ). In die zaak was de doorstart al gerealiseerd, ontbraken belangrijke afwikke-
lingskwesties en lag géén uitkering in het verschiet. De rechtbank oordeelde dan ook dat
benoeming van een commissie geen meerwaarde had.

15. Rb Rotterdam, 21 juni 2007, ECLI:NL:RBROT:2007:BA7839 (Novacap).
16. Zoals bijvoorbeeld Milbank, Crowel & Moring, Grant Thornton en SBV Forensics. Zie

het 27ste openbare faillissementsverslag van 14 september 2012, beschikbaar op
www.rechtspraak.nl, laatst geraadpleegd op 11 augustus 2015.
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verwerkt. De praktijk is dan ook dat de door de wetgever aangevoerde
meerwaarde van het instrument van de schuldeiserscommissie in de praktijk
niet hetgeen is dat de daadwerkelijke meerwaarde creëert. Deze schuilt in
andere aspecten van het fungeren van een commissie.

3. Riskmanagement: de schuldeiserscommissie als slijpsteen voor de
geest

In dit verband is een eerste vorm van daadwerkelijke meerwaarde van de
aanwezigheid van een schuldeiserscommissie dat het proces van (voorbereiden
van) het inwinnen van het advies en de daarop volgende gedachtewisselingen
en beraadslagingen in de commissievergadering een zorgvuldige en doordachte
besluitvoorbereiding en -vorming door de curator afdwingt.17

Deze afgedwongen doordenking van besluitvoorbereiding en -vorming komt
het meest naar voren bij de afwikkelingsbeslissingen die veel impact hebben op
het verloop van het faillissement. Voorbeelden van dergelijke beslissingen zijn
het aanvangen, voeren of schikken van grote procedures en het voortzetten dan
wel afstoten van bedrijfsonderdelen.18 Het proces in dergelijke kwesties brengt
veelal mee dat de commissie zal vragen naar een motivering en toelichting van
het besluit en om stukken ter adstructie en analyse die het voorgenomen besluit
kunnen ondersteunen en in haar context plaatsen. Het gaat in dat verband zowel
om (tactisch-)juridische kwesties als niet-juridische kwesties. De curator zal
zich in dit verband adviezen en analyses van derden eigen moeten maken en
zijn eigen opvattingen vormen over juridische kwesties aan de hand van eigen
onderzoek. Aldus scherpt de curator zijn of haar inzicht door het proces van de
adviesaanvraag19 en demonstreert deze tevens de nodige inzet en nauwgezet-
heid in de aan hem opgedragen taakuitoefening.

Door deze gedwongen doordachte besluitvoorbereiding verlaagt de curator zijn
eigen risicoprofiel. Nu de Maclou-norm de kwaliteiten ‘inzet’ en ‘nauwgezet-
heid’ tot belangrijke toetssteen heeft verheven, neemt de kans op persoonlijke
aansprakelijkheid voor de curator – dan wel aansprakelijkheid van de boedel

17. Vergelijk: Van Rooijen 2014.
18. Artikel 78 Fw. Vergelijk: Vriesendorp 2013, p. 212.
19. Zie voor gedachten over de interactie tussen de curator en de schuldeiserscommissie B.P.A.

Santen en S.E. Castaño Ortiz, ‘Na HR 6 juni 2014: Een hernieuwd pleidooi voor rechterlijke
facilitering van de voorlopige crediteurencommissie’ TvI 2015, 8. In dit artikel gaan de
auteurs onder andere in op de agency theory, volgens welke de agent (i.c. de curator) handelt
namens en voor de principalen (in dit geval de schuldeisers), en deze twee zich in een
“agency relatie” tot elkaar verhouden. Deze theorie ondersteunt de vruchtbare monitoring
gedachte die uitgaat van de schuldeiserscommissie.
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– af.20 Met andere woorden: het mes van de afgedwongen besluitvoorbereiding
snijdt ten minste aan twee kanten: het proces biedt zowel de mogelijkheid van
het verwerven van verdiept inzicht in de positie van de boedel als de
mogelijkheid te verwijzen naar de betoonde inzet en nauwkeurigheid van de
curator tot bescherming tegen verwijten van vermeend onzorgvuldig handelen.

Juist bij de grotere faillissementen is het gedegen omgaan met en vastleggen
van het proces van besluitvoorbereiding en -beslissing een harde noodzake-
lijkheid. In dergelijke faillissementen kopen zich vaak de meer assertieve
(distressed) fondsen in; ook al voorafgaand aan de faillietverklaring. Daarbij
overstijgt het nominale belang van opgekochte vorderingen in de grotere
gevallen geregeld de voor de curator beschikbare voor aansprakelijkheid
verzekerde som. Het zijn juist schuldeisers met dergelijke vorderingen die
juridische procedures tegen curatoren niet schuwen. In dit verband kan
bijvoorbeeld worden gewezen op de reeks procedures in het faillissement van
Jomed.21 In deze procedures werd de kaart van de persoonlijke aansprakelijk-
heid indirect gespeeld; onder andere door als belang voor de vorderingen -
veelal tot openlegging van stukken - de wens aan te voeren zich een gefundeerd
oordeel te kunnen vormen over de vraag of de belangen van de distressed
investors naar behoren behartigd werden. Een ander voorbeeld is een tegen
KPNQwest gevoerde procedure.22 Het betrof in die procedure hegdefund
Elliott: bij uitstek een activistische belegger.23

In de omgang met professionele distressed beleggers is het verstandig om als
curator alle formeel vereiste, processuele stappen nauwgezet te doorlopen bij de
voorbereiding en uitvoering van het werk. Dit geldt in het bijzonder ook voor
de omgang met de schuldeiserscommissie. In een dialoog met partijen schept
een gedegen besluitvoorbereiding de speelruimte die een curator nodig heeft
om zich in zijn taakuitoefening te blijven richten naar het belang van de
gezamenlijke schuldeisers. De schuldeiserscommissie kan in dit verband als
vliegwiel dienen voor de kwaliteit van het besluitvormingsproces en tevens de
curator beschermen tegen claims van (professionele) schuldeisers.

20. HR 19 april 1996, NJ 1996, 727 (Maclou) en HR 16 december 2011, NJ 2012, 515 (Prakke/
Gips). Zie ook de Praktijkregels voor Curatoren, die met name prudentie ademen.

21. Bijvoorbeeld de rechtsgang uitmondend in HR 21 januari 2005, JOR 2005/104, NJ 2005,
249 (Jomed I) en HR 21 januari 2005, JOR 2005/105, NJ 2005, 249 (Jomed II). Zie hierover
ook R.J. Schimmelpenninck, ‘Beïnvloedingsmogelijkheden van schuldeisers’ in R.S. Meijer
e.a. (red.) Uit de Praktijk, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2012, p. 231-241.

22. Rb Haarlem 14 juni 2012, RI 2012, 96 (KPNQwest).
23. Elliott is o.a. ook succesvol actief (geweest) in de handel van staatsobligaties van landen met

betalingsproblemen (o.a. Argentinië en Peru).
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4. De schuldeiserscommissie als prisma voor draagvlak en focus

4.1 De schuldeiserscommissie zorgt voor draagvlak

Niet alleen dwingt de aanwezigheid van een schuldeiserscommissie een
zorgvuldige besluitvoorbereiding en -vorming af, ook draagt een positief advies
bij aan draagvlak onder de schuldeisers voor een voorgenomen beslissing.24 Dit
geldt in het bijzonder voor ingewikkelde beslissingen, waaraan zowel stevige
voor- als niet onbelangrijke nadelen kleven of waar noodzakelijk geachte
beslissingen tevens stevige impact kunnen hebben op belangrijke stakeholders
in het faillissement.

Draagvlak voor de voorgenomen beslissing van de curator kan tevens tot steun
zijn voor de curator in het verdedigen van zijn beleid in het geval dit door een
of meer schuldeisers via bijvoorbeeld de route van artikel 69/67 Fw ter
discussie wordt gesteld. Een positieve stem vanuit de schuldeiserscommissie
vormt een basis voor het ondersteunen van het oordeel dat het belang van de
gezamenlijke schuldeisers kennelijk is gediend met uitvoering van het betref-
fende beleidsvoornemen.

4.2 Schuldeiserscommissie vormt een benchmark voor de belangen van de
gezamenlijke schuldeisers

Verder is het aan de borst drukken van een representatieve groep schuldeisers
van bijzondere meerwaarde doordat zij een benchmark is voor de vraag of de
curator nog wel op het juiste spoor zit met het door hem voorgenomen beleid.25

Zo kan de curator door het consulteren van de schuldeiserscommissie nagaan of
emoties en/of ingenomen posities hem ervan weerhouden de werkelijke
achterliggende belangen van de gezamenlijke schuldeisers op optimale wijze
te blijven behartigen.26

Immers, ook in uitdagende omstandigheden dient de curator volgens de regelen
der kunst te (onder)handelen. Dit betekent dat hij voortdurend oog dient te

24. Zie ook J.J. van Hees in zijn noot onder HR 6 juni 2014, JOR 2014/280 (Eurocommerce). De
wetsgeschiedenis vermeldt het creëren van draagvlak als een van de redenen om de mogelijk-
heid te bieden an sich een schuldeiserscommissie te benoemen. Zie: Van der Feltz II (1897),
p. 20.

25. De commissie is hiertoe bij uitstek geschikt, nu zij ook in de wetsgeschiedenis is aangemerkt
als ‘college van mannen van vertrouwen ter behartiging der gemeene belangen’. Zie: Van
der Feltz II (1897), p. 21.

26. Zie voor het effect van ingenomen posities: R. Fisher e.a., Excellent Onderhandelen
(Harvard Negotiation Project), Amsterdam: Business Contact 2014 (43e druk), p. 21 e.v.

306

Mr. M. Windt en mr. J.M. Hummelen



blijven houden voor de achterliggende belangen en zich niet laat leiden door
ingenomen posities of door dwarszittende of begrijpelijkerwijze in het proces
opkomende emoties.27 De permanente dialoog rondom de advisering over de
belangrijkere topics in het faillissement met de schuldeiserscommissie stimu-
leert de curator voortdurend terug te keren naar de werkelijke achterliggende
belangen die hij op grond van zijn taak dient te behartigen. Zonder de eigen
verantwoordelijkheid te ontgaan, kan de curator onder lastige omstandigheden
emoties en posities loslaten en verwijzen naar de schuldeiserscommissie als
representant van de schuldeiserspopulatie. Hierdoor objectiveert de curator in
feite zijn onderhandelingspositie en kan hij zich richten naar de ingeschatte
bereidheid van zijn ‘achterban’ om zich al dan niet te scharen achter een
bepaalde oplossing.28

5. Randvoorwaarde: optimale samenstelling en regulering
schuldeiserscommissie

Randvoorwaarde bij gebruikmaking van het instrument van de schuldeisers-
commissie is wel dat de curator - binnen zijn mogelijkheden - waakt voor zowel
de evenwichtige samenstelling van de commissie als de correcte aanwending
van bevoegdheden door de commissie.29 Bij het vormen van een goed
functionerende schuldeiserscommissie is de vraag in hoeverre een (potentieel)
tegenstrijdig belang van een schuldeiser in de weg staat aan het benoemen van
een schuldeiserscommissie dan wel het zitting nemen door een schuldeiser in de
schuldeiserscommissie. Daarnaast bestaat het risico dat benoemde leden de
informatiebevoegdheden die de schuldeiserscommissie toekomen niet op cor-

27. Zie R. Fisher e.a., t.a.p. 39 e.v., 71 e.v.
28. Via dit mechanisme is in het faillissement KPNQwest N.V. in het voorjaar van 2014 een

grote schikking met onder andere voormalig bestuur en commissarissen uitonderhandeld. In
grotere situaties wordt de achterban veelal gevormd door hedgefunds.

29. Zie ook: J.L.M. Groenewegen en M.J.H. Orval, ‘De schuldeiserscommissie “nieuwe stijl”’,
in: N.E.D. Faber e.a. (red.), De bewindvoerder, een octopus, Deventer: Kluwer 2008, p. 532
e.v. Het waken voor een goede gang van zaken begint met het maken van afspraken met de
leden omtrent het betrachten van de nodige vertrouwelijkheid. Zie over de problematiek
rondom de vraag in hoeverre het schenden van dergelijke afspraken onrechtmatig is: Pres.
Rb Haarlem, 15 januari 2007, JOR 2007/59 (KPQwest). Vergelijk over de noodzaak voor
een evenwichtige samenstelling van de schuldeiserscommissie naar Amerikaans recht In re
Park Circle Realty, LLC, 2010 WL 3219531 (Bankr. S.D.N.Y. 2010): “Although committees
do not necessarily need to reflect the precise composition of the creditor body, committees
should adequately represent the various creditor types.”
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recte wijze aanwenden.30 Dit laatste is met name aanlokkelijk voor schuldeisers
die hun informatiepositie willen verbeteren ten behoeve van hun eigen
doelstellingen en belangen. In dit verband kan bijvoorbeeld gedacht worden
aan het onderbouwen van een individuele onrechtmatige daadactie op grond
van de Beklamel-norm.31

In het verband van bovenstaande problematiek kan worden gewezen op het
arrest van de Hoge Raad inzake Eurocommerce.32 In dit arrest haalt de Hoge
Raad de overwegingen van de rechtbank in deze zaak aan:

“3.3. De rechtbank heeft het verzoek van de Banken afgewezen. De
overwegingen waarop deze beslissing berust, kunnen als volgt worden
samengevat.

(…)

(v) Gelet op de verschillende hoedanigheden waarin de Banken met
[verweerder] te maken hebben, de verwevenheid tussen de faillissementen
van de Eurocommerce-vennootschappen met het faillissement van [ver-
weerder], en de door de Banken gedane aangifte van fraude en valsheid in
geschrifte van [verweerder], kan niet worden uitgesloten dat het belang van
de Banken bij een crediteurencommissie in strijd komt met het belang bij
een correcte afwikkeling van het faillissement van [verweerder] in privé.

Het gevaar bestaat dat de Banken – met gebruikmaking van de bevoegdheid
van de crediteurencommissie te allen tijde inzage te vorderen in alle boeken,
bescheiden en andere gegevensdragers die het faillissement van [verweer-
der] betreffen, en van de verplichting van de curator en de failliet om alle
verlangde inlichtingen te verstrekken – informatie vergaren die zij zonder de
positie van lid van de crediteurencommissie niet zouden hebben verkregen
en deze informatie niet (alleen) ten behoeve van de afwikkeling van het
faillissement van [verweerder] gebruiken. Het risico dat oneigenlijk gebruik
zou kunnen worden gemaakt van de bevoegdheden die een crediteuren-
commissie heeft, staat eveneens aan toewijzing van het verzoek van de
Banken in de weg. (rov. 7.5)

30. Zie voor deze informatiebevoegdheden artikel 76 Fw. Zie over dit artikel onder andere
W.J.M. van Andel en T.T. van Zanten, ‘Informatieverschaffing door de curator in faillisse-
ment’ in J.J. Reiziger en A. van der Schee (red.), INSOLAD jaarboek 2013, De Curator en
Informatie, Deventer: Kluwer 2013, p. 29-51 en F.M.J. Verstijlen, ‘Wat niet weet, deert.
Informatierechten van schuldeisers’, TvI 2010, 33.

31. HR 6 oktober 1989, NJ 1990, 286 (Beklamel).
32. HR 6 juni 2014, JOR 2014/280 (Eurocommerce).
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(…)

Op grond van een en ander is de rechtbank tot het oordeel gekomen dat er
thans geen aanleiding is om op de voet van art. 74 Fw een voorlopige
commissie uit de schuldeisers te benoemen.

Door aldus te oordelen heeft de rechtbank geen blijk gegeven van een
onjuiste rechtsopvatting met betrekking tot art. 74 Fw. (…)”

Met andere woorden, het risico op een tegenstrijdig belang is een omstandig-
heid die kan bijdragen aan de conclusie dat geen voorlopige schuldeiserscom-
missie zal worden ingesteld. In de bovenstaande casus uitte zich dat in het risico
dat de financiers van de Eurocommerce-groep slechts zitting wilden nemen in
het privéfaillissement van de bestuurder van de groep om hun positie in het
faillissement van de groep te verbeteren en niet om de gezamenlijke belangen
van de bestuurder te dienen. Uiteraard kan dit tegenstrijdig belang ook een
andere vorm aannemen.

Onduidelijk is of een dergelijk risico op een tegenstrijdig belang ook in de weg
staat aan het benoemen van een definitieve schuldeiserscommissie. Daar een
dergelijke benoeming geen discretionaire bevoegdheid van de rechter-commis-
saris is,33 lijkt dit niet het geval voor de vraag óf een commissie wordt
benoemd. De beslissing hoeveel en welke leden deel uitmaken van deze
commissie is echter wel een discretionaire bevoegdheid.34 In dat verband
bestaat geen reden om aan te nemen dat het risico op oneigenlijk gebruik dan
voor de benoemend rechter-commissaris geen factor van belang zou kunnen
zijn.

Hoe nu dient bepaald te worden of een risico op oneigenlijk gebruik aanwezig
is? In dit verband is in de literatuur terecht gesignaleerd dat tegenstrijdige
belangen inherent zijn aan een faillissement.35 Dit betekent echter niet dat
aanwezigheid van dergelijke belangen ons inziens niet zou moeten kunnen
leiden tot het niet benoemen van een lid dan wel het uitsluiten van deelname

33. Zie punt 10 van de conclusie van J.J. van Hees onder HR 6 juni 2014, JOR 2014/280
(Eurocommerce).

34. Van der Feltz II (1897), p. 28.
35. G.H. Gispen ‘Enkele praktische beschouwingen over crediteurencommissies’ in I. Spinath,

J.E. Stadig en M. Windt (red.), INSOLAD jaarboek 2009 Curator en Crediteuren, Deventer:
Kluwer 2009, p. 58 en 61. Zie over belangenconflicten en faillissement in het algemeen:
B.P.A. Santen & R. van Hoof, ‘Het belangenconflict van de faillissementscurator’, in:
B. Assink e.a., Toekomst van het Ondernemingsrecht 2015.

309

De stem van de schuldeisers als gereedschap van de curator



van een lid aan de beraadslaging en besluitvorming.36 Daarbij zou voor wat
betreft de maatstaf voor niet-benoeming/uitsluiting kunnen worden aangesloten
bij het in het vennootschapsrecht ontwikkelde leerstuk rondom tegenstrijdig
belang.37 Dat zou er op neer komen dat een schuldeiser een tegenstrijdig belang
heeft indien hij een persoonlijk belang heeft dat in strijd is met dat van de
gezamenlijke schuldeisers, of indien hij betrokken is bij een ander, niet met de
belangen der schuldeisers parallel lopend belang, en daardoor niet in staat moet
worden geacht om de belangen van de gezamenlijke schuldeisers te bewaken op
een wijze die van een integer en onbevooroordeeld lid mag worden verwacht.38

Indien de belangentegenstelling inherent is aan de positie van de schuldeiser
staat dat wat ons betreft diens benoeming in de weg.39 Indien het ‘conflict’
slechts een of meer onderwerpen van de afwikkeling betreft, dan lijkt ons
benoeming op voorhand niet onmogelijk en kunnen afspraken omtrent het zich
in dergelijke gevallen onthouden van beraadslagen en stemmen in beginsel
volstaan.

Gerelateerd aan de problematiek van het tegenstrijdig belang is het vraagstuk
rondom de informatiebevoegdheden van de schuldeiserscommissie. Het risico
kan bestaan dat leden van de schuldeiserscommissie de aan hen in hun
hoedanigheid verstrekte informatie gebruiken in het kader van de behartiging
van hun individuele belangen. Zoals uit het hierboven weergegeven citaat volgt,
is dit een omstandigheid die in de weg kan staan aan het benoemen van een
voorlopige schuldeiserscommissie. Ons inziens is dit terecht. Het toelaten van
het gebruik van aan de commissie verstrekte informatie ter versterking van de
positie van een individuele schuldeiser miskent dat het belang van de indivi-
duele schuldeiser niet kan worden vereenzelvigd met dat van de gezamenlijke
schuldeisers. Het moge zo zijn dat de schuldeisers voornamelijk hun eigen
positie benadeeld zien indien de schuldeiserscommissie buiten haar informa-
tiebevoegdheden treedt,40 het inroepen van elke bevoegdheid vindt begrenzing
in misbruik, zowel in het geval dat dit de gehele commissie betreft als in het

36. Anders: Gispen 2009, p. 58 en 61.
37. Vergelijk: artikel 2:239 lid 6 BW.
38. De Hoge Raad heeft in de vennootschapsrechtelijke context geoordeeld dat het voor de

aanwezigheid van een tegenstrijdig belang niet is vereist dat een bepaalde handeling
– bijvoorbeeld deelname aan een schuldeiserscommissie – daadwerkelijk tot benadeling
leidt. Voldoende is dat sprake is van zodanig onverenigbare belangen dat in redelijkheid kan
worden betwijfeld of een bestuurder (lees: lid) zich bij zijn handelen uitsluitend laat leiden
door het belang van de vennootschap. Zie: HR 29 juni 2007, NJ 2007, 420 (Bruil).

39. In dit verband geldt in het vennootschapsrecht dat de enkele schijn van een tegenstrijdig
belang niet voldoende is, maar het bestaan van een potentieel tegenstrijdig belang wel. Zie:
Kamerstukken 2008/2009, 31763, nr. 3, p. 12.

40. Vergelijk R.J. van Galen 2000 in noot 15 met een beroep op de wetsgeschiedenis.
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geval een individueel lid over de schreef zou gaan.41 Door andere auteurs is in
dit verband het nut en de noodzaak beschreven van het (al dan niet contractueel)
inperken van de bevoegdheden informatie te verkrijgen en vrijelijk te gebrui-
ken.42

Het risico van een te ruime bevoegdheid om informatie te gebruiken, is dat
schuldeisers de waarborgen voor de uitoefening van legitieme informatie-
rechten omzeilen. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de waarborgen
neergelegd in artikel 843a Rv. Dit betreft onder andere de waarborgen van
rechtmatig belang en specificiteit, maar ook de noodzaak overige relevante
belangen te respecteren, zoals het voorkomen van een ‘fishing expedition’; de
wijze van inzageverschaffing; het verschoningsrecht; de privacy en de behoor-
lijke rechtsbedeling. Het is om deze redenen dat de informatiebevoegdheden die
de schuldeiserscommissie toekomt niet anders zouden mogen worden gebruikt
dan voor het doel dat de schuldeiserscommissie dient: het behartigen van de
belangen van de gezamenlijke schuldeisers.

6. Conclusie

Er zou in méér faillissementen dan thans gebruikelijk een schuldeiserscommis-
sie moeten worden geformeerd.43 Dat is goed voor de kwaliteit van de
afwikkeling en de te boeken resultaten in die faillissementen. Met name de
besluitvoorbereiding en de dialoog met de commissie omtrent het inwinnen van
haar adviezen draagt daar aan bij. Het dwingt tevens de curator om steeds, ook
onder uitdagende omstandigheden, het belang van de schuldeisers voorop te
blijven stellen. Hij kan zich daarbij in belangrijke mate richten naar de melodie
van het meerstemmige koor van de schuldeisers, mits hij de valse c.q. tegen-
strijdige klanken, die daaruit soms óók kunnen opstijgen, wel van de hem
opgedragen partituur, te weten de belangen van de gezamenlijke schuldeisers,
kan blijven onderscheiden.

41. Zie art. 3:13 BW.
42. Zie onder andere Wessels Insolventierecht IV (2015), nr. 4281; B.P.A. Santen en S.E.

Castaño Ortiz 2015 en Van Rooijen 2014.
43. Zie Van Rooijen 2014. Vergelijk tevens de stemuitslag tijdens het congres ‘Eyes on

Insolvency’ ten aanzien van de stelling dat in beginsel (indien redelijkerwijs mogelijk) in
ieder faillissement een schuldeiserscommissie zou moeten worden ingesteld. 43% van de
aanwezigen verklaarde zich vóór deze stelling. Zie: http://www.eyesoninsolvency.nl/stem-
uitslag-eyes-on-insolvency/.
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De last tot het openen van brieven en de lust tot het lezen
van e-mails

MR. B.J. TIDEMAN1

1. Inleiding

In het verleden was de postblokkade, waarmee brieven en telegrammen gericht
aan de gefailleerde worden onderschept, een nuttige tool in de gereedschapskist
van de curator. Met enige regelmaat bezorgde de post de curator een aangenaam
bericht in de vorm van een afschrift van een bankrekening of een brief over een
spaarpolis die de gefailleerde ‘vergeten’ was aan de curator te melden. Soms
leidde het ook tot andere verrassingen voor de curator, zoals een grote neutrale
envelop zonder afzender met een pikante inhoud die kennelijk voor de echt-
genote van gefailleerde was bestemd. Inmiddels begint de postblokkade zijn
glans echter te verliezen. Het verzenden van brieven raakt langzaamaan in
onbruik, om van telegrammen maar niet te spreken. Steeds vaker maakt men in
plaats daarvan gebruik van digitale communicatiemiddelen waar de curator met
behulp van de postblokkade geen vat op kan krijgen.

Kortom, de postblokkade in faillissement is aan een heroverweging toe,
omdat de huidige regeling niet erg effectief meer is. De vraag is wat de
oplossing hiervoor moet zijn. Afschaffen van de postblokkade, omdat enerzijds
handhaving te gecompliceerd wordt en anderzijds deze te eenvoudig is te
omzeilen? Of de blokkade juist uitbreiden tot andere vormen van – digitale
– communicatie? En kan dat zomaar? Hoe moet dit dan geregeld worden? In
deze bijdrage probeer ik die vragen te beantwoorden aan de hand van een brede
verkenning van de juridische aspecten van de postblokkade.

2. Huidige regeling

De postblokkade in faillissement is in de wet geregeld in art 14 jo. 99 Fw. De
surseance kent de regeling niet. In de WSNP is de postblokkade op soortge-
lijke2 wijze als in het faillissement geregeld.

1. Bruno Tideman is advocaat bij Wessel, Tideman en Sassen te Den Haag.
2. De postblokkade in de WSNP is geregeld in artikel 287 lid 5 Fw en artikel 293 Fw. Via de

schakelbepaling van artikel 327 Fw is artikel 99 Fw van overeenkomstige toepassing bij !
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Onder de noemer postblokkade gaan eigenlijk twee maatregelen schuil. De
doorzendplicht van de postvervoerbedrijven3 (de doorzendplicht) en de last aan
de curator tot het openen van brieven gericht aan de gefailleerde (de last tot het
openen van brieven). De doorzendplicht volgt uit artikel 14 lid 24 en 99 lid 1 Fw.5

De last tot het openen van brieven is geregeld in artikel 14 lid 16 en 99 lid 1 Fw.7

de wettelijke schuldsanering. Wat in de WSNP afwijkt van faillissement is de termijn van de
last om brieven en telegrammen te openen. Artikel 287 lid 2 Fw beperkt deze tot 13
maanden. De bewindvoerder kan aan de rechter-commissaris wijziging van de termijn of een
nieuwe last vragen.

3. Onder een postvervoerbedrijf verstaat de Postwet 2009: eenieder die postvervoerdiensten
aanbiedt. Postvervoerbedrijven dienen zich ingevolge artikel 41 e.v. Postwet 2009 te laten
registreren bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Koninklijke PostNL is in
Nederland aangewezen als de universele postdienst zoals deze is geregeld in de Postwet
2009. De namen van de overige geregistreerde postbedrijven zijn te vinden op de website
van de ACM. Postvervoer betreft het geheel van handelingen dat bedrijfsmatig wordt
verricht teneinde poststukken af te leveren. Onder postvervoer in de zin van de Postwet 2009
wordt niet verstaan:
– het vervoer van afzonderlijk geregistreerde exprespost waarover tussen afzender en

vervoerbedrijf afzonderlijke overeenkomsten zijn gesloten over het tijdvak of tijdstip
van bestellen, over de leveringszekerheid en over de aansprakelijkheid;

– het vervoer, dat wordt verricht onder verantwoordelijkheid van de afzender, van
poststukken die kennelijk bestemd zijn om op een met een postvervoerbedrijf
afgesproken plaats te worden overgedragen aan dat postvervoerbedrijf, teneinde de
poststukken door dat postvervoerbedrijf op de afzonderlijke adressen te laten bezor-
gen.

4. Van de faillietverklaring wordt door de griffier onverwijld kennis gegeven aan het postver-
voerbedrijf of de postvervoerbedrijven die zijn aangewezen als verlener van de universele
postdienst, alsmede de andere geregistreerde postvervoerbedrijven, bedoeld in de Postwet
2009. In de kennisgeving wordt melding gemaakt van de in het vorige lid bedoelde last.

5. Het postvervoerbedrijf of de postvervoerbedrijven die zijn aangewezen als verlener van de
universele postdienst, alsmede de andere geregistreerde postvervoerbedrijven, bedoeld in
de Postwet 2009 is, na van de griffier ontvangen kennisgeving, verplicht de curator de
brieven en telegrammen, voor de gefailleerde bestemd, af te geven, totdat de curator of de
rechter-commissaris haar van die verplichting ontslaat of zij de kennisgeving ontvangt,
bedoeld in artikel 15. De rechterlijke last tot het openen van brieven en telegrammen verliest
zijn kracht op het in de vorige zin bedoelde tijdstip waarop de verplichting van de
administratie tot afgifte van brieven en telegrammen eindigt.

6. De rechter die de faillietverklaring uitspreekt, geeft in de uitspraak tevens last aan de curator
tot het openen van aan de gefailleerde gerichte brieven en telegrammen.

7. De curator opent krachtens de last bedoeld in artikel 14, de brieven en telegrammen aan de
gefailleerde gericht. Die, welke niet op de boedel betrekking hebben, stelt hij terstond aan de
gefailleerde ter hand.
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3. Achtergrond en doel van de postblokkade

Van Apeldoorn8 signaleerde reeds dat de postblokkade een lange geschiedenis
heeft en gebaseerd is op de Franse Code de Commerce. Hij wijst erop dat in
artikel 807 van het Wetboek van Koophandel van 1838 werd opgenomen dat de
curator alle brieven aan de gefailleerde opent. De gefailleerde moest zich van
opening onthouden, maar hij mocht bij de opening aanwezig zijn en mocht de
brieven behouden zo daar geen bezwaren tegenover stonden. De curator kon
aan het postkantoor vragen de brieven aan hem af te geven.

Bij de invoering van de Faillissementswet in 1893 bepaalde artikel 14 Fw dat de
griffier onverwijld kennis geeft van de faillietverklaring aan de PTT en
verstrekte artikel 99 Fw de bevoegdheid aan de curator tot het openen van de
brieven en telegrammen. De memorie van toelichting uit 18939 bij het
toenmalige artikel 99 Fw is summier over het doel van dit voorschrift: het
artikel heeft ten doel de curator de uitoefening van zijn taak mogelijk te maken.

In 1987 werd artikel 14 Fw gewijzigd10 als gevolg van de grondwetswijziging
van 1983 waarbij artikel 13 Grondwet was ingevoerd, dat bepaalt dat het
briefgeheim onschendbaar is, behalve, in de gevallen bij de wet bepaald, op last
van de rechter. Hierdoor werd een voorafgaande rechterlijke last voor de
postblokkade noodzakelijk. Er is nadrukkelijk voor gekozen om de rechter
daarbij geen discretionaire bevoegdheid te geven, het geven van de last volgt
dwingend uit de wet en is dus automatisch van toepassing in ieder faillisse-
ment.11 Tevens blijkt uit de memorie van toelichting12 dat de last tot het openen
van brieven van algemene aard is zodat de bevoegdheid van de curator niet

8. J.C. van Apeldoorn, ‘Postblokkade’, TvI 2007, 2, p. 3. Zie ook zijn proefschrift uit 2009,
Van Apeldoorn, Insolventieprocedures en grondrechten, Boom juridische uitgevers.

9. Heruitgave Van der Feltz, II, Serie Onderneming en Recht, Deel 2-II, p. 60.
10. Wet van 3 december 1987, Stb. 543.
11. Geschiedenis van de Faillissementswet, Wetswijzigingen, Serie Onderneming en Recht, Deel

2-III, p. 26: De bepaling over het geven van de last is imperatief gesteld. Dit houdt verband
met de onderkende noodzaak dat een curator van de inhoud van de desbetreffende
bescheiden kennis neemt. Zou de rechter enkel een bevoegdheid tot het geven van een
last worden toegekend, dan zou een curator, indien de rechter geen last in de uitspraak van
faillietverklaring opneemt, alsnog een verzoek tot het geven van een last moeten indienen.
Dat gaat niet alleen met onnodige werkbelasting gepaard doch tevens met tijdverlies, in die
zin dat een curator dan niet direct de bevoegdheid zou toekomen tot kennisneming van
brieven en telegrammen met eventuele schadelijke gevolgen voor de boedel. Het is ook niet
wel mogelijk op voorhand te oordelen dat kennisneming door de curator van brieven en
telegrammen niet in het belang van de boedel is.

12. Geschiedenis van de Faillissementswet, Wetswijzigingen, Serie Onderneming en Recht, Deel
2-III, p. 26 en p. 28.
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slechts beperkt is tot de brieven die hem via de postblokkade bereiken, maar
zich uitstrekt over alle door postvervoerbedrijven of particuliere instellingen
bezorgde brieven die hij gedurende het faillissement onder zich krijgt. Dit laat
onverlet dat de curator gehouden is brieven en telegrammen welke geen
betrekking hebben op de boedel, onmiddellijk aan de gefailleerde ter hand te
stellen (artikel 99 Fw tweede zin), zonder daarvan een kopie te behouden.13

Het doel van postblokkade is in de jurisprudentie een aantal malen aan de orde
gekomen. Zo bepaalde de Hoge Raad in 198814 dat de postblokkade ten doel
heeft om te voorkomen dat de gefailleerde zo min mogelijk de gelegenheid
moet worden geboden om de boedel te onthouden wat de boedel toekomt. Ten
aanzien van de postblokkade in WSNP overwoog het Hof ’s-Hertogenbosch15

voorts als volgt: ‘Daargelaten dat met de komst van verschillende postvervoer-
bedrijven de postblokkade niet waterdicht blijkt te zijn, heeft de postblokkade
vooral de functie het toezicht door de bewindvoerder op de naleving van de
voor de saniet uit de schuldsaneringsverplichting voortvloeiende verplichtingen
te vergemakkelijken en daardoor de kans te verkleinen dat bijvoorbeeld buiten
de bewindvoerder om betalingen aan de saniet plaatsvinden en daarmee
inkomsten worden verzwegen.’

Conclusie is dus dat de postblokkade blijkens de wetsgeschiedenis nodig is
voor de uitoefening van de taak van de curator (het beheer en vereffening van
de boedel16) en volgens de jurisprudentie om er voor te zorgen dat de curator
direct de post ontvangt die belangrijk of waardevol is voor de boedel en er geen
inkomsten of bezittingen worden verzwegen door de gefailleerde.

4. Juridisch kader

Grondwet

De postblokkade maakt inbreuk op diverse grondrechten van de natuurlijke
persoon die failliet wordt verklaard. De postblokkade maakt inbreuk op het
door artikel 10 Grondwet beschermde recht op eerbiediging van de persoonlijke
levenssfeer. Dit artikel stipuleert dat beperkingen op dit recht slechts bij of
krachtens de wet kunnen worden gemaakt. Een wettelijke regeling van de
postblokkade17 is dus nodig om inbreuk te kunnen maken op dit grondrecht.

13. Zie in dit verband ook Hof Amsterdam 20 december 2011 Prg. 2012/77 over de stuitende
werking van een brief die als gevolg van de postblokkade bij de curator terechtkomt.

14. HR 23 september 1988, NJ 1989, 73 (Staat/Mr. Samkalden q.q.).
15. Hof ’s-Hertogenbosch 7 februari 2012, LJN BV3497.
16. Zie artikel 68 Fw.
17. Zoals thans geregeld in artikel 14 jo. 99 Fw en artikel 4 Postwet.
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De postblokkade maakt bovendien inbreuk op het briefgeheim. Aan het brief-
geheim heeft de wetgever een verstrekkendere bescherming gegeven in artikel
13 Grondwet.18 Beperkingen hierop zijn slechts toegestaan (a) in de gevallen
bij19 de wet bepaald (b) op last van de rechter. Om inbreuk op het briefgeheim
te maken is dus niet alleen een wettelijke basis vereist, maar ook een
rechterlijke last.20 Artikel 13 Grondwet beschermt ook het telefoon en
telegraafgeheim. Hiervoor geeft artikel 13 Grondwet een enigszins afwijkende
regeling. Beperkingen hierop zijn mogelijk (a) in de gevallen bij de wet
bepaald, (b) door of met machtiging van hen die daartoe bij de wet zijn
aangewezen. Op het telefoongeheim is er voor de curator geen uitzondering
gemaakt. De wetgever heeft uitdrukkelijk gesteld het aftappen van telefoons
door de curator niet noodzakelijk te achten.21

Artikel 13 Grondwet is een lex specialis van artikel 10 Grondwet. De ratio van
de extra bescherming is gelegen in het feit dat men de verzending van een brief,
telegram of telefoongesprek toevertrouwt aan een derde, met als gevolg dat het
risico bestaat dat derden (waaronder de overheid) heimelijk kennisnemen van
deze privécommunicatie.

De duur van de bescherming van artikel 13 Grondwet is beperkt tot aan de
ontvangst van het bericht. Zodra de brief door de postbode wordt afgeleverd en
de betreffende brief op de deurmat valt, houdt de betrokkenheid van de derde in
het communicatieproces op en mitsdien ook de bescherming van artikel 13.22

Artikel 13 Grondwet biedt bescherming tegen inzage in de communicatie van
staatswege. Normgeadresseerde is de drager van publiek gezag of staatsmacht.
Grondrechten richten zich in essentie op de verhouding tussen overheid en
burger, maar dat betekent overigens niet dat aan de daarachter schuilgaande
rechtsbelangen in horizontale verhoudingen geen betekenis toekomt.23 Een

18. Artikel 13 Grondwet:
1. Het briefgeheim is onschendbaar, behalve, in de gevallen bij de wet bepaald, op last

van de rechter.
2. Het telefoon- en telegraafgeheim is onschendbaar, behalve, in de gevallen bij de wet

bepaald, door of met machtiging van hen die daartoe bij de wet zijn aangewezen.
19. En dus niet krachtens de wet, zoals in artikel 10 Grondwet.
20. Deze last volgt uit artikel 14 Fw.
21. Geschiedenis van de Faillissementswet, Wetswijzigingen, Serie Onderneming en Recht, Deel

2-III, p. 28.
22. In HR 18 oktober 1994, NJ 1995, 101, ro. 9.3 werd geoordeeld dat de bescherming van

artikel 13, eerste lid, Grondwet zich niet uitstrekt tot in beslag genomen administratie uit de
woning en het kantoor van verdachte.

23. Zie het standaardwerk van L.F.M. Verhey, Horizontale werking van grondrechten, in het
bijzonder van het recht op privacy (diss. Utrecht) 1992.
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rechter kan diverse grondrechtelijke belangen ook afwegen tegen de rechten en
plichten van anderen.24 Gesteld kan overigens worden dat ook de curator
geacht moet worden te zijn belast met het publiek gezag25 en daarom ook als
normgeadresseerde van artikelen 10 en 13 Grondwet geldt (en van artikel 8
EVRM, zie hierna).26 Verder geeft diverse wetgeving een nadere uitwerking
van het brief- en telecommunicatiegeheim in horizontale verhoudingen. De
wetgever verplicht postvervoerbedrijven in artikel 4 van de Postwet 2009 om
het grondwettelijke briefgeheim te eerbiedigen.27 Bovendien kent de Tele-
communicatiewet een uitgewerkte borging van het telecommunicatiegeheim.

Het huidige artikel 13 Grondwet beschermt (slechts) het brief-, telefoon- en
telegraafgeheim. Deze opsomming van de communicatiemiddelen is niet meer
van deze tijd. De telegraaf is reeds lang geleden in onbruik geraakt en ook de
brief wordt steeds vaker vervangen door digitale communicatiemiddelen.
Nieuwe communicatiemiddelen en -technieken lijken enkel op gekunstelde
wijze – door extensieve interpretatie – en dan hooguit tot op zekere hoogte
onder de werking van artikel 13 Grondwet te brengen.28 Gelet op deze
gewijzigde omstandigheden in het gebruik van communicatiemiddelen is
modernisering van artikel 13 Grondwet wenselijk, zo niet noodzakelijk.

24. Zie HR 8 april 1994, NJ 1994, 704 (Agfa/Schoolderman) (met betrekking tot de door-
werking van het grondwettelijk discriminatieverbod). Zie ook Pres. Rb Roermond, 12 sep-
tember 1985, KG 1985, 299 (Koma) en Hof Den Bosch, 2 juli 1986, NJ 1987, 451 (Koma)
(met betrekking tot de doorwerking van privacy). Zie verder Ktg Haarlem 16 juni 2000, JAR
2000–170 (KLM/Reinders).

25. In de zaak Kotov-Rusland (EHRM 14 januari 2010, nr 54522/00) oordeelde het Hof dat de
curator kan worden aangemerkt als een vertegenwoordiger van de staat en aldus kan worden
gezien als openbaar gezag. Zie ook de noot hierbij van Van Apeldoorn in TvI 2010/28 en
diens proefschrift, Insolventieprocedures en grondrechten, Boom juridische uitgevers
(2009), p. 285.

26. In de zaak Foxley/Engeland (EHRM 20 september 2000, nr. 33274/96) die een klacht over
een curator ten aanzien van de postblokkade betrof, oordeelde het Hof: “For the Court, the
measures applied to the applicant’s correspondence were an ‘interference by a public
authority’, within the meaning of Article 8 § 2, with the exercise of the right guaranteed to
the applicant under paragraph 1 of the provision. Indeed, the Government have not sought to
argue to the contrary”.

27. Vanwege deze bepaling kan de postblokkade niet worden uitgevoerd zonder de mededeling
van de griffier aan de postvervoerbedrijven in de zin van artikel 14 lid 2 Fw.

28. MvT, Kamerstukken II, 2013-2014, 33989, 3, p. 3.
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Inmiddels is er dan ook een wetsvoorstel29 in behandeling dat artikel 13 beoogt
techniekonafhankelijk te maken.30 Invoering hiervan zal nog wel even op zich
laten wachten, want voor een grondwetswijziging moet immers een extra zware
procedure worden doorlopen. Niettemin is het in het kader van deze bijdrage
relevant om bij de beoogde wijziging stil te staan.

Het wetsvoorstel vervangt de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en
telegraafgeheim door het recht op eerbiediging van een brief- en telecommu-
nicatiegeheim. Het heeft tot doel de huidige bescherming uit te breiden naar
alle huidige en toekomstige communicatiemiddelen. Welke de aard is van het
communicatiemiddel doet niet ter zake: zodra sprake is van communicatie met
behulp van een door een derde beheerd communicatiemiddel31 is het brief- en
telecommunicatiegeheim aan de orde. Doordat wordt gekozen voor een
generiek telecommunicatiegeheim verkrijgen ook communicatie via e-mail en
de sociale media bescherming.

Beperking van het brief- en telecommunicatiegeheim is volgens het voorge-
stelde artikel 13 Grondwet slechts mogelijk in de gevallen bij de wet bepaald,
met een voorafgaande machtiging van de rechter, met uitzondering van die
gevallen waarin de nationale veiligheid in het geding is. Is deze machtiging
vergelijkbaar met de huidige last tot het openen van brieven? De wetgever geeft
de volgende toelichting op de machtiging:32 “Een toets door de rechter
voorafgaand aan het onderscheppen van bij een derde in beheer zijnde
communicatie van burgers, denk aan het openen van (elektronische) post, en
het tappen van telefoongesprekken of communicatie die verloopt via internet,
heeft een zelfregulerend effect op de uitvoeringspraktijk. Het werpt een
natuurlijke drempel op, die naar ons oordeel nodig is om willekeurig gebruik
van deze zwaar op de persoonlijke levenssfeer ingrijpende bevoegdheden te
voorkomen. Wij zijn van mening dat deze toets vanuit een oogpunt van checks
and balances het best kan worden uitgevoerd door een rechter, die vanuit een
ander perspectief naar grondrechtelijke beperkingen kijkt dan de uitvoerende
macht”.

29. Kamerstukken II, 2013-2014, 34253, 2.
30. De voorgestelde tekst van artikel 13 Grondwet nieuw luidt:

1. Ieder heeft recht op eerbiediging van zijn brief- en telecommunicatiegeheim.
2. Beperking van dit recht is mogelijk in de gevallen bij de wet bepaald met machtiging

van de rechter of, in het belang van de nationale veiligheid, door of met machtiging
van hen die daartoe bij de wet zijn aangewezen.

31. Een ‘live’ mondeling gesprek valt niet onder de bescherming, daarvoor wordt immers geen
communicatiemiddel beheerd door een derde gebruikt (MvT, Kamerstukken II, 2013-2014,
33989, 3, p. 13).

32. MvT, Kamerstukken II, 2013-2014, 33989, nr. 3, p. 25.
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Deze toelichting lezende, lijkt de vraag gerechtvaardigd of de imperatieve last
tot het openen van brieven zoals die thans uit artikel 14 Fw volgt, zich nog wel
verdraagt met de beoogde nieuwe regeling. Er vindt thans immers geen enkele
toetsing door een rechter plaats, de last wordt in elk faillissement automatisch
gegeven.

Er verandert nog meer. Naast het feit dat het briefgeheim een techniekonaf-
hankelijk karakter krijgt, wordt de omvang en duur ervan ook anderszins
uitgebreid. Maatgevend wordt dat, zolang de derde de communicatie beheert en
toegang heeft tot de inhoud, de bescherming van het brief- en telecommunica-
tiegeheim dient te gelden.33 Dit betekent dat de bescherming bijvoorbeeld ook
zal (blijven) gelden over e-mails die zijn opgeslagen in een mailbox, de cloud
en sociale media. De bescherming onder artikel 13 Grondwet houdt dus niet op
na afloop van de transportfase, zoals thans het geval is. Zolang een derde
toegang heeft tot de communicatie wordt de communicatie onder het voorge-
stelde artikel 13 Grondwet beschermd. Deze bescherming is niet begrensd in de
tijd en beslaat zowel tussentijdse opslag van communicatie door een derde als
opslag voorafgaand aan of na afloop van de transportfase.

Het moet wel steeds gaan om communicatie die is toevertrouwd aan een derde
‘ten behoeve van het transporteren’ daarvan.34 Hieruit leid ik af dat opslag van
gegevens in de cloud zonder het oogmerk deze gegevens aan een ontvanger te
transporteren, niet onder de bescherming van het voorgestelde artikel 13 valt.
Wel verwacht ik dat digitale portalen waarin berichten worden opgeslagen
waarvan derden kennis kunnen nemen onder de bescherming vallen. Vraag is
wel of dit zich verdraagt met het criterium dat er sprake moet zijn van ‘gerichte
communicatie’, dat wil zeggen communicatie die (uitsluitend) gericht is aan een
of meer specifieke ontvangers.35

Het op basis van wettelijke bevoegdheden vorderen van de inhoud van
communicatie bij de verzender of de ontvanger zelf, valt niet onder de
reikwijdte van het voorgestelde artikel 13 Grondwet, omdat inzage dan niet
buiten de betrokken partijen om gaat.36 De bevoegdheden onder de recent
voorgestelde Wet versterking positie curator (zie hierna in § 8) worden hierdoor
dus niet belemmerd.

33. MvT, Kamerstukken II, 2013-2014, 33989, nr. 3, p. 14.
34. MvT, Kamerstukken II, 2013-2014, 33989, nr. 3, p. 13.
35. MvT, Kamerstukken II, 2013-2014, 33989, nr. 3, p. 15.
36. MvT, Kamerstukken II, 2013-2014, 33989, nr. 3, p. 14.
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Strafrecht

De bescherming van het briefgeheim is niet alleen een kwestie van privacy-
wetgeving, ook van strafwetgeving. Het opzettelijk openen, beschadigen of
zoekmaken van brieven of andere poststukken is een misdrijf.37 Dit laatste
geldt overigens uitsluitend zolang de post nog niet bij de geadresseerde is
afgeleverd. Schending van het brief- en telecommunicatiegeheim door mede-
werkers van post- en openbare telecommunicatie bedrijven is bovendien straf-
baar gesteld in artikelen 273a-273d en 371 Sr. Verder is strafbaar:
computervredebreuk (artikel 138ab Sr) en het aftappen of opnemen van
gegevens (artikel 139c Sr).

EVRM

In de Nederlandse rechtsorde zijn verschillende internationale verdragen van
toepassing die het equivalent van het grondwettelijke brief- en telecommunica-
tiegeheim beschermen. De internationale verdragen spelen in de Nederlandse
rechtspraktijk een belangrijke rol, onder meer vanwege de directe doorwerking
van het EU-recht in de Nederlandse rechtsorde, en het feit dat de Nederlandse
rechter formele wetten niet aan de Grondwet, maar wel aan een ieder
verbindende bepalingen van verdragen kan toetsen op grond van de artikelen 93
en 94 Grondwet.

De internationale verdragen leggen minimumnormen vast waaraan verdrag-
staten moeten voldoen. Op nationaal niveau kan gekozen worden voor een meer
uitgebreide bescherming van in dit geval het brief- en telecommunicatiegeheim.
De verschillende stelsels werken cumulatief: datgene waaraan de burger de
meeste bescherming kan ontlenen bepaalt zijn rechtspositie. De internationale
verdragen zijn dus complementair aan de nationale regels. De internationale
dimensie van het recht op respect voor het brief- en telecommunicatiegeheim is
met name belichaamd in artikel 8 EVRM.38 Artikel 8 EVRM beschermt zowel
‘private life’ als ‘correspondence’. Het onderscheid dat hiertussen wordt

37. Artikel 201 Sr.
38. Artikel 8 EVRM:

1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn
woning en zijn correspondentie.

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht,
dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving
noodzakelijk is in het belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid of
het economisch welzijn van het land, het voorkomen van wanordelijkheden en
strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de
bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.
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gemaakt in artikel 10 en 13 Grondwet bestaat hier dus niet. Het recht op respect
voor ‘correspondence’ heeft zich uitgekristalliseerd in de jurisprudentie van het
EHRM. Volgens het Hof vallen zowel e-mail als het bezoek van pagina’s op het
internet onder de reikwijdte van artikel 8 EVRM.39 Communicatie die
plaatsvindt in een besloten netwerk, zoals bijvoorbeeld binnen het netwerk
van een werkgever, valt eveneens onder de reikwijdte van artikel 8 EVRM.40

Ook de verkeersgegevens41 vallen hieronder.

De reikwijdte van artikel 8 EVRM is dus ruimer dan die van het huidige
artikel 13 Grondwet.

Artikel 8 EVRM eist dat beperkingen van het correspondentiegeheim zijn
gebaseerd op een voor eenieder toegankelijke en voorzienbare wettelijke
regeling en noodzakelijk zijn in een democratische samenleving in het belang
van de in het tweede lid van artikel 8 EVRM genoemde doeleinden, hetgeen
inhoudt dat de beperking proportioneel moet zijn in verhouding tot het doel dat
ermee wordt gediend. De nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het
economisch welzijn van het land, voorkoming van wanordelijkheden of straf-
bare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden, of de
bescherming van de rechten en vrijheden van anderen vormen een legitiem doel
voor beperkingen. In de insolventieprocedure kan in dit kader gedacht worden
aan de bescherming van de rechten van schuldeisers.42

De postblokkade in faillissement kan rechtstreeks getoetst worden aan artikel 8
EVRM. Zo oordeelde het EHRM op 20 september 200043 dat het openen, lezen
en kopiëren door de curator van correspondentie van een juridisch adviseur aan
de gefailleerde strijd oplevert met het bepaalde in artikel 8 EVRM. Hoewel het
EHRM van oordeel is dat de postblokkade in beginsel een gerechtvaardigde
inmenging in de persoonlijke levenssfeer is, omdat er sprake is van een
wettelijke basis met een legitiem doel (te weten de bescherming van de rechten
van schuldeisers), oordeelde zij dat deze inmenging niet zover mag gaan dat de
curator kennis mag nemen van deze geprivilegieerde correspondentie. Dit

39. Copland/Verenigd Koninkrijk, EHRM 3 april 2007, nr. 62617/00.
40. Halford/Verenigd Koninkrijk, EHRM 25 juni 1997, nr. 20605/92.
41. EHRM 2 augustus 1984, NJ 1988, 534 (Malone/het Verenigd Koninkrijk); EHRM

25 september 2001, NJ 2003, 670 (P.G. en J.H./het Verenigd Koninkrijk). Onder verkeers-
gegevens wordt verstaan: gegevens die niet zien op de gecommuniceerde boodschap als
zodanig (de inhoud), maar gegevens die betrekking hebben op de overdracht of op de opslag
van de communicatie, die inzicht kunnen geven in communicatiepatronen.

42. J.C. Van Apeldoorn, Insolventieprocedures en grondrechten, Boom juridische uitgevers
(2009), p. 56.

43. Zaak 33274/96, Foxley/Engeland.
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voldoet volgens het Hof niet aan het criterium dat deze inmenging noodzakelijk
is in een democratische samenleving.

5. Duur van de postblokkade

De postblokkade geldt in beginsel voor onbepaalde tijd en eindigt niet van
rechtswege als het faillissement eindigt. Jansen-Van Kesteren44 wijst er in dit
verband op dat het voortduren van de postblokkade na het eindigen van het
faillissement in het belang van de schuldeisers kan zijn, bijvoorbeeld omdat
derdenbeslag onder de curator is gelegd. De postblokkade kan overigens wel
eerder eindigen dan het faillissement.

De postblokkade in faillissement (d.w.z. zowel de doorzendplicht van de
postvervoerbedrijven en de last tot opening van de post45) eindigt op het
moment dat de postvervoerder:
– door de curator of rechter-commissaris uit de doorzendplicht wordt ontsla-

gen;46

– de kennisgeving ontvangt van de vernietiging van het faillissement als
gevolg van verzet, hoger beroep of cassatie.47

In de schuldsaneringsregeling gold de postblokkade aanvankelijk eveneens
voor onbeperkte duur. Bij de evaluatie van de schuldsaneringsregeling is de
duur echter beperkt48 tot dertien maanden.

De duur van de postblokkade is al enkele malen bij het Europese Hof voor de
Rechten van de Mens (EHRM) met succes ter discussie gesteld met een beroep
op artikel 8 EVRM. In de uitspraak Foxley/Engeland49 is bepaald dat een
postblokkade gedurende vier maanden acceptabel is, maar een blokkade
gedurende de volledige looptijd van het faillissement niet. In Luordo/Italië50 en
Bottaro/Italië51 woog het EHRM het belang van de schuldeisers om hun
vorderingen voldaan te krijgen af tegen het belang van de failliet bij respecte-

44. W. Jansen-Van Kesteren, Beperking postblokkade nader bekeken, FIP 2014 (5), p. 183.
45. De curator is derhalve nadien niet langer gerechtigd om de brieven van gefailleerde te

openen, ook niet brieven die hem buiten de postblokkade om bereiken.
46. artikel 99 lid 1 Fw.
47. artikel 99 lid 1 jo. 15 Fw.
48. Artikel 287 lid 5 Fw. De parlementaire geschiedenis noemt hiervoor drie redenen:

(i) vermindering van de werklast van de bewindvoerder, (ii) alle financiële verplichtingen
zullen binnen dertien maanden aan de orde zijn gekomen en (iii) beperking van het risico dat
de schuldenaar belangrijke post niet op tijd ontvangt.

49. EHRM 20 september 2000, 33274/96 (Foxley/Engeland).
50. EHRM 17 juli 2003, nr. 32190/96 (Luordo/Italië).
51. EHRM 17 juli 2003, nr. 56298/00 (Bottaro/Italië).
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ring van zijn correspondentie. In deze zaken werd de inbreuk die een post-
blokkade van 14 respectievelijk 12 maanden op de rechten van de failliete
natuurlijke persoon maakte, onevenredig bevonden ten opzichte van het doel
dat met de postblokkade werd nagestreefd.

Ook in de literatuur zijn door Van Apeldoorn52 en Jansen-Van Kesteren53

bezwaren geuit tegen het feit dat de postblokkade in faillissement voor
onbepaalde tijd voortduurt, met name in het geval van een natuurlijke persoon.
Apeldoorn vindt een korte periode van 3-6 maanden voldoende. Jansen-Van
Kesteren zoekt aansluiting bij de 13 maanden van de WSNP. Artikel 2.2.8 van
het Voorontwerp Insolventiewet (zie hierna bij § 7) gaat uit van zes maanden.

6. Reikwijdte van de postblokkade

De huidige postblokkade bevat diverse lacunes en haar effectiviteit neemt
steeds verder af.

Zoals hiervoor reeds aan de orde is gekomen, heeft de last zoals genoemd in
artikel 14 Fw uitsluitend betrekking op brieven en telegrammen en niet op
andere communicatiemiddelen, zoals de (mobiele) telefoon, de fax en e-mail.
Hoewel dit grotendeels komt doordat deze nieuwe communicatiemiddelen
onbekend waren bij de totstandkoming van de wet, berust dit ten aanzien van
de telefoon op een bewuste keus van de wetgever. Ten aanzien van het
telefoonverkeer blijkt uit de parlementaire geschiedenis54 dat de wetgever het
afluisteren door de curator van door gefailleerde gevoerde telefoongesprekken
niet op één lijn heeft willen stellen met de postblokkade en dat een regeling
daarvoor niet geïndiceerd is. De curator zal het telefoongeheim van art 13 lid 2
Grondwet derhalve moeten respecteren. Indien de curator de inhoud van
telefoongesprekken wil achterhalen zal hij de gefailleerde moeten aanspreken
op diens inlichtingenplicht in de zin van artikel 105 en 116 Fw. Daarnaast is
uiteraard denkbaar dat het telefoongeheim van gefailleerde op de voet van
artikel 126m Sv wordt doorbroken in het kader van een strafrechtelijk
onderzoek.

De doorzendplicht van artikel 99 Fw richt zich voorts uitsluitend tot de
postvervoerbedrijven in de zin van de Postwet 2009. Telefoonmaatschappijen
of providers hoeven zich dus niets gelegen te laten liggen aan het faillissement.

52. J.C. van Apeldoorn, ‘Postblokkade’, TvI 2007, 2, p. 3.
53. W. Jansen-Van Kesteren, Beperking postblokkade nader bekeken, FIP 2014 (5), p. 186.
54. Geschiedenis van de Faillissementswet, Wetswijzigingen, Serie Onderneming en Recht, Deel

2-III, p. 28.
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De curator heeft via de postblokkade derhalve geen grip op het in- of uitgaande
telefoon- of e-mailverkeer van de schuldenaar. Hetzelfde geldt voor de
leveranciers van de sociale media en opslag van communicatie in de ‘cloud’.55

Deze situatie zal in de toekomst steeds complexer worden vanwege de
ontwikkeling van de informatietechnologie en communicatietechnologie. Los
van het feit dat er steeds nieuwe communicatiemiddelen bijkomen is er
namelijk ook sprake van zogenaamde ‘convergentie56 ’ tussen de communica-
tiemiddelen en dragers daarvan, zoals de smartphones, tablets, Iwatch. Brieven
worden gescand en gemaild, berichten worden opgeslagen op verschillende
apparaten, berichten worden voor bepaalde ontvangers klaargezet in een digi-
taal portaal. Om kennis te nemen van de inhoud van de berichten, is dus ook
vaak toegang nodig tot de drager of de digitale omgeving waarin het bericht
zich bevindt.

Aangezien artikel 99 Fw uitsluitend spreekt van ‘brieven en telegrammen’, ligt
niet voor de hand dat dit artikel aan de curator de bevoegdheid geeft om – in
weerwil van artikel 10 Grondwet – kennis te nemen van de digitale correspon-
dentie van de gefailleerde, zoals de e-mail. Deze bevoegdheid dient een curator
dus aan een of meer andere wettelijke bepalingen te ontlenen.

In een recente uitspraak57 overweegt het Gerechtshof Den Haag in dit verband
het volgende:

“Kennisneming door de curator van privécorrespondentie van en naar
derden is onvermijdelijk in het kader van het in bewaring nemen van de
administratie, het beheer en de vereffening van de boedel en het door de
curator te verrichten onderzoek. (...) Het Hof overweegt dat de curator op
grond van artikel 92 (en 93a) Fw gerechtigd en verplicht is de gehele
administratie, ook voor zover die zich elders bevindt, onder zich te nemen
om deze voor verlies te bewaren en zelf in de gelegenheid te zijn de
bedrijfsvoering en de rechten en verplichtingen van de failliet in het kader
van de afwikkeling van het faillissement te beoordelen. Onder die adminis-
tratie dient ook de e-mailcorrespondentie van de failliet begrepen te
worden; wanneer e-mailcorrespondentie wordt gevoerd met behulp van

55. Zie ook F.B. Bosvelt en A.R. van Oijen, Cloud computing in faillissement en surseance:
Beter één administratie in de hand dan tien in de lucht, TvI 2013/39 en de in dat artikel
aangehaalde jurisprudentie. Zie ook de bijdrage van Quint elders in deze bundel.

56. Op het gebied van informatie- en communicatietechnologie wordt met convergentie het
fenomeen bedoeld dat verschillende technologieën en marktpartijen naar elkaar toe groeien
(Wikipedia).

57. Gerechtshof ’s-Gravenhage, 11 maart 2014, JOR 2014/218.
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de e-mailadressen van een failliet dient deze in beginsel dan ook tot de
administratie van de failliet gerekend te worden”.

Uit deze uitspraak blijkt dat het Hof van oordeel is dat de bevoegdheid van de
curator om inbreuk te maken op de privacybescherming van artikel 10
Grondwet op e-mails voortvloeit uit (met name) artikel 92 Fw en artikel 68 Fw.

Het is echter wel de vraag of deze uitspraak in alle opzichten juist is.
Opgemerkt moet worden dat het hier ging om een hoger beroep van een kort
geding en dat het Hof de kwestie slechts heeft getoetst aan art 10 Grondwet en
niet aan artikel 8 EVRM. Wat dit laatste artikel betreft, kan de vraag gesteld
worden of de tekst van artikel 92 Fw58 kan worden beschouwd als een voor
‘eenieder toegankelijke en voorzienbare wettelijke regeling’ daar waar het gaat
over het kennisnemen door een curator van de e-mailcorrespondentie tussen
gefailleerde en derden. Het verdient mijns inziens aanbeveling om dit inzage-
recht duidelijker in de faillissementswet tot uitdrukking te brengen. Er is voorts
van diverse kanten kritiek op deze uitspraak geuit, o.a. door Van Nielen59 die
verwijst naar de uitspraak van EHRM in de zaak Foxley/Verenigd Konink-
rijk.60

Belangwekkend vind ik niettemin dat het hof alle zich op de harde schijf van de
gefailleerde61 bevindende e-mailcorrespondentie tot de administratie van de
gefailleerde rekent.

Hierbij past de kanttekening dat de bescherming van het voorgestelde artikel 13
Grondwet zich ook uit zal strekken over opgeslagen berichten in een door de
gefailleerde bij een provider aangehouden e-mailbox (zoals outlook of g-mail).
Gezien het feit dat uit artikel 92 Fw niet de door het voorgestelde artikel 13

58. De curator zorgt, dadelijk na de aanvaarding zijner betrekking, door alle nodige en gepaste
middelen voor de bewaring des boedels. Hij neemt onmiddellijk de bescheiden en andere
gegevensdragers, gelden, kleinodiën, effecten en andere papieren van waarde tegen
ontvangbewijs onder zich. Hij is bevoegd de gelden aan de ontvanger voor de gerechtelijke
consignatiën in bewaring te geven.

59. Zie zijn annotatie bij JOR 2014/218.
60. EHRM 20 september 2000, 33274/96 (Foxley/Engeland).
61. In dit opzicht week de zaak af van de casus in Hof Den Bosch 2 november 2010 (JOR 2012,

54) (Schlüter/Prinsen q.q.) waarin de curator inzage verlangde in de inhoud van een laptop
van een derde, te weten een werknemer van de gefailleerde, waarin zich (mogelijk) ook
bestanden en e-mailadressen van derden bevonden. Het hof besliste daarin dat de curator in
beginsel recht had op toegang tot de zich op die harde schijf bevindende zakelijke
informatie, maar alleen indien dit geschiedde onder zulke voorwaarden dat daarmee een
zo groot mogelijke bescherming van de privébestanden van de derde/eigenaar werden
gewaarborgd.
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Grondwet grondwettelijk vereiste machtiging van de rechter voorvloeit, rijst de
vraag of de curator na de beoogde grondwetswijziging gerechtigd is tot inzage
in de e-mails op de harde schijf van gefailleerde. Die vraag moet mijns inziens
bevestigend beantwoord worden. De bescherming van het voorgestelde artikel
13 Grondwet strekt zich namelijk niet uit over opslag door de gefailleerde zelf,
of opslag die geen verband houdt met het transporteren van de berichten.62

Maar hoe dit ook zij, de voorgaande bespiegelingen over artikel 92 Fw laten
onverlet dat de postblokkade in faillissement verouderd is. De huidige regeling
van de postblokkade is zodoende aan een heroverweging toe, omdat zij niet erg
effectief meer is. De vraag is dan natuurlijk wel, wat de oplossing hiervoor moet
zijn. Afschaffen van de postblokkade, zoals Van Apeldoorn heeft bepleit,63

omdat enerzijds handhaving te gecompliceerd wordt en anderzijds deze te
eenvoudig is te omzeilen? Of de blokkade juist uitbreiden tot andere vormen
van – digitale – communicatie? In dat laatste verband is het zinnig om nog even
te kijken naar de regeling die in het Voorontwerp Insolventiewet64 was
opgenomen.

7. Voorontwerp Insolventiewet

Artikel 2.2.8 lid 4 van het Voorontwerp geeft de last tot het openen van brieven
een ruimere strekking dan artikel 14 lid 1 Fw. De bewindvoerder krijgt het recht
om naast alle brieven kennis te nemen van alle overige postzendingen en langs
elektronische weg verzonden berichten. De postblokkade strekt zich niet uit tot
de communicatie in de vorm van spraak, zoals telefoon en skype. Deze inbreuk
wordt in het Voorontwerp als te vergaand beschouwd. Dat zulks mee kan
brengen dat ook sms-berichten65 die per mobiele telefoon binnenkomen aan de
blokkade zouden ontsnappen wordt op de koop toegenomen. De duur van de
last wordt beperkt tot ten hoogste zes maanden. Voor een langere blokkade is
een nader beslissing van de rechter-commissaris nodig.

In artikel 4.2.7a van het Voorontwerp wordt verder bepaald dat de bewind-
voerder (en dus niet de griffier) onverwijld kennis geeft van de postblokkade
aan ‘de bedrijven waarvan aannemelijk is dat zij post- of telecommunicatie-
diensten verrichten ten behoeve van de schuldenaar’. Na ontvangst van de in

62. MvT, Kamerstukken II, 2013-2014, 33989, nr. 3, p. 14.
63. J.C. van Apeldoorn, ‘Postblokkade’, TvI 2007, 2, p. 3.
64. Geschiedenis van de Faillissementswet, Voorontwerp Insolventiewet, Serie Onderneming en

Recht deel 2-IV, Kluwer - Deventer - 2007.
65. WhatsApp en soortgelijke communicatiemiddelen bestonden nog niet ten tijde van het

Voorontwerp.
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het eerste lid bedoelde kennisgeving zijn deze bedrijven verplicht de voor de
schuldenaar bestemde brieven, andere postzendingen en langs elektronische
weg verzonden berichten aan de bewindvoerder te verstrekken. Blijkens de
toelichting66 was men zich hierbij bewust dat de bewindvoerder daarmee maar
in beperkte mate greep zou krijgen op de elektronische berichten van de
gefailleerde, omdat e-mailproviders in het (verre) buitenland gevestigd kunnen
zijn en rekening gehouden moet worden dat de gefailleerde eenvoudig een
nieuw e-mailadres kan openen zonder dat zulks te controleren is.

Artikel 4.2.7.b van het Voorontwerp maakt mogelijk dat de rechter-commissaris
op verzoek van de bewindvoerder besluit tot uitbreiding van de omvang of duur
van de postblokkade en van de schuldenaar tot beperking daarvan. Reden
hiervan was om te kunnen voldoen aan de proportionaliteitseis die voortvloeit
uit artikel 8 EVRM.

In artikel 4.2.8 van het Voorontwerp is tot slot tot uitdrukking gebracht dat de
bewindvoerder niet kennisneemt van correspondentie waarvan hij vaststelt dat
deze niet op de boedel betrekking heeft of buiten de last vallen en deze terstond
aan de schuldenaar beschikbaar stelt. Daarmee wordt onder andere recht gedaan
aan het feit dat de geprivilegieerde correspondentie67 dient te worden geres-
pecteerd.

Het voorgaande maakt duidelijk dat invoering van de regeling van de post-
blokkade uit het Voorontwerp zeker een stap vooruit zou hebben betekend (en
nog steeds zou betekenen) ten opzichte van de huidige regeling. De regeling in
het Voorontwerp heeft enerzijds een ruimer bereik (ook de elektronische
berichten vallen eronder) en anderzijds is zij genuanceerder doordat er grenzen
gesteld (kunnen) worden aan de omvang en duur van de postblokkade.

De verbeteringen van het Voorontwerp laten onverlet dat er nog steeds allerlei
juridische (bijvoorbeeld vanwege het telefoongeheim) en praktische belemme-
ringen (zoals het hanteren van nieuwe e-mailaccounts) blijven bestaan. De
postblokkade zou dus ook met invoering van de regeling uit het Voorontwerp
niet waterdicht zijn geworden. Mijns inziens is het ook niet realistisch om de
illusie te koesteren dat zulks ooit met enigerlei regeling het geval zal zijn.
Gezien de veelheid, diversiteit en convergentie van de moderne communica-
tiemiddelen en het tempo van de ontwikkeling daarvan, wordt het waarschijn-
lijk dweilen met de kraan open. De curator zal dus naast de postblokkade

66. Geschiedenis van de Faillissementswet, Voorontwerp Insolventiewet, Serie Onderneming en
Recht deel 2-IV, Kluwer - Deventer – 2007, p. 285.

67. EHRM 20 september 2000, 33274/96, Foxley/Engeland.
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andere middelen nodig hebben om zijn taak zo goed mogelijk te kunnen
uitoefenen. Wat dat betreft, is het interessant om de (recent voorgestelde) Wet
versterking positie curator onder de loep te nemen.

8. Wet versterking positie curator

Op 14 juli 2015 is het wetsvoorstel versterking positie curator68 bij de Tweede
Kamer ingediend.

Binnen het (beperkte) bestek van deze bijdrage bespreek ik met name de
volgende onderdelen daarvan:
– Fraudesignalering wordt onderdeel van de taak van de curator. Hij wordt

wettelijk verplicht om in faillissementen te bezien of er sprake is van
eventuele onregelmatigheden en de rechter-commissaris daarover te infor-
meren en – indien de rechter-commissaris/hij dit nodig acht - aangifte te
doen (artikel 68 Fw);

– De inlichtingenplicht van de gefailleerde wordt gemoderniseerd en ver-
zwaard (artikel 105 Fw);

– De gefailleerde en bepaalde derden moeten medewerking verlenen aan het
overdragen van de administratie (artikel 105a en 105b Fw).

Fraudesignalering

In het wetsvoorstel wordt een signalerende rol van de curator ten aanzien van
onregelmatigheden rondom een faillissement wettelijk geïnstitutionaliseerd.
Hiertoe wordt in het wetsvoorstel expliciet bepaald dat de curator bij het
beheer en de vereffening van de failliete boedel verplicht is om te bezien of er
sprake is van onregelmatigheden. De curator wordt daarmee een fraudesigna-
lerende rol toebedeeld die een bredere maatschappelijke verantwoordelijkheid
reflecteert. Deze rol wordt door de wetgever gezien als inherent aan en in het
logische verlengde van zijn primaire taak om de belangen van de gezamenlijke
crediteuren te behartigen.69 Bezien we deze specifieke taak vanuit het perspec-
tief van de postblokkade, dan brengt zulks mee dat de postblokkade in de
toekomst ook dienstbaar zal moeten zijn aan deze fraudesignalerende rol. Het
(oorspronkelijke70) doel van de postblokkade is immers om de uitoefening van

68. Kamerstukken II, 2014-2015, 34253, nr. 2.
69. MvT, Kamerstukken II, 2014-2015, 34253, nr. 3, p. 3.
70. MvT uit 1893, Heruitgave Van der Feltz, II, Serie Onderneming en Recht, Deel 2-II, p. 60.
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de taak van de curator mogelijk te maken. Dit zou mijns inziens een argument
kunnen zijn om, wanneer er vermoedens van fraude zijn, het mogelijk te maken
om de omvang van de postblokkade te vergroten of de duur ervan te verlengen,
zoals ook door het Voorontwerp werd beoogd.

Inlichtingenplicht

De gefailleerde wordt verplicht om de curator, de schuldeiserscommissie en de
rechter-commissaris alle inlichtingen te verschaffen als dit van hem wordt
verlangd en op de wijze als daarbij is bepaald. Voor het geven van inlichtingen
kan een persoonlijke verschijning, anders dan onder de huidige wet, achterwege
blijven als degene die de betrokken inlichtingen verlangt daarmee instemt.
Denkbaar is volgens de wetgever dat de gefailleerde de gevraagde informatie
schriftelijk, per e-mail of via skype verstrekt.71 De gefailleerde dient de curator
ook eigener beweging in te lichten over feiten en omstandigheden waarvan hij
weet of behoort te weten dat deze voor de curator van belang zijn. Dit is een
codificatie van de bestaande jurisprudentie.72 Daaronder valt de plicht om de
curator op de hoogte te brengen van buitenlandse vermogensbestanddelen
(bijvoorbeeld vastgoed en banktegoeden) en de curator de beschikking te
geven over die buitenlandse vermogensbestanddelen. Het voorgaande geldt
eveneens voor diens echtgenoot of geregistreerde partner voor zover het
faillissement de gemeenschap betreft (artikel 105 Fw nieuw).

Verplichte medewerking

In het nieuwe artikel 105a, eerste lid en derde lid, Fw wordt een aparte
medewerkingsplicht opgenomen van de gefailleerde73 en diens echtgenoot/
geregistreerd partner voor zover het faillissement enige tussen hen bestaande
gemeenschap van goederen betreft. Zij dienen de curator alle medewerking aan
het beheer en de vereffening van de boedel te verlenen. Hiertoe behoort onder
meer het ook daadwerkelijk aan de curator ter beschikking stellen van de
krachtens de inlichtingenplicht opgegeven boedelactiva.

In het tweede lid is een inkleuring van de medewerkingsplicht opgenomen, die
voor de praktijk van groot belang zal zijn. Op de gefailleerde wordt de plicht
gelegd om de administratie – volledig en ongeschonden – terstond aan de

71. MvT, Kamerstukken II, 2014-2015, 34253, nr. 3, p. 19.
72. HR 15 februari 2002, NJ 2002/259.
73. Hiertoe is de gefailleerde naar de huidige rechtspraak overigens al gehouden (HR

23 december 1983, NJ 1985/170).
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curator af te dragen met inbegrip van de middelen om de inhoud binnen
redelijke termijn leesbaar te maken. Deze verplichting geldt ook voor de
administratie die zich bevindt in een externe digitale omgeving. Met andere
woorden: de gefailleerde is in voorkomend geval gehouden om de curator
onverwijld de hard- en software en eventuele wachtwoorden voor digitale
accounts74 of encryptiesleutels ter beschikking te stellen, opdat de curator in
staat wordt gesteld om de administratie daadwerkelijk onder zich te nemen en er
toegang toe te verkrijgen.

In relatie tot de postblokkade rijst hierbij de vraag of de wetgever hier onder het
begrip ‘administratie’ ook de (e-mail)correspondentie verstaat, zoals Gerechts-
hof ’s-Gravenhage75 dat deed m.b.t. de ‘bescheiden en gegevensdragers’ van
art. 92 Fw. Dan zou de gefailleerde immers ook verplicht zijn om de wacht-
woorden voor zijn e-mailaccounts ter beschikking te stellen. De memorie van
toelichting geeft geen nadere omschrijving van het in het wetsvoorstel gehan-
teerde begrip ‘volledige en ongeschonden administratie’. Steun voor het
standpunt dat ook de (e-mail)correspondentie tot de administratie behoort is
echter te vinden in de parlementaire geschiedenis van de wijziging van art. 2:
10 BW.76 Daarin overweegt de wetgever: “De termen ‘administratie te voeren’
en ‘de daarbij behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers’
moeten ruim worden opgevat […]. Zij omvatten de drie categorieën van art. 6
WvK: de boeken en bescheiden waarin aantekening is gehouden, de balansen,
en de brieven etc. In de tekst van art. 2:10 BW lijken slechts twee categorieën te
worden onderscheiden, maar aannemelijk is dat onder de bescheiden samen-
hangend met het ‘houden van aantekeningen’ ook de achterliggende brieven
etc. begrepen zijn”. Hieruit leid ik af dat goed verdedigbaar is dat de
gefailleerde op grond van artikel 105a Fw verplicht zal kunnen worden om
de wachtwoorden voor e-mailaccounts aan de curator te verstrekken. Dit
standpunt werd overigens in 1997 al gehuldigd door Draaisma77 , die de
verplichting daartoe baseerde op de inlichtingenplicht van art. 105 Fw. Indien
een curator te maken heeft met een kwaadwillende gefailleerde, zal het
praktisch gevolg hiervan echter beperkt zijn. De gefailleerde kan zijn mailbox
immers wissen en voor zijn toekomstige correspondentie eenvoudig nieuwe e-
mailaccounts openen. Effectiever zou dus zijn, indien de curator zich direct zou
kunnen wenden tot de provider. Biedt de wet versterking positie curator daar
mogelijkheden toe?

74. MvT, Kamerstukken II, 2014-2015, 34253, nr. 3, p. 20.
75. Gerechtshof ’s-Gravenhage, 11 maart 2014, JOR 2014/218.
76. Kamerstukken II 1992-1993, 230124, nr. 3. p. 3.
77. Mr M.J. Draaisma, E-mailblokkade, TvI 1997/4, p. 101. Anders: Van Apeldoorn (TvI 2007/

2, p.5), die stelt dat de gefailleerde zulks mag weigeren.
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Welnu, het voorgestelde artikel 105b, eerste lid, Fw verplicht derden die de
administratie van de failliet in de uitoefening van hun beroep of bedrijf geheel
of gedeeltelijk onder zich hebben, om deze administratie desgevraagd aan de
curator ter beschikking te stellen. Dit voorschrift richt zich echter niet tot
providers. Het gaat hierbij volgens de wetgever78 namelijk nadrukkelijk om
derden die voor een ander boekhoudkundige en aanverwante diensten op
commerciële basis verrichten. Overigens: indien artikel 105b Fw wel tegen
providers zou kunnen worden ingeroepen, zou deze bepaling op gespannen
voet komen te staan met het voorgestelde artikel 13 Grondwet. Dat artikel eist
immers een rechterlijke machtiging voor inbreuk op het communicatiegeheim.
Hierin voorziet de wet versterking positie curator niet.

9. De postblokkade in ons omringende landen

Alvorens tot een afronding te komen, is het aardig om nog even een kijkje over
de grens te nemen. In grote lijnen is er weinig tot niets veranderd ten opzichte
van de situatie in 2007 die destijds door Van Apeldoorn werd geschetst.79 De
wetgeving in België,80 Duitsland,81 Verenigd Koninkrijk82 en Ierland83 is
vrijwel onveranderd. Al deze landen kennen een postblokkade; wat verschilt is
de duur van de blokkade en of deze automatisch bij de faillietverklaring wordt
gelast of dient te worden aangevraagd. Een e-mailblokkade is in de meeste
landen niet mogelijk, maar komt in Duitsland wel voor. Zo gelaste een Duitse
rechter in 201084 in het faillissement van Jürgen Toft, een prominente
kniechirurg,85 een zogenaamde ‘Postsperre’ die zich ook uitstrekte tot zijn e-
mailadressen en werd de betreffende provider bevolen om – zonder de
gefailleerde daarover te informeren – de e-mails door te leiden naar diens
curator. Reden hiervoor was dat Toft geen enkele medewerking aan zijn curator
verleende en spoorloos was verdwenen. Saillant detail is dat deze kwestie tot
diverse internationale verwikkelingen heeft geleid, toen de curator probeerde de
het Duitse bevel tot de e-mailblokkade eveneens ten uitvoer te leggen in het
Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. De Engelse rechter86 honoreerde

78. MvT, Kamerstukken II, 2014-2015, 34253, nr. 3, p. 21.
79. J.C. van Apeldoorn, ‘Postblokkade’, TvI 2007, 2, p. 11.
80. Artikel 50 Faillissementswet.
81. Artikel 99 Insolvenzordnung.
82. Section 371 Insolvency Act.
83. Section 72 Bankruptcy Act.
84. Insolvenzgericht van het Amtsgericht München 8 juli 2010, Geschaftsnummer 1501 IE

1705/10.
85. Zie ook: http://www.tz.de/muenchen/stadt/pleite-muenchner-promi-arzt-abgetaucht-tz-

906555.html.
86. English High Court of Justice Chancery Division in Bankruptcy, 16 februari 2011, [2012]

B.P.I.R. 469.
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het verzoek van de Duitse curator tot erkenning en tenuitvoerlegging van de
beslissing van de Duitse rechter op de voet van artikel 25 van de Insolventiever-
ordening,87 o.a. omdat er geen fundamenteel verschil zou bestaan tussen
communicatie via post of e-mail. De Amerikaanse rechter88 wees de gevraagde
‘wiretap’ echter af, omdat deze naar zijn oordeel in kennelijke strijd was met het
Amerikaanse overheidsbeleid.

10. Conclusie

De huidige postblokkade bevat diverse lacunes en haar effectiviteit neemt
steeds verder af, vanwege de gestage afname van het postverkeer en de grote
hoeveelheid andere communicatiemiddelen waarop de blokkade niet van
toepassing is. Daarnaast staat de onbepaalde omvang en duur van de postblok-
kade op gespannen voet met Europees recht.

Is het daarom beter om de postblokkade af te schaffen zoals Van Apeldoorn89

heeft bepleit, omdat enerzijds handhaving te gecompliceerd wordt en anderzijds
deze te eenvoudig is te omzeilen? Dat lijkt mij geen goed idee. Afschaffen van
de postblokkade voelt een beetje als het kind met het badwater weggooien. De
toegevoegde waarde van de postblokkade is dat de curator zo spoedig mogelijk,
en vooral ook onafhankelijk van de gefailleerde, een zo compleet mogelijk
beeld krijgt van diens activa en passiva. Het zou jammer zijn indien de curator
deze externe informatiebron verliest en straks weer voornamelijk op de
gefailleerde aangewezen is. Daar kan tegenin gebracht worden dat de voorge-
stelde Wet versterking positie curator de informatiepositie van de curator
versterkt en de curator de bevoegdheid geeft om de gefailleerde en bepaalde
derden te dwingen mee te werken aan een goede afwikkeling van het
faillissement. De taak van de curator wordt door deze nieuwe wet echter ook
uitgebreid met een fraudesignalerende rol. Bovendien maakt deze wet het voor
de curator niet mogelijk om greep te krijgen op de communicatie tussen
gefailleerde en derden. Juist voor de fraudesignalering kan het onderscheppen
van de communicatie van de gefailleerde een zeer nuttig instrument zijn. In dat
opzicht zijn de hierboven aangehaalde perikelen van de Duitse ‘Promi-Artz’
Jürgen Toft exemplarisch voor diverse soortgelijke gevallen in de Nederlandse
praktijk, zoals de privé faillissementen van Roger Lips en René van den Berg.

87. Verordening (EG) nr. 1346/2000 van de Raad van 29 mei 2000 betreffende insolventiepro-
cedures.

88. United States Bankruptcy Court for the Southern District of New York, 22 juli 2011, Case
No. 11-11049 (ALG).

89. J.C. van Apeldoorn, ‘Postblokkade’, TvI 2007, 2, p. 3.
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Ik pleit dus voor een revisie van de postblokkade in plaats van afschaffing
daarvan. En hoe moet de Postblokkade 2.0 dan geregeld worden? Uiteraard
dienen de grondrechten van de gefailleerde daarbij gerespecteerd te worden.
Een nieuwe regeling van de postblokkade zal derhalve moeten voldoen aan de
eisen van artikel 8 EVRM.90 Dat betekent dat de nieuwe postblokkade
gebaseerd moet worden op een voor eenieder toegankelijke en voorzienbare
wettelijke regeling die noodzakelijk is in een democratische samenleving. De
nieuwe regeling moet dus duidelijk, voorspelbaar en proportioneel zijn. Tevens
zal de nieuwe regeling in lijn moeten zijn met het voorgestelde artikel 13
Grondwet. De curator zal daarvoor moeten kunnen beschikken over een
rechterlijke machtiging om kennis te kunnen nemen van de inhoud van de
privécommunicatie van de gefailleerde natuurlijk persoon. Daarbij rijst de vraag
of deze machtiging, zoals bij de huidige last tot het openen van brieven, een
automatisme kan zijn in ieder faillissement dat wordt uitgesproken. Het
verdient aanbeveling dat de wetgever zich hierover duidelijk uitspreekt bij de
behandeling van het wetsvoorstel tot wijziging van artikel 13 Grondwet. Indien
zo’n imperatieve machtiging mogelijk blijkt, ben ik daar een voorstander van.
De omvang van de ‘standaard’ machtiging zou ik beperken tot het recht om
kennis te nemen van de inhoud van het post- en e-mailverkeer91 van de
gefailleerde, want dat zijn thans de meest gangbare communicatiemiddelen in
het zakelijk verkeer.

Ten aanzien van de doorzendplicht zou ik de huidige regeling willen aanpassen.
Mijns inziens is het praktischer om de curator de bevoegdheid te geven om de
rechter-commissaris te verzoeken een bevel te geven aan (door de curator aan te
geven) postvervoerbedrijven en aanbieders van telecommunicatienetwerken om
de post en e-mails (BCC, blind carbon copy) aan de curator door te zenden. Bij
de duur daarvan denk ik in eerste instantie aan 6 maanden. De e-mailblokkade
zou feitelijk neerkomen op een zogenaamde ip-tap die het voor de curator
mogelijk maakt om voor de duur van 6 maanden alle e-mail berichten van
gefailleerde te ontvangen. Het aftappen van e-mailverkeer kan zonder al te veel
moeite worden uitgevoerd, want er is al de nodige ervaring mee opgedaan bij de
politie en de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Het aantal ip-taps van deze
organisaties neemt de afgelopen jaren explosief toe: Zo werden in 2012 er
16.676 internettaps geplaatst, het jaar daarvoor waren dat er 3.331.92 De
juridische uitwerking van de ip-tap kan geschoeid worden op de leest van de

90. zie ook J.C. van Apeldoorn, Insolventieprocedures en grondrechten, Boom juridische
uitgevers (2009), p. 53 e.v.

91. Inclusief de in de mailbox van diens provider opgeslagen mails, zie hiervoor bij § 6.
92. G. Odinot, D. de Jong, J.B.J. van der Leij, C.J. de Poot & E.K. van Straalen, Het gebruik van

de telefoon- en internettap in de opsporing, Boom Lemma Uitgevers, 2012.
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bepalingen van het afdeling 7 van Titel IVA van het Eerste Boek van het
Wetboek van Strafvordering en artikel 13 van de Telecommunicatiewet, waarin
de medewerkingsplicht van aanbieders van telecommunicatienetwerken is
geregeld. De kosten van de ip-tap zijn nog wel een aandachtspunt. Indien
overigens ook de Regeling kosten aftappen en gegevensverstrekking93 gevolgd
zou worden, dient er wel een potje te komen om deze kosten uit de lege boedels
te kunnen voldoen. In elk geval zullen zij dan de status van boedelschuld94

hebben.

Verder zou ik de curator naar analogie van art. 4.2.7.b van het Voorontwerp de
bevoegdheid willen geven om naar bevind van zaken uitbreiding en beperking
van de reikwijdte van de machtiging en (de duur van) de doorzendplicht te
verzoeken, inclusief een mogelijkheid voor de betrokken postvervoerbedrijven
en providers om te verzoeken hun verplichtingen te beperken, want dat lijkt me
redelijk gezien de rompslomp die dit voor hen meebrengt.95 Wat de machtiging
betreft, zou ik het nuttig vinden – mede gezien de fraudesignalerende rol van de
curator – dat de curator, indien de specifieke omstandigheden van het geval
daar aanleiding toe geven, bijvoorbeeld bij sterke vermoedens van fraude, aan
de rechter ook een machtiging kan vragen om het telefoongeheim van
gefailleerde te schenden en diens (mobiele) telefoons af te laten tappen,
WhatsApp berichten onderscheppen, en wat dies meer zij.

Ook het bepaalde in artikel 4.2.8 van het Voorontwerp verdient mijns inziens
implementatie om duidelijk te maken dat de curator niet kennisneemt van
correspondentie waarvan hij vaststelt dat deze niet op de boedel betrekking
heeft en hem te verplichten om deze terstond aan de gefailleerde beschikbaar te
stellen.

Tot slot lijkt het me nuttig dat artikel 92 Fw een opfrisbeurt krijgt zodat er geen
twijfel kan bestaan dat de curator – zonder artikel 10 van de Grondwet of artikel
8 EVRM te schenden – ook zonder rechterlijke machtiging afgifte kan
verlangen van en inzage kan nemen in de tot de boedel behorende administratie
en correspondentie die in het bezit is van de gefailleerde of derden (behoudens
voor zover het betreft communicatie die hen is toevertrouwd ten behoeve van
het transporteren daarvan96).

93. Regeling van de Minister van Economische Zaken van 30 maart 2005, nr. WJZ 5017828,
houdende regels inzake de vaststelling en vergoeding van kosten, bedoeld in artikel 13.6,
tweede lid, van de Telecommunicatiewet.

94. Hoge Raad 19 april 2013, NJ 2013/291 (Koot Beheer/Tideman q.q.) m.nt. F.M.J. Verstijlen.
95. Geschiedenis van de Faillissementswet, Voorontwerp Insolventiewet, Serie Onderneming en

Recht deel 2-IV, zie Aandachtspunt 6 op p. 287.
96. Hiervoor vereist het voorgestelde artikel 13 Grondwet immers een rechterlijke machtiging.
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De onderhandse verkoop door de faillissementscurator

MR. M. SPAA1 EN MR. E.A.H. TEN BERGE2

In het faillissement van It’s – de winkels in consumentenelektronica met
tientallen vestigingen – verzocht de pandhouder op grond van artikel 3:251
lid 1 BW de voorzieningenrechter het haar toe te staan om de aan haar
verpande roerende zaken op een afwijkende wijze te verkopen.3 De pandhouder
betoogde, volgens de voorzieningenrechter uiteindelijk tevergeefs, dat met de
voorgestelde wijze van afwijkende verkoop een hogere opbrengst kon worden
gerealiseerd dan met een openbare verkoop. Uitgangspunt is dat het recht van
pand in beginsel wordt uitgewonnen door middel van een met waarborgen
omklede openbare verkoop als bedoeld in 3:250 BW.

De openbare verkoop door de pand- of hypotheekhouder zelf is de uitzondering
op de meer gebruikelijke onderhandse verkoop door de curator met machtiging
van de rechter-commissaris. De onderhandse verkoop door de curator is een
belangrijk stuk gereedschap uit de gereedschapskist van de curator. De curator
is dan ook, zoals hierna zal blijken, de spin in het web bij het te gelde maken
van de tot de boedel behorende activabestanddelen.

1. Juridisch kader

Het sluiten van activaovereenkomsten door de curator in het begin van een
faillissement kan dan meer regel dan uitzondering zijn, het is, in de regel, wel in
strijd met de Faillissementswet. Immers, de systematiek van de huidige
Faillissementswet gaat er vanuit dat de boedelbestanddelen pas nadat de
verificatievergadering heeft plaatsgevonden te gelde worden gemaakt. De ratio
voor het (nog) niet mogen verkopen van activabestanddelen door de curator is
gelegen in het recht van gefailleerde om zijn boedel ongeschonden terug te
krijgen indien zijn faillissement eindigt door homologatie van een aangeboden
akkoord.4 In de periode voorafgaande aan de verificatievergadering is de
curator, op grond van artikel 101 lid 1 Faillissementswet, naar de letter van

1. Milko Spaa is advocaat bij HJF Advocaten te Voorburg.
2. Emile ten Berge is advocaat bij EBH Elshof Advocaten te Naaldwijk.
3. Voorzieningenrechter Rechtbank Breda 28 maart 2011, RI 2011/66 (Rabobank Tilburg en

Omstreken U.A./Franken en Louwerier q.q.).
4. Van der Feltz II, p. 64.
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de wet uitsluitend bevoegd goederen te vervreemden indien en voor zover de
vervreemding noodzakelijk is ter bestrijding der kosten van het faillissement, of
wanneer de goederen niet dan met nadeel voor de boedel bewaard kunnen
blijven. Reeds in 19375 heeft de Hoge Raad bepaald dat artikel 101 Faillisse-
mentswet ruim moet worden uitgelegd. Ook de ‘relaties en de verschillende
rechten welke tot de uitoefening van het bedrijf dienden of daaraan verbonden
waren’ kunnen door de curator worden vervreemd, waarmee de – ook in de
Nederlandse insolventiepraktijk – regelmatig gerealiseerde ‘doorstart’ onder de
reikwijdte van artikel 101 Faillissementswet is gebracht.

Op de vervreemding door de curator als hiervoor bedoeld is artikel 176
Faillissementswet van toepassing. De tot de boedel behorende goederen worden
in het openbaar of met toestemming van de rechter-commissaris onderhands
verkocht. Hoewel een actieve openbare verkoop door de curator, buiten de
situatie van de oneigenlijke lossing, nauwelijks voorkomt – tenzij de huidige
methodiek van de internetveiling van roerende zaken als een openbare verkoop
moet worden gekwalificeerd; daar komen wij in paragraaf 6 van deze bijdrage
op terug – is de openbare verkoop, te weten verkoop ten overstaan van een
notaris of deurwaarder6 , sinds 16 mei 19257 de hoofdregel.8 De rechter-
commissaris kan echter een onderhandse verkoop aan de curator toestaan.
Van deze bevoegdheid wordt op grote schaal gebruik gemaakt. Als in
voorkomend geval de toestemming van de rechter-commissaris ontbreekt, heeft
dat voor de rechtsgeldigheid van de overeenkomst jegens derden overigens
geen gevolgen, maar kan dat onder omstandigheden wel tot persoonlijke
aansprakelijkheid van de curator leiden. De curator heeft uitsluitend voor het
aangaan van de overeenkomst tot onderhandse verkoop toestemming van de
rechter-commissaris nodig. De curator is vrij tot het voeren van onderhande-
lingen en tot het sluiten van een overeenkomst onder de voorwaarde van
verkrijgen van de vereiste toestemming van de rechter-commissaris.9 Tegen een
door de rechter-commissaris verleende toestemming tot onderhandse verkoop is
op grond van artikel 67 lid 1 Faillissementswet geen hoger beroep mogelijk.

De insolventiepraktijk heeft de systematiek van de Faillissementswet inmiddels
ruimschoots ingehaald. De vereffening van de boedel zal in de regel voor de
verificatievergadering – zo die al op enig moment wordt gehouden – of het

5. Hoge Raad 27 augustus 1937, NJ 1938/9 (Nieuw Plancius).
6. Van der Feltz II, p. 547.
7. Wet van 16 mei 1925, Stb. 192.
8. Uit artikel 347 lid 2 Faillissementswet volgt dat binnen de wettelijke schuldsaneringsrege-

ling de onderhandse verkoop als uitgangspunt heeft te gelden tenzij de rechter-commissaris
anders bepaalt.

9. Hoge Raad 7 september 2001, JOR 2011/244 (Mayer-Melnhof Eerbeek B.V./Spliet q.q.).
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bevel tot de vereenvoudigde afwikkeling plaatsvinden. In de praktijk wordt er
pas een verificatievergadering bepaald als daar voor de afwikkeling van het
faillissement daadwerkelijk behoefte aan bestaat. Het bepaalde in artikel 108
lid 1 Faillissementswet - kort gezegd inhoudende dat de rechter-commissaris
uiterlijk binnen veertien dagen nadat het vonnis tot faillietverklaring in kracht
van gewijsde is gegaan een datum en tijdstip voor de verificatievergadering
bepaalt- is daarmee al lang een dode letter geworden. Op het niet voldoen aan
de termijnen van artikel 108 lid 1 Faillissementswet is geen sanctie gesteld.10

De openbare verkoop heeft daarbij aan belang verloren ten gunste van de
onderhandse verkoop. In paragraaf 2 van onze bijdrage zullen wij echter uiteen
zetten dat veel ogenschijnlijk onderhandse verkooptransacties, zogenaamde
‘oneigenlijke lossingen’ of ‘contractuele lossingen’, op basis van recente
rechtspraak van de Hoge Raad als een vorm van uitoefening van het recht
van parate executie, vallende binnen het bereik van artikel 57 Faillissements-
wet, hebben te gelden.11

2. Verkoop (mede) ten behoeve van de pand- of hypotheekhouder

In een groot deel van de hedendaagse faillissementen geldt dat de tot de boedel
behorende activabestanddelen zijn verpand of verhypothekeerd. Het is gebrui-
kelijk dat tussen de curator enerzijds en de pand- respectievelijk hypotheek-
houder anderzijds – al dan niet op basis van de Separatistenrichtlijn12

– afspraken worden gemaakt over het te gelde maken van deze activabestand-
delen. Het is in dat kader gebruikelijk dat de curator en de pand- of hypo-
theekhouder overeenkomen dat de curator de met een pand- of hypotheekrecht
bezwaarde goederen verkoopt en dat de pand- of hypotheekhouder – tegen
ontvangst van de verkoopopbrengst waarop een overeengekomen boedelbij-
drage in mindering strekt – afziet van het uitoefenen van zijn rechten als
separatist. Deze afspraak tussen de curator en de pand- of hypotheekhouder, die
door de Hoge Raad is toegestaan,13 wordt aangeduid als een ‘oneigenlijke’ of
een ‘contractuele’ lossing.

Deze oneigenlijke of contractuele lossing op basis van een afspraak tussen de
curator en de pand- of hypotheekhouder moet worden onderscheiden van
de eigenlijke lossing als bedoeld in artikel 58 lid 2 Faillissementswet. Bij de

10. Hoge Raad 10 juli 1951, NJ 1951/654.
11. Zie Hoge Raad 25 februari 2011, JOR 2014/271 (ING Bank N.V./Hielkema q.q.) en Hoge

Raad 15 maart 2013, JOR 2014/270 (Staatssecretaris van Financiën/X).
12. Bijlage E bij de ReCoFa-richtlijnen voor faillissementen en surseances van betaling zoals te

raadplegen op www.rechtspraak.nl.
13. Hoge Raad 13 maart 1987, NJ 1988/556 (Ontvanger/Spruijt q.q.).
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eigenlijke lossing wordt met andere tot de boedel behorende middelen de pand-
of hypotheekhouder volledig voldaan, waardoor het betreffende goed onbe-
zwaard tot de boedel gaat behoren en op grond van artikel 101 jo. 176
Faillissementswet door de curator te gelde kan worden gemaakt. In geval van
een oneigenlijke lossing wordt het bezwaarde goed niet daadwerkelijk door de
curator gelost, maar wordt het betreffende goed door de curator verkocht
waarna de opbrengst – onder in voorkomend geval de inhouding van een
overeengekomen boedelbijdrage – aan de pand- of hypotheekhouder wordt
voldaan.

De oneigenlijke lossing vond c.q. vindt op grote schaal toepassing, waarbij
werd aangenomen dat de verkoophandeling door de curator als een onder-
handse verkoop moest worden aangeduid. De Hoge Raad heeft in het arrest
ING/Hielkema uit 201114 geoordeeld dat een dergelijke verkoop van verpande
goederen heeft te gelden als het door de curator uitoefenen van het recht van
parate executie van de pandhouder. De Hoge Raad merkt de afspraak tussen de
curator en de pandhouder aan als een afwijkende verkoop als bedoeld in artikel
3:251 lid 2 BW.

De Hoge Raad overweegt in rechtsoverweging 3.4 woordelijk: ‘… Ingevolge
art. 3:248 lid 1 BW is de pandhouder bevoegd het verpande goed te verkopen
en het hem verschuldigde op de opbrengst te verhalen, als de pandgever in
verzuim is met de voldoening van hetgeen waartoe de zekerheid van het pand
dient. Op de voet van art. 3:250 BW geschiedt deze verkoop in het openbaar,
doch ingevolge art. 3:251 BW is ook onderhandse verkoop mogelijk. In al deze
gevallen oefent de pandhouder het recht van parate executie uit als bedoeld in
art. 3:248 lid 1. Daaronder valt mitsdien ook het geval dat de pandhouder en
de pandgever ingevolge art. 3:251 lid 2 onderhandse verkoop zijn overeenge-
komen. Er is geen reden hierop een uitzondering aan te nemen als de
pandhouder en pandgever van de hun in de wet verleende vrijheid gebruik
hebben gemaakt en zijn overeengekomen dat deze onderhandse verkoop door
de pandgever zal geschieden. Ook in dat geval geschiedt de verkoop van het
verpande immers ten behoeve van de pandhouder en kan deze zich als
separatist verhalen op de opbrengst daarvan. Dit is niet anders in faillissement
bij verkoop door de curator krachtens overeenstemming tussen hem en de
pandhouder. Deze verkoop valt daarom binnen het toepassingsbereik van
art. 57F. en moet worden beschouwd als (een vorm van) uitoefening van het
recht van parate executie van de pandhouder. Oneigenlijke lossing is dus een
vorm van executie, terwijl lossing als bedoeld in art. 58 lid 2F. juist geschiedt
ter voorkoming van uitoefening van het recht van executie. Anders dan het

14. Hoge Raad 25 februari 2011, JOR 2014/271 (ING Bank N.V./Hielkema q.q.).
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middel inhoudt, dienen eigenlijke en oneigenlijke lossing, zowel bij pand als bij
hypotheek, aldus van elkaar te worden onderscheiden’.

De (fiscale kamer van de) Hoge Raad heeft in zijn arrest van 15 maart 201315

de ingezette koers doorgetrokken naar onroerende zaken en ook de oneigenlijke
lossing in dat verband aangemerkt als een executieverkoop.

Op grond van artikel 3:268 lid 5 BW geldt voor onroerende zaken dat een
dergelijke afspraak nietig is. De wet voorziet – anders dan in geval van
pandrecht – niet in de mogelijkheid van een onderhandse executoriale verkoop
op basis van een overeenkomst tussen de hypotheekhouder en de hypotheek-
gever. Voor de situatie dat tussen de curator en de hypotheekhouder een
afspraak tot oneigenlijke lossing was gemaakt, heeft de Hoge Raad desalniet-
temin, in strijd met de wet,16 overwogen dat oneigenlijke lossing een vorm van
executie is.

In het verlengde daarvan doet de vraag zich voor wat heeft te gelden als reeds
voor de faillietverklaring tussen de pand- of hypotheekhouder en de latere
gefailleerde een afwijkende wijze van verkoop is overeengekomen. De situatie
buiten faillissement is, voor zover ons bekend, in de rechtspraak (nog) niet aan
de orde geweest. In de praktijk worden door de hypotheekhouder in samen-
spraak met de hypotheekgever juist verkoopinspanningen verricht om tot een
onderhandse verkoop te komen en zo een executietraject zo veel mogelijk te
voorkomen. In toenemende mate wordt daarbij van de hypotheekgever een
volmacht verlangd. Daar kleven echter de nodige bezwaren en risico’s aan. Niet
alleen eindigt de volmacht (onder meer) in geval van faillissement, maar ook
zijn geschillen omtrent de reikwijdte van de volmacht denkbaar.17 Vanuit
bancaire hoek wordt een ruimere onderhandse executiebevoegdheid18 en
codificatie van het arrest van de Hoge Raad van 15 maart 2013 bepleit,19

terwijl gelijktijdig wordt aangenomen dat op grond van het arrest van 15 maart
2013 ook buiten faillissement een onderhandse verkoop kan worden overeen-
gekomen die heeft te gelden als een executoriale verkoop.20

15. Hoge Raad van 15 maart 2013, JOR 2014/270 (Staatssecretaris van Financiën/X).
16. Vergelijk prof. mr. N.E.D. Faber en mr. N.S.G.J. Vermunt onder het arrest van de Hoge Raad

van 15 maart 2013, JOR 2014/270(Staatssecretaris van Financiën/X).
17. Zie bijvoorbeeld Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 26 juni 2014, JOR 2014/342 (X/ABN Amro

Bank N.V.) m.nt. mr. dr. I. Visser.
18. M.L.M. Bindels, J.M. Rommes en M. van Wingerden: “Uitwinningsperikelen”, in:

INSOLAD Jaarboek 2012, “Faillissement en Vastgoed”, Kluwer 2012, p. 120.
19. Jos Timmermans en Mike van Wingerden: “Onderhandse executie bij hypotheek op

woonhuizen”, in: Liber Amicorum Mart Franken, Van Iersel Luchtman Advocaten 2013,
p. 152, te downloaden op http://www.vil.nl/nl/liberamicorum.

20. Jos Timmermans en Mike van Wingerden t.a.p. p. 151.
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Ten aanzien van roerende zaken geldt op grond van artikel 3:251 lid 2 BW
– anders dan bij onroerende zaken – dat, zodra de pandhouder bevoegd is
geworden tot verkoop van de verpande zaken over te gaan, de pandhouder en
pandgever een afwijkende wijze van verkoop overeen kunnen komen. Voor de
situatie dat de executoriale verkoop op basis van een overeengekomen
afwijkende verkoop nog niet is voltooid als de pandgever in staat van
faillissement wordt verklaard, heeft het Gerechtshof Den Haag in 2011
geoordeeld dat de pandhouder zonder toestemming van de curator de executie
kan voortzetten c.q. voltooien.21 Het inmiddels veel besproken arrest Feenstra
q.q. /ING van 14 februari 201422 vormt een bevestiging van het arrest ING/
Hielkema q.q. uit 2011, maar ziet enkel op een executoriale verkoop in de
periode voor datum faillissement. Er lijkt desondanks geen grondslag aanwezig
om te veronderstellen dat de Hoge Raad anders zou oordelen wanneer de
afwijkende wijze van verkoop als bedoeld in artikel 3:251 lid 2 BW voor datum
faillissement is overeengekomen, terwijl de executie tijdens het faillissement
plaatsvindt c.q. wordt voltooid. Op basis van recente praktijkervaringen bestaat
overigens de indruk dat het instrument van de overeenkomst tot afwijkende
verkoop die als ‘back-up’ kort voor het faillissement c.q. de faillissementsaan-
vraag wordt overeengekomen tussen de pandgever en pandhouder, door die
pandhouders vaker wordt gehanteerd dan voorheen, en bovendien wordt
ingezet bij de onderhandelingen met curatoren.

Faber en Vermunt zetten in de noot bij het arrest ING/Hielkema23 uiteen dat
daar waar de curator voor de eigenlijke lossing ex artikel 68 lid 2 Faillisse-
mentswet machtiging van de rechter-commissaris behoeft, en voor een onder-
handse executoriale verkoop ex artikel 101 jo. 176 Faillissementswet eveneens
diens toestemming is vereist, de wet met betrekking tot de oneigenlijke lossing
niets bepaalt en dat, indien men de nieuwe benadering van de Hoge Raad volgt,
geen van de genoemde regelingen die uitgaan van enigerlei vorm van preventief
toezicht, dwingendrechtelijk van toepassing is. Daardoor zou een oneigenlijke
lossing slechts onderworpen zijn aan het algemene toezicht van de rechter-
commissaris ingevolge art. 64 Faillissementswet, hetgeen Faber en Vermunt
ongelukkig en ongewenst voorkomt. Die toestemming zou wat hen betreft niet
achterwege mogen blijven.

21. Gerechtshof Den Haag 20 december 2011, JOR 2012/330 (Van Boven q.q./Rabobank
Oosterschelde U.A.).

22. Hoge Raad 14 februari 2014, JOR 2014/118 (Feenstra q.q./ING Bank N.V.) m.nt. mr. B.A.
Schuijling en prof. mr. N.E.D. Faber.

23. Zie voetnoot 16.
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Als een gefailleerde een ondernemer is in de zin van de Wet op de Omzetbe-
lasting 196824 kan ter zake de levering van goederen van de onderneming
omzetbelasting verschuldigd zijn. Bij besluit van 20 december 2007 is artikel
24ba lid 1 sub d Uitvoeringsbesluit Omzetbelasting 1968 ingevoerd. Deze
bepaling omvat – kort gezegd – een verleggingsregeling voor de omzetbelasting
indien een in zekerheid gegeven roerende of onroerende zaak wordt geleverd
aan een ondernemer tot executie van die zekerheid.25 In de nota van toelichting
bij voornoemd besluit van de Staatssecretaris van Financiën is beschreven dat
ook in geval van een oneigenlijke lossing de verleggingsregeling toepasselijk
zou zijn.26 De kwalificatie door de Hoge Raad van de oneigenlijke lossing als
executieverkoop maakt aan de mogelijke onzekerheid in dat verband definitief
een einde. Een afspraak tussen de curator enerzijds en de pandhouder anderzijds
waarbij het betreffende goed door de curator wordt verkocht waarna de
opbrengst – onder in voorkomend geval de inhouding van een overeengekomen
boedelbijdrage – aan de pandhouder wordt voldaan leidt eenvoudigweg tot
toepassing van de verleggingsregeling voor de omzetbelasting teneinde de
nadelige gevolgen voor ’s Rijks schatkist van het Rentekas-arrest27 (onroerende
zaken) en het arrest van het Gerechtshof Leeuwarden van 29 mei 200228

(roerende zaken) weg te nemen. In paragraaf 7 gaan wij nader in op enkele
BTW-aspecten van een onderhandse verkoop door de curator.

3. Het daadwerkelijk te gelde maken van activabestanddelen

Met uitzondering van het bepaalde in artikel 101 jo. 176 Faillissementswet, is
over de wijze waarop een curator de tot de boedel behorende activa te gelde
dient te maken niets geregeld.29

De praktijkregels van INSOLAD bieden enig houvast. Artikel 3.1 bepaalt:

‘De curator verkoopt de activa op zodanige wijze dat de meeste kans
bestaat op een goede opbrengst. Tenzij een bijzondere situatie daarin aan

24. Wet van 28 juni 1968, Stb. 328.
25. Zie nader (onder meer) Arie van Eijsden, “Verlegging van omzetbelasting”, in : Liber

Amicorum Mart Franken, Van Iersel Luchtman Advocaten 2013, p. 122-133, te downloaden
op http://www.vil.nl/nl/liberamicorum.

26. Nota van toelichting bij het besluit van de Staatssecretaris van Financiën d.d. 20 december
2007, Stb. 573, p. 15.

27. Hoge Raad 6 mei 1983, NJ 1984, 228 (N.V. De Rentekas/Broekveldt q.q. c.s.) m.nt. WMK.
28. Gerechtshof Leeuwarden 29 mei 2002, JOR 2002, 181 (Ontvanger/Rabobank Midden-

Groningen B.A) m.nt. prof. mr. N.E.D. Faber.
29. Zie in dat verband onder meer mr. dr. G.C. van Daal: “De klompen van de curator: biedingen

op de boedel”, in: INSOLAD Jaarboek 2011, “De ondernemende curator”, Kluwer 2011,
p. 208.
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de weg staat streeft de curator er daarbij naar een situatie van concurrentie
te laten ontstaan tussen diverse gegadigden. Onder een goede opbrengst
hoeft niet steeds verstaan te worden “de hoogst mogelijke opbrengst”. De
curator dient zich in het algemeen te oriënteren voordat hij het verkoop-
proces start en streeft zo mogelijk een transparant verkoopproces na.
Andere belangen dan het belang bij het financiële resultaat zullen in het
algemeen geen leidende rol mogen spelen …’.

Er is weinig rechtspraak voorhanden die nadere handvatten biedt voor het
inrichten van een deugdelijk verkoopproces. Uit het vonnis van de Rechtbank
Leeuwarden van 30 maart 201230 kan worden opgemaakt dat de rechtbank van
mening is dat er sprake moet zijn van een transparante, consistente en
zorgvuldige verkoopprocedure. Curatoren kunnen daaraan, binnen de aan hen
toegekende ruime beleidsvrijheid, zelf invulling geven31 en onder omstandig-
heden partijen – op goede gronden – van het biedingsproces uitsluiten. Zo zou
het, onder omstandigheden gerechtvaardigd kunnen zijn de zittende directie van
een biedingsprocedure uit te sluiten32 en is door curatoren in een concrete
situatie wel eens gemeend een gegadigde van verdere deelname aan het
biedingsproces uit te moeten sluiten, omdat deze niet had voldaan aan de
overeengekomen voorwaarde van het storten van een depot ter onderbouwing
van het realiteitsgehalte van de gedane bieding. De bezwaren van de betref-
fende gegadigde zijn door de rechters-commissarissen verworpen omdat de
curatoren duidelijk waren geweest in de voorwaarden voor deelname aan het
biedingsproces.33

Geschillen over een (voorgenomen) activatransactie zien meestal op de situatie
dat een gegadigde van mening is dat hij ten onrechte door de curator buiten het
biedingsproces is gehouden of die alsnog een (onder voorbehoud van toestem-
ming van de rechter-commissaris gesloten of zelfs daarna) gesloten overeen-
komst met de kopende partij wil overtroeven met een beter bod.34 Geschillen
over het biedingsproces zelf en/of de wijze waarop het biedingsproces is

30. Rechtbank Leeuwarden 30 maart 2012, JOR 2012/336 (Welsec Schilders- en Classificeer-
bedrijf B.V.) m.nt. prof. mr. J.J. van Hees.

31. Vergelijk Hoge Raad 19 april 1996, JOR 1996/48 (Textile Saint Maclou c.s./Van der Grinten
q.q. c.s.) m.nt. SCJJK en Hoge Raad 16 december 2011, JOR 2012/65 (Prakke/Gips) m.nt.
mr. I. Spinath.

32. Zie mr. F.H.E. Boerma, “Doorstart vanuit het perspectief van de rechter-commissaris”, in:
INSOLAD Jaarboek 2008, “Doorstart”, Kluwer 2008, p. 189 met verwijzing.

33. Beschikking Rechters-commissaris Rechtbank Rotterdam 13 juli 2013 (D/Curatoren FRS
Holding B.V.); niet gepubliceerd maar kenbaar uit de openbare verslagen.

34. Boerma t.a.p. p. 186-187.
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ingekleed en/of afgerond komen spaarzaam voor.35 Het bekendste voorbeeld
uit de jurisprudentie is welllicht wel de zaak Mayr-Melnhof Eerbeek/Spliet q.q.
die heeft geleid tot het arrest van de Hoge Raad van 7 september 2001 waarin
een schuldeiser, tevens andere gegadigde, langs de weg van artikel 69 Faillisse-
mentswet een voorgenomen onderhandse verkoop probeerde te verhinderen.36

Andere voorbeelden over procedures in verband met op grond van artikel 101
jo. 176 Faillissementswet door curatoren gesloten activatransacties zien veelal
op (gepretendeerde) schade die is geleden als gevolg van het sluiten van de
betreffende activaovereenkomsten. Daarbij is in de rechtspraak onder meer
(vermeende) schade als gevolg van een te voortvarende transactie37 en een
transactie ver beneden de daadwerkelijke waarde zonder te beschikken over een
deugdelijk taxatierapport38 aan de orde geweest.

4. Het verkoopproces

Ook in het kader van het te gelde maken van de door de curator aangetroffen
activabestanddelen wordt het handelen van de curator getoetst aan de Maclou-
norm.39 Bij het te gelden maken van activabestanddelen komt de curator echter
een ruime mate van vrijheid toe, omdat de curator bij het te gelde maken niet
gebonden is aan specifieke regels.40

Toch lijken wel enige contouren van een deugdelijk verkoopproces te kunnen
worden geschetst. Daarbij geldt dat dit in het bijzonder geldt voor een
verkoopproces dat is gericht op het verrichten van verkoopinspanningen om
een zogenaamde going-concern verkoop te bewerkstelligen. Indien de aange-
troffen roerende zaken te gelde worden gemaakt middels een (internet)veiling,
waarover later meer, worden deze contouren veelal gevormd door de toepas-
selijke veilingvoorwaarden.

35. Bijvoorbeeld Rechtbank Rotterdam 25 februari 2013, JOR 2014/82 (Adriana Shipping and
Trading B.V.) en Rechter-commissaris Rechtbank Noord-Nederland 26 juni 2013, zaak-
nummer: 127895 (Spinder Bike Carriers B.V.); niet gepubliceerd. In de uitspraak van de
Raad van Discipline ’s-Hertogenbosch van 18 mei 2015, ECLI:NL:TADRSHE:2015:122,
was de (ongegrond verklaarde) tuchtklacht aan de orde van een gegadigde die (in zijn visie)
ten onrechte buiten het biedingsproces was gehouden.

36. Hoge Raad 7 september 2001, JOR 2001/244 (Mayer-Melnhof Eerbeek B.V./Spliet q.q.).
37. Rechtbank Utrecht 2 juli 2003, JOR 2003/273 (Van Wien c.s./Van Huussen q.q. c.s.).
38. Rechtbank Assen 10 oktober 2007, NJF 2008, 183 (Oliehandel Nederland/X).
39. Hoge Raad 19 april 1996, JOR 1996/48 (Textile Saint Maclou c.s./Van der Grinten q.q. c.s)

m.nt. SCJJK.
40. Hoge Raad 16 december 2011, JOR 2012/65 (Prakke/Gips) m.nt. mr. I. Spinath.

345

De onderhandse verkoop door de faillissementscurator



Als uitgangspunt heeft te gelden dat sprake zou moeten zijn van een transpa-
rante, consistente en zorgvuldige verkoopprocedure waarbij de curator zijn
beslissingen en rapportage aan de rechter-commissaris tenminste baseert op een
deugdelijk taxatierapport, tenzij de waarde te gering is om de (externe) kosten
daarvan de rechtvaardigen.41 Om onduidelijkheden op enig moment te voor-
komen is het aan te raden een schriftelijk vastgelegd verkoopproces c.q.
verkoopmemorandum te hanteren, waar gegadigden uitsluitend onder de door
de curator vooraf te bepalen voorwaarden op kunnen inschrijven. Deze
voorwaarden zullen tenminste een geheimhoudingsverklaring voor de te
verstrekken documenten moeten omvatten en zullen voor alle gegadigden
gelijkluidend moeten zijn. Door de curator te verstrekken informatie zal, om
de kring van partijen die over de meest relevante c.q. bedrijfsgevoelige
gegevens beschikken te beperken, alsmede ter bescherming van de privacy
van de diverse daarbij betrokkenen zoals personeelsleden, zoveel mogelijk
geanonimiseerd plaatsvinden waarbij alle gegadigden dezelfde informatie op
hetzelfde moment ontvangen. Het heeft de voorkeur daarnaast uitsluitend
concrete en onvoorwaardelijke biedingen te accepteren, waarbij vooraf wordt
gecommuniceerd hoe biedingen moeten worden gespecificeerd en dat biedin-
gen gerelateerd aan de bieding(en) van één of meer anderen buiten beschou-
wing worden gelaten.42

5. De rechterlijke toetsing

Met de bepaling in artikel 176 lid 1 Faillissementswet dat de curator voor de
onderhandse verkoop machtiging van de rechter-commissaris nodig heeft, heeft
de wetgever in de Faillissementswet een rol voor de rechter-commissaris
weggelegd bij de onderhandse verkoop. De wetgever heeft er verder niet veel
woorden aan gewijd. De wetsbepaling van de onderhandse verkoop dateert uit
het jaar 1896 en was toentertijd genummerd als artikel 174. Het nieuwe
wetsartikel was bedoeld als een vereenvoudiging van de toenmalige praktijk.
Blijkens de Memorie van Toelichting bij het toenmalige wetsvoorstel vond de
regering het ook niet nodig om een taxatie door deskundigen als vereiste te
stellen, omdat verwacht mocht worden dat de rechter-commissaris niet licht-
vaardig toestemming zou geven tot onderhandse verkoop.43

41. Vergelijk artikel 3.1 en 3.2 van De Praktijkregels alsmede onder meer Mr. R.J. van Galen:
“Het belang van een gemotiveerde taxatie” in : De ondernemende curator, Kluwer 2011,
p. 231-237.

42. Vergelijk Rechtbank ’s-Hertogenbosch 20 mei 1988, KG 1988, 286 (Rovee/Van Rijckevor-
sel q.q. c.s.).

43. Van der Feltz II, p. 231.
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Erg veel jurisprudentie is er ook niet beschikbaar. Het zal om die reden zijn dat
het landelijk overleg van de rechters-commissarissen, ReCoFa genaamd, in haar
richtlijnen van laatstelijk 1 april 2009 voor faillissementen en surseances van
betaling44 in artikel 3.2 onder b een model “D” introduceert dat voor het door
de curator in te dienen machtigingsverzoek kan worden gebruikt. Artikel 3.2.
onder c zegt verder dat bij het verzoek tot toestemming tot overdracht van de
onderneming of een gedeelte daarvan, de concept-overeenkomst wordt toege-
voegd.

Het is, gelet op het ontbreken van een wettelijk kader wanneer die machtiging
verleend moet worden en wanneer juist geweigerd, niet duidelijk welke
aspecten de rechter-commissaris allemaal zou moeten betrekken bij het beoor-
delen van het machtigingsverzoek, en evenmin welke aspecten zwaar wegen, of
wellicht zwaarder dan andere. De vraag is dan ook of het boedelbelang dat de
curator veelal drijft, de waarde maximalisatie, de kern van het verhaalsrecht van
de schuldeisers, ook het belang is waar de rechter-commissaris de grootste
waarde aan toekent. Welke mogelijke rol spelen voor de rechter-commissaris de
belangen van maatschappelijke aard, zeker wanneer dit belang strijdig is aan het
financieel belang van de boedel?

Boerma heeft betoogd dat voor de rechter-commissaris dezelfde toetsingsmaat-
staf zou moeten gelden voor de beoordeling van een doorstart als die de curator
hanteert. Dat zou dan in de kern moeten zijn of de opbrengst zo maximaal
mogelijk is voor schuldeisers; of er andere maatschappelijke belangen een rol
spelen die aanleiding kunnen geven een mindere opbrengst te accepteren; en
tenslotte of de curator zorgvuldig is om gegaan met de belangen van alle
betrokkenen en zorgvuldig tot een afweging is gekomen.45

Om te toetsen of de curator de juiste toetsingsmaatstaf heeft gebruikt noemt
Boerma een aantal vragen die aan bod dienen te komen, en voor zover deze niet
op voorhand beantwoord zijn, aan de curator gesteld moeten worden alvorens
de gevraagde machtiging te verlenen. Zo zal volgens Boerma de curator in elk
geval moeten onderbouwen waarom deze partij, alle belangen afwegende, de
beste is, en waarom verder onderhandelen geen zin meer heeft. Hoe is de
activaovereenkomst tot stand gekomen, met welke partijen is gesproken en als
het er maar een is geweest, waarom? Is er getaxeerd en zo ja, door wie? Is er
reden voor een tegen-taxatie en zijn er ongewisse waarderingsfactoren aan te
wijzen? Verder stelt Boerma voor om ingeval van twijfel bij de moraliteit van

44. ReCoFa-richtlijnen voor faillissementen en surseances van betaling zoals te raadplegen op
www.rechtspraak.nl.

45. Boerma t.a.p. p. 186.
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de doorstartende ondernemer, en indien het aspect van bestuurdersaansprake-
lijkheid niet direct valt uit te onderhandelen, dat in de overeenkomst een
bepaling wordt opgenomen dat dit later doel van onderzoek zal zijn en mogelijk
actie.

Boerma oordeelt het als een goede praktijk wanneer de curator de uitkomst van
een onderhandeling omtrent een doorstart eerst voorhoudt aan de grootste
schuldeisers, en in voorkomend geval de argumenten om die overeenkomst aan
te gaan met hen uitwisselt, zeker wanneer ter voorkoming van ellenlange
procedures bijvoorbeeld ten aanzien van bestuurdersaansprakelijkheid of de-
batten met de zekerheidsgerechtigden, met minder genoegen wordt genomen.
Boerma houdt het zelfs voor mogelijk dat hiervoor een schuldeisersvergadering
wordt georganiseerd of crediteuren worden aangeschreven zodat zij zich
kunnen uiten, waardoor aan alle schuldeisers het dilemma wordt voorgehouden.
Hij nuanceert dit door te overwegen dat de hypothetische kans op een marginaal
hogere opbrengst wat hem betreft bijna volledig ondergeschikt is aan de
belangen van de grotere preferente crediteuren als de belastingdienst en het
UWV.

De Hoge Raad heeft in het arrest Mayr-Melnhof Eerbeek/Spliet q.q.46 geoor-
deeld dat het beleid van de rechtbank, dat er uit bestond dat de curatoren mogen
onderhandelen over een onderhandse verkoop en dat eerst na afloop van die
onderhandelingen voor de uiteindelijke verkoop door de curator machtiging aan
de rechter-commissaris wordt gevraagd, niet in strijd is met het wettelijk stelsel.
De Hoge Raad oordeelde verder dat de desbetreffende overeenkomst in
overeenstemming met dat beleid en het wettelijk stelsel is gesloten onder
voorbehoud van de goedkeuring van de rechter-commissaris. Verder consta-
teerde de Hoge Raad dat de rechtbank heeft vastgesteld dat de curator het
belang van de boedel bij een zo hoog mogelijke opbrengst niet uit het oog heeft
verloren toen hij het bod aanvaardde omdat er op dat moment geen gegadigde
was met een hoger bod. Tot slot oordeelt de Hoge Raad dat de rechtbank niet
van een onjuiste rechtsopvatting heeft blijk gegeven door te oordelen dat het
algemeen belang er mee is gediend dat indien de onderhandelingen door de
curator eenmaal zijn afgesloten en daarmee een, in het belang van de boedel te
aanvaarden, resultaat is bereikt niet de mogelijkheid wordt geboden dat dit
onderhandelingsresultaat wordt opengebroken doordat een andere gegadigde
met een beroep op artikel 176 lid 1 Faillissementswet alsnog een hoger bod
uitbrengt. Het zou namelijk, naar het oordeel van de rechtbank, met de aan een
behoorlijke afwikkeling van een faillissement te stellen eisen in strijd zijn te
aanvaarden dat een, buiten de curator over verkoop van een tot de boedel

46. Zie voetnoot 9.
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behorend goed gevoerde onderhandelingen staande, derde, nadat hij heeft
kennisgenomen van het door de curator bereikte onderhandelingsresultaat,
kan bewerkstelligen dat het goed alsnog aan hem moet worden verkocht door
een hoger bod uit te brengen.

Ook uit dit arrest van de Hoge Raad en het onderliggende vonnis van de
rechtbank kan niet worden afgeleid waaraan door de rechter-commissaris moet
worden getoetst. Wel kan er uit worden afgeleid dat de curator dus een grote
mate van vrijheid geniet om het verkoopproces in te kleden, en dat een door de
curator ter goedkeuring voorgelegde koopovereenkomst niet kan worden
ingehaald door een later uitgebracht hoger bod.

In een later arrest van het Gerechtshof Den Haag47 speelde de casus dat nadat
door de curator overeenstemming was bereikt met een koper, onder voorbehoud
machtiging van de rechter-commissaris, een hoger bod werd ontvangen dat
door de curator uiteindelijk werd geaccepteerd. De gepasseerde koper sprak de
curator aan, overigens zowel qualitate qua als pro se, voor de door deze gesteld
geleden schade. Het Gerechtshof overwoog:

‘Het hof stelt bij de behandeling van de grieven voorop dat de curator tot
taak heeft een zo hoog mogelijke opbrengst voor de boedel te genereren. Bij
de uitoefening van die taak is de curator, voor zover aan hem in de wet geen
afwijkende bevoegdheden zijn toegekend, gebonden aan de algemeen
vermogensrechtelijke rechtsregels, waaronder de tussen contractspartijen
geldende regels. De curator is in zijn handelen, voor zover in dit geding van
belang, in zoverre beperkt dat hij voor een door hem gesloten overeenkomst
tot onderhandse verkoop toestemming van de rechter-commissaris nodig
heeft’.

Het Gerechtshof overwoog daarna dat de verkoopprijs van het onderhanden
werk hoger lag dan de getaxeerde waarde en dat spoed was geboden. Het
Gerechtshof achtte het in dat verband aannemelijk dat de rechter-commissaris
toestemming zou hebben verleend, wanneer de curator niet tevens het nadien
opgekomen hogere bod aan de rechter-commissaris zou hebben voorgelegd.

Vervolgens werd overwogen:

‘Nadat de wilsovereenstemming tussen partijen over verkoop van het
onderhandenwerk voor € 20.000,00 tot stand was gekomen, stond het de

47. Gerechtshof Den Haag 25 maart 2014, JOR 2014/341 (Aannemersbedrijf Wallaard Noor-
deloos B.V./Y) m.nt. prof. mr. T.H.D. Struycken.
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curator in beginsel niet langer vrij, het onderhanden werk aan een derde te
verkopen en te leveren, behoudens in het geval dat de RC toestemming aan
de verkoop zou onthouden waardoor de opschortende voorwaarde niet in
vervulling zou gaan. Het hof is van oordeel dat Wallaard op grond van de
overeenkomst - bij gebreke aan andersluidende afspraken - niet behoefde te
verwachten dat de curator na het sluiten van de overeenkomst biedingen
zou mogen doorgeleiden en voor toestemming zou mogen voorleggen aan
de rechter-commissaris.(…) Weliswaar voorziet de Faillissementswet erin
dat een curator een door hem gesloten overeenkomst die strekt tot onder-
handse verkoop uit de boedel, aan de rechter-commissaris moet voorleggen
om diens toestemming daarvoor te krijgen, maar dat geeft een curator
tegenover een wederpartij met wie hij onder voorbehoud van die toestem-
ming heeft gecontracteerd – bij gebreke aan andersluidende afspraken
– niet de vrijheid de rechter-commissaris de keuze voor te leggen hetzij die
gesloten (voorwaardelijke) overeenkomst goed te keuren hetzij een later
opgekomen bod goed te keuren dat de curator na verkregen toestemming
voornemens is te accepteren. (……) De curator had zich immers dienen te
realiseren dat dit bod na zijn acceptatie van het bod van Wallaard geen
invloed mocht hebben op de beslissing van de rechter-commissaris’.

Het Gerechtshof overwoog verder dat het belang van de crediteuren in het
faillissement bij de hoogst mogelijke opbrengst geen voldoende rechtvaardi-
ging geeft om het voorbehoud van de machtiging rechter-commissaris te
gebruiken om een later opgekomen hoger bod te aanvaarden. Door de latere
bieding ernaast te leggen bij de rechter-commissaris heeft de curator de
vervulling van de opschortende voorwaarde van toestemming rechter-commis-
saris belet als bedoeld in artikel 6:23 BW. Het Gerechtshof oordeelt dan ook dat
de redelijkheid en billijkheid verlangen dat de voorwaarde van toestemming
van de rechter-commissaris in dit geval als vervuld geldt. De curator wordt
vervolgens qualitate qua aansprakelijk gehouden voor de door de gepasseerde
koper geleden schade. Voor een aansprakelijkheid pro se is volgens het
Gerechtshof geen plaats, nu niet is gebleken van een willens en wetens door
de curator tekortschieten in de nakoming van de met koper gesloten overeen-
komst en bovendien de curator in het faillissement een zo hoog mogelijke
boedelopbrengst nastreefde en de rechter-commissaris zo volledig mogelijk
heeft willen informeren.

De overwegingen van het Gerechtshof zijn juist, wanneer deze alleen worden
bezien naar de regels van het verbintenissenrecht. Het oordeel van de aanspra-
kelijke curator lijkt evenwel onjuist, nu in ogenschouw moet worden genomen
dat de curator op grond van de Faillissementswet de rechter-commissaris op
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grond van diens toezichthoudende taak ex artikel 64 Faillissementswet volledig
dient te informeren.48 Wanneer het Gerechtshof wordt gevolgd, dan wordt de
rechter-commissaris in een dergelijke situatie niet volledig geïnformeerd. Dat is
in de faillissementspraktijk zeer onwenselijk, gezien ook de toezichthoudende
taak van de rechter-commissaris en het wederzijds vertrouwen dat moet bestaan
tussen curator en rechter-commissaris. Het maakt dat de curator “zijn” rechter-
commissaris niet volledig kan informeren en dus geen volledige transparantie
plaatsvindt. Het komt ons voor dat de rechter-commissaris wel volledig moet
worden geïnformeerd, dus ook over de later verkregen bieding, en dat de
rechter-commissaris allereerst de overeenkomst moet beoordelen waarvoor
volgens de opschortende voorwaarde van die overeenkomst de machtiging
moet worden gevraagd. Pas als er voor de rechter-commissaris objectieve
redenen zijn die machtiging aan die overeenkomst te onthouden, welke
objectieve reden niet mag zijn gelegen in de hogere bieding de inmiddels is
ontvangen, wordt de gevraagde machtiging geweigerd.49 Dan pas mag de
curator, gelet op de regels van het verbintenissenrecht, eventueel weer in
onderhandeling treden met de andere, betere bieder. Met het risico overigens
dat geen overeenstemming wordt bereikt, maar dat is dan ook weer het risico
van het vak.

Tegen de beschikking inhoudende de door de rechter-commissaris verleende
machtiging voor de onderhandse verkoop kan geen hoger beroep worden
ingesteld. Hoger beroep is in artikel 67 lid 1 Faillissementswet uitgesloten. In
de praktijk blijkt wel eens dat belanghebbenden zich via een verzoekschrift ex
art. 69 Faillissementswet tot de rechter-commissaris wenden om een bevel of
instructie aan de curator uit te lokken. Dat kan zijn het aanvaarden door de
curator van een andere dan wel hogere bieding. Tegen de daarop volgende
beschikking kunnen belanghebbenden overigens wel hoger beroep bij de
rechtbank instellen, binnen vijf dagen na de dag waarop de beschikking is
gegeven. De rechtbank beslist op grond van artikel 85 Faillissementswet in
hoogste ressort, behoudens in gevallen waarin het tegendeel is bepaald.

Van belang is dat de belanghebbende die het verzoekschrift ex artikel 69
Faillissementswet indient zelf schuldeiser is in het faillissement en dat het

48. Vergelijk prof. mr. T.H.D. Struycken in zijn noot onder het arrest van het Gerechtshof Den
Haag van 25 maart 2014, JOR 2014/341 (Aannemersbedrijf Wallaard Noordeloos B.V./Y).

49. Zie in dit verband ook uitgebreider F.M.J. Verstijlen, ‘De rol van de curator en de rechter-
commissaris bij de biedingsprocedure’, TvI 2014/32. Prof. mr. F.M.J. Verstijlen meent dat de
rechter-commissaris niet mag zijn gebonden aan de (rechts)handelingen van de curator en
dat deze zijn werk niet goed doet indien hij een overeenkomst goedkeurt waarvan blijkt dat
die niet adequaat de waarde van het desbetreffende actief realiseert.
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verzoek betrekking heeft op zijn belang als schuldeiser.50 Is dat niet allebei het
geval, dan is de verzoeker niet ontvankelijk.

6. Exclusief domein van de curator?

Het is, volgens artikel 175 Faillissementswet, de curator die tot vereffening en
tegeldemaking van alle baten des boedels overgaat. Dat kan openbaar of met
toestemming van de rechter-commissaris onderhands. Is er een crediteuren-
commissie, dan is de curator op grond van artikel 78 Faillissementswet
gehouden om het advies van de crediteurencommissie in te winnen. Tijdens
de afwikkeling van faillissementen vinden ook verkopen plaats door anderen
dan de curator. Te denken valt aan verkopen door separatisten, die hun
bevoegdheid ontlenen aan hun pand- of hypotheekrecht recht en die op grond
van artikel 57 lid 1 Faillissementswet hun bevoegdheid mogen uitoefenen als
ware er geen faillissement. Deze pandhouder kan zelf openbaar verkopen, of
onderhands wanneer tenminste met de schuldenaar voor datum faillissement
overeenstemming werd bereikt voor een afwijkende wijze van verkoop.

Het in het openbaar verkopen door de curator geschiedt op dezelfde wijze als
een openbare verkoop door de pandhouder die zijn bevoegdheid ontleent aan
artikel 3:250 lid 1 BW. Op beiden is de Wet ambtelijk toezicht bij openbare
verkopingen uit 1971 (ook wel afgekort als de WATOV) van toepassing.51

Artikel 1 van deze wet verbiedt het houden van openbare verkopingen anders
dan ten overstaan van een notaris of deurwaarder.

De onderhandse verkoop wordt door de curator vaak, om praktische redenen,
verkozen boven een openbare verkoop. Dit kan bijvoorbeeld spelen bij een
doorstart van de door gefailleerde gedreven onderneming waarbij het overdra-
gen van opdrachten en behoud van een deel van de werkgelegenheid een
voortvarende transactie vraagt, en de aanwezige goederen van gefailleerde als
bedrijfsmiddel voor de doorstart benodigd zijn. Het te gelde maken middels een
openbare verkoop kost dan meer tijd, brengt meer kosten met zich mee en
maakt het voor de doorstarter onzeker of hij de aanwezige goederen wel zal
verkrijgen. Dat kan een doorstart zelfs verhinderen en het te gelde maken van
goodwill door de boedel dus in de weg staan. Volgens welke weg de hoogste
opbrengst voor het te gelde te maken actief wordt verkregen is niet uitgemaakt.
Wel zal de curator (moeten) hebben ingeschat dat de totale opbrengst, dus in
samenhang met eventuele goodwill, een betere is dan bij de openbare verkoop
van die activa.

50. Hoge Raad 10 mei 1985, NJ 1985, 791 (Van der Giessen q.q./Rutten en Kruisman) m.nt. G.
51. Wet van 15 december 1971, Stb. 1972, 355.
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Niet meer weg te denken is de internetveiling van roerende zaken. Ingeschakeld
door curatoren en nog vaker door banken kunnen de virtuele veilinghuizen op
veel belangstelling op hun websites rekenen, waar wekelijks vele tientallen
internetveilingen worden gehouden. Professioneel opgezet met kavels, com-
pleet met foto’s en specifieke omschrijvingen, alsmede kijkdagen. Bieders zijn
zowel particulieren als ondernemers, afkomstig uit Nederland maar ook van
daarbuiten. De opmars van internet en de brede toegankelijkheid hebben hier
natuurlijk een grote rol in gespeeld.

Het fenomeen van de internetveiling is succesvol gebleken en wordt daarom
ook door andere marktpartijen uitgerold. Dat is een goed economisch ver-
schijnsel. In de insolventiepraktijk wordt veel met deze veilinghuizen samen-
gewerkt.

De vraag is of de internetveiling een openbare verkoop in de zin van de wet is.
Als hiervoor aangegeven geldt voor het openbaar verkopen door de curator en
door de pandhouder dezelfde beperking, namelijk artikel 1 WATOV. De
openbare verkoop geschiedt dus ten overstaan van een notaris of deurwaarder.
In de praktijk van de internetveiling is dat niet het geval. Er is namelijk geen
zaal, geen publiekelijk toegankelijke ruimte, zoals de wetgever in 1971 voor
ogen had, en evenmin is er een notaris of deurwaarder die doorlopend bij het
veilingproces fysiek aanwezig is. Dat betekent dat de praktijk van de inter-
netveiling niet als een openbare verkoop in de zin van de wet heeft te gelden.
Zie hierover uitgebreid mr. G.C. van Daal en mr. M.J.W. van Ingen, mr. A.W.
Jongbloed en mr. H. van Haaften.52

Wel hebben diverse internetveilinghuizen een notaris bij het biedingsproces
betrokken en meldt het veilinghuis op de veilingwebsite dat een notaris toezicht
houdt. Het houden van toezicht is naar onze mening echter niet gelijk aan “ten
overstaan van”. Mr. Th.A. Ritsema, notaris te Zwolle, heeft uiteengezet dat het
notariële toezicht is vormgegeven door de notaris van iedere bieding een kopie
te verschaffen naar een uitsluitend voor de notaris toegankelijke server, waarbij
de biedhistorie gedurende langere tijd wordt bewaard en waarbij door middel
van een externe audit periodiek de werking van de programmatuur wordt
bevestigd.53 Ook houdt deze notaris steekproeven naar de gedane individuele
biedingen.

52. Mr. G.C. van Daal, ‘Internetveilen: is de wet van deze tijd?’ in: TVI 2007,3, p. 81-83 en mr.
M.J.W. van Ingen, mr. A.W. Jongbloed en mr. H. van Haaften, ‘Onderhandse executie’,
Deventer 2007, p. 14-15.

53. Mr. Th. A. Ritsema, ‘De Watov: goed genoeg?’ in WPNR 2014/7030 p. 802-806.
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De insolventiepraktijk is met het succes van de internetveilingen naar onze
mening wel goed gediend. Een veel groter publiek kan worden bereikt, en meer
gegadigden bieden mee, waardoor de opbrengsten in het algemeen beduidend
hoger liggen dan bij de openbare verkoping in het dorpscafé. Het is evenwel
geen openbare verkoping, zodat geconcludeerd moet worden dat de execute-
rende pandhouder bij de huidige stand van de wetgeving dit middel niet
zelfstandig zou mogen gebruiken. Dat is anders wanneer de pandhouder met
de pandgever een afwijkende wijze van verkoop is overeengekomen. De
curator die als veilingverkoper optreedt, verkoopt naar onze mening niet in
het openbaar, en zou daarom – nu het dus een onderhandse verkoop is in de zin
van artikel 176 lid 1 Faillissementswet – alvorens te mogen overgaan tot
verkoop en gunning aan de veilingkoper, daarvoor machtiging van de rechter-
commissaris moeten hebben verkregen. Gunt de curator zonder deze benodigde
machtiging, dan kan hij voor de eventuele schade persoonlijk aansprakelijk
worden gehouden door schuldeisers.

Wat nu met de op deze wijze veilende pandhouder, die als separatist ex
artikel 57 lid 1 Faillissementswet haar rechten uitoefent? Betoogd kan worden
dat deze veilende pandhouder de veilingopbrengst ten titel van schadevergoe-
ding moet afdragen aan de boedel, met behoud van haar voorrecht, en dus
meedeelt in de omslag van de faillissementskosten.54 Evenzeer kan worden
betoogd dat de opbrengst van een internetveiling over het algemeen zodanig
goed is, dat een op artikel 6:162 BW gegronde vordering wegens het ontbreken
van schade zal stranden.55

In het arrest van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch van 9 juli 201356 werd
overwogen dat bij een internetveiling niet wordt voldaan aan de letter van de
Wet ambtelijk toezicht bij openbare verkopingen, wanneer de notaris niet fysiek
aanwezig is gedurende de hele veiling in dezelfde ruimte als waarin de koper
zijn bod uitbrengt, maar digitaal toezicht uitoefent. Het Gerechtshof oordeelt
dat het overtreden van het onderhavige verbod van artikel 1 een economisch
delict is, maar dat dit niet leidt tot een nietigheid van de gehouden veiling of
van een onrechtmatig handelen jegens de boedel. Het Hof stelt daarbij dat de
achtergrond van de Wet ambtelijk toezicht bij openbare verkopingen een fiscale
was. Het Gerechtshof beschouwt deze bepaling dus als ter bescherming van de
fiscus en dus niet als strekkend tot bescherming van de boedel. Dat laatste is

54. Vergelijk Voorzieningenrechter Rechtbank ’s-Hertogenbosch 25 juli 2007, JOR 2007/283
(Butterman q.q./De Lage Landen Financial Services B.V.) m.nt. mr. E. Loesberg.

55. Vergelijk mr. N.S.G.J. Vermunt in zijn noot onder Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 9 juli
2013, JOR 2014/49 (Rabobank Hart van Brabant U.A./Welage q.q.).

56. Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 9 juli 2013, JOR 2014/49 (Rabobank Hart van Brabant U.A./
Welage q.q.) m.nt. N.S.G.J. Vermunt.
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gelet op artikel 3:40 lid 3 BW wel een belangrijke beperking. Een rechtshan-
deling die strijdt met een dwingende wetsbepaling kan nietig zijn, maar is dat
bijvoorbeeld niet wanneer het gaat om wetsbepalingen die niet de strekking
hebben om de geldigheid van de daarmede strijdige rechtshandelingen aan te
tasten.

Ritsema, voornoemd, geeft in het hiervoor aangehaalde artikel terecht aan dat
de wetgever, anders dan het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch in haar arrest
overweegt, bij de invoering van de Wet ambtelijk toezicht bij openbare
verkopingen blijkens de memorie van toelichting vooral het ordelijk verloop
en de eerbiediging van rechts- en fatsoensnormen op het oog had, en niet fiscaal
gedreven was. Dat doet niet af aan de conclusie van het Gerechtshof ’s-
Hertogenbosch, namelijk dat de wet niet is ingevoerd tot bescherming van de
boedel.

Rechterlijke toetsing ontbreekt bij het handelen van de pandhouder die via een
internetveiling haar recht als separatist uitoefent. Als bij dezelfde veiling de
curator als veilingverkoper optreedt, dan zal de curator allereerst zelf (moeten)
beoordelen of de uitkomsten passend zijn of dat alsnog een betere opbrengst op
andere wijze kan worden verkregen, alvorens tot gunning te mogen overgaan
als ook de rechter-commissaris voorafgaand daaraan om de benodigde mach-
tiging te vragen. De rechter-commissaris kan de curator dan vragen om een
taxatierapport of (dan wel tevens) om een bevestiging van de curator dat via een
andere weg vermoedelijk geen hoger bod kan worden verkregen. Daar vindt
dus een rechterlijke toetsing plaats. Dat is ook het geval bij het verlof van
artikel 3:251 lid 1 BW, waar de voorzieningenrechter een afwijkende wijze van
verkoop door de pandhouder kan goedkeuren of weigeren.

Er zit dus wel een gevaar in de redenatie van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch.
Het geeft door het ontbreken van een rechterlijke toetsing een, wat ons betreft,
ongewenste vrijbrief aan pandhouder en (klein of groot) veilinghuis, de
overwegend goede veilingresultaten en ervaringen met de veilinghuizen ten
spijt.

7. BTW-aspecten van de onderhandse verkoop

De wijze van tegeldemaking van het verpande actief is voor de zekerheids-
gerechtigde soms wel van belang. Dit omdat de zekerheidsgerechtigde zich
onder omstandigheden op de in de verkoopopbrengst begrepen omzetbelasting
kan verhalen en daardoor een hogere opbrengst tegemoet kan zien, terwijl de

355

De onderhandse verkoop door de faillissementscurator



boedel in dat geval met een nieuwe boedelschuld ter zake de af te dragen
omzetbelasting kan worden geconfronteerd.

Natuurlijk speelt dit BTW-aspect niet bij een doorstart, wanneer artikel 37d wet
OB wordt toegepast omdat er een geheel of een gedeelte van een algemeenheid
van goederen overgaat. Daar gaat de wetgever ervan uit dat er geen levering
plaatsvindt, en dus geen BTW heffing plaatsvindt.

Er wordt - als fictie voor de Wet op de Omzetbelasting 1968 - wel een levering
geacht plaats te vinden bij goederen die over een veiling worden verhandeld.
Daar gaat de wetgever uit van de fictie dat deze goederen eerst aan de houder
van de veiling worden geleverd, die ze op zijn beurt levert aan de veiling-
kopers.57 De pandgever of curator levert hier aan het veilinghuis, waarbij de
verleggingsregeling van toepassing is. Na de veiling levert het veilinghuis aan
de veilingkoper, en zal deze aan de koper BTW in rekening moeten brengen.

De verleggingsregeling is op 1 januari 2008 het antwoord geweest op het
Rentekas-arrest uit 1983,58 waarin de Hoge Raad het de hypotheekhouder
toestond om zich ook op de BTW-component van de verkoopopbrengst van
verhypothekeerde zaken te verhalen. De boedel zou voor het BTW-nadeel
opdraaien, als boedelschuld. De verleggingsregeling vindt toepassing bij
leveringen die strekken tot executie van het pand- of hypotheekrecht op de
roerende respectievelijk onroerende zaak (artikel 24ba lid 1 sub d Uitvoerings-
besluit OB). Door de verleggingsregeling, waarbij in het geval van een levering
van een verpande zaak aan een ondernemer de omzetbelasting wordt verlegd
van de verkoper (pandgever) naar de koper (die deze verschuldigde omzetbe-
lasting op zijn aangifte vermeldt en tegelijk ook weer in vooraftrek mag
brengen waardoor deze neutraal zal uitpakken), kan de pandhouder zich niet
langer op het BTW-deel van de verkoopopbrengst verhalen.

De verleggingsregeling geldt alleen niet bij de verkoop aan een particulier. Daar
nu speelt zich nog een krachtenveld af tussen de zekerheidsgerechtigde en de
curator. Het laat zich ook illustreren aan de hand van de al eerder aangehaalde
uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Breda van 28 maart
2011. In het faillissement van It’s, de winkels in consumentenelektronica,
verzocht Rabobank Tilburg en omstreken U.A. (hierna: ‘de Rabobank’) als
pandhouder aan de voorzieningenrechter om haar toe te staan om een afwij-

57. Artikel 3 lid 5 Wet op de Omzetbelasting 1968.
58. Zie voetnoot 25 en ten aanzien voor roerende zaken Gerechtshof Leeuwarden 29 mei 2002,

JOR 2002/181 (Ontvanger/Rabobank Midden-Groningen B.A.) m.nt. prof. mr. N.E.D.
Faber.

356

Mr. M. Spaa en mr. E.A.H. ten Berge



kende wijze van verkoop toe te staan, waartoe artikel 3:251 lid 1 BW de
zekerheidsgerechtigde de mogelijkheid geeft.59 De Rabobank betoogde – vol-
gens de voorzieningenrechter uiteindelijk tevergeefs – dat de voorgestelde
wijze van onderhandse verkoop meer zou opleveren dan de openbare verkoop
ex artikel 3:250 BW.

De voorzieningenrechter overwoog dat het recht van pand in beginsel wordt
uitgewonnen door middel van een met waarborgen (!) omklede openbare
verkoop als bedoeld in artikel 3:250 BW en dat een afwijkende wijze van
verkoop mogelijk is wanneer partijen dit gezamenlijk overeen komen of
wanneer de voorzieningenrechter hier toestemming voor verleent. De voorzie-
ningenrechter dient dan te onderzoeken of bij de voorgestelde afwijkende wijze
van verkoop een maximale opbrengst van het pand valt te verwachten, althans
een gunstigere opbrengst dan bij een openbare verkoop, een en ander in het
belang van zowel de pandgever als de verschillende schuldeisers die aanspraak
kunnen maken op de opbrengst van die executoriale verkoop.60

De bank gaf expliciet aan dat zij een onderhandse verkoop voorstond, omdat zij
verwachtte te verkopen aan particulieren, en dat zij zich dan wel zou kunnen
verhalen op de omzetbelastingcomponent, nu de voornoemde verleggingsrege-
ling dan geen toepassing vindt. Bij een openbare executieverkoop (veiling), zo
werd betoogd, zou vanwege de veilingfictie alleen de verkoopopbrengst
exclusief BTW aan de bank beschikbaar komen.

De twee curatoren en de Ontvanger verzetten zich tegen toewijzing van het
verzoek van de Rabobank. De curatoren omdat zij vreesden dat de boedel de
BTW aan de fiscus zou moeten afdragen, terwijl die niet door de boedel werd
ontvangen maar door de bank werd geïnd, en de boedel daardoor in een
aanmerkelijk slechter positie zou belanden, in vergelijking met de openbare
executieverkoop. De Ontvanger, die in de procedure was verschenen als tweede
pandhouder en daardoor belanghebbende was, verzette zich omdat de bank
volgens hem misbruik van bevoegdheid maakt. De Ontvanger viel op dat de
bank wel wilde verkopen via veilinghuizen op internet, maar dit dan als een
onderhandse verkoop aan particulieren aanduidde, kennelijk om zo de additio-
nele BTW-opbrengst te kunnen gebruiken om de eigen positie te verbeteren,
waardoor volgens de Ontvanger sprake zou zijn van misbruik van bevoegdheid
als bedoeld in artikel 3:13 BW.

59. Zie voetnoot 3.
60. R.o. 4.2 van het vonnis van de Voorzieningenrechter Rechtbank Breda 28 maart 2011, RI

2011/66 (Rabobank Tilburg en Omstreken U.A./Franken en Louwerier q.q.).
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De voorzieningenrechter besluit de BTW-component (mogelijk te realiseren bij
de verkoop aan particulieren) niet als te verwachten opbrengst mee te nemen en
deze aldus buiten beschouwing te laten, omdat daarover onvoldoende zekerheid
bestaat nu deze afhankelijk is van het door de inspecteur in te nemen standpunt
dienaangaande.61 De voorzieningenrechter wijst uiteindelijk het verzoek van de
bank af, nu bij een eerdere pilot in dit faillissement de bank-variant niet tot een
hogere opbrengst heeft geleid dan de opbrengst van de openbare internetver-
koop die de curatoren hebben beproefd en ook verder voorstaan.

Opvallend is dat in deze zaak door de bank als pandhouder een onderscheid
wordt aangebracht tussen enerzijds een onderhandse verkoop via internet (door
inschakeling van het veilinghuis) en anderzijds een openbare verkoop via
internet (eveneens door het veilinghuis).

Dat onderscheid is merkwaardig, omdat volgens ons zodra via een veiling
wordt verhandeld, de veilingfictie een feit is, en dus de omzetbelasting verlegd
is naar het veilinghuis, en de zekerheidsgerechtigde zich dus niet op de
omzetbelastingcomponent kan verhalen, simpelweg ook omdat die de zeker-
heidsgever (veilingverkoper) niet toekomt.

Dat hier gemaakte onderscheid is ook hoogst merkwaardig, omdat pandhouders
eigenlijk steeds via internetveilinghuizen hun pandrechten te gelde maken en
dat dan als een openbare verkoop beschouwen in de zin van 3:250 BW. Of zou
nu de stellingname van de bank in de It’s zaak betekenen dat de bank zich
realiseert dat de internetveiling niet voldoet aan de WATOVen dat de bank toch
– nu het een onderhandse verkoop betreft – overeenstemming met een curator
moet bereiken over een boedelbijdrage voor diens rol in het verkoopproces en
de te vragen machtiging aan de rechter-commissaris dan wel van de Voorzie-
ningenechter toestemming als bedoeld in artikel 3:251 lid 1 BW moet krijgen?

8. Afronding

De curator is in geval van faillissement de spin in het web bij het te gelde
maken van de tot de boedel behorende activabestanddelen. De onderhandse
verkoop is daarmee een belangrijk stuk gereedschap uit de gereedschapskist
van de faillissementscurator. Dat deze activabestanddelen veelal zijn verpand of
verhypothekeerd doet daaraan niet af. De pand- en hypotheekhouder kunnen op
grond van artikel 57 lid 1 Faillissementswet weliswaar hun rechten uitoefenen
als ware er geen faillissement, maar veelal maken de zekerheidsgerechtigden en

61. R.o. 4.6 van het vonnis van de Voorzieningenrechter Rechtbank Breda 28 maart 2011, RI
2011/66 (Rabobank Tilburg en Omstreken U.A./Franken en Louwerier q.q.).
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de curator afspraken, waarbij de curator deze goederen na een verkoopproces of
– steeds vaker – middels een internetveiling verkoopt. Een wettelijke regeling
voor de internetveiling van roerende zaken zou – met terzijdestelling van de
WATOV – voor de positie van de veilende pandhouders wenselijk moeten
worden geacht. Dat is anders wanneer het primaat bij de curator zou moeten
liggen.
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Wolkjes aan de horizon; de curator en de cloud

MR. H.R. QUINT1

1. Inleiding

De snelle ontwikkelingen op het gebied van de ICT spelen ook curatoren
parten. Ik stip enkele van die ontwikkelingen aan, die convergeren onder de
noemer “cloud”. Zij hebben alle tot gevolg dat essentiële gegevens voor de
afwikkeling van het faillissement, de administratie, zich buiten het bedrijf van
de failliet bevinden en in geval van faillissement vaak niet of maar zeer beperkt
toegankelijk zijn of worden. Hetgeen ik opmerk over administratie in de cloud
geldt overigens voor alle vormen van ICT-dienstverlening, waarbij de voor de
administratie essentiële gegevens extern, dus buiten het bedrijf van de failliet,
zijn ondergebracht.

Na het inventariseren van de consequenties van de cloud voor de curator bij de
afwikkeling van aan hem/haar toevertrouwde boedels stel ik relevante, binnen-
kort te verwachten, wetgeving aan de orde. Ik beperk mij daarbij tot bedrijven.
Van de Nederlandse particulieren blijkt weliswaar 36% de cloud te gebruiken,
maar dan met name de gratis diensten en vooral voor de opslag van foto’s.2

Daarmee laat ik ook de gevolgen voor de behandeling van WSNP-zaken buiten
de reikwijdte van deze bijdrage.

De hieronder besproken problemen gelden voor wat betreft de stopzetting en
voortzetting van de dienstverlening ook in surseance, maar dienen dan in
overleg tussen de bewindvoerder en het bestuur te worden opgelost. Daarbij is
in surseance uiteraard, anders dan in de meeste faillissementen, doordraaien van
de onderneming uitgangspunt en dus voortzetting van de dienstverlening. De
positie van de bewindvoerder en de sursiet ten opzichte van de ICT-dienst-
verlener verschilt daarbij niet zoveel van die van de curator en de failliet.

1. Reinier Quint is advocaat, werkzaam op de Zwolse vestiging van Nysingh Advocaten en
Notarissen en raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof ’s-Hertogenbosch.

2. http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/dossiers/eu/publicaties/archief/2015/nederlanders-
gebruiken-de-cloud-vooral-gratis.htm.
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2. Wat is de “cloud” eigenlijk

Steeds meer besteden bedrijven, instellingen en organisaties hun ICT uit. De
aantrekkelijkheid daarvan is vergroot door de toegenomen snelheid en be-
trouwbaarheid van de communicatieverbindingen met – vooral - het internet,
gekoppeld aan dalende tarieven. Dat heeft geleid tot nieuwe soorten van ICT-
dienstverlening onder de verzamelnaam “cloud”. Een kort overzicht van de
recente technische ontwikkelingen en het begrip cloud.

De eerste stap naar de cloud was de ASP, de Application Service Provider,
waarbij de software niet meer op de computer van de gebruiker draait, maar op
een computer bij de ICT-dienstverlener, die ook zorgt voor de gegevensopslag.
De gebruiker beschikt zelf alleen nog over een (simpele) computer, waarop
alleen beperkte software hoeft te draaien, die de communicatie met het systeem
van de ICT-dienstverlener tot stand brengt, de client-software. Indien die lokale
client-software een internet-browser is en de communicatie tussen ICT-dienst-
verlener en gebruiker over internet loopt, spreekt men van SaaS, Software as a
Service.

Deze dienstverlening over internet is vervolgens uitgebreid met IaaS, Infra-
structure as a Service. Dit betekent dat de ICT-dienstverlener het gebruik van
servers, netwerken, opslagcapaciteit en andere infrastructuur aanbiedt. De
gebruiker heeft, tenzij afgesproken, geen wetenschap over of invloed op de
daadwerkelijke locatie en omvang van de systemen, hoe hun interactie is en
zelfs niet of die hardware gedeeld wordt met anderen of “dedicated” is. Deze
grootheden wisselen in de meeste gevallen ook frequent. Zo is bijvoorbeeld een
“server” een softwarebegrip. Er kunnen verscheidene servers op één fysieke
computer tegelijk draaien, ook voor verschillende gebruikers.

De derde component van de cloud is PaaS, Platform as a Service. Het gaat hier
om diensten, die als het ware tussen de infrastructuur en de applicatiesoftware
in zitten. Denk aan toegangsbeheer, identiteitsbeheer, beveiliging, portaalfunc-
tionaliteiten en integratiefaciliteiten.

Het resultaat van een volledige cloud-oplossing is dat de gebruiker kan volstaan
met het bedienen van een simpele computer, die, bedraad of draadloos, via het
internet contact maakt met de ICT-dienstverlener. Die stelt alle software ter
beschikking op door hem beheerde systemen en draagt zorg voor het volledige
gegevensbeheer (opslag, back-up, toegangscontrole, beveiliging, licentiebeheer
etc.). Daarbij is technisch niet meer relevant welke computers waar ook ter
wereld zijn betrokken bij het uitvoeren van de programma’s en het bewerken,
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opslaan en terughalen van de gegevens. Gebruik van de standaard internet-
protocollen betekent ook dat met veel verschillende randapparatuur (PC’s,
smartphones, tablets) de gegevens kunnen worden benaderd en de programma’s
kunnen worden gebruikt.

De voordelen van de cloud liggen voor de hand: efficiënte benutting van
technische infrastructuur, schaalvoordelen, zeer flexibele capaciteit, overal en
altijd toegang en de gebruiker is voor een groot deel ontlast van technische
zorgen. Hij kan zich, naast zijn primaire werkzaamheden, in de meest
vergaande vorm beperken tot het functioneel beheer van de applicaties.
Clouddiensten blijken dan ook populair: medio 2014 maakte meer dan de helft
van de bedrijven met meer dan 500 werkzame personen er gebruik van (van alle
bedrijven 28%).3

Belangrijke nadelen van de cloud zijn eveneens gemakkelijk te bedenken. Ik
noem er vier.
– Als het gaat om applicaties, die cruciaal zijn voor de bedrijfsvoering, is die

bedrijfsvoering geheel afhankelijk van de ICT-dienstverlener en de com-
municatie met het internet. Als de ICT-dienstverlener of diens toeleverancier
(s) in problemen komen, is niet alleen de beschikbaarheid van de software,
maar ook de toegang tot de gegevens onzeker.

– Computersystemen over de hele wereld maken deel uit van de cloud. Indien
wettelijk beschermde (persoons)gegevens worden opgeslagen is niet zeker
of aan de (wettelijke) verplichtingen kan worden voldaan, omdat niet
duidelijk is door wie en waar de gegevens worden opgeslagen en beheerd.
Door aanvullende afspraken is dit overigens wel voor de gebruiker te
beheersen (de “private cloud” in plaats van de “public cloud”).

– Inmiddels is wel duidelijk dat gegevensverkeer over internet niet veilig is en
dat derden (hackers, overheden) met meer of minder moeite die communi-
catie kunnen onderscheppen. Voorts blijkt ook bij goed beveiligde bedrijven
de internetconnectie toch regelmatig een ingang voor inbraak in hun
systemen waardoor onbevoegde derden toegang krijgen tot vertrouwelijke
gegevens met alle gevolgen van dien. Het betekent dat niet alleen de
gebruiker, maar elke betrokken schakel in de cloud zijn beveiliging voor
elkaar moet hebben. En dan nog zijn calamiteiten geenszins uitgesloten.4

3. http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/bedrijven/publicaties/artikelen/archief/2014/2014-
4203-wm.htm.

4. De beruchte inbraak bij Diginotar in 2011 is een bekend Nederlands voorbeeld, een recent
internationaal voorbeeld is de inbraak in het weekend van 4 en 5 juli 2015 in de systemen
van een Italiaans bedrijf, dat nota bene hack-software aan overheden levert. http://www.
automatiseringgids.nl/nieuws/2015/28/overheidsleverancier-hacking-tools-zelf-gehackt.
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– De ICT-dienstverlener kan met een paar simpele muisklikken de commu-
nicatie verbreken en daarmee het gebruik van alle diensten blokkeren met
alle desastreuze gevolgen voor de bedrijfsvoering van de gebruiker van
dien. Bijvoorbeeld als de gebruiker niet betaalt. En dan zijn we bij de failliet
en diens curator.

3. De curator en de administratie

Zowel de curator als de gefailleerde (waarmee ook het bestuur van een
rechtspersoon wordt bedoeld) hebben verplichtingen ten aanzien van de
administratie. Die regelgeving dateert van (ver) voor het verschijnsel cloud
en worstelt dan ook met de specifieke problemen, die een administratie in de
cloud met zich meebrengt.

Art. 92 Fw geeft de curator opdracht om “dadelijk na de aanvaarding van zijn
betrekking” (onder meer) de administratie van de failliet onder zich te nemen.
Insolad Praktijkregel 1.9.3 formuleert het minder strak, namelijk als een streven
van de curator om de administratie veilig te stellen. In de toelichting wordt
daarbij gerefereerd aan geautomatiseerde administraties en de complicatie dat
die niet altijd toegankelijk zal zijn “als het netwerk down is”.

De ratio van deze regeling is het voorkomen dat de failliet de administratie nog
aanpast.5 Ik geloof daar zelf niet zo in. Nu de failliet zijn faillissement van te
voren ziet aankomen, hetzij doordat hij zelf de aangifte indient, hetzij doordat
hij voor de mondelinge behandeling van het faillissementsverzoek wordt
opgeroepen, is het onwaarschijnlijk dat de failliet te kwader trouw wacht met
frauduleuze ingrepen in de administratie tot het faillissement is uitgesproken en
de curator zijn komst heeft aangekondigd. Dat neemt niet weg dat het om veel
redenen aan te bevelen is dat de curator zo snel als mogelijk een complete
(back-up)kopie van de administratie per faillissementsdatum veiligstelt. Het is
de vraag of die kopie gemakkelijk leesbaar en dus bruikbaar zal zijn, omdat
daarvoor vaak de bijbehorende programmatuur met gebruikslicentie noodza-
kelijk is, maar als het er op aan komt geldt hier stellig “beter mee dan om
verlegen”. Het verdient aanbeveling om ook het zgn. Audit-file op te vragen.
Het Audit-file, een vondst van de fiscus, bevat een standaardgegevensset uit het
financiële grootboek met een relatief simpele structuur, die met niet te
ingewikkelde software benaderd kan worden. Het Audit-file is wel beperkt.
Gegevens over bijvoorbeeld de projectadministratie en de loonadministratie
staan er niet in. Het is dus geen vervanging voor een kopie van de volledige

5. Verstijlen, Tekst en Commentaar Insolventierecht, Kluwer: Deventer 2014, 9e druk, aant. 1
bij art. 92 Fw.
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administratie, maar een extra- of noodmaatregel. De fiscus stimuleert software-
bouwers om in hun administratieve pakketten een optie voor het genereren van
een Audit-file in te bouwen, maar het is niet verplicht.

4. De failliet en de administratie

Zowel voor de rechts- als de natuurlijke persoon die een bedrijf uitoefent, geldt
de boekhoudplicht, zowel civiel (art. 2:10 respectievelijk 3:15i BW) als fiscaal
(art. 52 lid 1 AWR). De wettelijke regeling is weinig concreet, behalve waar het
de bewaartermijn betreft (7 jaren). Ik ga, als niet relevant voor deze bijdrage,
hier verder niet in op de eisen waaraan de administratie moet voldoen en volsta
met de constatering dat de rechtspraak zich lijkt te ontwikkelen van tamelijk
summiere eisen tot een meer omvattend pakket.6 Administratie voeren en
bewaren mag ook elektronisch. De wet hanteert daartoe bewust het brede begrip
“gegevensdragers” (bijvoorbeeld in art. 2:10 lid 4 BW en 92 Fw).

Er wordt niet aan getwijfeld dat op de failliet de verplichting rust om de
administratie aan de curator af te geven, hoewel zij (nog) niet expliciet in de wet
is opgenomen. Verdedigd wordt dat deze plicht onder de meer algemene
verplichting tot het verschaffen van inlichtingen van art. 105 en 106 Fw valt.7

5. Invloed van de cloud

Het gebruik maken van de cloud beïnvloedt de wederzijdse rechten en plichten
van curator en failliet uiteraard niet, maar heeft wel gevolgen voor de uitvoering
ervan.

5.1 Voortzetting

De overeenkomsten met de ICT-dienstverlener zijn veelal (duur)overeenkom-
sten van opdracht en omvatten meestal ook gebruikslicenties voor de software.
Drie situaties zijn denkbaar:

6. Op basis van het arrest van 11 juni 1993, NJ 1993/713, m.nt. J.M.M. Maeijer (Brens q.q./
Sarper) werd wel betoogd dat een simpele crediteuren-debiteurenadministratie met liquidi-
teiten overzicht voldoende is, maar in zijn arrest van 10 oktober 2014, NJ 2014/456 heeft de
Hoge Raad het oordeel van het hof gesanctioneerd “dat voor het antwoord op de vraag of de
boekhouding voldoet aan de daaraan aan te stellen eisen, ook andere elementen daarvan van
belang kunnen zijn dan de debiteuren- en crediteurenpositie en de stand van de liquidi-
teiten”.

7. Verstijlen, Tekst en Commentaar Insolventierecht, Kluwer: Deventer 2014, 9e druk, aant. 1
bij art. 105 Fw, C.M. Hilverda, De bestrijding van faillissementsfraude, waar een wil is, ..…
…, Serie Onderneming en Recht deel 73, Kluwer: Deventer 2012, p. 28.
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1. De dienstverlening is reeds voor het faillissement gestaakt (wegens wan-
betaling),

2. De overeenkomsten bevatten een bepaling op grond waarvan zij bij
faillissement eindigen (of door de ICT-dienstverlener beëindigd kunnen
worden) en de ICT-dienstverlener maakt daarvan gebruik,

3. De dienstverlening is op het moment van het uitspreken van het faillisse-
ment intact.

In de eerste twee gevallen kan curator noch failliet bij de administratie.
Heraansluiting hangt af van de bereidheid van de ICT-dienstverlener, die
voorwaarden kan stellen. Dat kan een kostbare zaak worden, want hij is
dwangcrediteur en mag dus betaling van openstaande pre-faillissementsschul-
den als voorwaarde voor heraansluiting stellen. Art. 37b Fw, dat een doorleve-
ringsplicht en een verbod op opeisen van pre-faillissementsschulden bevat,
geldt slechts voor nutsbedrijven en is hier dus niet van toepassing. Een aan de
failliet te verwijten schending van de inlichtingen- en afgifteplicht levert dit niet
op. De failliet kan immers niet afgeven wat hij niet heeft of inlichtingen geven
als hij zelf de bronnen niet kan raadplegen. De curator heeft geen grond de
failliet te dwingen heraansluiting te bewerkstelligen.8

In het derde geval kan de ICT-dienstverlener, nu sprake is van duurovereen-
komsten die wederzijds nog nagekomen moeten worden, de curator op de voet
van art. 37 Fw sommeren zich uit te laten over voortzetting. De curator zal dan
zekerheid moeten stellen voor de tijdens faillissement te maken kosten als hij de
overeenkomst gestand doet. Omdat gestanddoening de gehele overeenkomst
betreft, kunnen die (boedel)kosten behoorlijk oplopen, bijvoorbeeld bij een
lange looptijd. Daarbij komt dat de curator bij de aanvang van zijn werkzaam-
heden vaak nog niet kan overzien of hij (voldoende) boedelactief kan
genereren, laat staan (financiële) zekerheid stellen.

De voorzieningenrechter in Amsterdam is de curator een keer te hulp gescho-
ten. Een ICT-dienstverlener, die betaling van de (forse) openstaande vorderin-
gen als eis stelde voor doorlevering, werd in een geval als hiervoor onder 2
bedoeld verplicht om tijdens surseance voor een periode van tien dagen door te
leveren tegen betaling van (slechts) de lopende kosten.9 Bosvelt en Van Oijen

8. F.B. Bosvelt en A.R. van Oijen, Cloud computing: beter één administratie in de hand dan
tien in de lucht, TvI 2013/39, onder 3.2 sub 3.

9. Rb Amsterdam (vzr) 9 april 2009, ECLI:NL:RBAMS:2009:BJ5559; wel gepubliceerd is het
vonnis in de hoofdzaak: Rb Rotterdam, 4 maart 2015, JOR 2015/218.
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maken melding van een tweede uitspraak, maar dat vonnis is niet gepubli-
ceerd.10 In voorkomende gevallen kan de curator dus een beroep op de rechter
overwegen. Grond om hem te hulp te schieten is de beperkende werking van de
redelijkheid en de billijkheid, die het recht van de ICT-dienstverlener op
onmiddellijke afsluiting of het opeisen van de volledige pre-faillissements-
schuld onder omstandigheden kan beperken. Inmiddels heeft de rechtbank
Rotterdam uitgemaakt dat een dergelijke, al of niet afgedwongen (tijdelijke)
doorlevering niet kan worden beschouwd als een gestanddoening door cura-
toren als bedoeld in art. 37 Fw.11

5.2 Opeisen gegevens na stopzetten dienstverlening

Maar zelfs als de rechter bereid is de curator te hulp te schieten, lost dat het
probleem maar tijdelijk op. Aan het eind van de periode van dienstverlening zal
de ICT-dienstverlener zijn (betaalde) medewerking moeten geven om alle data
in leesbare, althans hanteerbare vorm aan de curator ter beschikking te stellen.
Als de overeenkomsten daartoe al bepalingen bevatten is het de vraag of de
ICT-dienstverlener gedwongen kan worden (ook) die verplichtingen na te
komen zonder dat hij gebruik maakt van zijn positie als dwangcrediteur.12

En als de curator de overeenkomst niet gestand doet en de ICT-dienstverlener
die niet ontbindt, is het zelfs de vraag of de eventuele exitbepalingen wel in
werking treden, omdat de overeenkomst dan niet eindigt.

Staat de curator dan met lege handen? Niet geheel. De vraag is of de dwingende
aanwijzing die art. 92 Fw de curator geeft, hem ook rechten jegens anderen dan
de failliet geeft, zoals de ICT-dienstverlener. Er is grond dat aan te nemen. Het
artikel is versterkt met ingrijpende bevoegdheden. Krachtens art. 93a Fw kan de
curator zich met machtiging van de rechter-commissaris en desnoods met
behulp van de sterke arm, toegang verschaffen tot elke plaats, voorzover dat
redelijkerwijs voor de vervulling van zijn taak nodig is. Nu is de cloud virtueel,
dus daar de deur openbreken om computerschijven in bewaring te nemen is
geen optie, maar de bepaling onderstreept het belang dat de wetgever aan dit
aspect van de taak van de curator hecht. Vertaald naar een digitale omgeving,
zoals de cloud, betekent dit dat de curator de ruwe data, die zich in de cloud
bevinden, moet kunnen opeisen teneinde die conform zijn wettelijke opdracht

10. F.B. Bosvelt en A.R. van Oijen, Cloud computing: beter één administratie in de hand dan
tien in de lucht, TvI 2013/39, onder 3.2 sub 4, inzake het faillissement van Free Record
Shop.

11. Rb Rotterdam, 4 maart 2015, JOR 2015/218, m.nt. F.B. Bosvelt.
12. Dat de ICT-dienstverlener dwangcrediteur is en als gevolg daarvan in beginsel betaling van

de pre-faillissementsschuld als voorwaarde voor doorleveren/heraansluiten kan stellen is
beslist in Rb Rotterdam, 4 maart 2015, JOR 2015/218, m.nt. F.B. Bosvelt.
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“veilig te stellen”, ook al bevinden die data zich op gegevensdragers van
anderen.

In de jurisprudentie is een dergelijk recht wel aangenomen. Zo heeft de
rechtbank Breda geoordeeld dat het strookt met de kennelijke bedoeling van
de wetgever en past in het stelsel van de wet om de curator het recht toe te
kennen om informatie, die tot de administratie behoort en die hij niet in de
boedel aantreft, op te vorderen van derden die eigenaar zijn van de dragers van
die informatie.13 Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft beslist dat de curator
recht heeft de zakelijke bestanden op de privé-notebook van een werknemer
van het failliete bedrijf veilig te stellen, mits voldoende is gewaarborgd dat de
privé-bestanden van deze werknemer daarvan geen deel uitmaken.14

Maar die bevoegdheid gaat niet zo ver, dat de curator voortzetting van de
dienstverlening (buiten de weg van art. 37 Fw om) kan eisen van de ICT-
dienstverlener, omdat de ruwe data voor hem niet bruikbaar zijn. De ICT-
dienstverlener mag voor zijn werkzaamheden in een dergelijk geval een
commerciële vergoeding vragen.15 In het verlengde hiervan ligt een uitspraak
van de voorzieningenrechter in de rechtbank Oost-Brabant, die de ICT-dienst-
verlener verplichtte de digitale omgeving zodanig te herstellen dat curatoren
“alleen-lezen” rechten zouden kunnen uitoefenen op de in de cloud opgeslagen
concerndata, maar dan wel tegen betaling van een redelijke vergoeding.16

De conclusie is dat de curator naar huidig recht weliswaar het recht heeft de
ruwe data met betrekking tot de administratie van de failliet bij derden, zoals de
ICT-dienstverlener op te vragen, maar daar meestal niet zo veel aan heeft. Die
ruwe data zijn zelden zonder bijbehorende digitale omgeving praktisch bruik-
baar. De mogelijkheden om de ICT-dienstverlener buiten de weg van 37 Fw om
te dwingen tot het ter beschikking stellen van een dergelijke digitale omgeving
zijn beperkt en daar tegenover zal in ieder geval een redelijke, naar commerci-
ële normen berekende vergoeding moeten staan.

6. Komend recht

Drie wetsontwerpen versterken de positie van de curator in de hier besproken
situatie. Vooral ten opzichte van de failliet en zijn bestuur, maar ook ten
opzichte van derden, onder wie de ICT-dienstverlener.

13. Rb Breda, 31 juli 2008, JOR 2008/254.
14. Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 2 november 2010, JOR 2012/54.
15. Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 26 maart 2013, JOR 2013/192.
16. Voorzieningenrechter Rb Oost-Brabant 13 februari 2015, ECLI:RBOBR:2015:763.
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6.1 De Wet versterking Positie Curator17

Voor de onderhavige problematiek zijn met name de voorgestelde, in de
Faillissementswet op te nemen nieuwe artikelen 105a en 105b van belang:

Artikel 105a

1. De gefailleerde verleent de curator alle medewerking aan het beheer en
de vereffening van de boedel.
2. De gefailleerde draagt terstond de administratie en de daartoe beho-
rende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers volledig en onge-
schonden aan de curator over. Zo nodig stelt de gefailleerde de curator alle
middelen ter beschikking om de inhoud binnen redelijke termijn leesbaar te
maken.
3. …

Artikel 105b

1. Derden die in de uitoefening van hun beroep of bedrijf, op welke wijze
dan ook, de administratie van de gefailleerde geheel of gedeeltelijk onder
zich hebben, stellen die administratie en de daartoe behorende boeken,
bescheiden en andere gegevensdragers desgevraagd volledig en onge-
schonden aan de curator ter beschikking, zo nodig met inbegrip van de
middelen om de inhoud binnen redelijke tijd leesbaar te maken.
2. In afwijking van artikel 60 kunnen derden geen beroep op een retentie-
recht doen ten aanzien van de administratie van de gefailleerde die zij in de
uitoefening van hun beroep of bedrijf, op welke wijze dan ook, onder zich
hebben als de curator die administratie op grond van het eerste lid heeft
opgevraagd.

Artikel 105a is de codificatie van de jurisprudentie, dat de failliet medewerking
aan de curator moet verlenen. Lid twee specificeert die verplichting expliciet
ten aanzien van het beschikbaar stellen aan de curator van de administratie,
waarbij het laatste gedeelte van de volzin ziet op de extern opgeslagen
administratie. De Memorie van Toelichting verwoordt het aldus:18

17. Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 253, nr. 2, wetsvoorstel Wijziging van de
Faillissementswet in verband met de versterking van de positie van de curator (Wet
versterking positie curator), op 10 juli 2015 bij de Tweede Kamer ingediend.

18. Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 253, nr. 3, p. 20.

369

Wolkjes aan de horizon; de curator en de cloud



Deze verplichting geldt ook voor de administratie die zich bevindt in een
externe digitale omgeving. Met andere woorden: de failliet is in voorko-
mend geval gehouden om de curator onverwijld de hard- en software en
eventuele wachtwoorden voor digitale accounts of encryptie-sleutels ter
beschikking te stellen, opdat de curator in staat wordt gesteld om de
administratie daadwerkelijk onder zich te nemen en er toegang toe te
verkrijgen.

De sanctie is niet alleen de mogelijkheid tot inbewaringstelling, maar de failliet
loopt ook risico op strafrechtelijke vervolging krachtens de nieuwe artikelen
194, 344a en 344b Sr, alsmede op een bestuursverbod. Beide komen hierna, in
6.2 respectievelijk 6.3, aan bod.

Ook het probleem dat een bestuurder of commissaris door tijdig ontslag te
nemen probeert onder zijn verplichtingen uit te komen lost het wetsvoorstel op.
Artikel 106 Fw, dat verplichtingen van de failliete rechtspersoon oplegt aan
diens bestuurder(s) en commissarissen, wordt uitgebreid en gaat ook verwijzen
naar de verplichtingen uit artikel 105a Fw. Voorts rusten die verplichtingen niet
alleen op de personen, die bij het uitspreken van het faillissement bestuurder of
commissaris zijn, maar ook op hen die in een periode van drie jaar daarvoor die
hoedanigheid hebben gehad. Feitelijk beleidsbepalers worden met bestuurders
gelijkgesteld en de regeling is ook van toepassing bij faillissement van een
vennootschap onder firma of een commanditaire vennootschap.

Baanbrekender nog voor het onderhavige onderwerp is de regeling van art.105b
nieuw Fw. Dit bepaalt expliciet dat het recht van de curator op afgifte van de
administratie ook werkt jegens commercieel opererende derden, onder wiens
beheer de administratie zich geheel of gedeeltelijk bevindt. De omschrijving
van de betrokkenheid van die derden is ruim (“op welke wijze dan ook”), ook
ICT-dienstverleners vallen daaronder. En de derde kan niet volstaan met het
overhandigen van gegevensdragers met alleen de ruwe data, maar moet, aldus
het slot van lid 1, zonodig ook “middelen om de inhoud binnen redelijke tijd
leesbaar te maken” verschaffen. Om discussie daarover te voorkomen bepaalt
lid twee van het artikel dat de derde geen recht op retentierecht toekomt. De
curator kan ingeval de derde afgifte weigert, in rechte afgifte op straffe van een
dwangsom vorderen. Over het betalen van een enige vergoeding door de boedel
aan de derde voor zijn werkzaamheden rept wetsontwerp noch toelichting.
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6.2 De Wet Herziening Strafbaarstelling Faillissementsfraude19

Voor het onderhavige onderwerp is de aanpassing van art. 194 Sr en de
invoering van art. 344a Sr van belang:

Onder vernummering van het derde tot vierde lid komen de eerste drie leden
van artikel 194 Sr te luiden:
1. Hij die in staat van faillissement is verklaard en wettelijk verplicht is tot
het geven van inlichtingen, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten
hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie, indien hij hetzij
zonder geldige reden opzettelijk wegblijft, hetzij weigert de vereiste inlich-
tingen te geven, hetzij opzettelijk onjuiste of onvolledige inlichtingen geeft.
2. Met dezelfde straf wordt gestraft hij die in het faillissement van een ander
wettelijk verplicht is tot het geven van inlichtingen en hetzij zonder geldige
reden opzettelijk wegblijft, hetzij weigert de vereiste inlichtingen te geven,
hetzij opzettelijk onjuiste of onvolledige inlichtingen geeft.
3. Met dezelfde straf wordt gestraft hij ten aanzien van wie de schuldsa-
neringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard en wette-
lijk verplicht is tot het geven van inlichtingen, of die op grond van de
schuldsaneringsregeling natuurlijke personen ten aanzien van een ander
wettelijk verplicht is tot het geven van inlichtingen, hetzij zonder geldige
reden opzettelijk wegblijft, hetzij weigert de vereiste inlichtingen te geven,
hetzij opzettelijk onjuiste of onvolledige inlichtingen geeft.

Artikel 344a Sr

1. Hij die in staat van faillissement is verklaard, wordt gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde
categorie:
1°. indien hij desgevraagd opzettelijk niet terstond, overeenkomstig de op
hem rustende wettelijke verplichtingen ter zake, een ingevolge de wettelijke
verplichtingen gevoerde en bewaarde administratie en de daartoe beho-
rende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers in ongeschonden
vorm, zo nodig met de hulpmiddelen om de inhoud binnen redelijke termijn
leesbaar te maken, aan de curator verstrekt;

19. Door de Tweede Kamer aangenomen op 23 juni 2015, thans aanhangig bij de Eerste Kamer:
Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de
economische delicten met het oog op het verbeteren van de mogelijkheden tot opsporing en
vervolging, alsmede het voorkomen van faillissementsfraude (herziening strafbaarstelling
faillissementsfraude), Eerste Kamer, vergaderjaar 2014-2015, 33 994.
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2°. indien hij voor of tijdens het faillissement opzettelijk niet heeft voldaan
aan de wettelijke verplichtingen tot het voeren van een administratie en het
bewaren van de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere ge-
gevensdragers, ten gevolge waarvan de afhandeling wordt bemoeilijkt.
2. Met dezelfde straf wordt gestraft de bestuurder of commissaris van een
rechtspersoon, indien:1°. hij tijdens het faillissement van de rechtspersoon
desgevraagd opzettelijk niet terstond, overeenkomstig de op hem rustende
wettelijke verplichtingen ter zake, een ingevolge de wettelijke verplichtingen
gevoerde en bewaarde administratie en de daartoe behorende boeken,
bescheiden en andere gegevensdragers in ongeschonden vorm, zo nodig
met de hulpmiddelen om de inhoud binnen redelijke termijn leesbaar te
maken, aan de curator verstrekt;2°. hij tijdens het faillissement van de
rechtspersoon, of voor het faillissement indien dit is gevolgd, opzettelijk niet
heeft voldaan aan of heeft bewerkstelligd dat werd voldaan aan de
wettelijke verplichtingen tot het voeren van een administratie en het
bewaren van de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere ge-
gevensdragers, ten gevolge waarvan de afhandeling wordt bemoeilijkt.
3. Hij ten aanzien van wie de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen
van toepassing is verklaard wordt gestraft met gevangenisstraf van ten
hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie, indien:
1°. hij desgevraagd opzettelijk niet terstond, overeenkomstig de op hem
rustende wettelijke verplichtingen ter zake, een ingevolge de wettelijke
verplichtingen gevoerde en bewaarde administratie en de daartoe beho-
rende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers in ongeschonden
vorm, zo nodig met de hulpmiddelen om de inhoud binnen redelijke termijn
leesbaar te maken, aan de bewindvoerder verstrekt;
2°. hij voor of tijdens de toepassing van de schuldsaneringsregeling
opzettelijk niet heeft voldaan aan de wettelijke verplichtingen tot het voeren
van een administratie en het bewaren van de daartoe behorende boeken,
bescheiden en andere gegevensdragers, ten gevolge waarvan de schuldsa-
nering wordt bemoeilijkt.

Artikel 194 Sr nieuw voorziet in een sanctionering van de inlichtingenplichten,
die op grond van de Faillissementswet bestaan. Die sanctionering treft niet
slechts de failliet (lid 1), maar ook derden (lid 2), die weigeren een dergelijke
verplichting tot het geven van inlichtingen na te komen.

In de Memorie van Toelichting op het eerder behandelde art. 105b Fw is
opgemerkt dat ook de plicht voor derden tot overdracht van de administratie aan
de curator gesanctioneerd wordt door het nieuwe art. 194 Sr.20 Daarvoor is dan

20. Tweede Kamer, vergaderjaar 2014-2015, 34 253, nr. 3, p. 22.
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wel vereist dat deze afgifteplicht wordt gekwalificeerd als een verplichting tot
het geven van inlichtingen, want daarop ziet art. 194 Sr. Dat is mijns inziens
echter nog geen uitgemaakte zaak, omdat in de memorie van Toelichting op het
onderhavige wetsvoorstel uitdrukkelijk onderscheid wordt gemaakt tussen
informatie- en afgifteplicht:21

De inlichtingenplicht – bekrachtigd in artikel 194 Sr – kan in dit wetsvoor-
stel aldus worden onderscheiden van de andere administratieve verplich-
tingen, bestaande uit de verplichting om een zorgvuldige administratie te
voeren, om deze administratie te bewaren en ten slotte om deze in geval van
faillissement af te dragen aan de curator.
…
Het wetsvoorstel strekt ertoe de afgifteplicht te herpositioneren en in het
voorgestelde artikel 344a Sr – vanwege de nauwe verwevenheid – samen
met de administratie- en bewaarplicht onderwerp te maken van een
autonome strafbaarstelling.

Ik concludeer dat het schenden van de afgifteplicht separaat gesanctioneerd is in
artikel 344a Sr nieuw, maar dat artikel is beperkt tot de failliet (inclusief diens
bestuurders en commissarissen) en ziet niet op derden.

6.3 De Wet Civielrechtelijk Bestuursverbod22

In het kader van deze bijdrage is vooral het nieuwe art. 106a Fw van belang.
Krachtens dat artikel kan de rechtbank een bestuursverbod opleggen aan de
bestuurders van verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschap-
pijen, nv’s, bv’s en stichtingen, alsmede tegen bestuurders van in oorsprong
Europeesrechtelijke rechtspersonen als die, “ondanks een verzoek van de
curator, in ernstige mate zijn tekortgeschoten in de nakoming van hun
informatie- of medewerkingsverplichtingen, bedoeld in deze wet, jegens de
curator” (art. 106a lid 1 sub c Fw nieuw). Art. 106d Fw nieuw breidt de
werking van art. 106a Fw uit naar feitelijk beleidsbepalers.

Dat niet te lichtvaardig tot een bestuursverbod mag worden besloten blijkt uit
het gebruik van het woord “kan” dat de rechtbank een discretionaire bevoegd-
heid geeft en een eerdere toetsing, die bestaat uit de machtiging van de rechter-

21. Tweede Kamer, vergaderjaar 2013-2014, 33 994, nr. 3, p. 8 respectievelijk 10.
22. Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 34 011, Wijziging van de Faillissementswet in

verband met de invoering van de mogelijkheid van een civielrechtelijk bestuursverbod (Wet
civielrechtelijk bestuursverbod), op 23 juni 2015 door de Tweede Kamer aangenomen.
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commissaris, die de curator nodig heeft om een procedure als hier bedoeld te
voeren. Voorts moet er sprake zijn van tekortschieten “in ernstige mate”.

De Memorie van Toelichting stelt expliciet dat ook het niet-nakomen van
afspraken om bepaalde gegevensdragers over te dragen behoort tot de ver-
plichtingen waarvan schending de oplegging van een bestuursverbod kan
rechtvaardigen, net als het weigeren om middelen voor toegang tot de
administratieve bestanden te verstrekken (vgl. art. 105a Fw nieuw).23

7. Conclusie

Als de failliet zijn administratie geheel of gedeeltelijk elektronisch buiten de
deur heeft ondergebracht bij een of meer derden, oftewel gebruik maakt van
cloud-diensten, is de medewerking van die derden noodzakelijk om de curator
in het bezit te stellen van die administratie. De inspanningen van de failliet zijn
dan niet voldoende om te bewerkstelligen dat de curator zijn wettelijke
opdracht om de administratie zo snel mogelijk veilig te stellen kan uitvoeren
en die administratie vervolgens bij de afwikkeling van het faillissement kan
gebruiken.

Ten aanzien van de positie van de bedoelde derden en de failliet ten opzichte
van de curator moet onderscheid worden gemaakt naar de reden dat de curator
de administratie niet ontvangt.

Indien de administratie niet bestaat, niet volledig of niet juist is, schendt de
failliet zijn boekhoudverplichting uit art. 2:10 en/of 3:15i BW en staat om die
reden kennelijk onbehoorlijk bestuur vast (art. 2:138/248 BW). Weigert de
failliet de curator informatie te verschaffen, waaronder het ter beschikking
stellen van de middelen om de administratie te raadplegen, zoals toegangscodes
en wachtwoorden, dan schendt hij zijn informatieplicht en stelt hij zich bloot
aan bewaring. Derden staan hier buiten. Indien de failliet zijn afgifteplicht niet
nakomt, gelden dezelfde sancties. De afgifteplicht wordt geacht onderdeel van
de informatieplicht te zijn. Hier kan het echter zijn dat de failliet wel wil maar
niet kan afgeven, omdat de ICT-dienstverlener zijn werkzaamheden heeft
gestaakt en de toegang tot de systemen met de programmatuur en gegevens
heeft afgesloten. De curator kan de failliet niet dwingen daartoe afspraken met
de ICT-dienstverlener te maken. Nu de ICT-dienstverlener als dwangcrediteur
moet worden beschouwd, heeft de curator naar huidig recht maar zeer beperkte
mogelijkheden om hem als derde tot voortzetting of heraansluiting te dwingen.

23. Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 34 011, nr. 3, p. 20.
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De rechter lijkt bereid de curator tegemoet te komen als de ICT-dienstverlener
onredelijke eisen verbindt aan zijn bereidheid tot voortzetting van de dienst-
verlening respectievelijk het verrichten van werkzaamheden om de curator de
broodnodige toegang tot de administratie te verschaffen. Wel zal steeds een
redelijke vergoeding uit de boedel moeten worden betaald. Onbetwist lijkt dat
de curator recht heeft op afgifte van de ruwe data, maar het praktisch nut
daarvan is, zonder bijbehorende programmatuur en systemen, zeer beperkt.

Het komend recht versterkt de positie van de curator aanzienlijk. Ten opzichte
van de failliet worden diens verplichtingen in de wet geëxpliciteerd en de
sancties worden uitgebreid met zowel de dreiging van een bestuursverbod als
strafrechtelijke vervolging. Ten opzichte van de bij de administratie betrokken
derde, zoals een ICT-dienstverlener, krijgt de curator een afdwingbaar recht op
afgifte van data, samen met middelen om daarvan kennis te nemen zonder dat
daar betaling vanuit de boedel tegenover behoeft te bestaan.

Ongeregeld blijft alleen de optie om de ICT-dienstverlener tot het voortzetten of
hervatten van zijn dienstverlening te dwingen. Maar door aangekondigde
wetgeving gloort ook daar licht aan de horizon voor de positie van de curator
als de bestaande wettelijke verplichting tot doorlevering in faillissement voor
nutsbedrijven uitgebreid wordt tot andere leveranciers/(dwang)crediteuren zoals
de ICT-dienstverlener.24

24. Dat zal onderdeel van de Wet Continuïteit Ondernemingen III worden. Blijkens de brief van
de minister van V en J aan de Tweede Kamer van 7 juli 2015 is het wetsvoorstel echter nog
in voorbereiding.
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Tuingereedschap – Schoffelen en wieden in de voortuin
van het faillissement

MR. PH.W. SCHREURS1

1. Inleiding

Ten behoeve van ondernemingen in financiële problemen is internationaal een
toename zichtbaar van regelingen die zien op situaties voorafgaand aan
faillissement. Dat is gebaseerd op de veronderstelling dat er in die fase veel
meer mogelijkheden zijn om de gezonde delen van een onderneming te
redden.2 In die fase beschikt de Nederlandse Faillissementswet slechts over
de surseance van betaling, die echter als herstructureringsinstrument te enen
male tekort schiet.3

De praktijk heeft sterk behoefte aan een verfijnder instrumentarium om de
werkelijk gapende kloof tussen herstructurering en vereffening te overbruggen.
Nederland begint inmiddels het voorbeeld van ons omringende landen in
toenemend tempo te volgen.4 Te denken valt aan: de opkomst van de stille
bewindvoering gevolgd door de consultatieronde en het daaropvolgende wets-
voorstel WCO I ter zake het beoogd curatorschap; de consultatierondeWCO II ter
zake het gerechtelijk dwangakkoord;5 de aankondiging van WCO III om
voortzetting van een onderneming in faillissement te faciliteren en kansen op

1. Flip Schreurs is advocaat bij Boels Zanders Advocaten te Eindhoven en bestuurslid van de
Vereniging Insolad. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel.

2. De Europese Commissie heeft in de aanbevelingen voor nieuwe insolventieregels een meer
‘rescue-orientated approach’ uitdrukkelijk tot speerpunt gemaakt. Zie onder meer de
‘recommendation of the European Commission zoals gepubliceerd op http://ec.europa.eu/
justice/civil/files/c_2014_1500_en.pdf

3. Het valt buiten het bestek van dit artikel uitvoerig in te gaan op de redenen van het
tekortschieten van de surseance als herstructureringsinstrument. In essentie komt dat doordat
het afvloeien van personeel dan niet effectief kan plaatsvinden. Hier wordt opgemerkt dat de
nieuwe Wet Werk en Zekerheid daar mogelijk verandering in brengt doordat in surseance
geen transitievergoeding verschuldigd wordt. Bij het afronden van dit artikel waren daarmee
nog weinig ervaringen.

4. Zie ook: Rechtsvergelijkende verkenning in het kader van het programma herijking
faillissementsrecht; P.M. Veder, T.E. Booms, N.B. Pannevis, OC Onderneming & Recht
Nijmegen: https://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/2315-faillissementsrecht.aspx?
cp=44&cs=6796.

5. Zoals gepubliceerd op www.internetconsultatie.nl/WCO2. De consultatie is afgesloten op
15 december 2014.
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een doorstart vanuit faillissement te vergroten;6 en uiteraard niet in de laatste
plaats het Insolad-ontwerp voor een nieuwe surseanceregeling.

Net als in de bestaande surseancewetgeving is bij de stille bewindvoering,
WCO I en het Insolad-ontwerp (mede) voorzien in een curator-achtige
functionaris. In deze bijdrage zal ik, mede aan de hand van enkele praktijk-
ervaringen, stilstaan bij de bijzondere gereedschappen die de functionaris in
deze pre-insolventieprocedures ter beschikking staan.

2. Stille bewindvoering ‘oude stijl’ (2011 – 2013)

De stille bewindvoering zoals die sedert 2011 in Nederland door de meeste
rechtbanken wordt toegepast, mag in dit overzicht niet ontbreken.7 Het
fenomeen is geheel en al gevormd in de praktijk. Er is niettemin verrassend
weinig jurisprudentie over. De gepubliceerde rechtspraak gaat bovendien in het
geheel niet over de taakuitoefening door de stille bewindvoerder.8 In dit
hoofdstuk beschrijf ik enkele aspecten van de praktijk zoals die eruit zag tot
eind 2013.9

Het initiatief gaat geheel uit van de schuldenaar. Deze verzoekt de rechtbank
kenbaar te maken welke persoon zij zal benoemen tot curator indien binnen een
bepaalde toekomstige periode een faillissement van de schuldenaar wordt
uitgesproken. Die schuldenaar vraagt dat niet voor niets. In de eerste plaats
draagt het ‘stille’ karakter van de bewindvoering bij aan het voorkomen van
desintegratieschade. Daarnaast hebben de betrokkenen er baat bij voorafgaand
aan het formele faillissement zoveel mogelijk duidelijkheid te krijgen over

6. Zoals het meest recent aangekondigd in de brief van de Minister van Veiligheid en Justitie
van 9 december 2014 inzake de Herijking van het faillissementsrecht.

7. Een recent overzicht van de belangrijkste artikelen die in de afgelopen jaren zijn verschenen
is te vinden in voetnoot 5 van de MvT bij WCO I.

8. Ik kom slechts tot de volgende uitspraken. De moeder aller prepacks (althans in Nederland):
Rb ’s-Hertogenbosch 22 februari 2011, JOR 2011/375; Hof ’s-Hertogenbosch 4 juli 2012,
JOR 2013/26 (Landsbanki/Vos c.s.), Rb Maastricht 28 november 2012, JOR 2013/63; Rb
Oost-Brabant 10 december 2013, JOR 2014/115 (Verum); Hof Amsterdam (Ondernemings-
kamer) 30 oktober 2014, JOR 2015/6 (Depron) en Rechtbank Overijssel 28 juli 2015,
ECLI:NL:RBOVE:2015:3589 (Heiploeg). De eerste vier zien daarenboven ook alleen maar
op de ‘formele’ variant van de stille bewindvoering, via de benoeming van een ‘deskun-
dige’. Voorts kwamen prepacks als ‘omstandigheid’ aan de orde in Rb Midden-Nederland
12 februari 2014, JOR 2014/187 (Ruwaard van Putten) en Hof Amsterdam (Ondernemings-
kamer) 24 februari 2015, JOR 2015/138 (Brink’s).

9. Omwille van de leesbaarheid heb ik ervan afgezien de Hoofdstukken 2 en 3 in de verleden
tijd te schrijven. Gelieve de lezer zich te realiseren dat de daar beschreven gang van zaken
inmiddels geschiedenis is.
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mogelijke standpunten10 van de toekomstige curator: dat creëert ‘deal cer-
tainty’, waardoor schuldenaar en doorstarter in theorie bereid zouden moeten
zijn op (voor de gezamenlijke schuldeisers) gunstigere wijze met elkaar te
contracteren.11 Bovendien is extra voorbereidingstijd voor een toekomstige
curator zinvol.

In de praktijk zoals toegepast in de periode 2011-2013 laten zich al twee
stukken ‘gereedschap’ van de stille bewindvoerder onderscheiden.

2.1 De verklaring omtrent toekomstige standpunten

De eerste is de verklaring omtrent toekomstige standpunten. Deze speelt
bijvoorbeeld een rol wanneer de schuldenaar een (rechts)handeling wil ver-
richten die de stille bewindvoerder onverstandig of mogelijk zelfs ongeoorloofd
vindt. Wanneer het bestuur laat blijken zijn voornemen door te willen zetten,
kan de stille bewindvoerder (bij voorkeur schriftelijk) aangeven bezwaar te
hebben. De stille bewindvoerder kan de handeling dan mogelijk alsnog
voorkómen door aan te geven dat hij, bij uitvoering van de handeling, ná
faillietverklaring de bestuurders persoonlijk aansprakelijk zal stellen.12 Dit is
een verklaring omtrent de juridische gevolgen die de bewindvoerder na
faillietverklaring aan een handeling voordien zal verbinden.

In positieve zin kan de stille bewindvoerder een verklaring geven ten aanzien
van de transactie waar het met name om begonnen is: de post-faillissements-
doorstart. De stille bewindvoerder kan de onderhandelingen bijwonen of leiden;
hij kan actief een resultaat nastreven of passief aangeven geen bezwaren te zien
tegen een voorgenomen transactie.13 Als hij pro- of reactief aangeeft bezwaren
tegen een bepaald aspect te hebben, dan zal dat normaal gesproken ertoe
moeten leiden dat betrokkenen in zijn richting opschuiven, wetende dat de stille
bewindvoerder degene wordt die ná faillissement de overeenkomst moet
tekenen. Hier gaat het derhalve om een verklaring vooraf ten aanzien van
een na faillissement plaats te vinden transactie.

10. Omtrent (bij voorkeur: afwezigheid van) pauliana of bestuurdersaansprakelijkheid.
11. Citerend uit een Bossche aanstellingsbrief uit 2012: ‘Op basis van de thans beschikbare

informatie (…) is deze rechtbank voornemens aan te stellen tot curator mr. X. (…) De
aanwijzing van een stille bewindvoerder biedt een mogelijkheid om in relatieve rust een
verkoop of reorganisatie vanuit een insolventie voor te bereiden. Door de aanwijzing van
een stille bewindvoerder en rechter-commissaris, kunnen betrokkenen voorafgaand aan de
daadwerkelijke insolventie kennis nemen van hun standpunten tijdens een insolventie.’

12. Het voornemen om uit beperkte liquide middelen tijdens de stille bewindvoering een schuld
aan een gelieerde partij te betalen, is een veel voorkomend praktijkvoorbeeld.

13. De spin-in-het-web of the-fly-on-the-wall varianten derhalve, en alles wat daar tussen ligt.
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2.2 Neerleggen functie

Het tweede instrument is het neerleggen van de functie. Dit staat de stille
bewindvoerder in de eerste plaats ten dienste wanneer hij geen aanleiding meer
ziet om de stille bewindvoering te handhaven. Dat kan zijn omdat een bepaalde
transactie afgerond is, omdat er slechts weinig desintegratieschade is te
verwachten, of omdat voorzienbaar is dat in een openbaar proces meer
gegadigden mee zullen dingen. De stille bewindvoerder dient in een dergelijke
situatie, gehoord de schuldenaar en de stille rechter-commissaris, zijn taakver-
vulling te staken. De schuldenaar staat het vrij naar bevind van zaken te
handelen, maar hem rest vermoedelijk weinig anders dan het aanvragen van het
faillissement. Dat leidt dan tot een hernieuwde kennismaking met de inmiddels
curator geworden bewindvoerder.

In de tweede plaats ligt beëindiging van zijn functie door een stille bewind-
voerder voor de hand indien de schuldenaar hem van onvoldoende of onjuiste
informatie blijkt te hebben voorzien of in andere situaties waarin de stille
bewindvoerder het gevoel heeft dat misbruik wordt gemaakt van het gebrek aan
transparantie.

De stille bewindvoerder kan op ieder moment ‘ontslagen’ worden door de
schuldenaar. In formele zin is er immers geen enkele band en als de schuldenaar
besluit de stille bewindvoerder niet meer toe te laten, kan die laatste daar niets
tegen doen. Ik begrijp14 dat dit wel eens is voorgekomen. Maar het zal de
uitzondering zijn geweest die de bevestiging van de regel vormt. De schulde-
naar heeft daar doorgaans immers geen enkele behoefte aan. Hij zit nu juist
dringend verlegen om de betrokkenheid van de stille bewindvoerder.

Maar het omgekeerde is wel degelijk voorgekomen.15 Aftreden op initiatief van
de stille bewindvoerder is diens ultimum remedium. Het vormt in mijn ogen16

de crux van de autoriteit van de stille bewindvoerder. Daaraan voorafgaand zit
het ‘dreigen’ met aftreden. Exact op dat punt zit het scharnier van de balans
tussen stille bewindvoerder en schuldenaar. Die laatste weet dat hij de in onmin

14. In de spreekwoordelijke wandelgangen.
15. In De pre-pack in de praktijk, J.R. Hurenkamp, Celsus uitgeverij, 2014 analyseert de

schrijver 48 tot dan toe plaats gevonden hebbende pre-packs. Een uitvoerige samenvatting is
verschenen in TvI 2015/20, Failliet of fast forward? – een analyse van de pre-pack in de
praktijk. In 2 van de 48 gevallen heeft de bewindvoerder zijn aanstelling ingeleverd. Ik ken
nog ten minste één daar niet besproken geval.

16. Zoals eerder door mij betoogd in ‘Hoe stil is de stille bewindvoerder nu eigenlijk?’ FIP
2013/8.
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vertrokken bewindvoerder later17 als curator ‘terugkrijgt’ en zal zich dus op het
hoofd krabben: toch niet alsnog volledig meewerken?

Al met al beschikt de stille bewindvoerder over (a) het middel van de verklaring
omtrent een bepaalde juridische kwalificatie of toekomstige transactie en (b)
over het middel van (het dreigen met) ontslag. Andere middelen heeft hij niet,
maar die heeft hij ook niet nodig. Die krijgt hij immers als curator in het daarop
volgende faillissement.

2. Beoogd curatorschap consultatiefase Voorontwerp (2013 – 2015)

Het consultatie-document (hierna ‘VO’ respectievelijk ‘VO-MvT’), dat op
22 oktober 2013 is gepubliceerd,18 bevatte een voorstel met een summier
aantal bepalingen. Het ademt de geest van de positieve ervaringen die de
tamelijk ongereguleerde praktijk tot dan toe had opgedaan. Met het vooront-
werp vangt een nieuwe fase aan. Het lanceert in de eerste plaats het nieuwe
begrip ‘beoogd curator’ dat sedertdien in aanstellingsbrieven ook wel is
gehanteerd.19 Ten aanzien van de twee instrumenten die ik hiervoor noemde
bevat het enkele relevante passages.

3.1 De verklaring

In het voorgestelde artikel 365, lid 2 VO is het volgende opgenomen:

‘De beoogd curator (…) kan, indien de schuldenaar daar om vraagt, onder
meer verklaren:
a. dat redelijkerwijs verwacht mag worden dat de rechtshandelingen die de
schuldenaar voornemens is te verrichten in het kader van de normale
bedrijfsvoering of ter aflossing van de schulden, na een eventuele failliet-
verklaring door de curator niet zullen worden vernietigd op grond van de
artikelen 42 tot en met 47;
b. onder welke voorwaarden redelijkerwijs verwacht mag worden dat de
curator na een eventuele faillietverklaring goederen zal vervreemden op
basis van artikel 101, eerste lid, en

17. Het hierna nog te behandelen wetsvoorstel WCO I stelt in art. 14a F een termijn van 3
maanden voor waarbinnen de voormalige beoogd curator ook daadwerkelijk nadien tot
curator zou moeten worden benoemd in geval van een faillissement. Ik vind dat nogal kort.
Een jaar is voor de hand liggender.

18. www.internetconsultatie.nl/wet_continuïteit_ondernemingen_i.
19. Een Bossche aanstellingsbrief uit 2015 luidt voor het overige nagenoeg hetzelfde als de

hiervoor in noot 11 geciteerde brief uit 2012. Wel wordt daarin, net als in het VO, aandacht
besteed aan de ‘maatschappelijke meerwaarde’ van de stille bewindvoering.
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c. welke voorbereidingen zouden kunnen worden getroffen om de afwikke-
ling van een eventueel faillissement te bespoedigen.’

Het zal duidelijk zijn dat dit een buitengewoon ruim palet aan mogelijkheden
biedt voor de beoogd curator: zowel voor de situatie dat helemaal geen
faillissement volgt, maar ook ter voorbereiding van een faillissement, alsook
ten slotte ter anticipatie op een nadien te realiseren doorstart. In de toelichting
werd hierover nog het volgende gesteld:20

‘Uit lid 2 aanhef en onder a volgt, dat de schuldenaar de beoogd curator
kan vragen (…) te verklaren onder welke voorwaarden redelijkerwijs
verwacht mag worden dat de betreffende rechtshandelingen na een even-
tuele faillietverklaring door de curator niet vernietigd zullen worden op
grond van de artikelen 42 en 47.’

‘Uit lid 2 aanhef en onder b volgt dat de beoogd curator op verzoek van de
schuldenaar kan verklaren onder welke voorwaarden redelijkerwijs ver-
wacht mag worden dat de curator in het eventuele faillissement goederen
zal vervreemden (…). (Het - toev. FS) is van belang dat bij het vormgeven
van de transactie in een zo vroeg mogelijk stadium zoveel mogelijk
zekerheid kan worden verkregen of de curator in het eventuele faillissement
de transactie inderdaad zal verrichten (…).’

En ten slotte:21

‘Uit lid 2 aanhef en onder c volgt dat de beoogd curator nadat de
schuldenaar daarom heeft gevraagd, kan aangeven welke voorbereidingen
nodig zijn om de nadelige gevolgen van een eventuele faillietverklaring af te
wenden of te beperken. (…) de belangen van de schuldeisers, alsmede de
continuïteit van de onderneming en daarmee het behoud van werkgelegen-
heid (kunnen) erbij gebaat zijn wanneer de beoogd curator de schuldenaar
praktische maatregelen kan aanreiken.’

In vérgaande mate voorzag de Minister hier in een vooral door de banken
krachtig bepleite ‘deal certainty’. Een zekerheid die tot gevolg heeft dat een
koper (en diens financier) geen of minder onzekerheid in zijn bieding behoeft te
verdisconteren. Theoretisch leidt dit tot een hogere opbrengst voor de geza-
menlijke crediteuren of tot een hoger werkgelegenheidsperspectief voor het

20. VO-MvT p. 23
21. VO-MvT p. 25.
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personeel. Onderzoek leidt tot de waarneming dat dit zich in de praktijk ook
heeft bewezen.22

Bij uitstek dit middel zal de stille bewindvoerder hebben toegepast in stille
bewindvoeringen die nagenoeg volledig aan het oog onttrokken zijn: namelijk
de bewindvoeringen die niet opgevolgd zijn door een kort nadien uitgesproken
faillissement. Ik heb geen duidelijk beeld van de desbetreffende aantallen. Ik
denk dat ze in de diverse praktijkonderzoeken ondervertegenwoordigd zijn23 en
vond en vind dat deel van de praktijk met name uitdagend: als stille bewindvoe-
ring tot effect heeft dat onder onafhankelijk toezicht van een door een rechtbank
benoemde insolventie-specialist en een rechter-commissaris herstructureringen
kunnen plaatsvinden zonder faillissementen, hebben we toch veel gewonnen?

3.2 Het (dreigen met) terugtreden

Ten aanzien van het tweede middel, het (dreigen met) terugtreden, vormde het
consultatie-voorstel echter een merkwaardige stap achteruit.24 Weer enige
citaten uit de VO-MvT:25

‘De beoogd curator heeft louter tot taak om mee te kijken, zich te (laten)
informeren en zich een oordeel te vormen over de gang van zaken binnen de
onderneming.’

en voorts als toelichting bij het in de vorige alinea geciteerde artikel 365:26

‘Het tweede lid brengt een wezenlijk element in de verhouding van de
beoogd curator tot de schuldenaar tot uitdrukking, namelijk dat tussen hen
sprake is van een harmonieuze omgang. (…) De beoogd curator is, zoals
eerder is opgemerkt, echter geen toezichthouder. Hij kan de schuldenaar
dus niet dwingen om bepaalde handelingen wel of niet te verrichten. De
vraag zou kunnen rijzen of het vereiste dat de beoogd curator slechts met
instemming van de schuldenaar kan handelen de bewegingsruimte van de

22. Onderzoek van BDO spreekt van 10-30% hogere opbrengst. http://www.consultancy.nl/
nieuws/8848/bdo-stille-bewindvoering-leidt-tot-hogere-waardecreatie.
Hier noem ik ook de zeer lezenswaardige afstudeerscriptie van Lieke Knaapen uit april 2015
(RU Utrecht) in samenspraak met PwC Stille bewindvoering – een analyse van de praktijk,
het Voorontwerp en de literatuur.

23. Omdat het verslag van de beoogd curator dan nimmer openbaar wordt.
24. Onder meer kritisch besproken door prof. mr. F.M.J. Verstijlen in Reorganisatie van

ondernemingen en pre-pack, Preadvies van de Vereeniging ‘Handelsrecht’ 2014.
25. VO-MvT p. 4 en 5.
26. VO-MvT p. 21 en 22.
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beoogd curator niet al te zeer beperkt. Dat is niet het geval. Mocht de
schuldenaar de verklaringen van de curator in de wind slaan, dan zal de
beoogd curator de rechtbank verzoeken hem van zijn taak te ontheffen. (…)
De beoogd curator zou daar goede redenen voor hebben, want in dat geval
zal aan een essentiële voorwaarde voor het “welslagen van de aanwijzing”
– t.w. een harmonieuze omgang tussen de schuldenaar en de beoogd
curator – geen sprake (meer) zijn.
(…) Indien de beoogd curator van mening is dat hem niet de benodigde
informatie wordt verschaft, kan hij de rechtbank vragen hem van zijn taak te
ontheffen.’27

Waar deze kijk op de verstandhouding van een beoogd curator met de
toekomstige failliet vandaan is gekomen, is mij nooit duidelijk geworden.
Een redelijke verklaring daarvoor is in ieder geval niet gegeven en is ook niet te
geven. Hoewel (het met dit ontwerp-artikel 364 enigszins overeenkomende)
artikel 73 Fw28 naar de letter van de wet de curator niet de mogelijkheid biedt
op eigen initiatief ontslag te nemen,29 wordt zulks reeds lang30 vanzelfspre-
kend geacht. De weinige jurisprudentie die ziet op een verzoek van de
gefailleerde om de curator of de (WSNP-)bewindvoerder te ontslaan, stelt
buiten twijfel dat een moeizame relatie tussen hen niet als een argument voor
een dergelijk ontslag geldt. Ik vond zes gepubliceerde rechtbank-uitspraken en
een conclusie van A.G. Timmerman. Die laatste stelt:31”De eis van het bestaan
van een zekere vertrouwensrelatie tussen curator en failliet vindt geen steun in
het recht.”.

Rb. Groningen 18 juli 2000, ECLI:NL:RBGRO:2000:AF0390. De schuldenaar
verzocht de (WSNP-)bewindvoerder te ontslaan omdat deze tegen hem aangifte
had gedaan wegens lokaalvredebreuk op het kantoor van de bewindvoerder.

‘Ook het feit dat (de bewindvoerder) mogelijk als getuige optreedt in een
strafzaak tegen de schuldenaar is geen omstandigheid die noopt tot zijn
ontslag. Noch in wettelijke schuldsaneringen noch in faillissementen is het
zo dat de bewindvoerder dan wel curator onvoorwaardelijk aan de kant van
de schuldenaar dient te staan.’

27. VO-MvT p. 26.
28. Zie recent hierover: Prof. mr. B. Wessels, Het ontslag van de curator. FIP 2015, afl. 2,

nr. 116.
29. Maar slechts ‘op voordracht van de rechter-commissaris, hetzij op een met redenen omkleed

verzoek van een of meer schuldeisers, de commissie uit hun midden, of de gefailleerde’.
30. Zie conclusie P.G. Berger bij Hoge Raad 27 november 1981, NJ 1982/68. Zie ook Rb

Overijssel 15 januari 2014, ECLI:NL:RBOVE:2014:158.
31. Bij Hoge Raad 22 september 2006, ECLI:NL:HR:2006:AY5700.
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Rb. Zwolle 23 december 2001, ECLI:NL:RBZWO:2001:AK2505.

‘Dat verzoeker (over de gang van zaken) ontstemd is mag op zich
begrijpelijk zijn gezien het uiteenlopen van zijn visie en die van de
bewindvoerder, het vormt echter noch op zich genomen noch in samenhang
met het hiervoor genoemde bezwaar aangaande voortvarendheid voldoende
grond voor het ontslag van de bewindvoerder.’

Rb. Den Haag 25 augustus 2005, JOR 2005/260.

‘Daarnaast dient te worden bedacht dat de taak van de curator (…) het
inherente risico in zich draagt dat zijn optreden – hoezeer in de lijn van wet
en jurisprudentie en hoe correct in de persoonlijke bejegening ook – aan-
leiding geeft tot een zeker antagonisme tussen hem en de (bestuurder van)
failliet. Dit alles betekent dat slechts zwaarwegende omstandigheden (…)
aanleiding kunnen geven tot toewijzing van een verzoek als het onderha-
vige.’

Rb. Utrecht 31 maart 2011, ECLI:NL:RBUTR:2011:BQ1122.

‘De rechtbank stelt vast dat de verhoudingen tussen de curator en de
gefailleerde zijn verstoord, hetgeen een efficiënte afwikkeling van de boedel
in de weg zou kunnen staan. Echter, in dit faillissement zijn de werkzaam-
heden van de curator voor het overgrote deel afgerond. Dit maakt dat de
verhoudingen zoals deze op dit moment zijn, de efficiëntie van de afwikke-
ling niet in belangrijke mate in de weg staan.’

Rb. Amsterdam 20 februari 2013, RI 2013,82.

‘Het optreden van spanningen tussen de failliet en de curator in een
persoonlijk faillissement is inherent aan de verhoudingen die tussen curator
en failliet ontstaan door het faillissement zelf. Wel brengen de praktijkregels
voor curatoren en de van de curator verlangde professionaliteit met zich dat
de curator ook onder verhitte omstandigheden het hoofd koel dient te
houden.’

Ten slotte Rb. Rotterdam 5 juni 2013, JOR 2014/179.

‘Van belang is dat de curator in zijn taakuitoefening onafhankelijk en
neutraal kan optreden en dat ook de schijn van het tegendeel wordt
vermeden. Indien de curator voorheen in een andere functie commerciële
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contacten heeft onderhouden met de statutaire bestuurder en diens zoon (…)
dan kan daardoor bij die personen – of bij derden – de gedachte ontstaan
dat de curator mogelijk niet volledig objectief en neutraal zal kunnen
opereren. Dat geldt temeer als zich binnen de toenmalige contacten bij tijd
en wijle conflicten hebben voorgedaan, welke tot hoog oplopende emoties
hebben geleid over onderwerpen van financiële aard, zowel privé als
zakelijk. (In zo een situatie kan de perceptie) postvatten dat sprake is van
een belast gezamenlijk verleden dat aan een objectieve taakuitoefening van
de curator jegens hen in de weg staat. Dit is onwenselijk. (…) Op die grond
wordt besloten tot ontslag van de curator.’ (toevoeging en onderstrepingen
FS)

Het grote voordeel van een harmonieuze werkrelatie behoeft geen betoog. Het
geldt in faillissementen net zoals in het hele leven: maar in het gewone leven is
het toch relevanter dan in de relatie tussen curator en failliet. Een curator dient
zich te laten leiden door de belangen van de gezamenlijke crediteuren, onder
omstandigheden door overige maatschappelijke belangen, maar nooit door zijn
wens de failliet te behagen of onmin met hem te vermijden. Het belang ís
er wel, maar het is ondergeschikt. Met name gelet op de spanning die een
faillissement voor (de bestuurder van) de failliet kan meebrengen, komen er
regelmatig (tijdelijke of langdurige) aanvaringen tussen hen en curatoren voor.
Het is ‘part of the job’ en goed gedoseerd kan een dergelijk conflict ook heel
goed tot beweging en vooruitgang leiden.

Een goed en bij voorkeur met enige beschaving afgewikkeld conflict kan node-
loos lange discussies voorkomen, maar vooral het gebruik van nodeloos zware
middelen. Neem gijzeling, toch zonder twijfel één van de zwaarste middelen van
de curator. Als een failliet niet voldoet aan zijn informatieverplichting is directe
inbewaringstelling (nog) uit den boze: daaraan hoort een normaal verzoek, een
normale sommatie en eventueel gepaste dreiging met gijzeling vooraf te gaan.

Dergelijke middelen heeft de beoogd curator (natuurlijk) niet. Wanneer gewone
overtuigingskracht niet werkt en ook een schriftelijke sommatie wordt ge-
negeerd, past het daarom dat de beoogd curator eerst het conflict zoekt: Si vis
pacem, para bellum.32 De beoogd curator die zijn functie neerlegt voordat hij
ten minste de grens van het conflict heeft opgezocht, maakt zich schuldig aan
vaandelvlucht. De beoogd curator kan uitstekend functioneren zonder dat
sprake is van een ‘harmonieuze omgang’. Zou men dit uitgangspunt verlaten,

32. Latijns spreekwoord: "Als je vrede wilt, bereid je voor op oorlog". Eén van de bekendste
Luger pistolen is het model "Parabellum". Het zou mooi zijn als de fabrikant vrede beoogt.
Zeker is dat niet.
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dan zou de ‘beoogde failliet’ beschikken over een onverwacht en ongerecht-
vaardigd instrument. Hij zou, door ruzie te zoeken, zijn toekomstige curator van
zich af kunnen schudden; maar ook zou hij die onafhankelijke persoon kunnen
forceren meegaander te zijn dan vanuit zijn taak wenselijk is.

De gedachte is33 inmiddels gelukkig verlaten. Het blijft gissen of de breed ervaren
en hopelijk tijdelijke terugloop in populariteit van de stille bewindvoering in 2014
alleen door Estro, Heiploeg of Schoenenreus is veroorzaakt, of ook door deze
onwerkbare gedachte over de rol van de beoogd curator in VO-WCO I.

Samenvattend beschikte de beoogd curator op grond van VO-WCO I over zeer
ruime bevoegdheden voor het afgeven van verklaring, maar werd zijn beoogde
optreden meer dan noodzakelijk beperkt tot een harmonieuze verstandhouding
met de schuldenaar. Per saldo werd de beoogd curator uit het VO daardoor te
veel een fly-on-the-wall en al met al een nogal kleurloze figuur.

4. Wetsvoorstel WCO I

Inmiddels heeft het wetsvoorstel WCO I het daglicht gezien34 (hierna ‘WCO I’
respectievelijk ‘MvT-WCO I’) en zijn daarop al weer de nodige commentaren
verschenen.35 Hoewel duidelijk is dat de Minister van Veiligheid en Justitie
diende te laveren tussen de Scylla van de behoefte aan de prepack en de
Charybdis van de maatschappelijke reuring na Heiploeg en Estro, en het
wetsvoorstel daarom met soms wat zalvende bewoordingen is toegelicht, is
de kerngedachte van een in stilte voorbereide doorstart overeind gebleven. En
dat is winst.

Nu de eerder gehanteerde term ‘stil bewindvoerder’ gesneuveld is, is voor de
hand liggend dat ook de term ‘stille bewindvoering’ is gesneuveld. De MvT-
WCO I schippert wat onhandig door (steeds cursief en tussen aanhalingstekens)
te spreken van de ‘stille voorbereidingsfase’. Misschien is ABC voor de hand
liggender: de Aanwijzing van de Beoogd Curator. De aanwijzing immers is het
formele kader van de WCO I, waaraan het optreden van de beoogde curator is
opgehangen. Werd in de oude en (nog) huidige prepack-praktijk geworsteld met
de juridische band die wel of niet ontstond tussen schuldenaar en stil
bewindvoerder,36 na invoering van WCO I vindt een aanwijzing plaats bij

33. Zoals we hierna nog zullen zien.
34. www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?id:2015Z10491&dossier:34218.
35. Zie met name het themanummer van het Tijdschrift voor Insolventierecht van juli 2015.
36. Vaak wordt gedacht aan de figuur van "opdracht", maar anderen spreken van een eigen-

soortige verbintenis.
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een beschikking en het is die aanwijzing die weer kan worden ingetrokken of
die eindigt door tijdsverloop of een opvolgende faillietverklaring.

Gedurende de aanwijzing staat de beoogd curator een aantal middelen ter
beschikking en één middel staat hem ten dienste in geval van een opvolgend
faillissement. Hierna zal ik de vier gereedschappen bespreken. De eerste twee
zijn al bekend, maar in een nieuw model uitgevoerd. Daarnaast is een
uitgebreidere mogelijkheid opgenomen om voorwaarden te verbinden aan de
aanwijzing en is artikel 2:248 BW is ingezet als wapen voor het bestrijden van
misbruik van de aanwijzing. Artikel III van het wetsvoorstel legt ook een
koppeling naar het wetsvoorstel tot het invoeren van een civielrechtelijk
bestuursverbod. Gelet op de grote en algemene kritiek uit wetenschappelijke
kringen op dit (desondanks door de Tweede Kamer aangenomen) wetsvoorstel
heb ik ervoor gekozen dit aspect verder onbesproken te laten.

4.1 De verklaring

De verklaring is op basis van kritiek op het VO nagenoeg uit WCO I
verdwenen, maar in de MvT-WCO I probeert de Minister daar wel zoveel
ruimte voor te laten, dat er in de toekomstige praktijk toch gebruik van zal
kunnen worden gemaakt. En dat is wenselijk en terecht.

In de consultatiefase was vanuit diverse hoeken kritiek gekomen op de ruime
mogelijkheid37 verklaringen af te leggen. Die ruimte leek zich namelijk
moeilijk te verhouden tot de in het VO beoogde terughoudende en obser-
verende rol van de beoogde curator. Door het risico dat onvoldoende of onjuiste
informatie werd ontvangen zou, zo vervolgde die kritiek, van een beoogd
curator moeilijk een duidelijke verklaring verlangd kunnen worden.38 Naar
aanleiding daarvan is artikel 365, lid 2 VO niet overgenomen in WCO I. Voor
de stellige, concrete, ‘deal-certainty’ biedende verklaringen ontbreekt nu
derhalve in WCO I een rechtstreeks wettelijk handvat.

Maar de MvT worstelt merkbaar met de hierdoor ontstane leegte. Bij de
bespreking van de vereiste ‘meerwaarde’ acht de Minister:

‘als een andere dan de aanvankelijk (…) door de schuldenaar aangedragen
uitkomst van de voorbereiding beter is voor de schuldeisers (…) het zelfs

37. Zie hiervoor sub 3.1.
38. MvT-WCO I p. 56.
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zijn (de beoogd curator – toev. FS) taak (…) om erop toe te zien dat het
voorbereidingstraject hierop wordt bijgesteld.’39

Maar bij de taakomschrijving begint het al te schuren:

‘(De beoogd curator – toev. FS) heeft bijvoorbeeld niet tot taak om alle
transacties of andere handelingen die de schuldenaar wil verrichten te
beoordelen en te accorderen. Wel is het de bedoeling dat de beoogd curator
(…) kritisch meekijkt met het voorbereidingstraject en de schuldenaar erop
aanspreekt wanneer dit traject een wending lijkt te nemen waardoor de
belangen die hij behartigt in het gedrang lijken te komen. Blijkt vervolgens
dat de schuldenaar het voorbereidingstraject niet bijstuurt, dan wordt van
de beoogd curator verwacht dat hij handelt, dat wil zeggen dat hij de hem
ter beschikking staande (en hierna genoemde) middelen gebruikt. Dit past
bij zijn taak.40

Indien hem dit gevraagd wordt door de schuldenaar, kan de beoogd curator
ook een iets actievere rol spelen in het voorbereidingstraject.41 (…)

In zijn rol als curator in het faillissement zal de voormalig beoogd curator
moeten beslissen of uitvoering kan worden gegeven aan hetgeen dat voor de
faillietverklaring is voorbereid.42 ’

Bij de bespreking van de diverse artikelen loopt het mijns inziens echt vast:

‘Dit roept de vraag op hoe de schuldenaar nu de door hem gewenste
zekerheid zal kunnen verkrijgen. (Het is de bedoeling dat – toev. FS) de
beoogd curator met een kritische blik meekijkt en (…) de schuldenaar
aanspreekt wanneer hij transacties of handelingen wil gaan verrichten die
niet in het belang zijn van de gezamenlijke schuldeisers, opdat de schul-
denaar zelf zijn voorbereidingstraject bijstuurt. De schuldenaar zou hieruit
kunnen opmaken dat hij “op de goede weg” is wanneer de beoogd curator
geen bijsturende opmerkingen maakt. Maakt de beoogde curator wel
dergelijke opmerkingen, dan weet de schuldenaar dat hij er goed aan
doet zijn voorbereidingstraject hierop aan te passen.43’

39. MvT-WCO I p. 14.
40. MvT-WCO I p. 18-19.
41. MvT-WCO I p. 20.
42. MvT-WCO I p. 23.
43. MvT-WCO I p. 57.
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Dit is natuurlijk vlees noch vis. Mij doet het enigszins denken aan het ‘Don’t
ask, don’t tell’ beleid dat het Amerikaanse leger in de periode van 1993 tot
2010 hanteerde ten opzichte van homoseksuele soldaten en officieren binnen
haar gelederen.44 Een niet bij ons tijdperk van transparantie horende omfloerst-
heid die alleen maar tot frustratie en verknipte resultaten kan leiden.45

En het is ook onnodig. WCO I schrapt de uitgebreide mogelijkheid tot het
afleggen van verklaringen uit het VO omdat er kritiek is gekomen op de
mismatch die ontstond met de fly-on-the-wall-positie van de beoogd curator en
de onzekerheid over de aan hem verschafte informatie. Maar juist die elementen
zijn aanzienlijk versterkt in WCO I. De beoogd curator wordt een ‘spin in het
web’46 en hem wordt een stevig (hierna nog kritisch te bespreken) middel
verschaft om adequate informatieverschaffing te garanderen. Nu die bezwaren
tegen het VO zijn weggenomen, is er dus juist volop plaats voor een bepaling
als was opgenomen in artikel 365, lid 2 VO.

Overigens zou daarbij met een veel minder gedetailleerde bepaling kunnen
worden volstaan, door toevoeging aan artikel 364 WCO I van een bepaling als
de volgende:

‘De beoogd curator of de beoogde bewindvoerder kan onder meer verkla-
ringen afleggen ter zake (rechts-)handelingen die de schuldenaar voorne-
mens is te verrichten of ter voorbereiding van transacties op grond van
artikel 101, een en ander steeds onder het voorbehoud van de juistheid en
volledigheid van de inlichtingen als bedoeld in artikel 364, lid 3.’

4.2 Het intrekkingsverzoek

De bizarre gedachten uit het VO over de noodzaak tot harmonieuze verhou-
dingen zijn in WCO I gelukkig verlaten. In de MvTwordt erkend dat de beoogd
curator en de schuldenaar in de stille voorbereidingsfase een zekere afhanke-
lijkheid hebben waar vooral de schuldenaar (die zelf om de aanwijzing
gevraagd heeft) prudent mee dient om te gaan.

44. https://www.govtrack.us/congress/bills/111/S4023/text.
45. Een vergelijkbaar zorgelijke neiging tot halfslachtigheid is terug te vinden in het vooront-

werp WCO II. In artikel 371 lid 1 is geregeld dat de rechter-commissaris ‘uitlatingen’ kan
doen, op het vrijblijvend karakter waarvan voorzienbare kritiek is geuit. Zie onder meer prof.
mr. M.L. Lennarts, De WCO II: solide basis voor herstructureringen of voer van litigation?
in Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2014-2015, p. 277.

46. M.R. van Zanten, De beoogd curator, uitgegroeid van fly on the wall tot spin in het web, TvI
2015/35.
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‘Onthoudt de schuldenaar de beoogd curator tijdens de stille voorberei-
dingsfase belangrijke informatie of staat hij niet toe dat de beoogd curator
in die fase praat met derden (…) dan loopt de schuldenaar het risico (…) a)
dat de beoogd curator vanwege het feit dat hij belemmerd wordt in zijn
taakuitoefening, de rechtbank zal verzoeken om ontheffing van zijn aan-
stelling als beoogd curator, waarmee de “stille voorbereidingsfase” ten-
einde komt. (…) Wanneer de beoogd curator de rechtbank in de onder a
beschreven situatie vraagt om te worden ontheven van zijn aanstelling,
betekent dit overigens niet dat hij, wanneer er enige tijd later een failliet-
verklaring wordt uitgesproken, niet meer kan worden aangesteld als curator
in het faillissement. Integendeel, de kennis en ervaring (…) kunnen hem
juist zeer geschikt maken als curator in het faillissement. Door niet mee te
werken (…) schiet de schuldenaar zichzelf dus in de voet. Het feit dat de
beoogd curator in de regel curator wordt in het faillissement en in dat kader
dus degene is die bepaalt of uitvoering gegeven gaat worden aan hetgeen
voor de faillietverklaring is voorbereid, brengt – tezamen met de mogelijk-
heid de rechtbank te vragen om ontheffing van zijn aanstelling als beoogd
curator – mee dat het niet zozeer de beoogd curator is die afhankelijk is van
de schuldenaar, maar dat het uiteindelijk de schuldenaar is die afhankelijk
is van de beoogd curator.’

Ik vind dit zeer toe te juichen;47 het zijn regels die overeenstemmen met de
reële machtsverhoudingen en daarmee goed toepasbaar zullen blijken.

Het is dus evenzeer winst te noemen dat de beoogd curator een formele route
wordt geboden voor het beëindigen van de aanwijzing. Artikel 366 WCO I
bepaalt dat de beoogd rechter-commissaris, beoogd curator, de schuldenaar of
een of meer schuldeisers48 kunnen verlangen respectievelijk verzoeken49 om
de aanwijzing in te trekken. Een dergelijke intrekking leidt weliswaar niet

47. En betoogde het dan ook al eerder in mijn bijdrage in de consultatiefase en in ‘Hoe stil is de
stille bewindvoerder nu eigenlijk?’, FIP 2013/8.

48. Op deze opvallende invloed van de schuldeisers, die grotendeels in het ongewisse zouden
moeten verkeren over de aanwijzing van een beoogd curator, ga ik hier verder niet te diep in.
Ik ondersteun het voorstel zeker en zie zelfs geen bezwaar tegen de mogelijkheid dat het een
crediteur is die het verzoek indient tot aanwijzing van een beoogd curator bij zijn
schuldenaar. WCO I artikel 363 biedt die mogelijkheid niet en in de consultatiefase is die
gedachte breed onderschreven. Helemaal vreemd is het echter niet. De mogelijkheid blijft
enigszins open via de mogelijkheid een faillissementsverzoek in te dienen en tegelijkertijd
om benoeming van een deskundige te vragen (zie hiervoor de eerste vier uitspraken als
aangehaald in noot 9). Het past ook in de lijn die in WCO II een schuldeiser toestaat een
akkoord aan te bieden (artikel 368 VO WCO II).

49. Ook op dit interessante onderscheid tussen ‘verlangen’ en ‘verzoeken’ ga ik hier niet dieper
in: het onderschrijft mijns inziens de sterkere positie van de beoogde curator.
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automatisch tot faillietverklaring, maar zal de schuldenaar om voor de hand
liggende redenen weinig andere keus laten.

In WCO I is daarmee een beter afgewogen geheel van checks and balances50

gecreëerd: de beoogd curator heeft een grotere invloed op verloop en beëindi-
ging van de aanwijzing en de onafhankelijke rechter heeft daarin het laatste
woord.

4.3 De bijzondere voorwaarden van artikel 363, lid 4 WCO I

Zoals ik hiervoor in de inleiding van dit Hoofdstuk 4 al vilein suggereerde, kan
ik mij niet onttrekken aan de indruk dat de Minister in WCO I en de MvT zich,
waar het de werknemersbelangen betreft, in nogal zalvende bewoordingen heeft
uitgedrukt om de na Estro ruw verstoorde balans weer in evenwicht te brengen.
Dat valt met name ook op bij artikel 363, leden 1 en 4 WCO I, waarin aan
werknemers, ondernemingsraad en vakbond een grotere rol wordt toegedicht
dan in de praktijk van de gemiddelde herstructurering haalbaar zal zijn. Ik
verwacht en hoop echter dat artikel 363, lid 4 WCO I wel het artikel zal zijn dat
met de nodige creativiteit gebruikt gaat worden om nieuwe ontwikkelingen
mogelijk te maken en om in de toekomst blijkende praktijkbehoeftes aan op te
hangen. In zoverre doet het me denken aan het hierna51 nog te bespreken artikel
225 Fw in surseance.

Laten we in de eerste plaats vaststellen dat de bepaling zonneklaar een brede
strekking heeft. De rechtbank kan immers zowel aan de aanwijzing, aan de
verlenging daarvan als tussentijds ‘voorwaarden verbinden’. Dat kan op
voordracht van de beoogde rechter-commissaris, op verlangen van de beoogd
curator, of op een met redenen omkleed verzoek52 van de schuldenaar of een of
meer schuldeisers.53 En dat kan ter verwezenlijking van het beoogde doel, ter
versterking van de positie van de beoogde curator of ter behartiging van de
belangen van de werknemers. Het eerste (verwezenlijking doel) betekent dat
nagenoeg elke voorwaarde, mits goed gemotiveerd, verzocht en gesteld kan
worden.

In het kader van deze bundel besteed ik vooral enige aandacht aan de
voorwaarden ter versterking van de positie van de beoogd curator. Zowel ten
opzichte van de schuldenaar als bijvoorbeeld ten opzichte van een betrokken

50. Zeker indien de termijn in art. 14a van 3 maanden wordt opgerekt tot een jaar.
51. Hoofdstuk 5.1
52. Ik zou menen dat ook de beoogd curator zijn ‘verlangen’ met redenen moet omkleden.
53. Zie hiervoor sub noot 43.

392

Mr. Ph.W. Schreurs



financier kan daaraan behoefte bestaan.54 De MvT-WCO I maakt duidelijk dat
het om een breed palet aan mogelijkheden kan gaan, nu zelfs voorwaarden die
zien op de gang van zaken na afloop van de aanwijzing daaronder kunnen
vallen.55 Mijns inziens betekent ‘op verlangen van de beoogd curator’ dat ten
aanzien van diens verzoek geen hoor en wederhoor behoeft te worden
toegepast.

Daarmee zou ik deze bepaling in de door mij behandelde atypische stille
bewindvoering van Zinvest Holding BV hebben toegepast. Die bewindvoering
begon omdat de schuldenaar, in het besef van een naderend faillissement, wilde
onderhandelen over een potentiële activa-transactie met een niet gelieerde partij
X. Gaandeweg bedacht de schuldenaar dat zij misschien liever een deal wilde
sluiten met concernmaatschappij M en daarom staakte zij de besprekingen met
X. Het was echter duidelijk dat die bereid was een beter bod te doen, waarvan
de contouren in de stille bewindvoering namelijk al waren verkend. De gang
van zaken dreigde te leiden tot het weglopen van X waarna M spekkoper zou
worden. Ik heb toen met de beoogde rechter-commissaris overlegd en besloten
om, zonder enig medeweten van de schuldenaar, het gesprek met X aan te gaan
en die te verzoeken een schriftelijke bieding uit te brengen aan de schuldenaar
met een beperkte geldigheidsduur. Na ontvangst van die bieding heb ik de
schuldenaar en M erop gewezen dat als binnen die geldigheidsduur door M
geen beter bod zou worden uitgebracht, het bestuur van de schuldenaar dan de
consequenties zou moeten dragen van het ongebruikt verstrijken van de bieding
van X. Dit handelen buiten medeweten van de schuldenaar voelde natuurlijk
niet comfortabel, maar was wel in het belang van de gezamenlijke schuldeisers.
Met een 363 lid 4-beschikking zou ik me aanzienlijk comfortabeler hebben
gevoeld. Die voorwaarde had dan kunnen zijn dat de schuldenaar gehouden was
het gesprek met X aan te gaan.

Sowieso denk ik dat deze bepaling veel nut zal blijken te hebben ter opheffing
van het gebrek aan transparantie in de periode van de aanwijzing. Het zoeken
naar alternatieve doorstartkandidaten56 het inschakelen van corporate finance
adviseurs57 en andere deskundigen58 kan hierdoor worden mogelijk gemaakt.
Maar ik kan me ook creatievere voorwaarden voorstellen, zoals een voorwaarde
te stellen aan een concernmaatschappij om bijvoorbeeld een pand te verhuren,

54. Ook hier geldt dat het “dreigen” met een 363 lid 4-verzoek wellicht al genoeg zal zijn.
55. Stalking-horse-bepalingen worden eronder mogelijk volgens MvT-WCO I p. 15-16. Dat zijn

contractuele bepalingen die worden opgenomen in de doorstart-overeenkomst om gedurende
een korte periode nadien hogere biedingen van derden mogelijk te maken.

56. MvT-WCO I p. 19.
57. MvT-WCO I p. 23.
58. MvT-WCO I p. 30.
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een licentie op knowhow te verschaffen of dergelijke voor de onderneming van
de (te failleren) schuldenaar relevante issues.

4.4 Uitbreiding artikel 2:248, lid 1

Veel minder enthousiasme valt op te brengen voor Artikel II van WCO I.
Daarin wordt voorgesteld artikel 2:248, lid 1 BW uit te breiden met de volgende
volzin:

‘Indien sprake is geweest van een aanwijzing van een beoogd curator als
bedoeld in artikel 363 Fw, en tijdens de periode dat die aanwijzing duurde
of in het faillissement dat daarop is gevolgd, blijkt dat de bestuurder bij zijn
verzoek om die aanwijzing onjuiste informatie heeft verschaft over de
meerwaarde van de voorbereiding van het faillissement met het oogmerk
het voorbereidingstraject op oneigenlijke gronden te gebruiken, heeft hij
zijn taak onbehoorlijk vervuld en wordt vermoed dat onbehoorlijke taak-
vervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement.’

Het valt moeilijk om alle bezwaren tegen deze enerzijds tandeloze maar
anderzijds draconische bepaling binnen de beperkte omvang van dit artikel
aan te stippen, want het zijn er vele.

a. In de eerste plaats dan toch het draconische. De Minister wilde de tegen-
standers van het nut van de prepack kennelijk overtuigen dat het hem menens is
bij de bestrijding van misbruik. Van alle bestuurdersaansprakelijkheidsbepalin-
gen is die van artikel 2:248 BW wel de allerzwaarste. Het verband tussen
aansprakelijkheid en schade wordt immers losgelaten: de bestuurder in kwestie
wordt aansprakelijk voor het tekort in de boedel. Een dergelijke aanpak wordt
bij geen enkele andere informatiebepaling toegepast: waarom zou artikel 106
Fw “slechts” bedreigd worden met gijzeling en gebrekkige informatie ter zake
de prepack met het boedeltekort? En was de bedoeling nu juist niet dat
bestuurders niet bang zijn voor een aankomend faillissement, maar realistisch
omspringen met de gegeven omstandigheden en proactief bezig zijn met de
schuldenproblematiek en de onderneming na een naderend faillissement? Deze
bepaling ondermijnt de aantrekkingskracht van de aanwijzing.

b. Het is mijns inziens ook overbodig. De informatie die de bestuurder conform
het terecht voorgestelde artikel 364, lid 3 Fw behoort te geven is ‘gevraagd en
ongevraagd (…) alle inlichtingen die de beoogd curator nodig heeft in de
uitoefening van zijn rol of waarvan de schuldenaar weet of behoort te begrijpen
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dat deze in dat kader van belang zijn.’59 Op dat artikel hoeft geen bijzondere
sanctie te worden gesteld, omdat schending daarvan een onrechtmatige daad is.
Er is geen goede reden te bedenken waarom het arrest Ontvanger/Wesselman60

niet één-op-één van toepassing is op de bestuurder die handelt in strijd met
artikel 364, lid 3 Fw. Er is zonder twijfel sprake van de in dat arrest bedoelde
extra bijzondere zorgplicht van de bestuurder jegens de vennootschap en de bij
haar betrokken stakeholders.61 Dat kan bij schending leiden tot een procedure
tegen de bestuurder en tot veroordeling van hem tot vergoeding van de schade.
Dat zou bedreigend genoeg moeten zijn.62

c. Tegelijkertijd is de bepaling een tandeloze tijger. Wie de 29 woorden van ‘bij
zijn verzoek … t/m … te gebruiken’ nog eens rustig herkauwt, leest dat daarin
zoveel beperkingen zijn opgenomen dat de verdediging tegen een dergelijke
aansprakelijkstelling lawyer’s paradise moet zijn. Als de bepaling enige zin wil
hebben, zullen van die 29 woorden slechts de 4 ‘onjuiste informatie heeft
verschaft’ moeten blijven staan. Maar dan geldt vanzelfsprekend nog meer mijn
bezwaar tegen het draconische aspect. Schrappen dus maar!

4.5 Conclusie

Samenvattend constateer ik dat WCO I een prima wetsvoorstel is dat niettemin
bijgeschaafd moet worden om echt effectief te zijn. De beoogd curator moet
wel de mogelijkheid krijgen verklaringen af te leggen, zij het slechts onder het
voorbehoud van de juistheid en volledigheid van de hem gegeven informatie.
De mogelijkheid tot intrekking en het verzoeken om bijzondere voorwaarden
zijn beide een verrijking. De uitbreiding van 2:248, lid 1 BW kan gemist
worden.

5. Surseance van betaling

De huidige wetgeving (met name ook in combinatie met de bepalingen omtrent
de overgang van een onderneming uit het arbeidsrecht) maken de surseance van
betaling minder geschikt als pre-insolventieprocedure. Eigenlijk leent die zich
vooral voor een situatie waarin een of enkele grote schulden een molensteen

59. Het lijkt een formulering die zo de tweede helft van artikel 105, lid 1 F - na ‘en deze’ - zou
kunnen vervangen en dan van toepassing zou kunnen worden verklaard bij faillissement,
surseance en tijdens de aanwijzing.

60. Hoge Raad 11 februari 2011, JOR 2011/114 m.nt. W. van Andel.
61. Zie ook mijn bijdrage aan Insolad Jaarboek 2011 over dit arrest ‘A Corporate Cloak, De

bijzondere zorgplicht van de bestuurder ná faillissement’.
62. En misschien dat vermaledijde civielrechtelijk bestuursverbod, dat ik om de hiervoor sub 4

uiteen gezette reden toch niet bespreek.
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voor de schuldenaar vormen en een dwangakkoord nodig is om een of meer
dwarsliggende crediteuren af te schudden. Of de wijzigingen in de WWZ (geen
transitievergoeding in geval van surseance) hier wijziging in brengen is nog
onzeker.

De schuldenaar heeft tijdens de surseance de medewerking, machtiging of
bijstand nodig van de bewindvoerder voor het verrichten van daden van beheer
of beschikking.63 Afgezet tegen het theoretische primaat van de schuldenaar
gedurende de stille bewindvoering en aanwijzing tot beoogd curator, is de
bewindvoerder in surseance derhalve bekleed met een autoriteit die maakt dat
de schuldenaar nooit zonder hem kan. Omgekeerd, ten opzichte van het
faillissement, mag niet onderschat worden dat de bewindvoerder de schuldenaar
daadwerkelijk bij zijn stappen dient te betrekken, daar deze volgens 228 Fw wel
‘the lead’ heeft. Ik verklap niet veel als ik stel dat die omschrijving desalniet-
temin niet aansluit bij de perceptie die de gemiddelde bewindvoerder heeft
bij zijn verstandhouding met de schuldenaar: die bewindvoerder heeft het
gevoel toch de belangrijkste vinger in de pap te hebben. Dat vindt zijn oorzaak
vooral in art. 242 Fw dat hierna besproken zal worden. Eerst wil ik echter stil
staan bij een betrekkelijk weinig toegepaste bepaling, die mijns inziens meer
aandacht verdient.

5.1 Artikel 225

Voor zover in het kader van deze bundel over de gereedschapskist van belang,
kan de rechtbank gedurende de surseance op verzoek van de bewindvoerder
‘bepalingen maken, als zij ter beveiliging van de belangen der schuldeisers dat
nodig oordeelt’. Ik ga binnen dat kader daarom niet in op de beschikkingen
waar deze bepaling het meest voor is toegepast, namelijk voor de benoeming
van een rechter-commissaris vóórdat artikel 223a Fw werd ingevoerd,64 voor
het instellen van een crediteurencommissie65 en voor het treffen van bijzondere
maatregelen in het kader van een akkoord.66

Denkbaar is echter dat de bewindvoerder aanloopt tegen een situatie die zich
moeilijk laat ‘handlen’ zonder bijzondere maatregel. Een inspirerend voorbeeld

63. Art. 228 Fw.
64. Rb Amsterdam 4 november 1966, NJ 1966/445 (Teixeira de Mattos).
65. Eveneens Rb Amsterdam 4 november 1966, NJ 1966/445 (Teixeira de Mattos). Zie ook Rb

Amsterdam 25 maart 2003, JOR 2003/154.
66. Zie o.m. Rb Amsterdam 21 februari 2002, JOR 2003/211 (UPC); Hoge Raad 1 maart 2013,

RvdW 2013/332; Rb Amsterdam 9 mei 2014, JOR 2014/306 en Hoge Raad 28 november
2014, JOR 2015/58.
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vind ik bijvoorbeeld Rb Den Haag 24 februari 2005.67 Daarin moest de
bewindvoerder samenwerken met twee bestuurders die alsmaar bleven con-
flicteren, terwijl een enquêteprocedure de betrokkenen nog de nodige tijd zou
kosten. Eén van die bestuurders diende een 225 Fw verzoek in, maar dat zou in
de casus ook de bewindvoerder hebben kunnen doen. Het verzoek strekte er
– als een quasi-verzoek tot (het houden van een enquête en) het gelasten van
onmiddellijke voorzieningen – toe de bestuurders en het stemrecht op de
aandelen te schorsen en een feitelijk reeds functionerende interim-bestuurder
tijdelijk als bestuurder aan te stellen. De rechtbank, met instemming het in
voetnoot 66 genoemde UPC-arrest citerend, stelde vast dat ‘uit oogpunt van
rechtvaardigheid en doelmatigheid een op artikel 225 Fw gebaseerde afwijking
kan worden gerechtvaardigd. (…) Veronderstellenderwijs uitgaande van een
situatie waarbij een bewindvoerder moet samenwerken met twee bestuurders
die (alsmaar) conflicteren, is het heel wel denkbaar dat hangende een
beslissing ter zake door de Ondernemingskamer, door de rechtbank ex artikel
225 Fw een tijdelijke voorziening wordt getroffen.68 ’ Ook putte ik inspiratie uit
de ‘first day motions’ in een chapter 11 procedure, waardoor het bijvoorbeeld
mogelijk is om reeds bestaande verplichtingen betreffende het nakomen van
garanties ten gunste van afnemers te kunnen blijven nakomen.

Ik gebruikte de bepaling zelf voor het eerst in de surseance van een telecombedrijf
dat ‘telefoontikken inkocht’ bij provider X en uit dien hoofde een grote, maar
grotendeels betwiste, schuld had opgebouwd. Deze schuld, maar meer nog het
geschil daarover, vormde een molensteen voor de onderneming. Men zocht en
vond een nieuwe provider Y die bereid was langjarige voordelige afspraken te
maken. De overstap werd gemaakt en aanstonds werd surseance gevraagd om
schuldeiser X van het lijf te houden. Y vroeg op de voet van 236 Fw of
schuldenaar en bewindvoerder bereid waren tot nakoming en, na het bevestigend
antwoord, om zekerheid zowel voor nieuwe schulden als de nog openstaande
posten. Die kon slechts gegeven worden door een pandrecht te verschaffen op het
(in feite enige) actief, de handelsvorderingen op de klanten van sursiet. Omdat dit
pandrecht natuurlijk in zou gaan tegen de belangen van X, maar (door de
voorzetting) wel in het belang was van X en Y gezamenlijk (naast de overige
kleine crediteuren), zocht ik rechterlijke dekking met een verzoek om op grond
van artikel 225 Fw te bepalen dat aan Y zekerheid verschaft mocht worden door
het vestigen van een pandrecht. Helaas heeft dit verzoek aan de rechtsvorming69

niet kunnen bijdragen, omdat de rechtbank verzuimde X als belanghebbende op te

67. Rb Den Haag 24 februari 2005, JOR 2005/129 (Audilux).
68. Dat het verzoek desondanks vooralsnog werd afgewezen was omdat de rechtbank (met de

bewindvoerder) de situatie nog niet ernstig genoeg vond.
69. Rb Roermond 23 december 2003, niet gepubliceerd.
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roepen,70 die nadien eieren (in de vorm van aangeboden akkoordpenningen) voor
zijn (betwiste) geld(vordering) koos.71

Met Wessels72 ben ik eens dat de Hoge Raad via artikel 225 diepgaand
rechterlijk ingrijpen toestaat, zelfs afwijkend van regels van dwingend recht. De
grens ligt daar dat het niettemin slechts een ordemaatregel is die uitsluitend
gelding heeft tijdens de surseance.

Insolad heeft in een wetsvoorstel dat zij op 13 december 2012 aan de Minister
van Justitie zond,73 voorgesteld artikel 225 Fw te vervangen door twee
bepalingen die ruimere bevoegdheden scheppen. Deze voorstellen waren
weer geïnspireerd door de artikelen 2.2.10 en 2.13.3 van het Voorontwerp
van de Commissie Kortmann. Die Commissie bepleitte beperkte mogelijkheden
vanwege de rechtszekerheid. Er zou ‘slechts’ van de Faillissementswet (en dus
niet van andere wetten) mogen worden afgeweken. Ik ben uit doelmatigheids-
overwegingen geen voorstander van een dergelijke beperking. De rechtszeker-
heid kan ook worden gediend door adequate rechtsmiddelen op te stellen, in de
vorm van een vlotte appelprocedure.

5.2 Het verzoek tot intrekking van de surseance ex artikel 242 Fw

Oneindig veel vaker dan het 225 Fw-verzoek zal gebruik gemaakt zijn van
artikel 242 Fw. De toepassing van dit verzoek, op grond waarvan de rechtbank
de surseance intrekt en dan vrijwel steeds ‘bij dezelfde beschikking de failliet-
verklaring van de schuldenaar’ uitspreekt (lid 4), is namelijk verplicht indien
het vooruitzicht dat de schuldenaar op termijn zijn schuldeisers zal kunnen
voldoen, niet (langer) bestaat (art. 242, lid 1, aanhef en sub 5º jo lid 2 Fw).74 In
de verstandhouding tussen de schuldenaar en de bewindvoerder kan deze

70. Mijns inziens had X hier, ondanks het rechtsmiddelenverbod bij artikel 225F, wél de
mogelijkheid van hoger beroep wegens het schenden van het elementaire rechtsbeginsel van
hoor en wederhoor.

71. Licht beneveld door dit succes probeerde ik iets dergelijks nog eens om een volstrekt
passieve hypotheekhouder te kunnen dwingen tot medewerking. Het te vér gaande primaire
verzoek overschaduwde het subsidiaire verzoek (waar het eigenlijk om ging) zodanig, dat
alles werd afgewezen. Het betekende wel dat een doorstart met behoud van werkgelegenheid
– waarvoor het met hypotheek bezwaarde fabriekspand cruciaal was – helaas definitief niet
doorging. Rb Maastricht 14 maart 2008, JOR 2008/142 (Schreurs q.q./Banca Intesa).

72. Prof. B. Wessels, Wessels Insolventierecht VIII 2014, 8113.
73. Te vinden op http://static.basenet.nl/cms/105928/website/voorstellen-wijziging-fw_12-

2012.pdf.
74. Op grond van deze bepaling worden (schattenderwijs) 9 van de 10 surseances kort na aanvang

omgezet: nl. als de bewindvoerder constateert dat er onvoldoende liquiditeit voor de boedel-
kosten te verwachten valt. Met regelmaat worden overigens surseances uitgesproken !
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bepaling daardoor als (druk)middel fungeren. De bewindvoerder kan het
bijvoorbeeld gebruiken om aandeelhouders – indien zij daadwerkelijk de
behoefte hebben aan surseance – ertoe te brengen een boedelkrediet te
verschaffen of te verruimen.

Verrassend genoeg zijn er nagenoeg geen uitspraken te vinden van de in lid 1,
aanhef en onder 1º tot en met 4º bedoelde situaties.75 In de praktijk, zo vermoed
ik, zal het voor de bewindvoerder eenvoudiger zijn zich te ‘verschuilen’ achter
de verplichting als verbonden aan het criterium sub 5º, dan het conflict aan te
gaan dat mogelijk speelt bij de situaties van kwade trouw bij het beheer (sub
1º), mogelijk paulianeuze transacties (sub 2º), handelen in strijd met het
beheersverbod (sub 3º) of handelen in strijd met een bepaling door de rechtbank
gesteld (sub 4º). Bovendien wordt het op sub 5º gebaseerde verzoek van de
bewindvoerder beschouwd als ‘een mededeling aan de rechtbank’ waarvoor
geen griffierecht verschuldigd is.76 In Rb Rotterdam 7 juli 201177 verzoekt de
bewindvoerder op grond van het criterium sub 5º omzetting, zij het dat hij dit
verzoek toelicht met argumenten die passen bij 1º tot en met 4º, namelijk dat de
bestuurder hem niet van relevante informatie voorziet, zijn instructies78 niet
opvolgt en er slechts bij uitzondering communicatie plaatsvindt. Omdat ter
zitting bleek dat dit onroerend goed concern inmiddels beter communiceerde
met de grootste schuldeisers en de bewindvoerder werd het verzoek afgewezen.

6. Insolad ontwerp voor een nieuwe surseanceregeling

In februari 2015 heeft Insolad een voorstel gelanceerd voor een moderne en
effectieve surseanceregeling (hierna af te korten als ‘IO’, resp. ‘Toelichting
IO’).79 Het voorstel heeft aanstonds veel aandacht gekregen,80 maar is

waarvan duidelijk is dat het eigenlijk faillissementen zijn, maar waar bijvoorbeeld tijd of lust
ontbrak om de voor faillietverklaring noodzakelijke AvA bijeen te roepen. Een surseance-
verzoek behoeft normaal gesproken geen voorafgaande instemming van de AvA. Ook
dergelijke schijnsurseances worden omgezet via het sub 5º-criterium.

75. Ik vind slechts Hoge Raad 24 juli 1934, NJ 1934, p. 1705, waarin het overigens niet tot
intrekking kwam. Het verzoek van een crediteur daartoe werd afgewezen.

76. Rb Haarlem 6 oktober 1961, Adv.blad 1962, p. 75.
77. ECLI:NL:RBROT:2011:BR1996.
78. Waarbij de bewindvoerder kennelijk doelt op art. 242, lid 1, sub 4º slot: ‘indien (de

schuldenaar) nalaat te doen (…) wat naar het oordeel van de bewindvoerders door hem in
het belang des boedels moet worden gedaan.’ Andere regels die een bewindvoerder
instructierecht geven, ken ik in ieder geval niet. Om het als een apart stuk ‘gereedschap’
van de bewindvoerder te beschouwen, gaat me in ieder geval te ver.

79. Te raadplegen via www.insolad.nl.
80. Ruime en positieve aandacht in het Financieel Dagblad op 23/24 februari 2015 dat repte van

‘een baanbrekend voorstel’.
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inhoudelijk kritisch ontvangen.81 Het geeft een aantal bijzondere instrumenten
aan de bewindvoerder, die deels passen in de reeds besproken reeks, maar
dwingt me aan te vangen met het bespreken van een echte noviteit.

6.1 Geen bewindvoerder (artikel 215, lid 4 IO)

Misschien wel de meest baanbrekende vernieuwing is de invoering van een
Nederlandse variant van de ‘debtor in possession’: een situatie waarin derhalve
helemaal geen bewindvoerder wordt benoemd. De gedachte is dat schuldenaren
bereid zullen zijn om in een vroeger stadium na te denken over toepassing van
een insolventieprocedure indien zij niet (direct) de beschikkingsbevoegdheid
verliezen. Het IO biedt daardoor meer zekerheid aan de grootste crediteuren
(lees: de financiers) dat de door hen beoogde herstructurering kan worden
geëffectueerd.

In het voorstel wordt de afwezigheid van een bewindvoerder gecompenseerd
met een (in die situatie) verplichte (voorlopige) schuldeiserscommissie. Het
komt mij voor dat met name banken gretig gebruik zouden moeten maken van
deze mogelijkheid, omdat hun (feitelijke) invloed op de schuldenaar doorgaans
groot zal zijn en zij daardoor veel zekerheid over de uitkomst van het proces
kunnen hebben. De rechter en de rechter-commissaris zijn alsdan de enige
buitenstaanders die het proces bewaken!

6.2 De gekozen bewindvoerder (artikel 219, lid 4 IO)

Een andere mogelijkheid om enige controle over het proces te houden, krijgen
crediteuren via de mogelijkheid een bewindvoerder voor te dragen en te kiezen,
waartoe tweederde van het bedrag der schuldeisers nodig is.82 De rechtbank
houdt de vinger aan de pols door de mogelijkheid deze benoeming te weigeren
indien de gekozen bewindvoerder niet geschikt is.

Deze kleine zijsprongen in 6.1 en 6.2 laten onverlet dat het IO nog steeds een
belangrijke rol toedicht aan een bewindvoerder als onafhankelijke toezichthouder.

81. TvI 2015/26 prof. mr. M.L. Lennarts, Flitsontslag en FD 28 februari 2015, F. Grapperhaus.
82. Naar het Duitse model waarin bewindvoerders dan daadwerkelijk verkiezingscampagnes

schijnen te voeren.
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6.3 Bevoegdheidbeperking van de schuldenaar (artikel 215, lid 3 jo. 219,
lid 3 en 228 IO)

Bij het uitspreken van de surseance bepaalt de rechter de omvang van de
bevoegdheden van de bewindvoerder en de beperking van de bevoegdheden
van de schuldenaar. Met artikel 228 IO zijn we weer op het onderwerp van deze
bijdrage gekomen. Hoewel mijns inziens dit artikel weinig zelfstandige bete-
kenis heeft naast artikel 219, lid 3 IO,83 maakt het duidelijk dat de bewind-
voerder ‘te allen tijde’ kan verzoeken de bevoegdheden van de schuldenaar (en
indirect dus die van hemzelf) te wijzigen. Tot toepassing van deze bepaling kan
aanleiding bestaan in gevallen waarin de schuldenaar onvoldoende rekening
houdt met de belangen van schuldeisers of, wanneer het ‘goed gaat’, indien er
juist behoefte is aan verruiming.84 Omdat beperkingen van de beschikkings-
bevoegdheid derdenwerking hebben, dient de bevoegdheidsverdeling gepubli-
ceerd te worden op de daartoe bestemde website en, naar ik aanneem, in het
Handelsregister.85 Het IO laat geheel aan de praktijk over welke beperkingen
worden bepaald, al ligt de ontwikkeling van modelbepalingen voor de hand.

6.4 Bezwaar tegen handelingen van de schuldenaar (artikel 231, lid 1 IO)

Interessant is vervolgens de voorgestelde pendant van artikel 69 Fw. Artikel
231 lid 1 IO bepaalt namelijk dat bij de rechter-commissaris niet alleen bezwaar
kan worden gemaakt tegen (verrichte of voorgenomen) handelingen van de
bewindvoerder,86 maar ook dat door ieder der schuldeisers, de schuldeisers-
commissie en de bewindvoerder kan worden opgekomen tegen elke handeling
van de schuldenaar. Belangrijk voordeel ten opzichte van de in de vorige
paragraaf besproken rechtsgang is natuurlijk dat dit een snelle ingang biedt en
beslissing belooft: de rechter-commissaris beslist, na de schuldenaar en de
bewindvoerder te hebben gehoord, binnen drie dagen.87

Het valt evenwel te bezien of de bewindvoerder veel gebruik zal maken van
deze mogelijkheid. Kennelijk wil de schuldenaar niet naar hem ‘luisteren’. Als

83. Van dat artikel, op grond waarvan de rechtbank wijziging kan aanbrengen in de bevoegd-
heden van de bewindvoerder, valt immers moeilijk aan te nemen dat de rechtbank het
‘slechts’ ambtshalve zou kunnen toepassen. Het vormt dus een communicerend vat met
artikel 228 IO.

84. Toelichting IO p. 16.
85. Art. 217 IO en Toelichting IO p. 11.
86. Hetgeen in de huidige surseance merkwaardig genoeg niet mogelijk is.
87. Het hoger beroep wordt (wegens de ‘geringe afstand tot de rechter-commissaris’) niet zoals

in 67 Fw gevoerd bij de rechtbank, maar bij het Hof (artikel 231, lid 2 IO en Toelichting IO,
p. 17).
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zelfs het wijzen op de mogelijkheid van bevoegdheidsinperking van artikel 228
IO88 niet overtuigend genoeg is, kan men zich afvragen of een bewindvoerder
er verstandig aan doet zich jegens de schuldenaar te beperken tot het minder
zware middel van de ‘tik op de vinger’ van artikel 231 IO.

6.5 Bepalingen met het oog op een doelmatig verloop van de surseance
(artikel 232 IO)

Zoals door Insolad al eerder bepleit en voorgesteld89 bestaat behoefte aan een
gemoderniseerde variant van artikel 225 Fw. Artikel 232 IO voorziet daarin
door te bepalen dat de rechtbank ter bescherming van de belangen van de
schuldeisers en op grond van zwaarwegende redenen bepalingen kan maken
met het oog op een doelmatig verloop van de surseance. Zoals hiervoor sub 5.1
al uiteengezet, acht ik het minder gewenst dat deze bepaling ‘slechts’ een
afwijking van de Faillissementswet zou kunnen behelzen. Uit doelmatigheids-
overwegingen bepleit ik de mogelijkheid dat elke vorm van dwingend recht
terzijde moet kunnen worden gesteld indien zulks ‘ter bescherming van de
belangen van de schuldeisers en op grond van zwaarwegende redenen’ vereist
is. In adequate rechtsbescherming is immers in ruime mate voorzien door de
beroepsmogelijkheden in artikel 233 IO.

Onder de tekst van het IO zou een ingrijpen als aan de orde gesteld in Rb Den
Haag 24 februari 200590 immers niet mogelijk zijn. Een vangnetbepaling als de
onderhavige zou nu juist dergelijke ingrepen (in de vennootschapsrechtelijke
regels, maar bijvoorbeeld ook in contractuele verhoudingen) mogelijk moeten
kunnen maken. Rb Maastricht 14 maart 200891 kan gevolgd worden met de
stelling dat het daar voorgelegde verzoek te ver ging, mede ‘omdat tegen een
beschikking op de voet van art. 225 Fw geen hogere voorziening openstaat’. Nu
het IO daarentegen wél voorziet in een met waarborgen omklede beroeps-
procedure zou deze beperking kunnen vervallen en beschikt de Faillissements-
wet dan over een eigensoortige, gespecialiseerde spoedvoorziening. Voor mijn
overige bemerkingen verwijs ik naar paragraaf 5.1.

88. En het hierna in 6.6 nog te bespreken artikel 253, lid 3 IO.
89. In het wetsvoorstel dat Insolad deed op 13 december 2012. Zie hiervoor sub 5.1.
90. Rb Den Haag 24 februari 2005, JOR 2005/129 (Audilux). Zie hiervoor sub 5.1.
91. Rb Maastricht 14 maart 2008, JOR 2008/142 (Schreurs q.q./Banca Intesa). Zie hiervoor ook

in noot 71.
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6.6 Beëindiging en omzetting (artikel 253 IO)

Ten slotte wijs ik op de voorgestelde wijziging van de regels omtrent beëindi-
ging en omzetting van de surseance in faillissement. De grote lijnen daarvan
komen overeen met artikel 242 Fw en in zoverre verwijs ik naar het hiervoor
sub 5.2 gestelde. De afwijkingen zijn echter interessant. De (zoals aangestipt,
nauwelijks gebruikte) bepalingen van artikel 242, lid 1, sub 1º en 2º, zijn min of
meer ongewijzigd overgenomen. Handelen in strijd met de beperkte beschik-
kingsbevoegdheidsregel van artikel 228 Fw (criterium 3º derhalve) is vanzelf-
sprekend uitgebreid door ook te verwijzen naar de hiervoor reeds besproken
bepalingen van 215 lid 3, 219 lid 3 en 228 IO, hetgeen allemaal ziet op de
bevoegdheidsverdeling tussen bewindvoerder en schuldenaar.

Niet langer echter is het een grond voor omzetting92 indien de schuldenaar
nalaat te doen wat naar het oordeel van de bewindvoerder door hem moet
worden gedaan. Deze grond kan ‘een onbalans veroorzaken tussen de posities
van de bewindvoerders en de schuldenaar’.93

In dit voorstel is heel duidelijk de wijziging in benadering belichaamd die met
het IO ook beoogd is. Anders dan in de praktijk tot nu toe, gaat het IO duidelijk
uit van een veel evenwichtigere en gelijkwaardige ‘machts’verdeling tussen
schuldenaar en bewindvoerder. Dat evenwicht moet het voor de schuldenaar (en
diens schuldeisers) aantrekkelijker maken om de surseance als herstructure-
ringsintrument in een vroeg stadium in stelling te brengen. Alle overige
creatieve en innovatieve bepalingen van het IO zouden ook een grote sprong
voorwaarts betekenen. Met enige flexibiliteit bij de opstellers94 en politieke wil
bij de belangrijkste stakeholders zou ondernemend Nederland met invoering
van het IO zeer geholpen zijn.

7. Samenvatting en conclusie

‘Many things grow in the garden that were never sown there’ schreef een
Engelse tuinier, vermoedelijk het wieden moe.95 Dat geldt ook wanneer we in
de voortuin van het faillissement rondlopen. In die relatief ongeregelde, vaak
wat paniekerige omgeving, zijn mooie dingen ontstaan. De stille bewindvoering
enerzijds en het Insolad-voorstel voor de surseance anderzijds zijn ontstaan

92. Anders dan in het huidige artikel 242, lid 1, sub 4º slot Fw bepaald.
93. Toelichting IO, p. 25.
94. Met name op het gebied van de ontslagbescherming, waar een handhaving van het

voorgestelde artikel 251, lid 1 en 2 IO het politieke doodvonnis van het voorstel betekent.
95. Thomas Fuller in 1732.
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omdat de wetgever lang onvoldoende sense of urgency heeft getoond ter zake
de behoefte aan goede en efficiënt functionerende herstructureringsinstrumen-
ten in Nederland. Er is een volwassen economische crisis voor nodig geweest
om de wetgever uiteindelijk in beweging te krijgen en het eerste wetsvoorstel in
de reeks Wetgeving Continuïteit Ondernemingen in 2015 van de persen is
gerold.

In deze bijdrage heb ik aandacht besteed aan de middelen die een bewindvoer-
der ter beschikking staan, op een moment dat nog niet de (eerder in deze bundel
besproken) goed gereguleerde faillissementsfase is aangebroken.

In de stille bewindvoering-oude-stijl bleef dat beperkt tot de door de stille
bewindvoerder af te leggen ‘verklaring’ en de mogelijkheid tot (dreigen met)
terugtrekking. Via een wat ongelukkig voorontwerp is nu in WCO I een basis
neergelegd voor een zinvolle pre-insolventie-procedure. De mogelijkheid tot
het afleggen van een verklaring zou daarin verdienen te worden uitgebreid,
omdat de positie van de beoogd curator daartoe overigens voldoende sterk is
gemaakt. Té sterk wellicht: het voorstel om schending van de informatiever-
plichting door de bestuurder te sanctioneren met artikel 2:248 is overdreven
streng en niet nodig.

In de huidige surseance-regels beschikt de bewindvoerder vooral over de
mogelijkheid tot omzetting in faillissement, hetgeen effectief kan zijn. Doordat
de huidige surseance als zodanig niet voldoet in het kader van sanering van
ondernemingen, is het Insolad Ontwerp een zeer welkome aanvulling. Aan de
bewindvoerder nieuwe stijl staan enkele (misschien zelfs iets te veel) middelen
ter beschikking. Het ontwerp is erin geslaagd een systeem van checks and
balances uit te werken waarin meer evenwicht is tussen schuldenaar en
bewindvoerder en beiden die balans tijdens de surseance ook kunnen wijzigen
of herstellen.
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De curator: beoogd opsporingsambtenaar zonder
middelen

MR. R.F. FEENSTRA1

Inleiding

Ondanks dat er weinig terechtkomt van opsporing en vervolging van faillisse-
mentsfraude, komt het onderwerp al enige jaren steevast terug in de media,
vakbladen en de politiek. De gedachte is dat er zeer veel fraude wordt gepleegd
waarbij faillissementen een rol spelen. En hoewel precieze cijfers ontbreken, heeft
inderdaad iedere door de wol geverfde curator ervaring met faillissementsfraude.

Mede in het licht van het voornemen van de wetgever om de (faillissements-)
fraudebestrijding een wettelijke taak van de curator te maken,2 zet ik in dit
artikel uiteen welke middelen de curator heeft om faillissementsfraude te
detecteren, en in het verlengde daarvan deze te bestrijden. Ook ga ik in op
de vraag of de bestrijding van faillissementsfraude wel een taak is van de
curator, of dat dit op het bord van het Openbaar Ministerie zou moeten liggen.

In mijn artikel ‘Bestrijding van faillissementsfraude, op zoek naar het juiste
spoor’3 heb ik beschreven welke twee vormen van faillissementsfraude
bestaan. Dit betreffen de fraude die het faillissement tot gevolg heeft, en de
fraude die gepleegd wordt zodra er sprake is van een naderend faillissement. Ik
heb deze vormen als respectievelijk ‘rechtspersonenfraude’ en ‘boedelfraude’
betiteld. Indien dit verschil niet telkens onderkend wordt, bestaat het gevaar dat
het OM onvoldoende kan sturen op de vervolging van faillissementsfraude.

Voor de curator is het vanuit zijn taak minder belangrijk welke vorm van
faillissementsfraude nu door hem wordt gesignaleerd. Hij hoeft immers niet
voor te sorteren op de vervolging van de fraude, maar zal zijn werkzaamheden
er primair op richten om zijn taak als curator (ex artikel 68 lid 1 Fw) uit te

1. Frank Feenstra is advocaat bij Feenstra De Putter te Ede en een van de fraudecuratoren in het
arrondissement Gelderland. Van 2007-2011 is hij werkzaam geweest als Officier van Justitie
met taakaccent faillissementsfraude.

2. Kamerstukken II, 2012/13, 29911, nr. 74, p. 3.
3. R.F. Feenstra, Bestrijding van faillissementsfraude op zoek naar het juiste spoor, TvI 2015/

14.
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kunnen voeren. Mocht hij daarbij constateren dat er mogelijk sprake is van
fraude, dan zal het onderzoek mede moeten omvatten of hij die gepleegde
fraude ongedaan kan maken. Een sprekend voorbeeld is de mogelijkheid om de
actio pauliana4 in te roepen. Het paulianeus handelen is immers een strafbaar
gesteld feit (ex artikelen 341/343 aanhef en onder a, sub 3 en artikel 344 sub 1
Sr) waarbij de wetgever er expliciet voor heeft gekozen om de curator de
bevoegdheid te geven om dergelijke rechtshandelingen buitengerechtelijk te
vernietigen. Dat deze rechtshandeling ook strafbaar is gesteld, is niet bij
iedereen bekend, althans ik constateer dat er weinig curatoren zijn die naast
het inroepen van de actio pauliana ook aangifte doen op basis van deze
strafbaarstellingen.

Faillissementsfraude heeft vanuit de curator gezien twee gedaanten: het
ontbreken van informatie en/of het ontbreken van activa. Zuivere voorbeelden
van het ontbreken van informatie zijn het schenden van de inlichtingenverplich-
ting5 en het niet afgeven van de administratie.6 Het niet verantwoorden van
baten7 en het onttrekken van enig goed aan de boedel8 zijn voorbeelden van het
ontbreken van activa. De overige bepalingen van titel IV van het Wetboek van
Strafrecht zijn min of meer mengvormen hiervan.

Bij het ontbreken van informatie/inlichtingen/administratie is automatisch
sprake van faillissementsfraude. Bij het ontbreken van activa moet de curator
volledig worden geïnformeerd waarom dit zo is en of dit juist is.

In fraudefaillissementen is er doorgaans een gebrek aan (juiste) informatie.
Zodra de curator vaststelt dat er onvoldoende informatie aan hem wordt
verstrekt, constateert hij tegelijkertijd dat er een strafbaar feit is en wordt
gepleegd, te weten het schenden van de inlichtingenverplichting. Hij kan dan
volstaan met het doen van aangifte, of hij kan onderzoeken of hij de informatie
alsnog kan verkrijgen. Echter, omdat fraude naar zijn aard een verhullend
karakter heeft, weet men bij onderzoek niet van te voren of iets zal worden
gevonden. De fraudeur zal de curator niet op het goede spoor brengen, eerder
het tegenovergestelde. Dit aspect alleen al zorgt ervoor dat onderzoek naar
eventueel gepleegde fraude arbeidsintensief is.

4. De pauliana laat ik verder buiten beschouwing: mr. A.A.M. Spliet en mr. P.F. Schepel gaan
daar dieper op in in hun artikel in deze bundel.

5. Zie artikel 194 Sr.
6. Zie artikel 341 en 343 onder a sub 4 Sr.
7. Zie artikel 341 en 343 onder a sub 1 Sr.
8. Zie artikel 341 en 343 onder a sub 1 Sr.
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Hieronder beschrijf ik welke wettelijke waarborgen de wetgever in het leven
heeft geroepen om faillissementsfraude tegen te gaan en of deze waarborgen
nog steeds bruikbaar zijn. Vervolgens heb ik onderzocht of de curator andere
mogelijkheden ter beschikking staan die gebruikt kunnen worden om fraude te
bestrijden. Al deze (on-)mogelijkheden houd ik vervolgens tegen het licht van
de nieuwe wetgeving, waarbij als uitgangspunt geldt dat de curator de spin in
het web wordt om faillissementsfraude te bestrijden.

Vierde Afdeling van de Faillissementswet

Het doel van een faillissement is om een gemeenschappelijk verhaal te
verwezenlijken op het gehele vermogen van de schuldenaar ten behoeve van
zijn gezamenlijke schuldeisers.9 De curator heeft tot taak dit doel zo goed
mogelijk te bereiken, en verricht zijn taak in de eerste plaats ten behoeve van de
schuldeisers.10 De werkzaamheden vallen onder de Vierde Afdeling van de
Faillissementswet (Van de voorzieningen na de faillietverklaring en van het
beheer des curators).

De artikelen in deze afdeling zijn als onderdeel van de door Molengraaff11

uitgewerkte systematiek in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat de
curator zijn taak ex artikel 68 lid 1 Fw kan uitvoeren: het zijn de waarborgen
indien de gefailleerde zijn verplichtingen niet nakomt, althans indien er drei-
ging bestaat dat deze verplichtingen niet zullen worden nagekomen, en er dus
sprake is of zal kunnen zijn van faillissementsfraude. Hieronder zal ik per
artikel beoordelen hoe deze beheersbevoegdheden nog actueel zijn.

Verbod verlaten woonplaats

Om te voorkomen dat de gefailleerde zich aan zijn verplichtingen (met name
de hierna te bespreken inlichtingenverplichting) onttrekt of naar elders vlucht
en/of activa aan de boedel onttrekt, legt artikel 91 Fw hem het verbod op om
zijn woonplaats te verlaten, tenzij hij daartoe toestemming van de rechter-
commissaris heeft.12

Naleving van dit artikel is niet meer aan de orde. Het dateert uit een tijd dat er
nog gereisd werd te voet, trekschuit, paardenkoets of (toen nog zeer beperkt

9. Hoge Raad 8 juni 1971, NJ 1971, 414.
10. Hoge Raad 4 december 1963, NJ 1964, 144 (Mout en Schouwenaar q.q./Vecht).
11. W.L.P.A. Molengraaff voltooide de ontwerp-wet op het Faillissement en de surséance van

betaling, Memorie van Toelichting, 1887, pp. 56-71 Algemene Beschouwingen.
12. Tekst en Commentaar Insolventierecht, aantekening 1 bij artikel 91 Fw.
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mogelijk) per stoomtrein. Mijns inziens een van de vele dode letters in de
Faillissementswet, maar wel bedoeld om faillissementsfraude tegen te gaan.

Bewaring en verzegeling

De curator is verplicht om direct na de aanvaarding van zijn aanstelling alle
gepaste middelen aan te wenden om ervoor te zorgen dat de schuldenaar niet
meer over zijn vermogen kan beschikken.13 De memorie van toelichting is
hierover duidelijk: de schuldenaar moet de gelegenheid worden ontnomen om
de boeken te wijzigen, en de baten moeten aan de macht van de gefailleerde
worden onttrokken.

De memorie van toelichting geeft als voorbeeld dat de papieren van waarde,
waaronder cognossementen, celen en dergelijke meegenomen worden naar de
woning van de curator of eventueel worden geplaatst in een brandkast of een
afgesloten kamer van de gefailleerde zelf. Alternatief hiervoor is om een notaris
de boedel te laten verzegelen.14

Binnentreden curator

Indien de curator wordt belemmerd in deze taken (bewaring en indien nodig
verzegeling), heeft hij de bevoegdheid om elke plaats te betreden, voor zover
dat redelijkerwijs voor de vervulling van zijn taak nodig is. Deze bevoegdheid
volgt uit artikel 93a Fw. De memorie van toelichting15 hierover: ‘Met artikel
93a Fw wordt aangesloten bij de in de praktijk gehuldigde opvatting dat de
bevoegdheid van de curator om zo nodig binnen te treden voortvloeit uit zijn
wettelijk omschreven taken’. De wetgever verwijst expliciet naar het arrest van
Hof Arnhem 16 september 1985, KG 1985, 304. In de kwestie die tot het
arrest leidde weigerden de gefailleerden de curator de toegang tot de winkel/
woonhuis, terwijl de curator de boedel wilde verzegelen. Het hof:

‘De middelen die nodig zijn om het doel van de Faillissementswet zoveel
mogelijk te bereiken zullen veelal in meerdere opzichten effect hebben op
het privéleven van de gefailleerde. Deze zijn gerechtvaardigd in verband
met de bescherming van de rechten van anderen, in dit geval de crediteuren,
wier belangen de wetgever in deze zwaarder heeft doen wegen dan de
privébelangen van de gefailleerde. De curator, die voor de belangen van de

13. Artikel 92 Fw.
14. Artikel 93 Fw.
15. Kamerstukken II 1992/93, 22539, nr.9, p. 2.
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crediteuren dient op te komen, draagt zorg voor de bewaring van de boedel
en is ook belast met de effectuering van het algemene faillissementsbeslag.’

Maar wat regelt artikel 93a Fw eigenlijk? Met andere woorden, welke
bevoegdheden verstrekt dit artikel aan de curator? Er bestaan verschillende
visies16 op de reikwijdte van het artikel. Mag een curator bijvoorbeeld ook
zoeken? Dit betreft een bevoegdheid die in het strafrecht aan zeer strenge
voorwaarden is gebonden. Het doorzoeken van een woning of een bedrijf – het
stelselmatig en gericht onderzoeken van een plaats, waarbij zo nodig geweld
gebruikt mag worden – is met veel meer waarborgen voor de verdachte
omgeven dan het binnentreden.17 Een doorzoeking ter inbeslagname in een
woning geschiedt onder supervisie van de rechter-commissaris in het bijzijn van
de Officier van Justitie. En een doorzoeking ter inbeslagname in een bedrijfs-
pand geschiedt door een Officier van Justitie. Wie welke bevoegdheid tot
doorzoeken toekomt is minutieus geregeld in het Wetboek van Strafvordering,
waarbij overtreding van deze regelgeving zwaar wordt gesanctioneerd.

Zou de curator een woning mogen doorzoeken om bijvoorbeeld op zoek te gaan
naar administratie of vermogen van de gefailleerde? De tekst van artikel 93a Fw
bepaalt dat er mag worden binnengetreden door de curator (toegang tot elke
plaats), indien dit redelijkerwijs voor de vervulling van zijn taak nodig is. En de
vervulling van zijn taak houdt ook in het in bewaring nemen van activa en
objectieve informatie (met name administratie) die van belang is voor de
doelmatige afwikkeling van het faillissement benodigd is. Voordat de curator
binnentreedt – indien dit een woning is dan behoeft de curator machtiging van
de rechter-commissaris ex artikel 2 Awob – dient hij een belangenafweging te
maken of het middel wel in verhouding staat tot het doel ervan. Oftewel,
voldoet het binnentreden aan de proportionaliteitseis.18

Dit houdt in dat er dan een voorvraag gesteld en beantwoord moet worden: mag
de curator aannemen dat de gefailleerde activa en/of informatie voor hem
achterhoudt? En zo ja, is er aanleiding aan te nemen dat deze zaken zich
bevinden in de plaats die de curator wil betreden? Of: op basis van welke feiten
en gegevens kan de curator objectief tot het inzicht komen dat er in de te
betreden plaats informatie en activa voor de curator verborgen worden

16. C.M. Hilverda, Faillissementsfraude (Onderneming en recht nr. 53), 10.6 De verplichting
om de administratie aan de curator af te geven, Deventer, Kluwer, 2009 en B. Wessels,
Bestuur en beheer na faillietverklaring (Wessels Insolventierecht nr. IV) 2010/4360,
Deventer, Kluwer, p. 313-316.

17. B.M. Katan. ‘Overzichtsartikel: insolventierecht en het EVRM’, TVI 2006, 20, p. 92.
18. Zie ook: W.J.B. van Nielen, ‘Middelen van de curator bij faillissementsfraude’, TvI 2013/13,

p. 76.
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gehouden? Deze vraag kun je ook anders formuleren: heeft de curator uit
de door hem geconstateerde feiten en omstandigheden een redelijk vermoeden
van schuld? In het strafrecht is dit de belangrijkste vraag met betrekking tot
de opsporing.19 Indien een bevestigend antwoord volgt, is sprake van een
verdenking van een strafbaar feit, en degene tegen wie de verdenking zich
richt is ‘de verdachte’. Indien een verdenking bestaat, kunnen er opsporings-
bevoegdheden worden ingezet, maar, en dat is net zo belangrijk, de verdachte
krijgt ook allerlei rechten die hem moeten beschermen tegen de opsporende
instantie.

Bij de invoering van artikel 93a Fw heeft de wetgever hier niet over nagedacht.
Het heeft gemeend de geldende rechtspraak te kunnen codificeren door dit
artikel met deze redactie in te voeren. Maar uit de memorie van toelichting
blijkt dat er weliswaar belangen worden afgewogen, maar daarbij niet is
nagedacht of deze bevoegdheid wel door de curator zou moeten worden
toegepast. Het werkelijke probleem zit in het feit dat bij het binnentreden
door de curator, er dus ook al sprake is van een – vermeend – strafbaar feit. De
curator vermoedt immers, of heeft misschien zelfs wetenschap, dat er zaken
voor hem worden verborgen op een bepaalde plaats. Anders zou hij niet willen
binnentreden. En dan kan artikel 93a Fw niet anders worden gezien dan een
opsporingsbevoegdheid.

Ik meen dat het niet aan de curator is om bewust of onbewust een oordeel te
moeten vellen over het proportioneel (moeten) inzetten van een (opsporings-)
bevoegdheid. Zijn taak is hierop niet afgestemd. De wetgever moet – mede in
het kader van de nieuwe wetgeving – hier duidelijke regels voor opstellen. Ik
kom hier later op terug.

Boedelbeschrijving, opmaken staat van baten en lasten, en publicatie ervan

De artikelen 94, 96 en 97 Fw betreffen respectievelijk boedelbeschrijving,
opmaken van de staat van baten en lasten en de publicatie ervan. Ik ken geen
curator die nog handelt in de zin van deze artikelen. Ooit zinvol, maar
inmiddels is de algemene handelwijze van de curator om verslag te doen van
hetgeen hij aantreft in de boedel en welke schuldeisers er zijn volledig
gewijzigd. In de regel geschiedt dit door een taxateur in te schakelen,
vermelding in het openbaar verslag van welke boedelbestanddelen zijn aange-
troffen (al dan niet bezwaard met een zekerheidsrecht) en door de schuldeisers
aan te schrijven die op de crediteurenlijst staan. Toch heeft de wetgever ook met
deze regelgeving bedoeld te voorkomen dat goederen aan de boedel worden

19. Artikel 27 lid 1 Sv.
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onttrokken, terwijl de huidige werkwijze van de curator met name ziet op het
direct te gelde maken van de aangetroffen activa.

Postblokkade

De postblokkade20 geeft de curator de mogelijkheid om onafhankelijk van de
wil van de gefailleerde, informatie te verkrijgen die hij nodig heeft, met de
verplichting om die brieven die geen relevante informatie bevatten, direct door
te sturen. Het artikel heeft mede als doel te voorkomen dat via de post buiten de
curator om, betalingen aan de gefailleerde plaatsvinden.21

Hoewel vroeger waarschijnlijk uiterst effectief, heeft het artikel tegenwoordig
weinig tot geen materiële functie meer. Ten eerste omdat niet alle relevante
correspondentie meer per post wordt verzonden, ten tweede omdat een betaling
per post (wissel) definitief tot de geschiedenisboeken behoort. Goed beschouwd
levert de huidige postblokkade een blok op aan het been van de curator: het
resulteert vaak in discussies met de gefailleerde omdat de post meestal met een
flinke vertraging aan de curator wordt afgegeven, en de curator moet er een
organisatie voor in stand houden die het doorzenden van de post (automatisch)
verwerkt. Ook deze ‘bevoegdheid’ van de curator heeft in het huidige tijdperk
geen materiële betekenis meer in de bestrijding van faillissementsfraude.

Inlichtingenplicht

Een fundamenteel aspect in de afwikkeling van een faillissement is de in-
lichtingenplicht van de gefailleerde, die ook geldt voor de echtgenoot/geregis-
treerd partner met wie een gemeenschap van goederen bestaat en, indien de
gefailleerde een rechtspersoon is, op de bestuurders en commissarissen van die
rechtspersoon. De inlichtingenplicht is geregeld in artikelen 105 en 106 Fw.

Informatie over het faillissementsvermogen is cruciaal voor de curator. Zonder
behoorlijk te zijn voorzien van informatie kan de curator zijn taak niet naar
behoren uitoefenen.22 De informatie is ten eerste nodig om te kunnen
constateren welk vermogen tot de boedel behoort en hoe dit beleidsmatig ten
gunste dient te komen van de gezamenlijke schuldeisers. Ten tweede om te
kunnen controleren of de omvang van de boedel juist is vastgesteld. Eigenlijk

20. Artikel 99 Fw.
21. F.M.J. Verstijlen, Tekst en Commentaar aantekening 1, Deventer, Kluwer, 2014, p. 199.
22. R. Mulder, “It takes two to tango”: Informatieverschaffing door de gefailleerde aan de

curator en van de curator aan de gefailleerde, INSOLAD jaarboek 2013 De Curator en
Informatie, Deventer, Kluwer, 2013, p. 1.
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kan worden gesteld dat met de juiste informatie de curator het faillissement
volgens de Faillissementswet kan afwikkelen.

De gefailleerde dient altijd alle inlichtingen te verstrekken die in het belang zijn
ten behoeve van de afwikkeling van het faillissement. De gefailleerde kan zich
niet beroepen op het Nemo tenetur-beginsel en op artikel 6 EVRM (recht op een
eerlijk proces). De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 24 januari 201423

aangegeven dat de gefailleerde alle inlichtingen moet verstrekken, ook indien
niet kan worden uitgesloten dat de inlichtingen tevens in verband met een
‘criminal charge’ tegen de gefailleerde worden gebruikt. Hij verbindt hier wel
een duidelijke restrictie aan: dat door de gefailleerde te verstrekken inlichtingen
uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van de afwikkeling van het faillisse-
ment. Mijns inziens betekent dit dat de curator de verkregen inlichtingen niet
zonder meer mag gebruiken voor het doen van aangifte omdat de inlichtingen
niet mede tot dat doel zijn verstrekt. En indien hij dat toch doet, zal het
Openbaar Ministerie moeten beslissen of zij deze informatie zal (willen)
gebruiken om een onderzoek te starten.

In het arrest van de Hoge Raad van 12 juli 201324 is geconstateerd dat in
Nederland regelgeving ontbreekt die erop is gericht dat de gefailleerde zijn
recht om niet mee te werken aan zelfincriminatie effectief kan uitoefenen, en
dat derhalve de rechter in de vereiste waarborgen dient te voorzien. Praktisch
houdt dit in dat – indien de informatie toch wordt gebruikt voor een rechts-
vervolging – de strafrechter moet beoordelen welk gevolg moet worden
verbonden aan een eventuele schending. Uitsluiting van de verklaring als
strafrechtelijk bewijs of een strafvermindering liggen dan mijns inziens voor
de hand.

23. HR 24 januari 2014, ECLI:NL:HR:2014:161 (Verzoeker/Mr. Ruding q.q.).
24. De in artikel 105 Fw neergelegde verplichting om de curator alle inlichtingen te verschaffen

ten behoeve van de afwikkeling van het faillissement, levert geen strijd met artikel 6 EVRM
op. Dergelijke inlichtingen dienen echter te worden aangemerkt als bewijsmateriaal waarvan
het bestaan afhankelijk is van de wil van de gefailleerde. In het arrest van de Hoge Raad van
12 juli 2013 is geconstateerd dat in Nederland regelgeving ontbreekt die erop is gericht dat
de (in dat geval:) belastingplichtige zijn recht om niet mee te werken aan zelfincriminatie
effectief kan uitoefenen, en dat derhalve de rechter in de vereiste waarborgen dient te
voorzien. In dat arrest is geoordeeld dat de rechter een hierop gerichte clausulering aan zijn
uitspraak dient te verbinden. Die clausulering bestaat voor het onderhavige geval hierin dat
aan de afwijzing van het verzoek tot ontslag uit verzekerde bewaring de restrictie wordt
verbonden dat door gefailleerde te verstrekken inlichtingen uitsluitend worden gebruikt ten
behoeve van de afwikkeling van het faillissement. Indien die inlichtingen desondanks
zouden worden gebruikt voor doeleinden van strafvervolging, dan komt het oordeel welk
gevolg moet worden verbonden aan schending van de door de rechter gestelde restrictie, toe
aan de rechter die over de bestraffing beslist.
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De gefailleerde dient dus alle inlichtingen te verstrekken die in het belang zijn
voor de afwikkeling van het faillissement. Welke inlichtingen moeten hieronder
worden verstaan? Enkele uitspraken zijn wat dat aangaat interessant. Om te
beginnen het arrest de Hoge Raad van 15 februari 2002:25 hoewel gewezen in
een schuldsanering, geeft dit wel een belangrijke aanwijzing. De saniet en of de
gefailleerde dient namelijk ook ongevraagd informatie te verschaffen waarvan
hij weet, althans behoort te weten, dat deze informatie van belang is voor de
afwikkeling van het faillissement. Dat ook informatie over de activa valt onder
de noemer ‘van belang voor de afwikkeling van het faillissement’, volgt uit het
arrest van Hoge Raad 11 februari 2011:26 de inlichtingenverplichting is niet
afhankelijk van een hoedanigheid. Ook indien de (bestuurder van) gefailleerde
als gegadigde wordt benaderd om activa uit een boedel te kopen, dient de
(bestuurder van) gefailleerde de inlichtingen te (blijven) verstrekken die in het
belang zijn van de boedel en derhalve ten behoeve van een doelmatige
afwikkeling van het faillissement ten behoeve van de gezamenlijke crediteuren.
Volgens de Hoge Raad prevaleert de verplichting tot het ongevraagd verstrek-
ken van belangrijke informatie voor de boedel aan de curator, ook als hij door
hem wordt benaderd met (slechts) het verzoek om i.c. een partij tegels te kopen
(als deelnemer aan het handelsverkeer).27

Als laatste meen ik dat de uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant28 van
belang is: indien een gefailleerde natuurlijke persoon bestuurder is van een
rechtspersoon, dient hij alle inlichtingen hierover te verstrekken. Het doet het
niet ter zake of gefailleerde de inlichtingen heeft verkregen als privépersoon
dan wel als (indirect) bestuurder van een stichting of rechtspersoon. Dit brengt
met zich dat de op hem rustende inlichtingenplicht ook ziet op inlichtingen die
betrekking hebben op het vermogen van (rechts)personen die niet in staat van
faillissement verkeren. De verplichting tot het verstrekken van inlichtingen reikt
echter niet verder dan hetgeen noodzakelijk is voor een behoorlijke taakuitoe-
fening door de curator, de rechter-commissaris of de eventuele commissie uit
schuldeisers. Deze uitspraak is belangrijk omdat het tegenwoordig vaak
voorkomt dat de gefailleerde (een natuurlijk persoon) bestuurder is van een
rechtspersoon. Deze uitspraak geeft de curator een middel in handen om ook te
controleren of er misschien vermogen (dus ook verkapt loon, zie hierna) buiten
de boedel wordt gehouden.

25. HR 15 februari 2002, LJN AD9144, NJ 2002, 259.
26. HR 11 februari 2011, ECLI:NL:HR:2011:BO9577, JOR 2011/114 (Belastingdienst Lim-

burg/X-ING),
27. Ph. W. Schreurs, A Corporate Cloak, INSOLAD Lustrum bundel 2011, ‘De ondernemende

curator’, p. 221-229.
28. ECLI:NL:RBOBR:2013:4282, RI 2014, 9.

413

De curator: beoogd opsporingsambtenaar zonder middelen



Inbewaringstelling

Het eerder aangehaalde arrest Hoge Raad 24 januari 201429 is gewezen nadat
een gefailleerde in bewaring was gesteld ex artikel 87 Fw omdat hij niet
voldeed aan zijn inlichtingenverplichting. Deze inbewaringstelling is het
ultieme rechtsmiddel om de gefailleerde ertoe te bewegen om de vereiste
inlichtingen te laten verstrekken. De rechtbank dient telkens (bij het afgeven
van de beschikking waarbij het bevel wordt gegeven tot inbewaringstelling en
bij elke verlenging van dit bevel) een belangenafweging te maken waarbij de
maatstaf van artikel 587 Rv van overeenkomstige toepassing is. Oftewel: is de
schending van de inlichtingenverplichting zo ernstig dat het middel van
vrijheidsbeneming redelijk is. Het is soms moeilijk om deze grens te bepalen,
zeker indien de gefailleerde administratie zal moeten aanleveren die hij
eventueel nog dient bij te werken en/of leesbaar te maken. De rechtbank heeft
de keuze om de gefailleerde te horen alvorens het bevel tot inbewaringstelling
af te geven. Laat zij dit achterwege, dan dient de gefailleerde direct na de
inbewaringstelling gehoord te worden.30

Omdat de belofte van de gefailleerde, gezien zijn eerdere schending van de
verplichting, per definitie niet voldoende is, kan de rechtbank, bij het ontslaan
van de gefailleerde uit de inbewaringstelling, een zekerheidsstelling verlan-
gen.31 Deze zekerheidstelling zal een geldbedrag moeten zijn waarvan de
hoogte door de rechtbank wordt bepaald: een soort van ‘release on bail’. Indien
de gefailleerde zijn verplichting wederom niet nakomt, zal het geldbedrag in de
boedel vloeien. Mijns inziens zou dit artikel vaker moeten worden toegepast;
het biedt een waarborg dat gefailleerde uit eigen beweging de inlichtingen zal
verstrekken. Zo niet, dan ontvangt de boedel het geld dat betaald is uit hoofde

29. HR 24 januari 2014, NJ 2014, 70 (G/Ruding q.q.).
30. HR 19 januari 1990, NJ 1991, 212: Het strookt niet met de aard van het dwangmiddel van

inbewaringstelling om als hoofdregel voorop te stellen dat de rechtbank de gefailleerde moet
horen althans oproepen alvorens zijn inbewaringstelling te bevelen. In een zodanig systeem
zou de gefailleerde te zeer de gelegenheid hebben de toepassing of de werking van het
dwangmiddel, door vlucht of anderszins, te frustreren. Een verplichting om de gefailleerde
tevoren te horen, althans op te roepen kan alleen worden aangenomen indien zo’n
ongewenst effect niet valt te duchten, dit ter beoordeling van de rechtbank in het licht
van de omstandigheden. Het belang van de beslissing – de inbewaringstelling levert een
inbreuk op het recht van de persoonlijke vrijheid op – brengt echter, mede gezien artikel 5
lid 3 EVRM (Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden), mee dat de rechtbank de gefailleerde, indien hij niet tevoren is
gehoord althans opgeroepen, ‘onmiddellijk’ in de zin van die bepaling na de tenuitvoer-
legging van het bevel tot inbewaringstelling dient te horen. De rechtbank kan hem dan, zo
daartoe aanleiding is, uit de bewaring ontslaan.

31. Artikel 88 lid 1 Fw.
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van de zekerheidsstelling. Mede omdat de curator extra werkzaamheden heeft
(gehad) om de inlichtingen te verkrijgen is dit een uitstekende sanctie; deze
extra kosten dienen niet door de gezamenlijke schuldeisers te worden gedragen.

Tussenconclusie

De wetgever heeft bij de totstandkoming van de huidige Faillissementswet
rekening gehouden met het feit dat de gefailleerde zijn verplichtingen jegens de
boedel niet zou (willen) nakomen. Hij heeft daarbij verschillende waarborgen in
het leven geroepen die de gefailleerde ertoe moeten bewegen om mee te
werken, en enkele bevoegdheden aan de curator gegeven die het dwarsbomen
van de systematiek van het faillissement moeten zien te voorkomen.

Met deze benadering heeft de wetgever evenwel niet de curator de bevoegdheid
gegeven om opsporingswerkzaamheden te verrichten. Indien er inbreuk wordt
gemaakt op de systematiek, en derhalve opzettelijk32 schuldeisers worden
benadeeld, is dit strafbaar gesteld. Uit niets blijkt dat de curator een rol krijgt
toebedeeld om hier (nader) onderzoek naar te doen. Zodra de curator vermoedt,
aanwijzingen of zelfs bewijzen heeft dat er faillissementsfraude is gepleegd,
dan mag van hem worden verlangd dat hij hiervan aangifte doet. De maat-
schappij mag vervolgens verlangen dat er een inhoudelijke beoordeling plaats-
heeft bij de opsporingsinstanties en zo nodig een strafrechtelijk onderzoek en
vervolging.

Het Openbaar Ministerie constateert33 dat de bovenwereld zich steeds meer
vermengt met de onderwereld en dat criminele organisaties gebruik maken van
professionele partijen die diensten aan hen leveren. Deze professionele partijen,
genoemd worden: (bouw)ondernemers, notarissen, accountants en advocaten,
werken bewust voor illegale ondernemingen/organisaties die daardoor in staat
zijn om hun criminele activiteiten te perfectioneren en te integreren in de
maatschappij. Het OM luidde de noodklok, omdat hij volgens hem de strijd
dreigde te verliezen, voor zover dit niet al het geval was. Het Openbaar
Ministerie constateert dat zijn opsporingsbevoegdheden niet meer toereikend
zijn in de huidige tijd. Vroeger was bijvoorbeeld het afluisteren van de telefoon
een krachtig middel, tegenwoordig bestaan er voldoende communicatiemidde-
len die niet kunnen worden afgetapt.

32. HR 16 februari 2009, LJN BK4797, NJ 2010/119; ook voorwaardelijk opzet is strafbaar.
33. RIEC rapport 2012: Verwevenheid van onder- en bovenwereld bij georganiseerde crimina-

liteit. Een overzichtsstudie: aard en oorzaken (www.riec.nl).
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Wat het Openbaar Ministerie vaststelt ten aanzien van zijn mogelijkheden, geldt
ook voor de mogelijkheden van de curator. Slechts de inlichtingenverplichting
is een wezenlijke verplichting van de gefailleerde die nog actueel is. Dat is ook
logisch omdat (de behoefte aan) informatie de basis is voor de correcte
afwikkeling. Maar de sanctie op het schenden van de inlichtingenverplichting,
het in bewaring stellen, wordt maar zelden toegepast. Waarom eigenlijk?
Waarom zijn curatoren, rechters-commissarissen en rechtbank hier zo terug-
houdend in? Een van de belangrijkste redenen is dat het zoveel rompslomp
oplevert en dat het resultaat meestal zeer gering is. Ook omdat men meestal niet
weet welke informatie men precies zoekt. En, in het verlengde daarvan, dat dat
geringe resultaat meestal geen positieve bijdrage oplevert voor de boedel. Het is
gewoonweg eenvoudiger om de frustratie achter zich te laten door het
faillissement op te heffen. Met gevolg dat het signaal wordt afgegeven dat
dit de manier is om aan de verplichtingen te ontkomen.

Het afwikkelen van fraudefaillissementen is meestal uiterst bewerkelijk. Het
verkrijgen van informatie die zicht geeft op de oorzaak van het faillissement en
of er activa aan de boedel is onttrokken kost zeer veel onderzoekstijd. De
wettelijke verplichting die bedoeld is om de curator de vereiste informatie te
laten verkrijgen (inlichtingenplicht) werkt niet, omdat de faillissementsfraudeur
per definitie niet vrijwillig informatie verschaft over de gepleegde faillisse-
mentsfraude. Het arrest van de Hoge Raad geeft dan wel dogmatisch weer wat
de verplichting is van de gefailleerde met betrekking tot zijn zwijgrecht, het
geeft geen praktisch handvat hoe de partijen er (vervolgens) mee kunnen en
zullen omgaan. De constatering dat er in Nederland regelgeving ontbreekt die
erop is gericht dat de gefailleerde zijn recht om niet mee te werken aan
zelfincriminatie effectief kan uitoefenen, geeft kernachtig weer wat de situatie
is.

Gereedschappen van de faillissementsfraudeur

Degene die niet onwelwillend staat tegenover het plegen van faillissements-
fraude heeft nogal wat gereedschappen ter beschikking staan. Hierboven heb ik
beschreven welke waarborgen de Faillissementswet biedt om faillissements-
fraude tegen te gaan. Deze regels zijn inmiddels zo belegen dat de gemiddelde
faillissementsfraudeur zich hierdoor niet laat afschrikken. Maar het wordt de
fraudeur ook wel heel erg gemakkelijk gemaakt.

Als belangrijkste middel heeft de fraudeur een enorme informatievoorsprong:
de curator wordt eerst aangesteld zodra het faillissement een feit is. Tussen het
moment van de wetenschap dat een faillissement onafwendbaar is en de
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daadwerkelijke faillietverklaring zit voldoende tijd om faillissementsfraude te
plegen en/of voor te bereiden. En indien er meer tijd nodig is, dan zijn er wel
middelen om die tijd te kopen.

Die voorsprong in informatie kan op verschillende manieren worden uitgebuit.
Ik bedoel daarmee dat informatie (ook objectieve informatie) valselijk wordt
weergegeven. Ik geef enkele - mij bekende - voorbeelden. Vlak voor datum
faillissement wordt een debiteur van de aanstaande gefailleerde verzocht om
een (aanzienlijk) bedrag op een andere rekening te betalen. Deze rekening staat
op naam van de bestuurder in privé. In de boekhouding wordt de reeds
verzonden factuur gecrediteerd waarbij tegen de curator wordt gezegd dat dit
een factuur is voor nog uit te voeren werkzaamheden (en dat de curator dit niet
alsnog kan factureren). Er volgt een doorstart waarbij de curator verteld wordt
dat de opdrachtgever zijn opdracht heeft ingetrokken en dat het nog maar zeer
de vraag is of deze opdracht ooit nog aan de doorstarter zal worden gegund nu
er sprake is een faillissement. De curator ontdekt de werkelijke gang van zaken
na acht maanden toevallig omdat een nieuwe administrateur per ongeluk ook
inzage geeft in deze (privé-)rekening. Mocht dit laatste niet zijn geschied, dan
was deze zuivere faillissementsfraude nooit ontdekt.

Maar ook het achterhalen van de werkelijke eigendomsverhoudingen kan
ondoenlijk zijn. Zo weet ik dat een bepaalde buitenlandse bank (veel)
Nederlandse rekeninghouders heeft. Afspraak tussen deze bank en de reke-
ninghouder is dat er geen rekeningafschriften worden verzonden, geen rente
wordt betaald en dat er slechts contante opnamen en stortingen plaatshebben.
Dat er geen rente wordt vergoed heeft te maken met de wetgeving dat banken
verplicht zijn om de betaalde rente ook op te geven aan de Nederlandse fiscus.
Kortom: alles wordt in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat het onbekend
blijft dat de rekeninghouder een saldo bij de bank heeft.

De voorbeelden geven aan dat het redelijk eenvoudig is om de curator om de
tuin te leiden.

Indien degene die de vereiste inlichtingen dient te verstrekken ook een belang
heeft bij de verkoop, of beter gezegd de koop, van de activa, dient de curator op
zijn hoede te zijn. Met name indien sprake is van een doorstart is het ontvangen
van de juiste informatie (over bijvoorbeeld de stand van het onderhanden werk,
de orderportefeuille en/of het aanwezig zijn van duurovereenkomsten, zoals
onderhoudscontracten) uiterst belangrijk. Door het onvoldoende informeren
van de curator betaalt de doorstarter doorgaans te weinig voor de activa. Soms
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heeft een curator wel het gevoel dat het allemaal niet klopt, maar het alternatief
(geen doorstart) is meestal minder aantrekkelijk.

Indien er sprake is van een faillissement dat gevolg is van rechtspersonen-
fraude, heeft de curator helemaal geen informatie. Meestal weet de formele
bestuurder niets (en beroept zich op zijn slachtofferschap), is er geen adminis-
tratie, geen activa. Bij gebrek aan (start-)informatie kan de curator niets doen.

Ten tweede is het zeer gemakkelijk om een constructie op te zetten die de
daadwerkelijke eigendomsverhoudingen verbloemt. Dit is handig voor de
gefailleerde zelf, maar ook voor de formeel aansprakelijke personen zoals
bestuurders. Meest eenvoudig is om het vermogen op naam van een ander te
registreren, waarbij de (ex-)echtgenoot het meest voor de hand ligt. Maar om
het ingewikkelder te maken bedient de faillissementsfraudeur zich van andere
gereedschappen, zoals een stichting of een (buitenlandse) vennootschap waarbij
het niet te achterhalen is wie de aandeelhouder is. Ook tijdens faillissement kan
een gefailleerde over vermogen beschikken, zolang het maar niet geregistreerd
is als het zijne. Artikel 23 Fw bepaalt dan wel dat de gefailleerde de
beschikking en het beheer verliest over zijn tot het faillissement behorend
vermogen, maar zolang de gefailleerde de beschikking heeft over andermans
vermogen blijft hij volledig bevoegd. In de afgelopen jaren ben ik aangesteld
als curator van natuurlijke personen die op papier weinig tot niets hebben, maar
die wel bestuurder zijn van diverse Stichtingen en/of vennootschappen,
aandelen hebben in (buitenlandse) vennootschappen en rijden in dezelfde
auto’s als voor het faillissement. Met andere woorden: zij beschikken over
vermogen (van een ander). Dat zij failliet verklaard zijn heeft geen enkel gevolg
voor de wijze waarop zij leven. Dat laatste hoeft van mij ook niet, het
faillissement heeft immers geen strafkarakter, maar of het vermogen inderdaad
van een ander is, kan ernstig betwijfeld worden. Hoe uitgebreid dient het
onderzoek te zijn om te kunnen constateren dat het vermogen inderdaad niet tot
het vermogen ex artikel 23 Fw behoort? Ik heb geen antwoord op deze vraag.

Tussenconclusie

Hierboven heb ik slechts een inkijkje gegeven hoe gemakkelijk het is om
faillissementsfraude te plegen.34 Daar komt nog bij dat er voldoende adviseurs
te vinden zijn die de – eerst nog naïeve – (bestuurder van) gefailleerde willen

34. Voor een uitgebreid onderzoek naar o.m. faillissementsfraudeurs (rechtspersonenfraude)
verwijs ik naar: A. Kabki, Fraude ontrafeld, een studie naar de werkwijzen en drijfveren van
fraudeurs, Boom Lemna, 2014, m.n. Hoofdstuk 5: werkwijzen van faillissementsfraudeurs,
p. 115-158.
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bijstaan om uit te leggen wat ze het beste kunnen doen. Het feit dat het zo
eenvoudig is, betekent dat de drempel om – al dan niet bewust – faillissements-
fraude te plegen zo laag is, dat het regelmatig gebeurt. Kennis en mogelijkhe-
den zijn belangrijke motiveringen van plegers van faillissementsfraudeurs.35

De drempel om faillissementsfraude te plegen kan slechts worden verhoogd
door het verhogen van de pakkans en het hard straffen van de daders. Daar is nu
geen sprake van. Daarnaast meen ik dat een gefailleerde natuurlijk persoon
geen bestuurder meer mag zijn van een rechtspersoon omdat hier te eenvoudig
misbruik gemaakt kan worden om vermogen te ‘stallen’.

Alternatieven

Eerder heb ik beschreven welke mogelijkheden de wetgever in het leven heeft
geroepen om faillissementsfraude te bestrijden en/of te voorkomen. Zoals
geconcludeerd voldoet deze wetgeving niet meer. Welke huidige mogelijkhe-
den, die niet altijd zijn bedoeld om fraude tegen te gaan, kunnen nog wel
behulpzaam zijn?

Artikel 61 Fw

Op grond van artikel 63 Fw vallen alle goederen die in de huwelijksgemeen-
schap vallen (dus ook indien er een beperkte gemeenschap bestaat) in de
boedel. Het faillissement van de persoon die in gemeenschap van goederen is
gehuwd, wordt behandeld als faillissement van die gemeenschap. In artikel 61
Fw staat de echtgenoot van de gefailleerde centraal. Het regelt dat hij al zijn
goederen die niet in de boedel vallen, kan terugnemen. Het artikel beschermt
enerzijds de echtgenoot van de gefailleerde, en anderzijds de gezamenlijke
schuldeisers. Het wordt de echtgenoot mogelijk gemaakt zijn goederen terug te
nemen, terwijl de gezamenlijke schuldeisers door de bewijsregels met betrek-
king tot die terugname, worden beschermd tegen samenspanning van de
echtelieden.36 De wet geeft een duidelijke regeling, waarbij de belangen van
de schuldeisers in het faillissement enerzijds en de echtgenoot van failliet
anderzijds, zijn betrokken en afgewogen, die ertoe strekt de waarde van
bezittingen van de echtgenoot van failliet, voor zover deze waarde niet is
ontleend aan het eigen vermogen van deze echtgenoot, beschikbaar te stellen
voor de schuldeisers in het faillissement. Naar het oordeel van het hof37 is hier

35. A. Kabki, Fraude ontrafeld, een studie naar de werkwijzen en drijfveren van fraudeurs,
Boom Lemna, 2014, p. 213.

36. M.Ph. Van Sint Truiden, Tekst en Commentaar Insolventierecht, Deventer, Kluwer, 2014,
p. 148.

37. Hof ’s-Hertogenbosch, 12 augustus 2014, ECLI:NL:GHSHE:2015:1105.
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sprake van een ‘fair balance’. Dit artikel geeft de curator middelen in handen
om het huwelijksvermogensregime, dat in sommige gevallen wordt misbruikt
door het vermogen van de gefailleerde op naam van de echtgenoot te zetten, aan
een grondig onderzoek te onderwerpen. Op de echtgenoot rust ook de in-
lichtingenverplichting indien er sprake is van enige vorm van enige gemeen-
schap van goederen, zie artikel 105 lid 2 Fw, met dien verstande dat
dwangmiddel van artikel 87 Fw slechts tegen de gefailleerde kan worden
toegepast, niet tegen de echtgenoot. De curator kan door deze beperking ernstig
in zijn taak worden bemoeilijkt.38 Mijns inziens is bijna er altijd sprake van
enige gemeenschap van goederen indien er sprake is van een huwelijk, en zo
niet, dan zullen de echtgenoten dit dienen te bewijzen.

Afkoelingsperiode

Ik heb als Officier van Justitie tevergeefs een bepaling in het Wetboek van
Strafrecht gezocht die het schenden van dit artikel strafbaar stelt. Een eigenaar
van een zaak had zijn zaak opgehaald, ondanks dat hij wist dat er een
afkoelingsperiode was afgekondigd. Omdat het de eigenaar betrof kon ik
geen tenlastelegging opstellen die gebaseerd was op een generieke strafbepa-
ling, en omdat er geen specifieke strafbepaling is, staat er geen sanctie op het
opzettelijk schenden van de afkoelingsperiode. Maar dit terzijde.

Hoewel de afkoelingsperiode niet is bedoeld om faillissementsfraude tegen te
gaan, toch is het een middel dat kan worden gebruikt in een fraudefaillissement.
Indien de curator aanwijzingen heeft dat een goed tot de boedel behoort en hij
heeft voldoende redenen om te twijfelen aan de verklaring van gefailleerde die
verklaart dat het niet zijn goed is, kan worden verzocht om afkondiging van een
afkoelingsperiode. De afkoelingsperiode is bedoeld om de curator de tijd te
geven zich een oordeel te vormen over de vraag of het goed in de boedel valt,
en het verzoek daartoe kan op ieder tijdstip tijdens het faillissement worden
gedaan,39 dus ook nadat een jaar is verstreken na de uitspraak van het
faillissement.

Horen getuigen

Artikel 66 Fw geeft de rechter-commissaris, als onderdeel van zijn toezicht-
houdende taak, de bevoegdheid om getuigen te doen horen ter opheldering van
alle omstandigheden die betrekking hebben op het faillissement. In die

38. W.H. Heemskerk, noot bij HR 12 december 1975, NJ 1976, 495 (Akaha/Van Roon).
39. Rechtbank Gelderland, beschikking van 23 juni, zaaknummer C/05/284357 (nog niet

gepubliceerd).
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faillissementen waar de curator de behoefte heeft aan informatie die benodigd is
voor de afwikkeling van het faillissement, en de eerst aangesproken personen
weigerachtig zijn, kan deze bevoegdheid ervoor zorgen dat derden onder ede
een verklaring dienen af te leggen.

Echter, aan deze verklaringen komt niet de bewijskracht toe die artikel 192 Rv
toekent aan verklaringen van een getuige in een voorlopig getuigenverhoor. Dit
heeft met name te gelden indien het verhoor gehouden wordt om te bezien of er
proceskansen bestaan (tegen de getuige). Om deze reden geven rechters-
commissarissen wel aan dat er beter voor een voorlopig getuigenverhoor
gekozen kan worden.

Mini-pauliana

Op grond van artikel 20 Fw is hetgeen in de boedel valt het gehele vermogen
van de schuldenaar ten tijde van de faillietverklaring, alsmede hetgeen hij
gedurende het faillissement verwerft. Inkomsten uit hoofde van persoonlijke
werkzaamheid vallen derhalve in de boedel. Op grond van artikel 21 sub 2 kan
de rechter-commissaris bepalen dat een gedeelte buiten het faillissement blijft,
maar de rechter-commissaris kan dit slechts in die gevallen waarin het bekend is
wat de inkomsten van de gefailleerde zijn.

Het komt voor dat de gefailleerde de inkomsten die hij tijdens het faillissement
geniet buiten de boedel tracht te houden. Indien echter de gefailleerde voor een
derde werkzaamheden of diensten verricht die om niet zijn of tegen een
onevenredig lage vergoeding, dan kan de curator direct aanspraak maken op
en afdracht vorderen van een ‘redelijke vergoeding’ als bedoeld in artikel
479a Rv, zie HR 8 november 1963, NJ 1964, 144.

De bepaling, bekend als fictief loonbeslag, fungeert als een buiten de Faillisse-
mentswet gelegen mini-pauliana, doordat zij een benadelingshandeling van de
schuldenaar mitigeert. In de noot van HR 3 mei 1996, NJ 1996, 654 (Kuijpers
q.q./Pernot) wees P.A. Stein op verwantschap met de actio Pauliana, maar gaf
aan dat het hier niet om vernietiging van rechtshandelingen gaat, maar juist om
uitoefening door schuldeisers van aanspraken die de debiteur niet zelf uit-
oefende. Artikel 479a Rv stelt bewuste benadeling van schuldeisers niet als eis
(ook niet als weerlegbaar vermoeden). De belanghebbenden ex artikel 479a Rv
zijn niet gebonden aan het akkoord van de werknemer/dienstverlener met het
gratis-karakter of de lage prijs van de werkzaamheden.40 De curator kan

40. D.W.F. Verkade, in zijn noot onder HR 3 oktober 2003, LJN: AK4828.
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namens de gezamenlijke schuldeisers een vordering tegen de werkgever/
opdrachtgever instellen om het nadeel op te heffen.

Quick Scan

Om mogelijke (financiële) onregelmatigheden in een faillissement vroegtijdig
aan het licht brengen kan de curator gebruik maken van een zogenaamde
QuickScan.41 Dit kan alleen indien de gefailleerde voldaan heeft aan zijn
administratieplicht waarvan digitaal een kopie (image) kan worden gemaakt
door degene die de QuickScan uitvoert. Voor het uitvoeren van een QuickScan
is het wenselijk dat de gegevens uit de financiële administratie van de
gefailleerde over een periode van ongeveer 18 tot 24 maanden voor datum
faillissement beschikbaar zijn, c.q. zijn veiliggesteld en toegankelijk zijn voor
de curator.

Indien sprake is van een faillissement waarbij verschillende vennootschappen
zijn betrokken, dient van alle betrokken entiteiten de volledige (grootboek)
administratie beschikbaar te zijn.

Gestart wordt met een analyse op hoofdlijnen: de cijfers (balans en resultaat)
per datum faillissement en de cijfers van de drie tot vijf jaren die aan het
faillissement vooraf zijn gegaan worden naast elkaar gepresenteerd. Op basis
hiervan wordt inzicht gegeven in het verloop van de (samenstelling van) de
resultaten en het vermogen. Van bijzondere posten en/of verschuivingen
worden de oorzaken achterhaald.

Daarna volgt een meer gedetailleerde analyse, gericht op onderwerpen die door
de curator in het specifieke faillissement van belang worden geacht. Als
voorbeeld worden genoemd: bevoordeling van (bepaalde) crediteuren, mani-
pulatie van de omzetcijfers, onrechtmatige kosten, het verhullen van onttrek-
kingen van activa via tussenrekeningen, onrechtmatige overdracht van activa,
manipulatie van crediteuren- en debiteurenstamgegevens en of het onttrekken
van liquiditeiten ten gunste van gelieerde partijen.

Alle analyses kunnen relatief eenvoudig met behulp van data-analysesoftware
en -tools worden uitgevoerd. De resultaten van deze analyses laten zich
gemakkelijk visueel weergeven in grafieken, waardoor eenvoudig bijzonder-
heden zichtbaar worden.

41. Met dank aan Christine Manders RA, werkzaam bij PricewaterhouseCoopers Advisory te
Amsterdam.

422

Mr. R.F. Feenstra



Het resultaat van de QuickScan bestaat uit signalering van ‘afwijkingen’ van
hetgeen normaal zou mogen worden verwacht. Dit zijn indicaties voor
mogelijke onregelmatigheden, waarmee het resultaat richting geeft aan een
mogelijk noodzakelijk geacht vervolgonderzoek. De resultaten van een Quick-
Scan zijn signalerend van aard en zijn in principe niet geschikt om in te brengen
in een juridische procedure. Daarvoor is aanvullend onderzoek nodig, eventueel
uit te voeren door een forensisch accountant.

TRACK

Bij de Dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie kan de curator,
indien hiertoe aanleiding bestaat, een zogenaamde netwerktekening opvragen
van de gefailleerde. Deze netwerktekening bevat een overzicht van betrokken-
heid bij Nederlandse rechtspersonen. Zo’n netwerktekening kan zeer behulp-
zaam zijn om snel inzichtelijk te krijgen in welke hoedanigheid (aandeelhouder,
commissaris, gevolmachtigde, bestuurder, procuratiehouder) de gefailleerde
betrokken is bij een rechtspersoon. Ook indien de gefailleerde de gevraagde
informatie verschaft, is het handig om dit aan de hand van een dergelijke
netwerktekening te kunnen controleren.

Garantstellingsregeling Curatoren 2012

De Garantstellingsregeling Curatoren 2012 biedt curatoren de mogelijkheid om
een vergoeding van kosten te ontvangen indien er sprake is van een tekortko-
ming in de verplichting tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen
taak als bestuurder (artikel 2:9 BW) en/of indien er sprake is van kennelijk
onbehoorlijk bestuur en/of kennelijk onbehoorlijk toezicht door respectievelijk
bestuurders en commissarissen (artikelen 2:138, 149, 248 en 259 BW). Ook
indien er sprake is van het inroepen van een actio pauliana kan een beroep
worden gedaan op deze regeling. Een belangrijke beperking is dat er geen
beroep gedaan kan worden op de regeling indien de gefailleerde een natuurlijk
persoon is of een rechtspersoon die niet is onderworpen aan vennootschapsbe-
lasting.

Op de website van het Ministerie van Veiligheid en Justitie staat dat de
Garantstellingregeling Curatoren voortvloeit uit het Burgerlijk Wetboek en
past bij andere maatregelen van de overheid om faillissementsfraude aan te
pakken. Echter, hier wordt het begrip faillissementsfraude wel opgerekt.
Onbehoorlijk bestuur is niet per definitie fraude. De enige overlap is indien
de bestuurder geen administratie heeft bijgehouden. Dit betreft een strafrech-
telijk laakbaar handelen (art 341/343 aanhef en onder a sub 4 Sr) en een
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grondslag voor onbehoorlijk bestuur (artikel 2:248 lid 2 BW). In de gevallen
waarbij faillissementsfraude is gepleegd met behulp van een vennootschap zal
een bestuurder doorgaans geen verhaal bieden, omdat er meestal gebruik wordt
gemaakt van een katvanger. Er zal geen garantstelling worden verleend indien
blijkt dat het bedrag van de gevraagde garantstelling in geen redelijke
verhouding staat tot het redelijkerwijs te verwachten bedrag dat door de
inspanningen van de curator kan worden verhaald. Met andere woorden: als
er geen verhaalsmogelijkheden zijn op de formele bestuurder, dan kan er geen
beroep worden gedaan op de regeling.

Hoewel dus de regeling mede bedoeld is voor de bestrijding van faillisse-
mentsfraude, biedt de regeling de curator geen soelaas om de kosten van een
onderzoek naar frauduleus handelen vergoed te krijgen.

Belastingdienst/RDW

Een van de instanties die inzicht kunnen geven in de vermogenspositie van de
gefailleerde (met name als dit een natuurlijk persoon is) is de Belastingdienst.
Ook als er verhaalsinformatie verkregen moet worden over de bestuurder van
de gefailleerde, is de Belastingdienst bevoegd om deze informatie te delen.42

Ook bij de RDW43 kan door curatoren – na toezending van het faillissements-
vonnis – informatie worden opgevraagd over kentekens die op naam van
gefailleerde staan of hebben gestaan. Tegenwoordig verschaft de RDW stan-
daard alleen informatie over de kentekens die korter dan een jaar voor datum
faillissement op naam van de gefailleerde hebben gestaan. De RDW hanteert
deze termijn mede op grond van artikel 43 lid 1 aanhef Fw, de maximale termijn
voor het wettelijke vermoeden van wetenschap met betrekking tot paulianeus
handelen. Echter, omdat het voor de curator om verschillende redenen ook
zinvol kan zijn om informatie over tenaamgestelde kentekens te ontvangen die
verder dan een jaar voor faillietverklaring teruggaat, verstrekt het RDW onder
vermelding van een korte motivatie van de curator ook informatie over een
periode langer dan een jaar.

Fraudespreekuren

Naar Haags voorbeeld houden de meeste rechtbanken tegenwoordig fraude-
spreekuren. Inzet is de curator te informeren en te adviseren over de eventuele

42. W.J.B. van Nielen, ‘Middelen van de curator bij faillissementsfraude’, TvI 2013/13, p. 81.
43. Bron: RDW Unit Informatieverstrekking. RDW is sinds 1998 een zelfstandig bestuursor-

gaan (ZBO).
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mogelijkheden, de door de curator geconstateerde, onregelmatigheden te (laten)
onderzoeken en de vastgestelde schade te verhalen op aansprakelijke perso-
nen.44 De bedoeling is dat tijdens dit spreekuur zaken worden besproken in een
vast team waarin de diverse ketenpartners faillissementsfraude vertegenwoor-
digd zijn. In dit team nemen deel de frauderechter-commissaris, de fraude-
officier van justitie, de FIOD, Belastingdienst en een fraudecurator. Dit spreek-
uur biedt de curator de mogelijkheid om de door hem vastgestelde of
vermeende fraude in een breed team te bespreken en overleg te voeren of
bepaalde handelingen zinvol kunnen zijn. Met name wordt besproken of er nog
civielrechtelijke acties ondernomen kunnen worden; uitgangspunt is dat het
doen van aangifte ‘last resort’ is. Als blijkt dat de mogelijke acties zijn uitgeput,
dan wordt besproken of het zinvol is om aangifte te doen; de fraudeofficier
van Justitie kan een sturende rol daarin vervullen en aangeven wat er verwacht
mag worden.

Tussenconclusie

De curator heeft weinig mogelijkheden en/of bevoegdheden om faillissements-
fraude te bestrijden. De bestrijding kan namelijk slechts inhouden dat het
nadeel voor de boedel ongedaan wordt gemaakt en hiervoor is informatie nodig
die de pleger van faillissementsfraude niet vrijwillig zal geven. De inlichtin-
genverplichting is duidelijk maar is niet voldoende afdwingbaar. De enige
mogelijkheid betreft een inbewaringstelling van de gefailleerde. Maar indien de
rechtbank al tot het bevel van inbewaringstelling wil en zal overgaan, heeft
de gefailleerde in de regel het misdrijf ‘schending van inlichtingenverplichting
bij faillissement’ ex artikel 194 Sr al gepleegd.

Nieuwe wetgeving: uitbreiding takenpakket, conservering middelen

De wetgever heeft gemeend om de wettelijke taak van de curator uit te breiden.
Met het wetsvoorstel Wet versterking positie curator45 wil de wetgever dat de
fraudebestrijdende rol van de curator wordt geëxpliciteerd, maar aan de andere
kant ook wordt uitgebreid. Niet alleen krijgt de curator de wettelijke taak om
een onderzoek in te stellen naar mogelijke onregelmatigheden, de curator zal
dan ook daadwerkelijk iets moeten doen met de bevindingen. De memorie van
toelichting hierover: ‘in de praktijk stuit een curator veelvuldig op onregel-
matigheden rondom een faillissement, zoals met name de afwezigheid van of
onvolledigheid van de administratie dan wel onttrekkingen ten nadele van de

44. J.C. Reddingius, Haags project ‘Bestrijding eenvoudige Faillissementsfraude’, Tijdschrift
voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving, 2014 (1), p. 3-8.

45. Kamerstukken II 2012/13, 29 911, nr. 74.
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boedel in het zicht of tijdens het faillissement. Het ligt voor de hand dat hij met
zijn eventuele wetenschap omtrent onregelmatigheden ook daadwerkelijk iets
doet. Een wettelijk kader ontbrak tot nog toe en dit wetsvoorstel beoogt deze
lacune te dichten’.

Ik ga ervan uit dat met de opmerking dat de curator er ook daadwerkelijk iets
aan doet, bedoeld wordt dat hij melding maakt of aangifte doet van geconsta-
teerd frauduleus handelen. Met andere woorden: het onderzoek mag niet alleen
civielrechtelijk worden ingestoken, hij zal ook moeten beoordelen of er sprake
is (geweest) van strafrechtelijk laakbaar handelen.

Artikel 68 Fw krijgt een nieuw lid 2, waarbij het huidige lid 2 wordt
vernummerd naar lid 3. Het nieuwe lid 2 zal luiden:

Daarbij beziet de curator of sprake is van onregelmatigheden die het
faillissement, althans mede, hebben veroorzaakt, de vereffening van de
failliete boedel bemoeilijken of het tekort in het faillissement hebben
vergroot. Over mogelijke onregelmatigheden informeert hij de rechter-
commissaris, die de curator kan gelasten deze te melden bij de bevoegde
instanties of om hiervan aangifte te doen.

De curator dient derhalve een onderzoek in te stellen naar mogelijke onregel-
matigheden en, indien deze geconstateerd worden, zal dit aan de rechter-
commissaris gemeld moeten worden. In het openbaar verslag zal de curator
moeten meedelen hoe hij zich van deze taak heeft gekweten; daartoe zal artikel
73a Fw worden aangevuld.

Een onderdeel van de wet is dat de inlichtingenverplichting wordt omgevormd
tot een inlichtingen- en medewerkingsverplichting, die ook voor derden geldt
in nieuwe artikelen 105, 105a, 105b, 106e 117 Fw.46 In feite is de aanpassing
een, in het kader van het wetgevingsprogramma herijking faillissementswet,
codificatie van de geldende jurisprudentie op dit gebied. Terecht, want een
curator heeft meer baat bij een duidelijke wettekst dan een (oud) arrest om de
(bestuurder van de) gefailleerde op zijn verplichtingen te wijzen.

De wezenlijke wijziging echter, is het feit dat de curator een nieuwe wettelijke
taak toebedeeld krijgt, namelijk om een onderzoek in te stellen naar frauduleus
handelen. Maar hoe dit onderzoek moet plaatshebben, blijft onbesproken. Zoals
gezegd zal een curator altijd een onderzoek uitvoeren, maar in plaats van een
onderzoek naar mogelijkheden om civielrechtelijke acties te kunnen instellen

46. Kamerstukken II 2013/14, 33 994, nr. 4.
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ten behoeve van de boedel, zal ook de vertaling naar het strafrecht moeten
volgen. Bij vermoeden van strafbaar handelen zal dit aan de rechter-commis-
saris gemeld moeten worden, die eventueel kan beslissen dat aangifte dient te
volgen.47

Het meest bijzondere aan deze wetgeving is de naam: ‘versterking positie
curator’. Hierboven heb ik beschreven dat de positie van de curator allerminst
sterk is, eerder (uiterst) zwak in zijn mogelijkheden en bevoegdheden om
faillissementsfraude te bestrijden. Dat de inlichtingenverplichting wordt omge-
vormd zal de curator slechts helpen om beter te kunnen wijzen op de inhoud
hiervan. Maar een faillissementsfraudeur schendt juist deze verplichting; het
afdwingen ervan kan niet door de curator geschieden. Het zou goed zijn als de
wetgever hiervoor een oplossing zoekt en niet de verantwoordelijkheid van de
faillissementsfraudebestrijding bij de curator legt. Wat nu wordt uitgebreid is
het takenpakket en niet de broodnodige middelen om fraude te kunnen
bestrijden.

Tenslotte wringt de wet ook op het punt dat aan een curator geen fraudebe-
strijdende rol toebedeeld kan worden: fraude moet strafrechtelijk worden
bestreden. Aan een curator, die geen opsporingsambtenaar is in de zin van de
wet, en dus ook niet de bijbehorende bevoegdheden heeft, kan niet de functie
worden gegeven van fraudebestrijder. Het is logisch om de curator een
signalerende taak te geven op het gebied van faillissementsfraude, maar daar
moet het bij blijven. Het is aan het OM om te beoordelen of de gesignaleerde
fraude verder opgespoord dient te worden, waarbij het belang van de geza-
menlijke schuldeisers een van de doelen is van opsporing. Als Officier van
Justitie heb ik wel eens geopperd om, naast een andere curator, ook als curator
te worden aangesteld in een fraudefaillissement. De ene curator wikkelt het
faillissement af, de andere curator neemt, met behulp van de strafrechtelijke
bevoegdheden en dwangmiddelen, de faillissementsfraude ter hand. Fraude kan
alleen worden bestreden als er middelen zijn.

Samenvatting en conclusies

De curator heeft wettelijke verplichtingen en wettelijke bevoegdheden om zijn
taak als vereffenaar van de boedel uit te voeren, maar deze dateren uit een tijd
dat de wereld er anders uitzag. Ondanks dat Molengraaff een genie was:48 de
faillissementswet is toch echt verouderd. De wetgeving is een lappendeken

47. R.F. Feenstra, Bestrijding van Faillissementsfraude, op zoek naar het juiste spoor, TvI 2015/
4, p. 88-89.

48. A. van Hees, ‘De Commissie Insolventierecht’, TvI 2006, 25, p. 111.
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geworden en de Hoge Raad heeft in bepaalde gevallen de rol van wetgever
noodgedwongen overgenomen.

Molengraaff bracht duidelijke scheidslijnen aan waar de beheersbevoegdheden
van de curator liggen. Die beginnen bij de verplichting om alle gepaste
middelen aan te wenden om ervoor te zorgen dat de schuldenaar niet meer
over zijn vermogen kan beschikken, en eindigen bij de inlichtingenverplichting
van de gefailleerde. Omdat de beheersbevoegdheden echter dateren uit een
andere tijd (de tijd van kleinodiën, ceelen, (post-)wissels, etc.) vallen deze nu
als los zand uit elkaar.

Maar wat heel duidelijk is: de faillissementswet geeft de curator beheersbe-
voegdheden en geen opsporingsbevoegdheden. De curator moet zijn taak
kunnen uitvoeren en die taak is ook duidelijk omschreven. Indien die taak
niet uitgevoerd kan worden, omdat de gefailleerde zijn verplichtingen niet
voldoende nakomt, of erger, bewust handelt tegen de systematiek van de
faillissementswet, dan biedt de wet de curator wel mogelijkheden om dit tegen
te gaan, maar die middelen zijn slechts bedoeld om, en gaan niet verder dan, het
alsnog feitelijk kunnen uitvoeren van zijn taak.

De bestrijding van faillissementsfraude was in de tijd van Molengraaff dood-
simpel: de faillissementswet bepaalt de verplichtingen van de gefailleerde en
de bevoegdheden van de curator en dat is het richtsnoer hoe een faillissement
snel doeltreffend afgewikkeld kan worden. Handhaving van een goed verloop
hiervan werd gewaarborgd door het strafrecht. En zo hoort het ook: duidelijke
grenzen aan ieders verplichtingen en bevoegdheden.

Waar ligt tegenwoordig de grens? Hoe ver moet en mag de curator gaan om
faillissementsfraude te bestrijden? De faillissementswet zou deze grens moeten
bepalen. Zolang er een boedelbelang is, zal de curator moeten blijven optreden
tegen de benadeling van schuldeisers, eventueel samen met het doen van
aangifte. Zo zal hij de gefailleerde moeten blijven wijzen op zijn inlichtingen-
verplichting en zal, bij het schenden van deze verplichting, moeten vragen om
een gijzeling en een verhoor. Helaas is de grens nu niet duidelijk: boedelbelang
is door curatoren op verschillende manieren te interpreteren.

De wetgever heeft gemeend, in het kader van de faillissementsfraudebestrij-
ding, een nieuwe lap te moeten aanbrengen op de huidige lappendeken. De
curator krijgt ineens een centrale rol als fraudebestrijder, waarmee de geroemde
dogmatiek van Molengraaff wordt losgelaten. Er wordt zomaar een extra taak
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toegevoegd, de beschikbare middelen die dateren uit het jaar 1890 blijven
ongewijzigd.

Het Openbaar Ministerie klaagt al dat zij de strijd tegen de georganiseerde
criminaliteit dreigt te verliezen. Maar de strijd tegen (faillissements-)fraude is
allang verloren; het gebrek aan capaciteit en kennis duurt al decennia voort.
Vanuit deze uitzichtloze situatie is bedacht om dan de curator maar verant-
woordelijk te maken voor de faillissementsfraudebestrijding. En om zijn positie
te versterken wordt de inlichtingenplicht beter verankerd in de wet. Maar hoe
duidelijk je die verplichting ook opneemt; een faillissementsfraudeur laat zich
niet leiden door die wettelijke verplichting. Mocht het zo’n ‘law abiding
citizen’ zijn, dan zou hij ook geen frauduleuze handelingen plegen.

De curator heeft bij de faillissementsfraudebestrijding onmiskenbaar een
belangrijke rol. Laat hem die rol vervullen met de nodige middelen.
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De curator als slachtoffer

MR. F.H.E. BOERMA1

1. Inleiding

De afgelopen jaren hebben voor de (straf)faillissementspraktijk enkele belang-
rijke wetsontwerpen het licht gezien: het Voorontwerp Herziening strafbaar-
stelling Faillissementsfraude en het Voorontwerp Wet Versterking Positie
Curator2 In deze voorontwerpen worden strafbaarstellingen aangescherpt en
de verplichtingen van de gefailleerde bestuurders opnieuw tegen het licht
gehouden en verzwaard.

Daarnaast wordt impliciet in art. 68 lid 2 onder b (nieuw)Fw, in combinatie
met de memorie van toelichting, bepaald dat de curator moet onderzoeken of
onregelmatigheden hebben plaatsgevonden, waarna de rechter-commissaris de
curator kan gelasten strafrechtelijke aangifte te doen.

Strafrecht, faillissementsrecht en de curator komen door deze voorgenomen
wetswijzigingen steeds dichterbij elkaar. In deze bijdrage zal ik kort ingaan op
de achtergronden en daarna zullen de (civiele) gereedschappen in het strafrecht
voor de curator kort de revue passeren.

In paragraaf 2 zal kort een achtergrond worden gegeven van faillissements-
fraude alsmede hoe een benadeling voor de boedel hersteld kan worden.

In paragraaf 3 wordt nader beschreven wat de wegen zijn die de curator als
‘slachtoffer’ ter beschikking staan alsook andere strafrechtelijke bevoegdheden
waar de curator mee te maken kan krijgen. Hieronder, namelijk:
– het afdwingen van vervolging via art. 12 Sv (3.1)
– het zich stellen als benadeelde partij (namens failliet of namens crediteuren)

(3.2)

1. Erik Boerma was van 2003 tot 2013 rechter-commissaris en is thans binnen het project
Kwaliteit en Innovatie van de rechtspraak programmaleider Toezicht. Hij is daarnaast
voorzitter van de Monitor WSNP.

2. Voorontwerp Herziening strafbaarstelling Faillissementsfraude (Kamerstukken II 2013/
2014, 33 994 nr. 2 en 3) en Voorontwerp Wet Versterking Positie Curator (Kamerstukken
II 2014/2015, 34253 nr. 2 en 3).
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– bedrieglijke bankbreuk (3.3)
– de schadevergoedingsmaatregel ex art. 36f Sv (3.4)
– het aandringen op een strafrechtelijk financieel onderzoek (SFO) jegens de

verdachte en ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel (art. 36e
Sr) (3.5)

– derde als benadeelde partij en verificatie (3.6)

2. Achtergrond

Ik ga in deze bijdrage niet in op de vraag of de explicietere taaktoedeling in
faillissementsfraudebestrijding tot complicaties zal leiden, met name waarin de
strengere regels van strafvordering mogelijk een beperking gaan opleveren van
de dwangmiddelen van horen en gijzelen van bestuurders.3 Helder is in elk
geval dat met deze beweging – constatering van Van Galen – voor het eerst
sinds begin 20e eeuw het strafrecht in de civiele wetgeving die de Faillisse-
mentswet primair was, is gekropen. Het is van belang om heel kort in te gaan
op de actuele ontwikkeling op dit gebied, want er zal daar veel afkomen op de
curator.

Hoewel door diverse schrijvers wordt getwijfeld aan het nut van het expliciet
maken van deze taak, met name omdat zij – terecht – constateren dat bij het
opsporen en vervolgen van faillissementsfraude primair sprake is van gebrek
aan opsporingscapaciteit en expertise bij politie en soms ook Openbaar
Ministerie, is deze verduidelijking door de wetgever wel van belang. Hierdoor
verschuift de taak van de curator gedeeltelijk van liquidatie en herstel van de
boedel (waardoor al dan niet volledige uitdeling aan schuldeisers kan plaats-
vinden) naar de normatieve kant, die onder andere gewaarborgd wordt door
het stelsel van strafrechtelijke sancties.

Maar ook op een andere manier is er sprake van een relatie tussen strafrecht en
faillissementsrecht. Hoewel de wetgever op dit vlak geen aanpassingen heeft
doorgevoerd, is het goed in deze bijdrage kort hierbij stil te staan.

Zowel faillissementsrecht als strafrecht kunnen bijdragen aan het herstel van
benadeling van de boedel en haar schuldeisers en/of vermindering van die
benadeling. Daarbij zal het – waar het benadeling in een faillissement betreft
– primair economische schade betreffen. Uitgangspunt van de Faillissements-
wet is dat de curator de positie en middelen heeft deze benadeling ongedaan te

3. Zie hierover R. van Galen, ‘De wet versterking positie curator’, OSP 2014/5-6.
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maken; het is een autonoom stelsel waarbij de curator ruime bevoegdheden
heeft gekregen.4

Er zullen echter ook situaties zijn waarin gelijktijdig met het faillissement een
strafrechtelijk traject is opgestart, hetzij jegens de failliet zelf, hetzij jegens een
persoon (bestuurder of derde) of vennootschap die schade heeft berokkend aan
de boedel of aan een derde die hierdoor schuldeiser van de boedel is geworden.
Het is in deze samenvallende situaties waar problemen van coördinatie tussen
het faillissementsstelsel en de regels van strafvordering de kop op steken als het
gaat om het veiligstellen van de boedel of het verhaal nemen op of ten gunste
van de gefailleerde en/of boedel. En, misschien meer nog, of de curator wel op
de hoogte is van het feit welke rechten een benadeelde partij, een slachtoffer in
een strafzaak, heeft. In een strafprocedure kan een curator namelijk een civiele
vordering instellen op grond van een onrechtmatige daad gepleegd tegen de
failliet of namens de gezamenlijk schuldeisers. De curator als ‘slachtoffer’ dus
en in die zin zijn strafrecht en faillissementsrecht – uit het oogpunt van het
herstellen van benadeling – al veel langer met elkaar verbonden.

2.1 Herstel van benadeling in vogelvlucht

Door het in werking treden van de aanwijzing en opsporing vervolging
faillissementsfraude per 1 maart 2009 is het uitgangspunt bij de opsporing en
vervolging van faillissementsfraude-delicten dat het vermogen van de veroor-
deelde of de in het kader van het strafrechtelijk onderzoek in beslag genomen
goederen moeten worden aangewend om de door de veroordeelde veroorzaakte
wederrechtelijke benadeling van de faillissementsschuldeisers op te heffen.5

Hoewel ook zonder benadeling en schade veroordeling voor een bankbreuk-
delict denkbaar is, bijvoorbeeld bij een poging tot het plegen daarvan – dus bij
een niet voltooid delict – of bij een voltooid delict indien de benadeling
uiteindelijk geredresseerd is door verhaal, is in de praktijk de regel dat het
herstel niet volledig is. Een delict zoals genoemd in de artt. 340 - 344 Sr, de
zogenaamde bankbreukdelicten, zal daarom in de regel leiden tot benadeling
van schuldeisers.

Een bewezenverklaring van een bankbreukdelict betekent normaliter dat
daarmee vast staat dat benadeling heeft plaatsgevonden; op grond van

4. W.J.B. van Nielen, ‘Middelen van de curator bij faillissementsfraude’ TvI, 2013/13.
5. Zie, C.M. Hilverda,’Faillissementsfraude’ Serie Onderneming en Recht, Deventer: Kluwer

p. 135 voor een beschrijving hoe door middel van een gecoördineerde huiszoeking
beslaglegging zowel voor waarheidsvinding als ten gunste van de boedel kan plaatsvinden.
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art. 161 Rv is er daarmee ook een bewijsvermoeden voor civiele aansprake-
lijkheid. Een strafrechtelijk vonnis alleen kan echter niet zonder meer als titel
voor civiele executie worden aangewend, daar is meer voor nodig. Ik kom
daarop hierna terug.

Nu staan een curator meer dan voldoende middelen ter beschikking, zoals de
inzet van bevoegdheden als binnentreden en dwangmiddelen als in bewaring
laten nemen van de failliet of bestuurder.6 En nog krachtiger: het daadwerkelijk
onder zich nemen van hetgeen tot de boedel van de failliet behoort.7 Ik
benadruk dat maar weinig burgers en autoriteiten in het Nederlandse recht-
stelsel is toegestaan wat de curator wel mag, namelijk gewoon terugnemen wat
niet weg had behoren te zijn. Behalve dat de Faillissementswet weinig of geen
eisen stelt aan de inzet van deze bevoegdheden – hoogstens dat de rechter-
commissaris proportionaliteit kan meewegen bij het beoordelen of een mach-
tiging voor het binnentreden van een woning wordt gegeven – hoeft voor de
inzet van deze bevoegdheden ook geen separate (rechts)titel gehaald te worden
en is evenmin verdenking van een strafbaar feit noodzakelijk.

Indien een failliet een goed wat tot de boedel behoort aan een derde heeft
overgedragen, strafbaar op grond van art. 341 Sr (onttrekking van een goed aan
de boedel), kan de curator het Openbaar Ministerie verzoeken hierop conser-
vatoir beslag te leggen ex art. 94 a Sv. Aangifte is formeel niet nodig want het
betreft geen klachtdelict, maar het doen van aangifte heeft als voordeel dat het
Openbaar Ministerie hier een beslissing op moet nemen en dat het slachtoffer,
de curator, na een sepot het recht van art. 12 Sv (zie ook hieronder) kan
uitoefenen. Indien de aangifte leidt tot onderzoek kan de curator het straf-
vorderlijke beslag vervolgens overnemen of beter nog het goed letterlijk onder
zich nemen. Indien - ondanks verwijzing naar de aanwijzing opsporing en
vervolging faillissementsfraude - het goed niet wordt overgedragen aan de
curator – bijvoorbeeld omdat de verdachte betwist dat het goed tot de boedel
behoort – kan de curator de raadkamer van de (straf)rechtbank verzoeken een
beslissing op het beslag te nemen (art. 552a Sv).

Een titel tot schadevergoeding zal echter wel nodig zijn indien er geen sprake
is van een goed dat terug te halen of na dwang terug te geven is. Behalve dat de
curator een relatief tijdrovende en kostbare civiele rechtsgang kan volgen, is het
kostenefficiënter indien de curator gebruik maakt van het hele strafrechtelijk

6. Zie de artikel en van Feenstra en Neijt in deze bundel over deze bevoegdheden.
7. Zie voor een uitgebreidere beschrijving: C.M. Hilverda,’Faillissementsfraude’ Serie On-

derneming en Recht, Deventer: Kluwer p. 131 e.v. en het artikel van W.J.B. van Nielen,
‘Middelen van de curator bij faillissementsfraude’ TvI, 2013/13.
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stelsel dat voor slachtoffers (van benadeling) is opgetuigd. Dat kan doordat hij
gebruik maakt van de rechten die een slachtoffer en de curator dus namens hen
heeft, de executiebepalingen die zijn opgesteld ten gunste van het slachtoffer en
dus ook ten gunste van de curator en het justitiële incassoapparaat (Centraal
Justitieel Incassobureau) dat werkt ten behoeve van een slachtoffer.8

3. Curator in het strafrecht

3.1 Afdwingen van vervolging ex art. 12 Sv

In het Nederlandse rechtstelsel is het Openbaar Ministerie als enige bevoegd tot
het instellen van een vervolging, het zogenaamde opportuniteitsbeginsel. In
art. 167 Sv is geregeld dat het Openbaar Ministerie zo spoedig mogelijk over
gaat tot vervolging indien het van oordeel is dat vervolging gewenst is. Een van
de redenen hiervoor kan zijn het algemeen, maatschappelijk belang. Indien niet
tot vervolging wordt overgegaan moet schriftelijk mededeling daarvan worden
gedaan aan de benadeelde partij: temeer een reden voor een curator om hetzij
aangifte te doen hetzij kenbaar te maken aan het Openbaar Ministerie dat de
boedel benadeelde partij is.

Als belanghebbende in de zin van art. 12 Sv kan worden aangemerkt degene die
door het achterwege blijven van strafvervolging wordt getroffen in een belang
dat hem aangaat.9 Deze belanghebbende kan vervolgens bij het Gerechtshof
opkomen tegen die beslissing, zo ook dus de curator.10 Zie voor een voorbeeld
dat ook art. 12 Sv (onsuccesvol) kan worden ingesteld tegen de leden van het
Gerechtshof indien zij afwijzend beslissen op een dergelijk verzoek. Het aldus
beslissen werd blijkbaar door klager strafwaardig geacht waardoor het parket
van de Hoge Raad de beslissende instantie werd in plaats van een Gerechts-
hof.11 Voor de situatie waarin schuldeisers (de rechtbank beschouwde hen
overigens niet als zodanig) menen dat de curator met hen gezamenlijk een

8. Ik meen dat in de discussie over het gebrek aan opsporings- en vervolgingscapaciteit voor
faillissementsfraude meer nadruk moet liggen op het feit dat de slachtoffers van dergelijke
feiten, de crediteuren, hun rechten worden onthouden. Een gecoördineerde campagne van
Recofa, Insolad, MKB-Nederland en Slachtofferhulp zou wellicht meer effect sorteren.

9. HR 7 maart 1972, NJ 1973, 35.
10. Zie in detail voor de wijze waarop: www.rechtspraak.nl.
11. Parket Hoge Raad ECLI:NL:PHR 2014:2482.
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art. 12 Sv procedure aanhangig moet maken wegens niet vervolging, zie een
uitspraak van de rechtbank Alkmaar.12

Ik wijs er tenslotte nog op dat art. 12 Sv niet kan worden aangewend om het
Openbaar Ministerie te dwingen over te gaan tot het vorderen van een
civielrechtelijk bestuursverbod omdat een dergelijk verbod volgens de wetgever
geen betrekking heeft op de vervolging van strafbare feiten.13 Ik acht dat
discutabel, zeker in het geval in de onderliggende faillissementsdossiers sprake
is (geweest) van strafbare feiten. Het is te overwegen indien sprake is van
repeterende beroepsfraudeurs zowel aangifte te doen jegens die personen alsook
aan te dringen op het treffen van die civiele maatregel; bij een afwijzende
beslissing zou bepleit kunnen worden dat het civielrechtelijke bestuursverbod
wel degelijk strafrechtelijk implicaties heeft (dus ook via art. 12 Sv afdwingbaar
moet zijn). Zulks nog los van het feit dat het wonderlijk is dat een curator door
schuldeisers via art. 69 Fw wel gedwongen kan worden een civiele procedure
tot het opleggen van een bestuursverbod aanhangig te maken maar dat het
Openbaar Ministerie niet op eenzelfde wijze door een belanghebbende in
beweging kan worden gezet.

3.2 De curator als benadeelde partij

In het Wetboek van Strafvordering is doormiddel van de wet Terwee (ingevoerd
in 1992) en recenter via de Wet Versterking Positie Slachtoffer de mogelijkheid
geschapen voor benadeelde partijen op een eenvoudige en goedkopere wijze
hun (schadevergoedings)vorderingen te gelde te maken en een voor executie
vatbare titel te verkrijgen.

Op deze wijze hoeven de benadeelden niet een separate civiele procedure
aanhangig te maken teneinde doormiddel van een procedure hun schade
hersteld te krijgen, maar kunnen zij ‘meeliften’ op de door het Openbaar
Ministerie aanhangig gemaakte strafvorderlijke procedure tegen de verdachte
indien de benadeling voortvloeit uit een ten laste gelegd delict. Zogenaamde ad
informandum gelegde feiten die alleen mee kunnen wegen bij de strafbepaling
indien de verdachte hiermee instemt zijn een gevaarlijke basis voor een civiele
vordering in een strafzaak: indien de verdachte ter zitting alsnog niet instemt

12. Rb Alkmaar 31 maart 2011, ECLI:NL:RBALK:2011:BR4173. Zie overigens ook www.
hethaagsecomplot.nl met daarin oa de brief van de Procureur generaal J.W. Fokkens waarin
deze weerlegt dat destijds door de toenmalige minister van justitie Hirsch Ballin een
aanwijzing gedaan is dat aangifte tegen curatoren te allen tijde geseponeerd moeten worden
en dat een desbetreffende brief een falsificatie is.

13. Memorie van Toelichting Wet Civielrechtelijk Bestuursverbod (Kamerstuk II, 34 011, nr. 2,
p. 4).
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met de voeging van die ad informandum feiten vervalt de basis voor toewijzing
van de vordering.

Ex art. 51a jo 51 f jo 36f Sv kan een benadeelde partij schadevergoeding
vorderen van de verdachten in een strafproces.14 Een curator is bevoegd zich
ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers als benadeelde partij in een
strafgeding te voegen. Op grond van art. 51a Sv kan degene die rechtstreeks
schade heeft geleden door een strafbaar feit, zich ter zake van zijn (schadever-
goedings)vordering als benadeelde partij voegen in het strafproces. De wetge-
ver heeft met voornoemd artikel beoogd de positie van slachtoffers van
strafbare feiten te verbeteren door slachtoffers op een eenvoudige, goedkope
en snelle manier de gelegenheid te bieden hun civiele vordering te innen.15

Indien sprake is van complexere vorderingen die betwist worden of waarvan de
omvang van de benadeling niet eenvoudig valt vast te stellen (sinds de Wet
Versterking Positie Slachtoffer is deze term vervangen door “indien de
behandeling van strafgeding hierdoor niet onevenredig wordt belast”) kan de
strafrechter twee wegen bewandelen:

i) de vordering niet ontvankelijk verklaren (waardoor de benadeelde het recht
behoudt zijn vordering alsnog aan de civiele rechter voor te leggen);
dan wel

ii) geheel of gedeeltelijk een schadevergoeding toe te wijzen.

Indien de vordering gedeeltelijk wordt toegewezen is sprake van een voorschot
op de totale vordering. In de praktijk is dit laatste voor de benadeelde veelal
voldoende.16

3.3 Bedrieglijke Bankbreuk

Door het plegen van een bankbreukdelict zoals genoemd in de artt. 340-344 Sr
wordt gehandeld in strijd met de aan de Faillissementswet ten grondslag
liggende normen. Dit impliceert dat daarmee onrechtmatig is gehandeld hetzij
jegens de failliet zelf (bijvoorbeeld door de bestuurder of feitelijk leidingge-
vende van de failliet) danwel tegen de schuldeisers van de failliet. In het eerste

14. HR 15 april 2003, NBSTRAF 2003/210; HR 11 april 2006, NJ 2006, 264; Hof
’s-Hertogenbosch 18 juni 2001, JOR 2001/138; Rb. Roermond, JOR 2000/178 en Rb
Maastricht 15 juli 2003, JOR 2003/221.

15. HR 15 april 2003, NJ 2003, 377. Rb Assen 22 december 2009, LJN: BK 7390, NJFS 2010/
66.

16. Voor uitgebreidere informatie over de (on)mogelijkheden voor voeging als benadeelde partij
verwijs ik naar www.slachtofferhulp.nl.
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geval heeft de failliet een vordering op die derde (bestuurder en/of feitelijk
leidinggevende), in het laatste geval hebben de schuldeisers een vordering op
de failliet.

In beide gevallen kan de curator van rechtswege en voortvloeiende uit zijn
benoeming hetzij als vereffenaar van de boedel hetzij namens het collectief van
schuldeisers een vordering instellen tegen de verdachte. Hoewel hierover bij
strafrechters soms verwarring bestaat hoeft de curator bij het instellen van een
vordering namens de failliet of namens de benadeelde schuldeisers geen
machtiging van de rechter-commissaris over te leggen; mijn advies is evenwel
om een dergelijke machtiging wel te vragen teneinde onnodige discussies
tijdens de strafzitting te voorkomen.17

3.4 De schadevergoedingsmaatregel

De strafrechter kan, indien deze de vordering van de benadeelde toewijst, een
schadevergoedingsmaatregel opleggen (36f Sv) maar kan dit ook doen indien er
zich geen benadeelde heeft gesteld en zelfs indien een vordering van een
benadeelde partij niet ontvankelijk is of indien deze vordering verjaard is.

Deze vergoeding wordt in opdracht van de Officier van Justitie geïnd door het
Centraal Justitieel Incassobureau (“CJIB”). Betaling geschiedt dus aan de staat,
waarna deze zorgdraagt voor doorbetaling aan het slachtoffer. Toewijzing van
een vordering van een benadeelde partij en een schadevergoedingsmaatregel
kunnen los van elkaar worden opgelegd; de verdachte is logischerwijs wel maar
eenmaal gehouden te betalen zodat betaling aan het slachtoffer verdachte
ontheft van de verplichting tot betaling aan de staat en vice versa.

Op www.cjib.nl is beschreven op welke wijze de benadeelde partij aan het CJIB
kenbaar kan maken naar welke rekening de geïncasseerde bedragen kunnen
worden overgemaakt.18 Het CJIB kan bij niet of niet volledige betaling een
dwangbevel uitvaardigen en ter incasso beslag laten leggen onder de veroor-
deelde en bij verder uitblijven van betaling overgaan tot oplegging van
vervangende hechtenis. Indien na het verstrijken van de termijn van hechtenis
– de omvang wordt door de strafrechter bepaald – betaling is uitgebleven dan
wordt de hechtenis stopgezet.

17. Indien een curator zonder machtiging opereert betekent dit namelijk niet dat deze niet
rechtsgeldig opereert; hoogstens ontstaat er een conflict met de rechter-commissaris.

18. Voor gewelds- en zedenmisdrijven is een voorschotregeling van kracht; bankbreukdelicten
vallen hier niet onder.
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De benadeelde, of namens deze de curator, kan vervolgens afschrift van de
uitspraak vragen bij de rechtbank of het Gerechtshof. Deze grosse kan
vervolgens door de deurwaarder worden betekend. De belanghebbende – ook
de curator – kan dus afwachten of het (staats)incassoapparaat succesvol is
geweest voordat deze zelf de weg van de civiele executie (met bijbehorende
kosten) hoeft te volgen.

Sinds 1 februari 2008 is de Wet OM-afdoening van kracht. In bepaalde gevallen
kan de Officier van Justitie een strafbaar feit zonder toedoen van een rechter
afdoen met een zogenaamde strafbeschikking, waarbij een boete of taakstraf
kan worden opgelegd. Daarbij kan als onderdeel van die beschikking ook een
schadevergoedingsmaatregel worden opgelegd.

Vooralsnog is de strafbeschikking beperkt tot strafbare feiten zonder slacht-
offers en dat leidt volgens Van Nielen tot de conclusie dat het Openbaar
Ministerie niet bevoegd is een strafbeschikking op te leggen voor bankbreuk-
delicten.19 Naar mijn mening zou een ander standpunt te verdedigen zijn,
namelijk dat een dergelijke uitleg onverenigbaar is met de bevoegdheid tot het
opleggen van een schadevergoedingsmaatregel; dit impliceert immers een
benadeelde. Het zou daarom aan te bevelen zijn dat een curator wel degelijk
het Openbaar Ministerie verzoekt over te gaan tot het opleggen van een
strafbeschikking en schadevergoedingsmaatregel. Zonodig zouden juist op dit
vlak afspraken gemaakt moeten worden door Insolad, Recofa en het Openbaar
Ministerie welke soorten benadeling hier wel voor in aanmerking komen. In elk
geval, op deze manier kan voor de schuldeisers denk ik op de meest goedkope
manier betaling door de fraudeur worden afgedwongen.

3.5 Curator en het Strafrechtelijk Financieel Onderzoek (SFO)

Door de Wet Versterking Positie Slachtoffer is meer oog gekomen voor de
financiële belangen van slachtoffers. Ten behoeve van een benadeelde – ook
indien deze zich nog niet heeft gevoegd in het strafproces – kan het Openbaar
Ministerie conservatoir beslag leggen op vermogensbestanddelen van de
verdachte. Deze beslaglegging kan dienen ter afroming van het voordeel dat
de verdachte heeft behaald, en dus onderdeel zijn van een nog door het
Openbaar Ministerie in te dienen ontnemingsvordering maar ook hier geldt
dat de belangen van de daadwerkelijk benadeelde voor gaan boven die van de
Staat. Het voordeel van het door de curator aandringen op een SFO is dat het
BOOM (Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie) kan worden

19. W.J.B. van Nielen, ‘Middelen van de curator bij faillissementsfraude’ TvI 2013/13.
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ingeschakeld. Hierdoor kan gebruik worden gemaakt van de middelen die dat
bureau ter beschikking staan en met name het internationale justitiële netwerk
voor asset-recovery. De aanwijzing Ontneming d.d. 7 december 2013 beschrijft
meer in detail de werkwijze van het Openbaar Ministerie en BOOM bij het
(internationaal) ontnemen van wederrechtelijk verkregen voordeel.20

Op grond van art. 94a lid 4 en 5 Sv (ook wel genaamd anderbeslag) zijn
bepalingen die het mogelijk maken beslag te leggen bij een derde indien er
aanwijzingen zijn dat bijvoorbeeld een uit een boedel ontvreemd goed daar is
gestald om uitwinning te voorkomen (ook wel verhaalsfrustratie genaamd). Het
vijfde lid van dit artikel maakt het vervolgens mogelijk om bij die derde ook op
andere aan die derde toebehorende voorwerpen beslag te leggen ter hoogte van
de waarde van dat ontvreemde goed. Vooral deze bepaling is voor curatoren
interessant omdat op deze manier bij een derde/ander dan de verdachte direct
verhaal kan worden gehaald in het kader van een ontnemingsvordering. Dit
voordeel komt vervolgens de benadeelde (die voor gaat op de staat) ten goede.
Nota bene: deze beslaglegging vindt plaats in de context van het strafvorder-
lijke en/of ontnemingsverzoek. Verlof van de Voorzieningenrechter is hiervoor
niet nodig, wel van de rechter-commissaris in strafzaken.

3.6 Derde als benadeelde partij en verificatie

Wat nu indien de curator wordt geconfronteerd met een vordering welke jegens
de boedel is toegewezen in het strafprocesrecht? Het Wetboek van Strafvorde-
ring bevat op dit punt geen coördinerende bepalingen.

In beginsel dienen alle vorderingen ter verificatie bij de curator worden
ingediend. De verificatie kan leiden tot erkenning (art. 121 lid 1 Fw),
voorwaardelijke toelating (art. 121 lid 2 Fw e.v.) of betwisting van de vordering
(art. 122 Fw). Het ontstaansmoment van een vordering is bepalend voor de
vraag of deze al dan niet in het faillissement kan worden ingediend.

Van belang is om onderscheid te maken in het ontstaansmoment van de
vordering. Indien de (schadevergoedings)vordering reeds voor faillissement
was ontstaan kunnen benadeelden deze alleen ter verificatie bij de curator
indienen.21

20. http://wetten.overheid.nl/BWBR0032598/geldigheidsdatum_07-12-2013.
21. Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 24 december 2008, LJN: BG 9498 en Rb Utrecht, 11 februari

1997, NJ 1997, 311.
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De curator moet verweer kunnen voeren (art. 28 lid 2 Fw) of de vordering
kunnen betwisten ex art. 122 Fw (net als andere crediteuren). In de jurispru-
dentie is bepaald dat de in rechte toegekende schadevergoeding een rechtsvor-
dering betreft die pas bij onherroepelijkheid van de strafrechtelijke beslissing
ontstaat (dus na faillissement).22

Daarmee wordt geen voldoening van een verbintenis uit de boedel beoogd. Een
na datum faillissement ontstane vordering komt niet voor verificatie in
aanmerking aangezien de boedel niet aansprakelijk is voor verbintenissen van
de schuldenaar die na de faillietverklaring zijn ontstaan tenzij de boedel ten
gevolge daarvan is gebaat ex art. 24 Fw. Deze vordering kan evenmin als
boedelvordering worden aangemerkt nu boedelschulden slechts ontstaan op één
van de gronden als door de Hoge Raad overwogen in zijn arrest van 19 april
2013.23

Uitgemaakt is dat de curator ook een pas gedurende het faillissement door de
strafrechter toegewezen civiele vordering van een crediteur kan betwisten,
zonder zich daartoe ter zitting bij de strafrechter te stellen. Indien een
schuldeiser mee wil delen in de baten, dan moet hij zijn vordering ter verificatie
bij de curator indienen.

Indien de door de benadeelde crediteur zich pas na datum faillissement van de
verdachte in het strafproces heeft gevoegd, geldt ex art. 26 Fw dat de
benadeelde crediteur niet ontvangen kan worden en zijn vordering uitsluitend
ter verificatie bij de curator kan indienen.24

Een civiele vordering in het strafproces is aanhangig vanaf de dag waarop het
voegingsformulier wordt ingediend bij de OvJ (art. 51b lid 1 Sv), dan wel vanaf
de dag waarop bedoeld formulier ter terechtzitting van de strafrechter in eerste
aanleg wordt ingediend (art. 51b lid 2 Sv). Het zou een aan te bevelen best
practice voor de strafkamers zijn indien deze standaard bij fraudedelicten
controleren of de verdachte gefailleerd is; op deze wijze is de kans groter dat

22. HR 15 april 2003, NBSTRAF 2003/210, HR 11 april 2006, NJ 2006, 264; Hof
’s-Hertogenbosch 18 juni 2001, JOR 2001/138; Rb Roermond, JOR 2000/178 en Rb
Maastricht 15 juli 2003, JOR 2003/221.

23. HR 19 april 2013, JOR 2013/224 (Koot Beheer B.V./Tideman q.q.) m.nt. G.A.J. Boekraad.
24. Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 24 december 2008, LJN: BG 9498 en Rb Assen 22 december

2009, LJN: BK 7390, NJFS 2010/66.
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de strafkamer de benadeelde partij ambtshalve niet ontvankelijk verklaart zodat
in plaats daarvan deze zijn vordering ter verificatie kan indienen. Want hoewel
de schadevergoedingsprocedure in het strafrecht relatief eenvoudig is, is de
verificatieprocedure nog eenvoudiger. Verhaal daarentegen is letterlijk een
ander verhaal.

442

Mr. F.H.E. Boerma



De fiscale gereedschapskist van de curator

MR. A.J. TEKSTRA1

1. Inleiding

In het kader van deze bundel speelt ook de vraag naar de fiscale gereedschaps-
kist van de curator. Men kan moeilijk zeggen dat die kist heel vol zit en dat alle
gereedschappen zich daar keurig op een rijtje in bevinden. Het is een wat
rommelige en onvolledige kist met ‘tools’, waar de curator zich mee moet
behelpen. Nu is de curator wel gewend om te improviseren en zich te bedienen
van middelen die niet altijd even feilloos werken. Dus dat zal hem of haar niet
afschrikken. Ten aanzien van de fiscale bevoegdheden en verplichtingen van de
curator is het scharnierpunt art. 43 Algemene wet inzake rijksbelastingen (Awr).
Op grond van die bepaling kan de curator de fiscale bevoegdheden en de
verplichtingen van de failliet uitoefenen en nakomen. Daar wordt dreigend aan
toegevoegd dat de curator ‘desgevorderd’ gehouden is de fiscale verplichtingen
van de failliet na te komen.2

Het fiscale gereedschap van de curator dat ik in deze bijdrage zal bespreken, spitst
zich toe op de verschillende belastingsoorten die daarvoor bij de faillissements-
afwikkeling in aanmerking komen. Dat is in de eerste plaats de vennootschaps-
belasting, ook wel afgekort als Vpb. Ten tweede behandel ik de omzetbelasting/
btw. Daarna besteed ik aandacht aan de inkomstenbelasting (IB). Aan de
loonbelasting zal niet specifiek aandacht worden besteed, omdat daarover bij
de faillissementsafwikkeling weinig bijzonders valt te melden. Tot slot zal ik nog
ingaan op de rol van de curator bij de afwikkeling van de inleners- en/of
ketenaansprakelijkheid tijdens een faillissement.

Een belangrijk stuk fiscaal gereedschap laat ik in deze bijdrage buiten
beschouwing. Dat betreft de afwikkeling van het bodemvoorrecht van de fiscus
door de curator, via de toepassing van art. 57 lid 3 Fw. Dat onderwerp wordt
door Louwerier in zijn bijdrage aan deze bundel behandeld.

1. Ton Tekstra is advocaat en fiscalist en werkzaam bij Blauw Tekstra Uding Advocaten te
Amsterdam.

2. Zie hierover verder mijn Handboek fiscaal insolventierecht, 2011, p. 7.
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2. Het Vpb-gereedschap

Voor de vennootschapsbelasting spelen in faillissement met name twee kwesties
een rol. Om te beginnen kan er sprake zijn van een Vpb-teruggaaf, die al
dan niet aan de boedel kan toekomen. Daarnaast kan aan de orde komen dat
de curator van een dochter die onderdeel uitmaakt of heeft uitgemaakt van een
fiscale eenheid Vpb aanspraak wenst te maken op het voordeel dat de fiscale
eenheid heeft genoten of zal genieten van de door de failliete dochter
gerealiseerde fiscale verliezen. Deze twee onderwerpen zal ik thans bespreken.

Onder omstandigheden kan de boedel in aanmerking komen voor een Vpb-
teruggaaf. Die zal bestaan uit de zogenoemd carry back, kort gezegd de
teruggaaf van Vpb uit eerdere jaren vanwege een fiscaal verlies in de
opvolgende jaren. Tot 2007 bedroeg de carry back-termijn voor de Vpb drie
jaar en was het interessant voor de curator om te onderzoeken of de failliete
vennootschap daar aanspraak op kon maken.3 De termijn werd echter ingekort
tot een jaar. In het kader van het crisisbeleid is de termijn weer tijdelijk opgerekt
naar drie jaar, te weten voor de ‘aangiftejaren’ 2009 tot en met 2011. Vanaf
2012 is de carry backtermijn weer teruggebracht naar een jaar.4 Sindsdien ligt
het niet meer voor de hand dat de boedel aanspraak kan maken op een carry
back voor de Vpb.5

Een situatie die zich regelmatig voordoet, ziet op de werking van de fiscale
eenheid bij een failliete dochter. De curator van deze failliet ziet met lede ogen
aan hoe de fiscale verliezen van de dochter worden gebruikt binnen de fiscale
eenheid om, hetzij een belastingteruggaaf/carry back te realiseren, hetzij om
deze verliezen mee te nemen naar toekomstige jaren in de vorm van de carry
forward. Belangrijk voor de curator is om te onderzoeken of er over de
toerekening en verrekening van de fiscale resultaten binnen de fiscale eenheid

3. Een illustratief geval van een carry backpoging door een curator vormt de procedure inzake
Buijsrogge q.q./Staat, Hof Den Bosch 8 september 2009, JOR 2010/32, AJT. De ontvanger
beriep zich in die zaak met succes op verrekening.

4. Zie art. 20 lid 2 Wet Vpb. Voor de IB-ondernemer is de carry backtermijn nog wel drie jaar
(art. 3.150 lid 1 Wet IB). De curator van een privéfailliet, tevens ondernemer, kan hier dus
nog wel gebruik van maken.

5. Interessant is nog wel welke verliezen de curator allemaal fiscaal zou mogen opvoeren, naast
de boedelkosten, boekverliezen e.d.. Het lijkt zelfs mogelijk hier de categorie faillisse-
mentsvorderingen mee te nemen die door de Hoge Raad is gecreëerd in het overbekende
arrest Koot Beheer/Tideman q.q., te weten vorderingen die voortvloeien uit een reeds ten
tijde van de faillietverklaring bestaande rechtsverhouding met de schuldenaar, ook als ze pas
tijdens faillissement ontstaan. Zie eveneens, toegespitst op de fiscale eenheid Vpb, J.N.
Bouwman, ‘Passivering van geldschulden binnen een fiscale eenheid VPB’, Nederlands
Tijdschrift voor Fiscaal recht (NTFR) 17 juli 2014.
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afspraken zijn gemaakt, dan wel dat aantoonbaar is dat er op dat vlak sprake is
van een ‘bestendig gebruik’.6 Als daarvan sprake is, kan de curator van de
dochter normaal gesproken de andere vennootschappen binnen de fiscale
eenheid, waaronder de moedervennootschap, aan deze afspraken of dit besten-
dige gebruik houden.7

Blijkt bijvoorbeeld dat in het verleden de failliete dochter haar deel van de
gerealiseerde fiscale winst binnen de fiscale eenheid heeft moeten betalen,
bijvoorbeeld doordat dat bedrag in rekening courant is doorbelast bij de
dochter, aan de moeder die de Vpb aan fiscus heeft afgedragen, dan is het
consequent ervan uit te gaan dat een teruggaaf van dat deel van de Vpb aan de
dochter (lees: de boedel) zal toekomen.8 In het geval de verliezen van de
failliete dochter niet aanleiding geven tot een carry back, maar er wel toe leiden
dat de fiscale eenheid meer fiscale verliezen heeft, zou de curator er aanspraak
op kunnen maken dat dit ‘voordeel’ volgens de gemaakte afspraken of het
bestendige gebruik aan de dochter ten goede komt. In deze gevallen is de kans
groot dat de moeder zich zal verweren met het argument dat zij fiscaal nog flink
zal moeten gaan ‘bloeden’ vanwege het faillissement van de dochter, namelijk
omdat aan het einde van het faillissement de onbetaald gebleven schulden van
de dochter als winst zullen vallen binnen de fiscale eenheid Vpb.9 Het is echter
nog maar de vraag of een dergelijk verweer slaagt, omdat volgens de
rechtspraak van de Hoge Raad deze winst pas ontstaat op het moment dat
het faillissement van de dochter is geëindigd.10 Op dat moment is verrekening
volgens de regels van de Faillissementswet, meer in het bijzonder art. 53 lid 1
Fw, naar zijn aard niet meer mogelijk. Deze kwestie zal naar ik verwacht nog
wel een keer in rechte aan de orde worden gesteld.

6. Zie in dit verband de zaak van curator Vlerken: hof Den Bosch 28 december 2010 en
27 maart 2012, JOR 2012/173, AJT.

7. Zijn de verrekeningsafspraken vastgelegd dan is het mogelijk dat daarin is opgenomen dat
de aanspraken van de dochter komen te vervallen bij haar faillissement. Ik ga hier verder niet
in op de vraag of een dergelijke afspraak ‘faillissementsbestendig’ is.

8. In de procedure van curator Huijzer zal de Hoge Raad dit najaar naar verwachting beslissen
of een Vpb-teruggaaf bij een fiscale eenheid Vpb aan de moeder toekomt dan wel aan de
dochter die daar materieel gezien recht op heeft. Het betreft de cassatie van hof Den Haag
24 december 2013, JOR 2014/87, AJT.

9. Zie HR 10 september 2010, JOR 2010/297 (X Holding/Staatssecretaris van Financiën), AJT.
10. In mijn noot in JOR 2012/173, onder nr. 4, gaf ik aan dat het mij logisch en billijk voor zou

komen dat de moeder deze winstclaim bij het einde van het faillissement van de dochter aan
de curator kan tegenwerpen. Dit laat echter onverlet dat in strikt juridische zin de claim pas
valt op het moment dat het faillissement van de dochter is geëindigd en die heeft
opgehouden te bestaan. De curator kan dus met recht betogen dat een dergelijke ‘postfail-
lissementsvordering’ niet in een verrekening mag worden meegenomen tijdens het faillis-
sement.
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3. Het btw-gereedschap

De omzetbelasting is de belangrijkste belastingsoort bij de faillissementsaf-
wikkeling. De curator krijgt daar op verschillende manieren mee te maken. In
het kader van de boedelafwikkeling zelf moet de curator er voor zorgdragen dat
de btw over de boedelperiode op een juiste manier wordt aangegeven.11 Het is
gebruikelijk om dat aan het einde van het faillissement in één keer af te
handelen. De boedel zal btw hebben ontvangen, bijvoorbeeld bij de verkoop
van activa,12 en kan normaal gesproken13 ook de btw in de boedelkosten
terugvragen (lees: in vooraftrek nemen). Deze twee posten moeten worden
verrekend en het saldo moet worden afgedragen aan de fiscus, dan wel kan van
de fiscus worden teruggevraagd. In de meeste gevallen zal een teruggaaf door
de fiscus hiervan het resultaat zijn, waar de curator overigens meestal wel enige
tijd – in de zin van maanden – op zal moeten wachten. De curator moet er op
bedacht zijn dat de mogelijkheid bestaat dat de vordering tot teruggaaf van de
boedel-btw komt te vervallen. Dit gebeurt in beginsel na vijf jaar, op basis van
de geldende verjaringstermijn.14

In langer lopende faillissementen dient de curator daarom zekerheidshalve
tussentijds al een verzoek te doen tot teruggaaf van de betaalde btw, dan wel
een duidelijke afspraak te maken met de fiscus dat deze teruggaaf ook aan het
einde van het faillissement zal worden verleend, ongeacht de vijfjaarstermijn.
De fiscus lijdt hierdoor geen nadeel, maar eerder een voordeel, omdat het btw-
bedrag langer in ’s Rijks schatkist kan blijven. Er zou in dit opzicht qua btw-
afwikkeling bij een faillissement geen verschil in behandeling mogen zijn
tussen een faillissement waarin, meestal door middel van tussentijdse salaris-
beschikkingen (in feite voorschotten op de eindbeschikking), tussentijds al btw
wordt betaald en een faillissement waarin alleen aan het einde een salaris-
beschikking wordt vastgesteld, bijvoorbeeld omdat er eerder nog niet voldoen-
de actief aanwezig was.

11. De btw-verleggingsregeling en de herzienings-btw laat ik hier buiten beschouwing. Zie
daarover mijn bijdrage in het INSOLAD Jaarboek 2014, met name paragraaf 5 en 6.

12. In veel gevallen zal bij een dergelijke verkoop de btw naar de koper zijn verlegd op de voet
van art. 24ba lid 1, onderdeel b, Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968, zodat de boedel
feitelijk geen btw ontvangt.

13. Indien de failliet vrijgestelde prestaties verrichtte, zal de boedel geen recht hebben op
teruggaaf van de btw in de boedelkosten, zoals in het salaris van de curator: zie HR 19 juni
2015, ECLI:NL:HR:2015:1672.

14. Zie art. 4:104 Algemene wet bestuursrecht en paragraaf 17, onderdeel 9, van het Besluit
Fiscaal Bestuursrecht.
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Een ander btw-aandachtspunt vanuit de boedel vormt de mogelijkheid voor de
curator om op de voet van art. 29 lid 1 Wet OB btw bij de fiscus terug te
vorderen op oninbare debiteuren van de failliet. Het maakt daarbij niet uit of
deze debiteuren al dan niet zijn verpand; zij behoren tot het vermogen van de
failliet en staan ook op diens balans. Worden deze debiteuren oninbaar, dan kan
de curator namens de failliet een verzoek bij de fiscus indienen om deze btw,
die al wordt geacht te zijn afgedragen, terug te vorderen. Hierbij dienen zich
twee potentiële problemen voor de curator aan. Ten eerste kan de bank mogelijk
een pandrecht claimen op de vordering tot teruggaaf van de btw. Ten tweede zal
de fiscus de teruggaaf mogelijk willen verrekenen met de bij de failliet
openstaande belastingschulden.

Het pandrecht voor de bank op de 29 lid 1-vordering van de failliet op de fiscus,
zal gebaseerd zijn op de redenering dat materieel gezien de onvolwaardigheid
van de vordering op de betreffende debiteur(en) als vast stond vóór de
faillissementsdatum. Er zou dan sprake zijn van een per die datum reeds
bestaande – en dus niet toekomstige – vordering.15 Het vaststellen van het
moment waarop de vordering onvolwaardig is geworden, is vaak lastig. Het
enkele feit dat de debiteur zelf in een insolventie terecht is gekomen of dreigt te
komen, wil nog niet meteen zeggen dat de vordering onvolwaardig is, tenzij op
dat moment al zo goed als zeker vast staat dat er geen mogelijkheden zijn of
zullen komen bij de debiteur om de vordering te gaan voldoen. Dat zou
bijvoorbeeld kunnen blijken uit het gegeven dat de debiteur over onvoldoende
(weerstands)vermogen beschikt om de schulden – geheel of gedeeltelijk – te
voldoen, waaronder begrepen de situatie dat sprake is van een negatief eigen
vermogen.16

Mocht het zo zijn dat de bank een pandrecht kan inroepen ten aanzien van deze
29 lid 1-vordering, dan laat dat onverlet dat de fiscus mogelijk tot verrekening
kan overgaan van de 29 lid 1-schuld aan de failliet met de belastingschulden
van de failliet. Tot op heden zijn veel regio’s van de belastingdienst bereid
gebleken de 29 lid 1-vordering aan de boedel te voldoen zonder daarbij
verrekening toe te passen.17 Dit vooral in de situatie dat de betreffende
vordering(en) op de debiteur(en) van de failliet pas tijdens diens faillissement

15. Zie eveneens mijn beantwoording van de rechtsvraag over de verpanding van een belasting-
teruggaaf in TvI 2012/1, p. 22-23. Zie voor de vraag of toestemming van de ontvanger voor
de verpanding ex art. 24 lid 4 Iw 1990 een constitutief vereiste is voor het pandrecht:
rechtbank Oost-Brabant 19 februari 2015, JOR 2015/124, AJT en RI 2015/61 (Dix q.q./
Rabobank). De rechtbank beantwoordt deze vraag ontkennend.

16. Zie verder HR 16 oktober 2009, JOR 2010/34, AJT.
17. Zie het INSOLAD Rapport Afwikkeling Faillissementen uit 2011, p. 31.
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onvolwaardig is/zijn geworden.18 Inmiddels wordt dit beleid aangepast – re-
centelijk nog in de regio Utrecht-Gooi – en meent de fiscus wel te kunnen
verrekenen met een beroep op de verruimde verrekeningsmogelijkheid van
art. 53 lid 1 Fw.19

Curatoren worden regelmatig geconfronteerd met leveranciers die onder eigen-
domsvoorbehoud zaken hebben geleverd (art. 3:92 BW) dan wel een beroep
doen op het recht van reclame (art. 7:39 e.v. BW).20 Voor de zaken die dan
geretourneerd worden aan de leverancier zullen door hem creditnota’s worden
opgesteld en aan de curator worden uitgereikt. Op basis van deze creditnota’s
kan de leverancier vervolgens, in de reguliere btw-aangifte, de btw terug-
vorderen. Voor de curator heeft dit als btw-effect dat de 29 lid 2-schuld aan de
fiscus dienovereenkomstig zal afnemen. Worden deze zaken onder eigendoms-
voorbehoud door de koper van de activa uit het faillissement (meestal tevens
doorstarter) overgenomen, dan is de normale route dat de leverancier de boedel
voor de betreffende leveringen crediteert en nieuwe facturen stuurt naar de
doorstarter. Hier zijn wel andere varianten mogelijk, maar het netto-effect
daarvan mag niet zijn dat de fiscus feitelijk niet de afdracht van de btw in de
levering ontvangt.

Uiteraard verdient ook de 29 lid 2 Wet OB-schuld nadere aandacht. Dit betreft
kort gezegd de ten onrechte door de failliete ondernemer in vooraftrek genomen
btw op de door hem ontvangen, maar onbetaald gebleven facturen. Strikt
genomen dient de ondernemer daar zelf aangifte voor te doen op het moment
dat redelijkerwijs aannemelijk is dat de facturen niet worden voldaan, maar in
de praktijk wordt een dergelijke aangifte niet gedaan. Die komt dus op het
bordje van de curator en kan worden meegenomen onder het bodemvoorrecht
van de fiscus.21 In een faillissement waarin geen uitkering aan de crediteuren
volgt, is de vaststelling van de 29 lid 2-schuld niet relevant (mits vast staat dat
de fiscale vordering onder het bodemvoorrecht hoger is dan de opbrengst van
de bodemzaken). Volgt er wel een uitkering, dan moeten er berekeningen

18. In dat geval zal de 29 lid 1-vordering niet onder het pandrecht van de bank vallen.
19. Zie verder mijn dissertatie Verrekening door de fiscus, 2011, p. 231 en 232. Het ondanks het

pandrecht mogen verrekenen door de fiscus volgt dan uit art. 6:130 BW en niet uit art. 24
lid 4 Iw 1990, omdat laatstgenoemde bepaling niet geldt bij faillissement. In de praktijk
kunnen extra complicaties ontstaan doordat de 29 lid 1-vordering het gevolg is van een
handeling van de curator in het faillissement van de debiteur, bijvoorbeeld de niet-
gestanddoening van een lopende (aannemings)overeenkomst. Mogelijkerwijs zal in dat
geval de fiscus niet met succes een beroep kunnen doen op art. 53 lid 1 Fw.

20. Zie voor de btw-afwikkeling van leasecontracten de rechtspraak van het Hof van Justitie EU,
laatstelijk die van 2 juli 2015, V-N 2015.34.21 (NLB Leasing), met verwijzingen naar de
eerdere arresten.

21. Zie het standaardarrest Aerts q.q./ABN AMRO: HR 26 juni 1998, NJ 1998, 745.
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worden gemaakt om de hoogte van de 29 lid 2-schuld vast te stellen, rekening
houdend met het uitkeringspercentage aan de crediteuren waarop de btw-
vooraftrek heeft plaatsgevonden. Het deel dat immers aan deze crediteuren
wordt betaald, verlaagt de 29 lid 2-schuld van de failliet.

Het komt wel voor dat de betreffende crediteuren reeds op de voet van art. 29
lid 1 Wet OB hun btw hebben teruggevorderd bij of na het failleren van de
debiteur. Komt er vervolgens toch een uitkering uit het faillissement, dan mag
verwacht worden dat de ontvangers van de btw deze btw alsnog afdragen aan
de fiscus. Dit systeem is echter niet geheel sluitend. Om die reden wil de fiscus
nog wel eens aan de curator vragen om de btw in de uitkering niet aan de
crediteur af te dragen maar ‘in te houden’ ten behoeve van de fiscus. Dit past
echter niet binnen de systematiek van de Faillissementswet, waarin wordt
uitgegaan van verificatie en uitdeling van de vorderingen inclusief btw. Men
kan ook niet van de crediteur verwachten dat hij de vordering exclusief btw bij
de curator indient op het moment dat hij de btw al heeft teruggekregen van de
fiscus. Hier zou een ongelijkheid tussen de crediteuren ontstaan, bijvoorbeeld
ten opzichte van een crediteur die de btw pas terugkrijgt na de verificatie.

Wordt in het faillissement een akkoord aangeboden, dan moet de 29 lid 2-claim
goed in de gaten worden gehouden. Door het aan de crediteuren aangeboden
akkoordbedrag zal de 29 lid 2-claim uiteraard afnemen. Daarnaast zal in het
kader van het akkoord normaal gesproken ook een kwijtscheldingsverzoek
worden gedaan aan de fiscus (de fiscus loopt formeel niet mee in een
faillissementsakkoord), inhoudende dat de fiscus het dubbele percentage zal
ontvangen ten opzichte van de concurrente crediteuren.22 Daardoor kan de
hoogte van de te betalen 29 lid 2-claim ook op dit dubbele percentage worden
vastgesteld. Een en ander moet goed met de fiscus worden afgestemd. Het komt
verder voor dat de failliet een akkoord aanbiedt waarbij aan de crediteuren
wordt gevraagd afstand te doen van de mogelijkheid om de btw terug te
vorderen op de voet van art. 29 lid 1. Als een dergelijk akkoord slaagt, dan kan
met de fiscus worden afgestemd dat er dan materieel gezien geen art. 29 lid 2-
schuld kan zijn, omdat anders de fiscus een voordeel krijgt, te weten dat zij niet
de btw in de betreffende facturen aan de crediteuren hoeft terug te betalen maar
wel de btw uit de boedel ontvangt. Dit zou in strijd zijn met het voor de btw
geldende neutraliteitsbeginsel.

22. De mogelijkheid bestaat dat het Hof van Justitie EU gaat bepalen dat de nationale
belastingdienst binnen de EU niet bevoegd is kwijtschelding te verlenen voor de btw. Zie
B.G.A. Heijen, ‘De btw-vordering van de Belastingdienst bij een akkoord’, TvI 2015/29,
p. 188 e.v. Een dergelijke onbevoegdheid zou grote problemen opleveren voor de sane-
ringspraktijk.
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4. IB-aspecten

Voor de inkomstenbelasting/IB verdienen, vanuit de positie van de curator
gezien, twee zaken de aandacht.23 Indien een DGA van een failliete vennoot-
schap, met fiscaal gezien een aanmerkelijk belang (5% of meer van de aandelen
in privé), de aandelen in die vennootschap zou verkopen aan een derde, zal hij
of zij daarmee een vervreemdingsverlies in Box 2 kunnen realiseren. Mocht het
zo zijn dat er winsten zijn gemaakt in Box 2, dan kan de DGA in aanmerking
komen voor een carry back. Mogelijk kan de curator deze teruggaaf ‘naar zich
toe trekken’ indien de curator nog een vordering op deze DGA heeft,
bijvoorbeeld een vordering in rekening courant en/of een vordering uit hoofde
van bestuurdersaansprakelijkheid. Deze carry back is sinds 2007 beperkt tot een
jaar,24 dus veel soelaas zal deze mogelijkheid de curator in het gegeven geval
niet spoedig bieden, doch de situatie kan zich wel eens voordoen en in dat geval
is dit een aardig stukje gereedschap in de kist van de curator.

Verder bestaat voor de DGA met een aanmerkelijk belang in een failliete
vennootschap de mogelijkheid een verlies te nemen ter zake van een borgstel-
ling waaronder hij of zij wordt aangesproken. Dat gaat als volgt. Heeft de DGA
zich borg gesteld voor de schuld van de vennootschap, meestal jegens de bank,
dan mag de DGA op diens balans een regresvordering opnemen voor het
bedrag van de borg.25 Deze vordering valt in diens zogenoemde ‘tbs-vermo-
gen’ (tbs staat voor ter beschikking stelling; zie art. 3.92 Wet IB). Op het
moment dat duidelijk wordt dat deze regresvordering onvolwaardig is omdat de
vennootschap niet in staat zal zijn die te voldoen, mag de DGA de regres-
vordering afwaarderen. Het bedrag van de afwaardering mag in Box 1 worden
meegenomen. Dit verlies kan tot gevolg hebben dat de DGA een belasting-
teruggaaf zal krijgen. Dit kan weer van belang zijn voor de curator die nog een
vordering op de DGA heeft (zoals in de vorige alinea aangegeven).

23. In paragraaf 2 werd al vermeld dat de carry backtermijn voor de IB-ondernemer nog wel drie
jaar is, dus ook dat is een mogelijk gereedschap voor de curator bij het faillissement van een
prive’-persoon tevens ondernemer.

24. Zie art. 4.49 lid 1 Wet IB.
25. Zie HR 14 september 2012, JOR 2012/346 (Staatssecretaris van Financiën/X), AJT, welk

arrest werd gewezen naar het arrest ASR/Achmea (HR 6 april 2012, JOR 2014/172); dus de
regresvordering wordt in dit geval fiscaal anders behandeld dan civielrechtelijk. De
belastingdienst is wel in toenemende mate geneigd in deze verhoudingen de borgstelling
(of eventueel de hoofdelijkheid die ook onder de tbs-regeling kan vallen) als niet-zakelijk
aan te merken, waardoor het verlies op de regresvordering niet fiscaal kan worden genomen.
De zakelijkheid wordt dan beoordeeld vanuit de positie van de DGA ten opzichte van de
vennootschap en niet vanuit de positie van de partij die een borg of hoofdelijkheid verlangt.
Zie HR 26 september 2014, BNB 2015/12, V-N 2015/12, gevolgd door hof Amsterdam
16 april 2015, en HR 17 oktober 2014, V-N 2014/54.12.
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5. Inleners- en ketenaansprakelijkheid en de rol van de curator

In faillissement waarin de inleners- of ketenaansprakelijkheid een rol speelt, is
een (fiscale) taak voor de curator weggelegd, doordat een patstelling tussen de
betrokken partijen dreigt te ontstaan.26 Bij een failliete uitlener of onderaan-
nemer zullen de debiteuren niet willen overgaan tot betaling van de openstaan-
de facturen, voordat duidelijk is dat zij niet worden aangesproken door de fiscus
op de voet van art. 34 of 35 Iw 1990. Zij doen daarbij veelal een beroep op het
Harko-arrest van de Hoge Raad27 en schorten hun betalingen op. Meestal zijn
de debiteuren verpand, dus ook voor de pandhouder/bank is dit een vervelende
positie. Om deze patstelling te doorbreken, is in art. 73.4.10 Leidraad
Invordering 2008 een uitgebreide regeling opgenomen, die het initiatief bij
de curator legt om de fiscus met enige voortvarendheid een standpunt te
ontlokken over het al dan niet aanspreken van de inleners of de (hoofd-)
aannemers.28

Of de regeling in praktijk het gewenste effect heeft is enigszins de vraag, omdat
zich nog regelmatig gevallen voordoen waarin de ontvanger pas aan het einde
van een faillissement een beslissing gaat nemen over het aansprakelijk stellen
van de inleners of aannemers. Dit is zeer schadelijk voor de inning van de
debiteuren. Daarom wordt er in de praktijk regelmatig gewerkt met vrijwa-
ringen door de boedel dan wel de pandhouders richting de debiteuren. Dat is
echter niet zonder risico en staat ook op gespannen voet met de bedoeling van
de hiervoor genoemde regeling in de Leidraad Invordering 2008. De regeling
zou zo moeten worden toegepast dat de curator inderdaad in staat is de fiscus te
‘dwingen’ binnen korte termijn na de faillietverklaring een beslissing te nemen
over de aansprakelijkstelling. Nu zijn blijkbaar de in de regeling aangegeven
termijnen voor de ontvanger niet voldoende hard om dit af te kunnen dwingen.
Vermeldenswaard is nog dat het hof Arnhem-Leeuwarden in het voorjaar van
2015 heeft geoordeeld dat het beleid van de ontvanger om in een bepaald geval
bij het faillissement van een inlener alleen de inleners aansprakelijk te stellen
met een hoofdelijke schuld van € 5.000 of meer, een schending van het
gelijkheidsbeginsel door de ontvanger oplevert.29

26. Zie hierover recentelijk mijn noot bij hof Arnhem-Leeuwarden 7 mei 2015, JOR 2015/223.
27. HR 18 december 1992, NJ 1993, 734 (Harko/Groen-Kelderman q.q.).
28. Zie over de regeling verder A. van Eijsden in TvI 2006/5, p. 168-170.
29. Zie Hof Arnhem-Leeuwarden 7 mei 2015, JOR 2015/223, AJT. De fiscus heeft een ingesteld

cassatieberoep tegen deze uitspraak later ingetrokken (zie de mededeling van de Staats-
secretaris van Financiën van 11 augustus 2015, nr. DGB 2015-3359).
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6. Slotopmerkingen

Het voorgaande laat zien dat de fiscale gereedschapskist van de curator verre
van compleet is. Er is sprake van een setje van bij elkaar geraapt gereedschap in
diverse soorten en maten. Dat is op zichzelf opvallend, want van de curator
wordt wel verwacht dat hij of zij bij de faillissementsafwikkeling fiscaal de
juiste acties onderneemt. Daar komt bij dat de fiscaliteit zich kenmerkt door
veel veranderingen in wetgeving en beleid en er regelmatig uitspraken door
rechters worden gedaan die rechtsreeks van invloed zijn op de faillissements-
praktijk. Het is dus zaak dat de curator dit goed in de gaten houdt, ook al zal hij
of zij niet altijd een fiscale achtergrond of fiscale ervaring hebben, anders dan
het zelf jaarlijks invullen van de privébelastingaangifte. Hier geldt derhalve, om
met Churchill te spreken, voor curatoren de oneliner: ‘give us the tools and
we’ll finish the job’.
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Het Europese gereedschap van de curator: enkele
opmerkingen over de voorkoming van secundaire
insolventieprocedures

PROF. MR. P.M. VEDER1

1. Inleiding

De Nederlandse curator heeft in beginsel Nederlands gereedschap in zijn
gereedschapskist zitten. Hij moet zijn taak vervullen met de middelen die het
Nederlandse recht hem biedt. De gereedschapskist van de curator wordt echter
in toenemende mate gevuld met instrumenten die afkomstig zijn van de
Europese regelgever. Inmiddels is er een groeiend arsenaal aan Europese
regelgeving met betekenis voor (onderdelen van) het insolventierecht. In het
bijzonder kan in dit verband worden gewezen op de Europese Insolventiever-
ordening.2 Met de inwerkingtreding van de Insolventieverordening op 31 mei
2002 kreeg de curator belangrijke instrumenten in zijn gereedschapskist voor de
afwikkeling van grensoverschrijdende aspecten van faillissementen. De nieuwe
Insolventieverordening,3 die voor een belangrijk deel met ingang van 26 juni
2017 van toepassing zal zijn,4 voegt hier enkele nieuwe instrumenten aan toe.
De Europese regelgever bemoeit zich echter inmiddels ook steeds nadrukke-
lijker met het nationale insolventierecht van de lidstaten, ook in situaties waarin
geen grensoverschrijdende aspecten spelen. Deze inspanningen zijn in het
bijzonder gericht op het bevorderen van een ‘rescue culture’ in Europa. Het
faciliteren van de herstructurering van levensvatbare ondernemingen in finan-
ciële moeilijkheden en het bevorderen van een tweede kans voor failliete
ondernemers staan voorop. Te denken valt in het bijzonder aan de Aanbeveling
van de Europese Commissie voor een nieuwe aanpak van insolventie en

1. Michael Veder is als hoogleraar burgerlijk recht, in het bijzonder insolventierecht, verbon-
den aan het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht van de Faculteit der Rechtsgeleerd-
heid van de Radboud Universiteit. Hij is tevens adviseur bij RESOR N.V.

2. Verordening (EG) Nr. 1346/2000 van de Raad van 29 mei 2000 betreffende insolventie-
procedures.

3. Verordening (EU) 2015/848 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015
betreffende insolventieprocedures (herschikking), Pb L 141 van 5 juni 2015, p. 19 e.v. (de
“nieuwe Insolventieverordening” of “IVO (herschikking)”).

4. Zie art. 92 IVO (herschikking).
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faillissement van 12 maart 2014,5 die mede richtinggevend is geweest voor de
voorstellen van de Minister van Veiligheid en Justitie voor de Wet Continuïteit
Ondernemingen II.6 Het valt te verwachten dat het Nederlandse insolventie-
recht de komende jaren in toenemende mate zal worden beïnvloed door
Europese regelgeving.

Het gaat het bestek van deze bijdrage te buiten om aandacht te besteden aan de
volledige Europese agenda op het terrein van het insolventierecht.7 In deze
bijdrage beperk ik mij tot enkele opmerkingen over de wijzigingen die de
nieuwe Insolventieverordening aanbrengt in de mogelijkheid om de opening
secundaire insolventieprocedures te voorkomen. De Europese Commissie
constateerde in haar rapport van 12 december 2012 terecht dat de nadelen
van secundaire insolventieprocedures zwaarder lijken te wegen dan de voor-
delen.8 Dit was voor de Europese Commissie aanleiding om onder meer
voorstellen tot aanpassing van de Insolventieverordening te doen die de
opening van secundaire procedures zouden moeten beperken. De voorstellen
van de Europese Commissie op dit punt hebben het echter niet één op één gered
tot de nieuwe Insolventieverordening. Het is de vraag of de bepalingen die
uiteindelijk in de nieuwe Insolventieverordening terecht zijn gekomen, de
praktijk de ruimte bieden die zij nodig heeft.

2. Secundaire insolventieprocedures: doelstelling en praktijk

De curator die is benoemd in een in Nederland uitgesproken hoofdfaillisse-
ment9 heeft zeggenschap over alle activa van de schuldenaar en kan zijn aan het
Nederlandse recht ontleende bevoegdheden in beginsel ook in het buitenland
uitoefenen.10 In de overige lidstaten van de Europese Unie – met uitzondering
van Denemarken – worden in Nederland uitgesproken faillissementen in

5. Aanbeveling van de Europese Commissie van 12 maart 2014 inzake een nieuwe aanpak van
insolventie en faillissement, C(2014) 1500 final.

6. Zie hierover A.M. Mennens en P.M. Veder, ‘Clementie en recht: het dwangakkoord buiten
insolventie’, NTBR 2015/2, afl. 1.

7. Zie over deze Europese agenda P.M. Veder, ‘Europese ontwikkelingen in het insolventie-
recht’, TvI 2013/32.

8. Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad en het Europees
Economisch en Sociaal Comité over de toepassing van Verordening (EG) nr. 1346/2000
van de Raad van 29 mei 2000 betreffende insolventieprocedures, COM (2012) 743 final (het
“Verslag”), p. 15. Zie ook P. Oberhammer in Hess/Oberhammer/Pfeiffer, Heidelberg
– Luxembourg – Vienna Report (2013), para 888 e.v.

9. Een faillissement dat is uitgesproken op basis van art. 3 lid 1 IVO ten aanzien van een
schuldenaar met centrum van voornaamste belangen in Nederland.

10. Zie art. 18 lid 1 IVO (art. 21 lid 1 IVO (herschikking)).
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beginsel van rechtswege zonder enkele verdere formaliteit erkend en hebben zij
de gevolgen die daaraan worden verbonden door Nederlands insolventierecht.11

De universele werking van de hoofdprocedure en de extraterritoriale werking
van de lex concursus worden evenwel beperkt door andersluidende bepalingen
in de Insolventieverordening12 en de opening van secundaire insolventiepro-
cedures13 in lidstaten waar de schuldenaar een vestiging heeft. De curator die is
benoemd in het Nederlandse hoofdfaillissement verliest de zeggenschap over de
activa die in de boedel van de secundaire procedure vallen. Secundaire
insolventieprocedures worden afgewikkeld in overeenstemming met het recht
van de lidstaat waar de secundaire procedure is geopend, onder begeleiding van
een door de rechter in die lidstaat benoemde curator.

Uit de considerans van de Insolventieverordening blijkt dat met secundaire
insolventieprocedures in hoofdzaak twee doelen worden nagestreefd.14 Ten
eerste strekken zij tot bescherming van de belangen van locale schuldeisers, dat
wil zeggen schuldeisers met vorderingen die voortvloeien uit of verband
houden met de exploitatie van de vestiging.15 Schuldeisers kunnen bijvoor-
beeld belang hebben bij het aanvragen van een secundaire insolventieprocedure
indien zij daarin een voorrecht geldend kunnen maken dat zij niet zouden
hebben in de hoofdprocedure. Ten tweede zouden secundaire procedures dienst
kunnen doen als ‘hulpprocedure’ bij de afwikkeling van de hoofdprocedure. De
gedachte is dat de curator in de hoofdprocedure de opening van een secundaire
procedure kan verzoeken wanneer dat voor een efficiënt beheer van de boedel
nodig is.16 De considerans noemt als voorbeeld de situatie dat de boedel van de
schuldenaar te gecompliceerd is om als één geheel te worden beheerd of de
verschillen tussen de rechtsstelsels zo groot zijn dat er moeilijkheden zouden
ontstaan bij de uitbreiding van de rechtsgevolgen van de lex concursus tot de
andere lidstaten waar zich goederen van de schuldenaar bevinden.17 Daaraan
kan worden toegevoegd dat de curator van de hoofdprocedure in ieder geval
een secundaire procedure moet aanvragen indien hij goederenrechtelijke

11. Zie art. 16 en 17 IVO (art. 19 en 20 IVO (herschikking)).
12. Zie bijv. art. 5-15 IVO (art. 8-18 IVO (herschikking)).
13. Zie art. 3 lid 2 en 27 e.v. IVO (art. 3 lid 2 en 34 e.v. IVO (herschikking)).
14. Zie considerans, par. 12 en 19, en het Rapport Virgós/Schmit, par. 32 en 33. Zie ook par. 40

van de considerans bij de IVO (herschikking).
15. Zie art. 2 lid 11 IVO (herschikking).
16. Hij is daartoe bevoegd op grond van art. 29 sub a IVO. Zie ook art. 27 lid 1 sub a IVO

(herschikking).
17. Zie considerans, par. 19 en par. 40 van de considerans bij de IVO (herschikking).
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(zekerheids)rechten op in andere lidstaten gelegen goederen wil onderwerpen
aan de tucht van de insolventieprocedure.18

De praktijk wijst uit dat curatoren in hoofdprocedures slechts in uitzonderlijke
gevallen om de opening van een secundaire insolventieprocedure verzoeken.19

Zij trachten deze in de regel te voorkomen. De opening van een secundaire
insolventieprocedure draagt, anders dan de considerans van de Insolventiever-
ordening suggereert, immers meestal niet bij aan een efficiënt beheer van de
boedel. De opening van secundaire insolventieprocedures leidt vooral tot extra
kosten en (complexe) afstemmingsvragen tussen de hoofd- en secundaire
insolventieprocedures die ten aanzien van dezelfde schuldenaar zijn geopend.
Ook in die gevallen waarin de coördinatie van de diverse insolventieprocedures
verloopt met inachtneming van het beginsel van loyale samenwerking20 en de
dwingende bepalingen omtrent samenwerking en communicatie die zijn opge-
nomen in art. 31 e.v. IVO,21 wegen de nadelen van secundaire procedures in de
regel niet op tegen de eventuele voordelen.22

Het openen van secundaire insolventieprocedures kan de voortzetting en
verkoop van over verschillende lidstaten verspreide levensvatbare onderdelen
van de onderneming van de schuldenaar bemoeilijken en daarmee in de weg

18. Zie hierover bijvoorbeeld P.M. Veder, Zekerheidsrechten en de Insolventieverordening: op
zoek naar balans, NTHR 2013-2, p. 88 e.v.; P.M. Veder, Goederenrechtelijke zekerheids-
rechten in de internationale handels- en financieringspraktijk, in: R.W. Clumpkens e.a.,
Zekerhedenrecht in ontwikkeling, preadvies uitgebracht voor het wetenschappelijk congres
van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie op 9 oktober 2009 te Groningen, Sdu
2009, p.299 e.v. Ondanks kritiek in de literatuur blijft art. 5 IVO in de nieuwe Insolven-
tieverordening ongewijzigd (art. 8 IVO (herschikking)), zodat secundaire procedures
noodzakelijk blijven om zekerheidsrechten op goederen gelegen in andere lidstaten (dan
waar de hoofdprocedure is geopend) te kunnen onderwerpen aan de gevolgen van de
insolventie van de schuldenaar.

19. P. Oberhammer, Coordination of Proceedings, in: Hess/Oberhammer/Pfeiffer, Heidelberg
– Luxembourg – Vienna Report (2013), para 892 e.v. Zie ook Verslag, p. 15: “Ze werden
veeleer om verschillende redenen gebruikt (en misbruikt), in het bijzonder als instrument om
plaatselijke belangen te beschermen en als instrument in conflicten omtrent de rechterlijke
bevoegdheid, waarbij de opening van een secundaire procedure werd beschouwd als de op
een na beste oplossing ten opzichte van de opening van een hoofdprocedure in een
specifieke lidstaat.”

20. Zie HvJ EU 22 november 2012, zaak C-116/11, ECLI:EU:C:2012:739, NJ 2013/347, m.nt.
P.M. Veder (Christianapol), par. 67.

21. Deze bepalingen zijn aangescherpt en uitgebreid in de nieuwe Insolventieverordening, zie
art. 41 e.v. IVO (herschikking). Anders dan de huidige verordening, bevat de nieuwe
Insolventieverordening eveneens bepalingen met betrekking tot de samenwerking en
communicatie tussen rechters onderling (art. 42 IVO (herschikking)) en tussen rechters en
curatoren (art. 43 IVO (herschikking)).

22. Vgl. Verslag, p. 15.
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staan aan het realiseren van de hoogst mogelijke opbrengst ten behoeve van de
schuldeisers. De curator in de hoofdprocedure is immers niet in staat bindende
beslissingen te nemen over de voortzetting en verkoop van bedrijfsonderdelen
die deel uitmaken van de boedel van de secundaire procedure. Dat proces is in
handen van de curator die is benoemd in de secundaire procedure en richt zich
naar het daarop toepasselijke recht. Curatoren in hoofd- en secundaire insol-
ventieprocedures zijn gehouden met elkaar samen te werken en te communi-
ceren, maar deze in art. 31 IVO neergelegde verplichting biedt geen garantie op
succes. Een koper zal in ieder geval met meer dan één curator moeten
onderhandelen en zich geconfronteerd kunnen zien met uiteenlopende voor-
waarden voor en modaliteiten van verkoop van (delen van) de onderneming van
de schuldenaar. Indien een doorstart van (delen van) de onderneming van de
schuldenaar wordt nagestreefd (al dan niet door middel van een pre-pack) zal de
opening van secundaire procedures dan ook zo veel als mogelijk worden
vermeden.

Secundaire procedures vormen ook een risico voor herstructureringen die
plaatsvinden door middel van een akkoord. Secundaire procedures moeten op
grond van art. 3 lid 3 IVO liquidatieprocedures zijn waarin in beginsel de activa
van de schuldenaar te gelde moeten worden gemaakt.23 Daarmee vormt de
opening van secundaire procedures een directe bedreiging voor het welslagen
van een akkoord in de hoofdprocedure. Dat is zelfs het geval indien de
secundaire procedure kan worden beëindigd door middel van een akkoord,
zoals een Nederlands faillissement. Het aanbieden van op elkaar afgestemde
akkoorden in hoofd- en secundaire procedures is in theorie weliswaar moge-
lijk24 maar in de praktijk mede als gevolg van de uiteenlopende akkoordrege-
lingen een lastige exercitie.

Een fraaie illustratie van het risico van secundaire procedures voor het succes
van een akkoord, biedt de zaak die leidde tot het arrest van het Hof van Justitie
van de Europese Unie van 22 november 2012 inzake Christianapol.25 Chris-
tianapol was een vennootschap naar Pools recht met statutaire zetel in Polen,
die haar ondernemingsactiviteiten (hoofdzakelijk) in Polen verrichtte. De activa
van Christianapol (waaronder productiefaciliteiten) bevonden zich in Polen.
Christianapol was door het Tribunal de Commerce in Meaux (Frankrijk), dat
van oordeel was dat het centrum van voornaamste belangen van Christianapol

23. Zie art. 2 onder c IVO. Deze procedures zijn opgesomd in bijlage B. In de nieuwe
Insolventieverordening komt dit vereiste (en daarmee ook bijlage B) te vervallen.

24. Zie bijv. art. 34 IVO (art. 47 IVO (herschikking)).
25. Zie HvJ EU 22 november 2012, zaak C-116/11, ECLI:EU:C:2012:739, NJ 2013/347,

m.nt. P.M. Veder (Christianapol).

457

Het Europese gereedschap van de curator



in Frankrijk was gelegen, toegelaten tot een procédure de sauvegarde als
bedoeld in art. L 620-1 e.v. van de Franse Code de Commerce. Deze procedure
staat open voor schuldenaren die nog niet in de toestand verkeren te hebben
opgehouden te betalen maar wel in zodanige financiële problemen verkeren dat
faillissement dreigt. De procedure is gericht op het tot stand brengen van een
reorganisatieplan dat een faillissement moet voorkomen. Het reorganisatieplan
van Christianapol, dat in de kern inhield dat de schuldeisers van Christianapol
over een periode van 10 jaar in termijnen zouden worden voldaan, werd door de
rechter gehomologeerd in juli 2009. Op dat moment was nog geen beslissing
genomen door de rechter in Poznan op het door onder meer Bank Handlowy
ingediende verzoek tot opening van een secundaire procedure. Christianapol
verzette zich – begrijpelijkerwijs – tegen de opening van een secundaire
procedure in Polen. De opening van een secundaire procedure in Polen zou
immers het in Frankrijk aangenomen en gehomologeerde saneringsplan volle-
dig kunnen ondermijnen nu het gehele vermogen van Christianapol zich in
Polen bevond. Kennelijk zou de opening van een secundaire liquidatieproce-
dure naar Pools recht ertoe leiden dat de productie van Christianapol moest
worden gestaakt en het bedrijf zou moeten worden gesloten.26 Daardoor
zouden de doelstellingen van de Franse saneringsprocedure worden verijdeld
en zou de verwezenlijking van het reorganisatieplan in gevaar worden gebracht.
Het is maar zeer de vraag of de belangen van de schuldeisers, in het bijzonder
de locale schuldeisers in Polen, daarmee gediend zouden zijn.

Dat secundaire procedures het efficiënte beheer van de boedel kunnen belem-
meren, is bij de totstandkoming van de nieuwe Insolventieverordening onder
ogen gezien.27 Zoals hierna zal worden toegelicht, biedt de huidige Insolven-
tieverordening onvoldoende ruimte om de opening van een secundaire proce-
dure te voorkomen wanneer de opening van een secundaire procedure niet in
het belang is van de plaatselijke schuldeisers. De vraag is of de nieuwe
Insolventieverordening wél de instrumenten biedt om de opening van een
secundaire procedure te voorkomen in gevallen waarin dat indruist tegen de
verwezenlijking van de doelstellingen van en het belang van de schuldeisers in
de hoofdprocedure en de opening van een secundaire procedure niet noodza-
kelijk is voor de bescherming van de belangen van de locale schuldeisers.

26. Zie de conclusie Advocaat-Generaal Kokott van 24 mei 2012 (ECLI:EU:C:2012:308),
par. 47.

27. Zie bijvoorbeeld de considerans bij de IVO (herschikking), par. 41 en het Verslag, p. 3.
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3. De voorkoming van secundaire procedures

3.1 Akkoord in de hoofdprocedure

In de Christianapol-zaak hadden Christianapol en de Franse regering zich in de
procedure bij het Hof op het standpunt gesteld dat de opening van een
hoofdprocedure waarmee een saneringsdoel wordt nagestreefd een beletsel
zou vormen voor de opening van een secundaire procedure, die immers in het
systeem van de Insolventieverordening een liquidatieprocedure moet zijn.28

Het Hof volgt hen daarin niet. Een dergelijke benadering is volgens het Hof

‘niet alleen onverenigbaar met de bewoordingen van de betrokken bepalin-
gen, maar is bovendien in tegenspraak met de plaats van secundaire
procedures in het bij de verordening ingevoerde systeem.’29

Terecht signaleert het Hof wel dat in een dergelijk geval de opening van een
secundaire procedure kan ingaan tegen het in de hoofdprocedure nagestreefde
doel. Dit zal zich bijvoorbeeld voordoen indien de secundaire procedure – die
op grond van art. 3 lid 3 IVO een liquidatieprocedure moet zijn – niet voorziet
in de mogelijkheid van een akkoord maar slechts kan leiden tot liquidatie en
vereffening. Dat de tot opening van een secundaire procedure bevoegde rechter
rekening moet houden met de doelstellingen van de hoofdprocedure en de opzet
van de verordening, met inachtneming van het beginsel van loyale samenwer-
king,30 is niet meer dan een theoretisch doekje voor het bloeden.

In de nieuwe Insolventieverordening wordt dit probleem in die zin aangepakt
dat een secundaire procedure niet langer een liquidatieprocedure moet zijn,
maar ook een saneringsprocedure kan betreffen.De keuzemogelijkheden wor-
den aldus vergroot en daarmee de ruimte om secundaire procedures af te
stemmen op het doel dat in de hoofdprocedure wordt nagestreefd. Daarmee
wordt enigszins tegemoet gekomen aan het bezwaar dat secundaire procedures
onder de huidige verordening flexibele en efficiënte herstructureringsmaat-
regelen bemoeilijken. Op grond van art. 38 lid 4 IVO (herschikking) kan de

28. Voor de volledigheid vermeld ik nog dat in deze procedure ook ter discussie stond of de Franse
procédure de sauvegarde was beëindigd door de homologatie van het akkoord. Alleen indien de
hoofdprocedure nog aanhangig is, kan immers sprake zijn van de opening van een secundaire
procedure. Zie HvJ EU 22 november 2012, zaak C-116/11, ECLI:EU:C:2012:739, NJ 2013/
347, m.nt. P.M. Veder (Christianapol), par. 54 en 36 e.v.

29. HvJ EU 22 november 2012, zaak C-116/11, ECLI:EU:C:2012:739, NJ 2013/347, m.nt. P.M.
Veder (Christianapol), par. 58.

30. Zie par. 62 van het arrest en par. 66-68 van de conclusie van advocaat-generaal Kokott.
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rechter op verzoek van de curator in de hoofdinsolventieprocedure een in
bijlage A vermelde insolventieprocedure openen van een ander type dan
oorspronkelijk werd aangevraagd, mits de voorwaarden voor de opening van
de procedure van dat type krachtens het nationale recht vervuld zijn en voor
zover dat type procedure de meest aangewezen procedure is in verband met de
belangen van de plaatselijke schuldeisers en de samenhang tussen de hoofd-
insolventieprocedure en de secundaire insolventieprocedure. Gelet op de
uiteenlopende regels omtrent akkoorden in de lidstaten van de EU, blijft het
echter een lastige exercitie om op elkaar afgestemde akkoorden tot stand te
brengen in hoofd- en secundaire procedures die zijn geopend ten aanzien van
dezelfde schuldenaar. Het is de vraag of de in de nieuwe Insolventieverordening
opgenomen aangescherpte en uitgebreide regels omtrent de coördinatie van
parallelle procedures, waarin net als in de huidige verordening het primaat van
de hoofdprocedure is verankerd, voldoende oplossingen bieden om recht te
doen aan de in de hoofdprocedure nagestreefde reorganisatie. In ieder geval zijn
extra kosten onvermijdelijk.

Het belang van de voorkoming van secundaire procedures die een mogelijk
akkoord in de hoofdprocedure kunnen doorkruisen neemt onder de nieuwe
Insolventieverordening alleen maar toe. In lijn met de door de Europese
Commissie bevorderde ‘rescue culture’ wordt het toepassingsgebied van de
verordening onder meer uitgebreid tot procedures die door middel van een
akkoord (met alle of een deel van de schuldeisers) een faillissement van de
schuldenaar moeten voorkomen. In haar Aanbeveling inzake een nieuwe
aanpak van faillissement en insolventie van 12 maart 2014 heeft de Europese
Commissie de lidstaten opgeroepen om procedures in te voeren die levens-
vatbare ondernemingen in financiële moeilijkheden in staat stellen in een vroeg
stadium te herstructureren teneinde een faillissement te voorkomen en daarmee
de totale waarde voor schuldeisers, werknemers, eigenaren en de economie als
geheel te maximaliseren. Procedures waarop deze aanbeveling betrekking heeft,
zullen straks ook binnen het toepassingsgebied van de nieuwe Insolventiever-
ordening kunnen worden gebracht. Dit volgt uit de verruimde omschrijving van
het toepassingsgebied in art. 1 lid 1 IVO (herschikking).31

De mogelijkheden om in het geval van dergelijke pre-insolventieprocedures de
opening van secundaire procedures te voorkomen zijn echter beperkt. In par. 41
van de considerans van de IVO (herschikking) wordt hierover opgemerkt:

“Secundaire insolventieprocedures kunnen ook het efficiënte beheer van de
insolvente boedel belemmeren. Daarom vermeldt deze verordening twee

31. Zie ook considerans, par. 10 en 11.
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specifieke situaties waarin de rechter bij wie de opening van een secundaire
insolventieprocedure is aangevraagd, de opening van een dergelijke proce-
dure op verzoek van de insolventiefunctionaris in de hoofdinsolventiepro-
cedure moet kunnen uitstellen of weigeren.”

Naast de verankering van de in de Engelse praktijk ontwikkelde ‘synthetic
secondaries’ (waarover meer hierna in par. 3.3), biedt de nieuwe Insolventiever-
ordening de rechter de mogelijkheid om op verzoek van de schuldenaar of de in
de hoofdprocedure benoemde insolventiefunctionaris32 de opening van een
secundaire insolventieprocedure tijdelijk – voor een periode van maximaal drie
maanden – te schorsen wanneer er in de hoofdinsolventieprocedure een
tijdelijke schorsing van afzonderlijke executieprocedures is verleend (ten
behoeve van de onderhandelingen over het akkoord). In dat geval kan de
rechter die tijdelijke schorsing van de opening van een secundaire insolventie-
procedure verlenen als hij ervan overtuigd is dat er passende maatregelen zijn
genomen om de algemene belangen van de plaatselijke schuldeisers te
beschermen.33 De rechter kan in dat verband ook beschermende maatregelen
bevelen om de belangen van de plaatselijke schuldeisers te beschermen. Hij kan
bijvoorbeeld als voorwaarde stellen dat de schuldenaar of de insolventiefunc-
tionaris geen goederen verwijdert of van de hand doet die zich in de lidstaat van
de vestiging bevinden, tenzij dit in het kader van de normale bedrijfsuitoefening
gebeurt.

De in art. 38 lid 3 IVO (herschikking) bedoelde schorsing van de opening van
een secundaire procedure is uitdrukkelijk beperkt tot gevallen waarin in de
hoofdprocedure een moratorium is afgekondigd. Maar wat te denken van
procedures die moeten leiden tot een pre-insolventieakkoord die niet gepaard
gaan met een moratorium, zoals op dit moment is voorzien in de voorstellen
voor de Wet Continuïteit Ondernemingen II? Ook dan kan er een belang
bestaan om de opening van secundaire procedures tegen te gaan. De nieuwe
Insolventieverordening voorziet daar echter niet in en het is zeer de vraag of een
rechter die wordt geconfronteerd met een verzoek om de opening van een
secundaire insolventieprocedure in een dergelijk geval op basis van een aan zijn
eigen recht ontleende discretionaire bevoegdheid de opening van een secun-
daire procedure kan weigeren. In zijn arrest van 4 september 2014 overwoog
het Hof van Justitie van de EU weliswaar dat de vraag of de rechter bij de

32. De term ‘insolventiefunctionaris’ is gedefinieerd in art. 2 lid 5 IVO (herschikking) en omvat
de curator, de bewindvoerder in surseance en de bewindvoerder in de schuldsaneringsre-
geling natuurlijke personen (zie bijlage B bij de nieuwe Insolventieverordening).

33. Zie (ook met betrekking tot de opheffing van de schorsing) art. 38 lid 3 IVO (herschikking)
en considerans, par. 45.
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beoordeling van een verzoek tot de opening van een secundaire procedure
opportuniteitscriteria mag laten meewegen, in beginsel een zaak is van het
nationale recht van de lidstaat op het grondgebied waarvan die procedure wordt
aangevraagd.34 Dat oordeel was echter gebaseerd op de overweging dat de
huidige Insolventieverordening geen bepalingen bevat die de aangezochte
rechter verplichten of verbieden om onder bepaalde voorwaarden een secun-
daire procedure te openen. Nu de nieuwe Insolventieverordening in 38 IVO
(herschikking) specifieke bepalingen bevat met betrekking tot de gevallen
waarin de opening van secundaire procedures kan worden geweigerd of
uitgesteld, is het maar zeer de vraag hoeveel ruimte rechters hebben om te
manoeuvreren. Het oorspronkelijke voorstel van de Commissie bood daarvoor
wel de ruimte. Dat voorstel voorzag in de toevoeging van een artikel 29bis dat
een ruimere beoordelingsmarge liet aan de rechter:

“Op verzoek van de curator in de hoofdprocedure schort de in lid 1
bedoelde rechter de beslissing tot opening van een secundaire procedure
op of weigert deze rechter een secundaire procedure te openen, wanneer de
opening van een dergelijke procedure niet nodig is om de belangen van de
plaatselijke schuldeisers te beschermen, met name wanneer de curator in het
hoofdgeding de in artikel 18, lid 1, bedoelde toezegging heeft gegeven en
deze gestand doet.”35

Het valt te betreuren dat de nieuwe Verordening op dit punt afwijkt van het
Commissievoorstel en de rechter niet, in ieder geval niet expliciet, de ruimte
laat om een passende afweging te maken.

3.2 Toetsing insolventie schuldenaar

In de Christianapol-zaak werd aan het Hof ook de vraag voorgelegd of art. 27
IVO aldus moet worden uitgelegd dat de rechter aan wie een verzoek om
opening van een secundaire insolventieprocedure is voorgelegd, niet de
insolventie van de schuldenaar mag behandelen tegen wie in een andere lidstaat
een hoofdprocedure is geopend, ook al wordt met deze hoofdprocedure een
saneringsdoel nagestreefd. Deze vraag was relevant omdat de Franse rechter bij
de toelating van Christianapol tot de procédure de sauvegarde, in overeenstem-
ming met de vereisten van het Franse recht op dat punt, had vastgesteld dat

34. HvJ EU 4 september 2014, zaak C-327/13, ECLI:EU:C:2014:2158 (Burgo Group/Illo-
chroma en Theetten), par 63.

35. Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van
Verordening (EG) nr. 1346/2000 van de Raad betreffende insolventieprocedures, COM
(2012) 744 final (het “Commissievoorstel”), p. 29.
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Christianapol niet verkeerde in de toestand dat zij had opgehouden te betalen.
Bovendien was ten tijde van de beoordeling in Polen van het verzoek tot
opening van een secundaire procedure in de Franse hoofdprocedure inmiddels
een akkoord gehomologeerd. Had de Poolse rechter de mogelijkheid om het
verzoek tot opening van een secundaire procedure af te wijzen op de grond dat
niet was voldaan aan de vereisten voor faillietverklaring van Christianapol naar
Pools recht?

Volgens art. 27 IVO kan, indien in een lidstaat een hoofdinsolventieprocedure
wordt geopend, een secundaire procedure worden geopend in een andere
lidstaat waar de schuldenaar een vestiging heeft, ‘zonder dat de insolventie
van de schuldenaar in die andere lidstaat behandeld hoeft te worden’. Art. 27
IVO bevat een zekere ambiguïteit met betrekking tot de vraag of de insolventie
van de schuldenaar bij de opening van een secundaire procedure niet hoeft te
worden behandeld, maar dit mogelijk blijft, dan wel niet mag worden
behandeld.36

Anders dan de advocaat-generaal37 laat het Hof geen ruimte voor beoorde-
lingsvrijheid aan de rechter die moet beslissen over de opening van een
secundaire procedure. Volgens het Hof moet art. 27 IVO zo worden uitgelegd
dat de rechter aan wie een verzoek om opening van een secundaire procedure
wordt voorgelegd, niet de insolventie van de schuldenaar mag behandelen, ook
al wordt met de hoofdinsolventieprocedure een saneringsdoel nagestreefd. De
opening van een hoofdprocedure houdt de vaststelling van de insolventie van
de schuldenaar in en bindt rechters in andere lidstaten die moeten beslissen op
een verzoek om opening van een secundaire procedure. Dit oordeel van het Hof
is in overeenstemming met de systematiek van de huidige Insolventieverorde-
ning, die in overeenstemming met art. 1 lid 1 IVO immers slechts van
toepassing is (of zou moeten zijn) op procedures die berusten op de insolventie
van de schuldenaar.38

36. Zie HvJ EU 22 november 2012, zaak C-116/11, ECLI:EU:C:2012:739, NJ 2013/347, m.nt.
P.M. Veder (Christianapol), par. 66 en de conclusie van AG Kokott (ECLI:EU:C:2012:308),
par. 72 e.v.

37. Zie de conclusie van AG Kokott (ECLI:EU:C:2012:308), par. 72 e.v.
38. Zie HvJ EU 22 november 2012, zaak C-116/11, ECLI:EU:C:2012:739, NJ 2013/347,

m.nt. P.M. Veder (Christianapol), par. 67 e.v. Zie in dit verband ook par 68: “In dit verband
zij eraan herinnerd dat, zoals is geoordeeld in punt 32 van het onderhavige arrest, de
verordening slechts van toepassing is op procedures die op insolventie berusten. Aangaande
de criteria aan de hand waarvan het bestaan van een dergelijke situatie concreet kan worden
vastgesteld, verwijst de verordening, aangezien zij zelf geen definitie van het begrip
insolventie geeft, naar het nationale recht.”
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Het belang van de beoordelingsvrijheid van de rechter op dit punt neemt echter
alleen maar toe onder de nieuwe Insolventieverordening. Gelet op de uitbrei-
ding van het toepassingsgebied van de verordening tot pre-insolventieproce-
dures die erop zijn gericht door middel van een akkoord een faillissement te
vermijden, zal het aantal gevallen waarin in de hoofdprocedure ‘slechts’ sprake
is van dreigende insolventie alleen maar toenemen. De nieuwe Insolventiever-
ordening houdt hier rekening mee en geeft de rechter die wordt geconfronteerd
met een verzoek om de opening van een secundaire procedure meer ruimte om
te beoordelen of de schuldenaar ook naar lokale maatstaven voldoet aan de
vereisten voor de opening van een insolventieprocedure. Op grond van art. 34
IVO (herschikking) mag de staat van insolventie slechts dan niet meer worden
getoetst in de lidstaat waar de opening een secundaire insolventieprocedure is
verzocht, indien de insolventie van de schuldenaar een vereiste was voor de
opening van de hoofdinsolventieprocedure. In andere gevallen mag de rechter
wel toetsen. Het doel van deze wijziging ten opzichte van de huidige
Insolventieverordening is duidelijk maar in de praktijk kan het moeilijk zijn
vast te stellen of de rechter gebruik kan maken van deze beoordelingsvrijheid.
De term ‘insolventie’ is immers geen in de (huidige of nieuwe) verordening
gedefinieerd begrip, zodat niet steeds duidelijk is of ‘insolventie’ een vereiste
was voor de opening van de hoofdprocedure.

3.3 ‘Synthetic secondaries’

Onder de huidige Insolventieverordening is in de Engelse praktijk een methode
ontwikkeld, ook wel aangeduid met de term ‘synthetic secondaries’, waarmee
wordt getracht het risico op secundaire procedures zoveel als mogelijk te
minimaliseren. In de kern komt deze methode erop neer dat de curator in de
Engelse hoofdprocedure tracht de prikkel voor plaatselijke schuldeisers39 in
andere lidstaten om ter behartiging van hun belangen de opening van een
secundaire procedure te verzoeken, weg te nemen door hen toe te zeggen dat zij
bij de verdeling van de opbrengst van het in de betreffende lidstaat gelegen
actief zullen worden behandeld alsof er een secundaire procedure was geopend.
In het bijzonder houdt deze toezegging in dat bij de verdeling van de opbrengst
van het actief, dat anders tot de boedel van de secundaire procedure zou hebben
behoord, de in een dergelijke secundaire procedure toepasselijke rangorderegels
zullen worden toegepast. Een dergelijke aanpak zal in de regel in het belang zijn
van de gezamenlijke schuldeisers van de failliet omdat daarmee de voortzetting
en verkoop van de levensvatbare onderdelen van de onderneming van de
schuldenaar beter is gewaarborgd, zodat een hogere opbrengst voor schuldei-

39. Zie art. 2 lid 11 IVO (herschikking).
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sers kan worden behaald. Met een dergelijke aanpak zullen in de regel ook de
belangen van de plaatselijke schuldeisers zijn gediend. De opening van een
secundaire procedure is niet nodig ter bescherming van hun (verhaals)belangen
indien zij uit de opbrengst van het in ‘hun’ lidstaat gelegen actief tenminste
dezelfde uitkering krijgen die zij zouden hebben ontvangen indien de verdeling
had plaatsgevonden in een secundaire procedure.

In zaken als MG Rover, Collins & AIkman en Nortel is deze methode van
zogeheten ‘synthetic secondaries’ toegepast.40 De Engelse rechter heeft daarin
toegestaan dat in een door Engels recht beheerste administration41 aan
schuldeisers uitkeringen plaatsvonden in overeenstemming met een naar
buitenlands recht geldende rangorde. De voorrechten waarop plaatselijke
schuldeisers aanspraak hadden kunnen maken als in de lidstaten waar zich
vestigingen42 van de schuldenaar bevonden secundaire procedures zouden zijn
geopend, werden bij de uitdelingen in de Engelse hoofdinsolventieprocedure
gerespecteerd.

Om de opening van secundaire procedures in een dergelijk geval ook werkelijk
te kunnen voorkomen, is natuurlijk van belang dat de curator in de hoofd-
procedure wordt opgeroepen en gehoord door de rechter die moet oordelen over
een verzoek tot opening van een secundaire procedures. Anders dan de huidige
Insolventieverordening,43 bevat de nieuwe Insolventieverordening daartoe in
art. 38 lid 1 IVO (herschikking) een uitdrukkelijke opdracht aan de rechter.
Bovendien is van belang dat rechterlijke autoriteiten in de verschillende
betrokken lidstaten met elkaar samenwerken. Ook op dat vlak bevat de nieuwe
Insolventieverordening, anders dan de huidige Insolventieverordening, een
uitdrukkelijke voorziening in art. 42 IVO (herschikking).

Deze in Engeland ontwikkelde praktijk van ‘synthetic secondaries’ is weliswaar
praktisch, kan bijdragen aan een efficiënt beheer van de boedel en waardema-
ximalisatie ten behoeve van de schuldeisers, maar is in lang niet alle lidstaten
mogelijk. In veel lidstaten worden de eigen rangorderegels gezien als regels van

40. Zie voor een korte beschrijving van deze zaken B. 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, 9 Brook. J. Corp., Fin. & Com. L.
(2014), p. 75-79.

41. Zie art. 4 IVO (art. 7 IVO (herschikking)).
42. In de zin van art. 2 onder h IVO (art. 2 lid 10 IVO (herschikking)). Zie over het begrip

vestiging ook HvJ EU 20 oktober 2011, zaak C-396/009, ECLI:EU:C:2011:671, JOR 2012/
30, m.nt. P.M. Veder (Interedil).

43. In de Nortel zaak werd dit stilzwijgen van de verordening opgelost door het zenden van
‘appropriate letters of request’ aan de bevoegde rechterlijke instanties in andere lidstaten, zie
High Court 11 februari 2009, [2009] EWHC 206 (Ch).
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openbare orde waarvan niet kan worden afgeweken en is op zijn minst
omstreden of curatoren toezeggingen mogen doen om rangorderegels van een
vreemd rechtsstelsel toe te passen.

De Europese Commissie zag echter de toegevoegde waarde in van deze praktijk
en stelde voor in de Insolventieverordening een uitdrukkelijke grondslag voor
een dergelijke toezegging op te nemen. Daarmee zouden curatoren op basis van
een regel van direct werkend Europees recht een dergelijke – de boedel
bindende – toezegging kunnen doen, ongeacht of deze mogelijk zou zijn op
grond van het nationale recht van de lidstaten. Het voorstel van de Europese
Commissie had de charme van de eenvoud en volgde het ‘Engelse model’. De
Commissie stelde voor aan art. 18 lid 1 IVO de volgende bepaling toe te
voegen:

“Hij kan ook toezeggen dat de rechten inzake verdeling en voorrang die
plaatselijke schuldeisers zouden hebben gehad indien secundaire procedures
waren geopend, in de hoofdprocedure in acht worden genomen. Een
dergelijke toezegging is onderworpen aan de eventuele vormvereisten van
de staat waar de hoofdprocedure is geopend, is afdwingbaar en bindt de
boedel.”44

De rechter had vervolgens een ruim geformuleerde beoordelingsvrijheid met
betrekking tot de opening van een secundaire procedure. Hij zou de opening
daarvan kunnen weigeren of de beslissing daaromtrent opschorten wanneer de
opening van een secundaire procedure niet nodig zou zijn om de belangen van
de plaatselijke schuldeisers te beschermen, in het bijzonder wanneer de curator
in de hoofdprocedure een toezegging als hiervoor bedoeld had gegeven en deze
gestand deed.45

Van deze eenvoudige regeling waarvan de controle op de door de curator in de
hoofdprocedure gedane toezegging en de naleving ervan vooral in handen was
gelegd van de rechterlijke macht in de lidstaat waar om opening van een
secundaire procedure was verzocht, is in het verdere Europese wetgevings-
traject helaas weinig overgebleven.46

44. Commissievoorstel, p. 25
45. Commissievoorstel, p. 29 (art. 29bis).
46. Het wetgevingstraject tot en met de behandeling in eerste lezing door het Europees

Parlement is weergegeven in B. 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, 9 Brook. J. Corp., Fin. & Com. L. (2014),
p. 90 e.v.
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De grondgedachte dat het Europese recht de basis zou moeten bieden voor een
toezegging van de curator in een hoofdprocedure aan plaatselijke schuldeisers
in andere lidstaten dat zij bij de verdeling van de (opbrengst van) activa zullen
worden behandeld alsof een secundaire procedure was geopend, is gebleven in
de nieuwe Insolventieverordening. Art. 36 lid 1 IVO (herschikking) bepaalt:

“Teneinde de opening van een secundaire insolventieprocedure te vermij-
den, kan de insolventiefunctionaris in de hoofdinsolventieprocedure in
verband met de goederen die zich in de lidstaat bevinden waar de secundaire
insolventieprocedure kan worden geopend, de unilaterale toezegging (“de
toezegging”) doen dat hij bij de verdeling van die goederen of de
opbrengsten van de tegeldemaking daarvan, de in het nationale recht
vervatte rechten inzake verdeling en voorrang die schuldeisers zouden
hebben indien in die lidstaat een secundaire insolventieprocedure was
geopend, in acht zal nemen. In de toezegging wordt gespecificeerd op
welke feitelijke veronderstellingen deze is gebaseerd, in het bijzonder met
betrekking tot de waarde van de goederen die zich in de betrokken lidstaat
bevinden en de beschikbare opties om die goederen te gelde te maken.”

De regeling in de nieuwe Insolventieverordening is echter aanzienlijk uitge-
breid ten opzichte van het oorspronkelijke Commissievoorstel. In de regeling
die is opgenomen in art. 36 IVO (herschikking) lijkt een zekere mate van
wantrouwen door te klinken ten opzichte van curatoren die de in art. 36 IVO
(herschikking) bedoelde toezegging willen doen. In ieder geval is de regeling
praktisch veel lastiger toepasbaar en aanzienlijk veel kostbaarder geworden.
Een in het oog springend verschil ten opzichte van het Commissievoorstel en
het ‘Engelse model’ is dat de door de curator gedane toezegging moet worden
goedgekeurd door de bekende plaatselijke schuldeisers. Op grond van art. 36
lid 5 IVO (herschikking) wordt die goedkeuring verkregen door een stemming
waarop de voorschriften van toepassing zijn die gelden voor de stemming
(inclusief de vereiste meerderheden) over herstructureringsplannen krachtens
het recht van de lidstaat waar de secundaire insolventieprocedure had kunnen
worden geopend.

In gevallen als MG Rover, Collins & Aikman en Nortel hadden de curatoren
onder vigeur van de nieuwe Insolventieverordening derhalve niet kunnen
volstaan met het doen van een ‘enkele’ toezegging en het verzoek om te
worden gehoord door de rechters die moeten beslissen op het verzoek tot
opening van een secundaire procedure om uit te kunnen leggen waarom de
belangen van de plaatselijke schuldeisers voldoende zijn gewaarborgd. Zij
zouden in alle lidstaten waar zij de opening van secundaire procedures willen
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voorkomen tijdrovende en kostbare stemprocedures in gang moeten zetten.
Maar ook als de daarvoor (naar lokaal recht te beoordelen) vereiste meerderheid
van crediteuren akkoord gaat met de toezegging staat niet zonder meer vast dat
daarmee de opening van een secundaire procedure kan worden voorkomen. Op
grond van art. 38 IVO (herschikking) is dan nog een rechterlijke toets vereist
waarbij de rechter zich ervan moet vergewissen dat de toezegging de algemene
belangen van de plaatselijke schuldeisers adequaat beschermt.

De toepassing van de techniek van ‘synthetic secondaries’ is op dit moment
geen veelvoorkomend verschijnsel. De Europese Commissie zag gelet op het
nut van dit instrument echter reden hiervoor een uitdrukkelijke basis te creëren
in de Insolventieverordening zodat curatoren in alle lidstaten zich ervan zouden
kunnen bedienen om de ongewenste effecten van secundaire procedures tegen
te gaan. Het is echter maar de vraag of de regeling zoals die uiteindelijk in de
nieuwe Insolventieverordening is opgenomen, het gewenste effect zal hebben.
De praktijk zal moeten uitwijzen of het instrument een werkelijk nuttige
toevoeging zal zijn aan de gereedschapskist van curatoren.

4. Tot slot

Secundaire procedures werden ten tijde van de totstandkoming van de huidige
Insolventieverordening gezien als een mogelijk nuttig instrument dat de curator
in een hoofdinsolventieprocedure kan inzetten voor een efficiënt beheer van de
boedel. De praktijk heeft echter uitgewezen dat secundaire procedures in veel
gevallen een negatief effect hebben en het efficiënte beheer van de boedel
belemmeren. Curatoren in hoofdprocedures verzoeken slechts in uitzonderlijke
gevallen om de opening van een secundaire insolventieprocedure. Zij zoeken
veeleer naar wegen om de opening ervan te voorkomen. Dit is bij de herziening
van de Insolventieverordening onder ogen gezien. Er is getracht curatoren meer
instrumenten te geven om de opening van secundaire procedures en de daarmee
samenhangende ongewenste gevolgen tegen te gaan. Het is echter maar de
vraag of de nieuwe Insolventieverordening daarin is geslaagd en de gereed-
schapskist van de curator hiervoor met doeltreffend gereedschap heeft uitgerust.
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De Belgische alarmbelprocedure: wassen neus of
wenkend perspectief?

MR. H.L.M. HOUBEN1EN MR. G. BANKEN2

1. Inleiding

Kapitaalbescherming is een terugkerend thema op de politieke agenda. Zoals
hierna zal blijken, wordt het voorkomen van uitholling van activa – door het
tijdig signaleren van een faillissementssituatie – vaak gezien als een insteek om
nodeloze faillissementen te voorkomen en in te zetten op continuïteit.

In dit artikel zal worden ingegaan op de bruikbaarheid van art. 2:108a BW in het
kader van kapitaalbescherming. Dit artikel bepaalt dat, binnen drie maanden nadat
het voor het bestuur van een naamloze vennootschap aannemelijk is dat het eigen
vermogen van de NV is gedaald tot een bedrag gelijk aan of lager dan de helft van
het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, een algemene vergadering
wordt gehouden ter bespreking van zo nodig te nemen maatregelen.

Nu art. 2:108a BW een weinig gebruikt artikel is, schetsen wij eerst de status en
inhoud van de Wet Continuïteit Ondernemingen II (WCOII), die maakt dat dit
artikel opnieuw in de schijnwerpers komt. De actualiteitswaarde van dit
artikel is een goede reden om daarna kritisch na te gaan of, en zo ja, welke
toegevoegde waarde art. 2:108a BW in zijn huidige vorm heeft voor de
(curatoren)praktijk, en vooral zou kunnen hebben in aangepaste vorm. Daarbij
sluiten wij aan bij de Belgische alarmbelprocedure, die wij beschouwen als een
‘art. 2:108a BW 2.0’.

Deze Belgische alarmbelprocedure is – zonder al te zeer op het vervolg van dit
artikel vooruit te willen lopen – een variant op art. 2:108a BW, waarbij niet-
naleving van deze procedure persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurders
uit kan voortvloeien. Kort samengevat houdt de procedure in dat, wanneer het
eigen vermogen van de vennootschap door geleden verliezen is gedaald tot
minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, het bestuur verplicht is
om binnen twee maanden een algemene vergadering van aandeelhouders bijeen

1. Helen Houben is advocaat bij Boels Zanders Advocaten in Maastricht.
2. Gerry Banken is advocaat bij Adlex Advocaten in Genk (België) en als praktijkassistent

verbonden aan het Instituut voor Verbintenissenrecht van de Katholieke Universiteit Leuven.
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te roepen waarin beraadslaagd en besloten dient te worden over ontbinding en
eventueel over geagendeerde herstelmaatregelen.

Opvallend is namelijk dat in het kader van kapitaalbescherming buitenlandse
regelingen regelmatig de revue passeren. Vaak is dat de Duitse ‘Überschul-
dung’, de regeling waarin de bestuurder verplicht is het faillissement van de
vennootschap aan te vragen wanneer sprake is van Überschuldung. Tot nu toe
is de conclusie steeds dat het invoeren van een Nederlandse equivalent van
de Überschuldung niet wenselijk is, nu deze niet zou bijdragen aan het
vermijden van kapitaalvernietiging.3

Enigszins verrassend was dan ook dat in het ontwerp voor de Verzamelwet
Veiligheid en Justitie 2013,4 art. 2:108a BW in samenhang met de Belgische
‘alarmbelprocedure’ werd genoemd. Deze link werd eerder gelegd in de
literatuur.5 De Vaste Commissie voor Veiligheid en Justitie formuleerde een
aantal voorstellen tot aanpassing van de Verzamelwet. Eén van deze voorstellen
was destijds het opnemen van art. 2:108a BW, dat alleen voor naamloze
vennootschappen geldt, in de BV-wetgeving.6 Dit omwille van het toenemende
aantal faillissementen van besloten vennootschappen, en de mogelijke meer-
waarde van een (uitgebreide) parallelbepaling voor de BV.

Waarom is dit nog relevant, nu de Verzamelwet 2013 in werking is getreden op
1 januari 2015, zonder invoering van een uitgebreide parallelbepaling in het
BV-recht?

De relevantie is te vinden in een nota van de Minister van Veiligheid en Justitie.
De Minister verwijst hierin naar het programma Herijking van de Faillisse-
mentswet, en merkt op dat één van de drie pijlers van dat programma het
bevorderen is van reorganisatie en doorstart van op zichzelf levensvatbare
ondernemingen. In WCOII zal volgens de Minister aandacht worden besteed
aan de positie van de aandeelhouder van een onderneming die zich in
financiële moeilijkheden bevindt, en zal de suggestie van de leden van de
VVD-fractie, die wezen op de wenselijkheid van een parallelbepaling, daarbij
betrokken worden. Dat was 2014.

3. Uitgave Geschiedenis van de Faillissementswet, Serie Onderneming en Recht deel 2-IV,
Deventer: Kluwer 2007, p. 417.

4. Ingediend op 11 oktober 2013, Kamerstukken II 2013/14, 33771, nr. 1: Herstel van
wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van andere wijzingen van
ondergeschikte aard in diverse wetsbepalingen op het terrein van het Ministerie van
Veiligheid en Justitie (Verzamelwet Veiligheid en Justitie 2013).

5. Mr. A. Alan, art. 2:108a BW: een nuttige bepaling, V&O februari 2001, nr. 2.
6. Verslag Kamerstukken II 2013/14 nr. 6.
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Het wetsvoorstel dwangakkoord buiten faillissement (WCOII) is inmiddels
‘in voorbereiding’. De consultatieversie van WCOII werd gepubliceerd op
14 augustus 2014, de consultatie werd afgesloten op 15 december 2014. In de
consultatieversie komt de parallelbepaling echter niet meer aan de orde. WCOII
zet in op het dwangakkoord, en daarmee het laten plaatsvinden van herstructu-
reringen, buiten faillissement.

Er van uitgaande dat de VVD-fractie haar eerdere vragen over de invoering van
een gewijzigde – met de alarmbelprocedure vergelijkbare – versie van
art. 2:108a BW niet vergeten is, verwachten wij dit punt in een later stadium
van het wetgevend proces opnieuw op de politieke agenda.

Wat is de toegevoegde waarde van een uitgebreide parallelbepaling, kan de
wetgever volstaan met het invoeren van een parallelbepaling of nopen de
Belgische ervaringen tot een andere conclusie? Indien deze conclusie is dat een
uitgebreide parallelbepaling wel degelijk toegevoegde waarde heeft, is er dan
ook een rol weggelegd voor de curator?

2. Art. 2:108a BW

2.1 Achtergrond

Art. 2:108 BW geldt op dit moment alleen voor de naamloze vennootschap. De
reden daarvoor is te vinden in Europa.

Art. 2:108a BW is de Nederlandse uitwerking van art. 17 van de tweede EEG-
richtlijn op het gebied van vennootschapsrecht.7 Het artikel is ongewijzigd
gebleven bij latere wijziging van de richtlijn.8 Het doel van de tweede EEG-
richtlijn is het harmoniseren van vennootschapsrecht in de lidstaten op het
gebied van kapitaalbescherming, dit voor vennootschappen van het NV-type.9

Art. 17 van de tweede EEG-Richtlijn schrijft een regeling voor die inhoudt dat
als een belangrijk gedeelte van het geplaatste kapitaal verloren is gegaan – welk
deel niet ruimer mag worden omschreven dan meer dan de helft van het
geplaatste kapitaal – een algemene vergadering van aandeelhouders moet
worden bijeengeroepen om ontbinding of andere maatregelen te nemen. België
heeft destijds gekozen voor een ruimere implementatie.

7. Tweede Richtlijn 77/91/EEG van de Raad van 13 december 1976met betrekking tot de oprichting
van de naamloze vennootschap, alsook de instandhouding en wijziging van haar kapitaal.

8. Richtlijn 2006/68/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 september 2006 tot
wijziging van Richtlijn 77/91/EEG van de Raad met betrekking tot de oprichting van de
naamloze vennootschap, alsook de instandhouding en wijziging van haar kapitaal.

9. J.N. Schutte-Veenstra, Harmonisatie van het kapitaalbeschermingsrecht in de EEG,
Deventer: Kluwer 1991.
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Dat Nederland deze regeling slechts heeft ingevoerd voor de NV, is niet
onlogisch wanneer men de ratio van dit artikel in het achterhoofd houdt:
bescherming van de aandeelhouders. Gelet op de intrinsieke verschillen tussen
de naamloze vennootschap (aandelen aan toonder, vrij verhandelbaar) en de
besloten vennootschap (slechts aandelen op naam, niet vrij overdraagbaar),
bestaat hieraan meer behoefte bij de NV-vorm.

Overigens is art. 2:108a BW geen – door Europa opgelegd – novum in het
Nederlands recht. Tot 1929 was een vergelijkbaar artikel opgenomen in het
Wetboek van Koophandel.10 Om onduidelijke redenen is dit artikel geschrapt,
maar maakte het via Europa zijn comeback.

Art. 2:108a BW bepaalt dat het bestuur van de NV, binnen 3 maanden nadat het
voor het bestuur aannemelijk is dat het eigen vermogen van de vennootschap is
gedaald tot een bedrag gelijk aan of lager dan de helft van het gestorte en
opgevraagde deel van het kapitaal, verplicht is een algemene vergadering bijeen
te roepen ter bespreking van zo nodig te nemen maatregelen.

Het verschil met de alarmbelprocedure wordt snel duidelijk. De alarmbelpro-
cedure verbindt immers persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurders aan
niet naleving, via de ‘schakelbepaling’ van het Belgische art. 62 Wetboek van
Vennootschappen. Dit artikel bepaalt dat bestuurders hetzij jegens de vennoot-
schap, hetzij jegens derden hoofdelijk aansprakelijk zijn voor alle schade die
het gevolg is van een overtreding van het Belgische Wetboek van Vennoot-
schappen. Hierbij geldt een (weerlegbaar) causaliteitsvermoeden. Op dit cau-
saliteitsvermoeden gaat wij later verder in.

Een overtreding van art. 2:108a BW is niet direct gesanctioneerd: de tekst
verbindt aan het niet voldoen aan deze verplichting niet onmiddellijk (een
vermoeden van) aansprakelijkheid voor de bestuurders van de NV. Op de vraag
of overtreding indirect, via andere bepalingen uit het BW, gesanctioneerd
wordt, gaan wij later in dit artikel dieper in.

De bruikbaarheid van dit artikel staat al geruime tijd ter discussie. Van der
Heijden en Van der Grinten geven al in 1992 kort en duidelijk hun mening over
deze wetsbepaling: “voor de vennootschapspraktijk niet veel anders dan een
slag in de lucht”.11

10. Mr. A. Alan, art. 2:108a BW: een nuttige bepaling, V&O februari 2001, nr. 2.
11. E.J.J. van der Heijden, Handboek voor de naamloze en besloten vennootschap, 12e druk,

bewerkt door W.C.L. van der Grinten, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1992, nr. 317.2.
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De discussiepunten, naast het ontbreken van een sanctie, zijn de volgende:

– Het moment van bijeenroeping van de algemene vergadering

De termijn van bijeenroeping roept onmiddellijk twijfel op over de doeltreffend-
heid van dit artikel in het kader van kapitaalbescherming, juist de bestaansreden
van art. 2:108a BW. Bijeenroeping dient immers plaats te vinden “binnen drie
maanden nadat het voor het bestuur aannemelijk is dat […]”. Uitdrukkelijk luidt
de tekst niet ‘aannemelijk is of zou moeten zijn dat’, waardoor deze termijn pas
gaat lopen wanneer de penibele situatie voor het bestuur aannemelijk is.Wanneer
dat moment exact is aangebroken is voor een derde, bijvoorbeeld een schuldeiser
of curator, vrijwel onmogelijk vast te stellen, laat staan te stellen en bewijzen.
Art. 2:108a BW houdt dus louter een subjectief criterium in.

– Mogelijke maatregelen algemene vergadering

Het doel van deze bijzondere vergadering is vervolgens na te gaan of het nodig
is om de vennootschap te ontbinden of andere maatregelen te treffen (bijvoor-
beeld een voorstel tot kapitaalvermindering).12 Welke ‘andere’ maatregelen er
in het geval van een aanzienlijke daling van het eigen vermogen genomen
moeten worden, blijft echter onduidelijk. Het geeft de algemene vergadering
ook geen bevoegdheid maatregelen te treffen, zodat het in theorie bij een
vergadering kan blijven. Het bijeenroepen van een afzonderlijke bijzondere
vergadering over deze maatregelen is niet nodig. Indien de jaarvergadering is
gepland binnen de termijn van drie maanden, kan deze bijzondere vergadering
ook samenvallen met de jaarvergadering.13

– Agendapunt?

Over de vraag of de bespreking van deze maatregelen als afzonderlijk agenda-
punt op de algemene vergadering dient te worden geagendeerd, zijn de
meningen zelfs verdeeld.14

Mogelijk is al voldaan aan deze wettelijke bepaling door het opnemen van een
agendapunt ‘vaststelling of goedkeuring van de jaarrekening’ in de agenda en
de notulen van de algemene vergadering.

12. Asser/Maeijer, Van Solinge & Nieuwe Weme 2-IIa 2013/112.
13. MvT, Kamerstukken II 1978/79, 15 304, p. 49.
14. Zo ook: Asser/Maeijer, Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II 2009/150, anders: E.J.J. van der

Heijden, Handboek voor de naamloze en besloten vennootschap, 12e druk, bewerkt door
W.C.L. van der Grinten, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1992, nr. 317.2 en Schwarz, GS
Rechtspersonen, art. 108a, nr. 2.
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Een dergelijke insteek leidt er volgens ons niet toe dat bestuurders en
aandeelhouders serieus aandacht besteden aan de toepassing van dit artikel,
maar de voorgestelde maatregelen als een hamerstuk worden meegenomen in
de vergadering.

– Sanctie

De (directe) wettelijke sanctie die staat op niet-naleving van art. 2:108a BW, is
volgens ons alleen gelegen in art. 2:112 BW, zoals al in 1992 door van der
Grinten werd betoogd. Dit artikel houdt de bevoegdheid in van iedere
aandeelhouder om via de voorzieningenrechter de algemene vergadering bijeen
te roepen, indien het bestuur in gebreke blijft dit te doen op grond van
art. 2:108a BW. Een andere consequentie is aan niet-naleving (op het eerste
gezicht) niet meteen verbonden. Later zullen wij ingaan op de toepassing van
dit artikel in de rechtspraak, via art. 2:9 en art. 2:138 BW, en eventuele
‘sancties’ die hieruit voortvloeien voor een bestuurder.

– Financieel-economische toepassing

Een ander punt van kritiek is de formulering van art. 2:108a BW. Het artikel
geeft weinig aanknopingspunten over de praktische, financieel-economische
toepassing van het artikel. Uit de wetsgeschiedenis blijkt immers dat het bestuur
bij zijn oordeel niet gebonden is aan de waardering volgens de jaarrekening van
de vennootschap. Het bestuur kan en mag de activa van de NV dus herwaar-
deren in het licht van de mogelijkheden, en zijn beslissing, het bedrijf voort te
zetten of niet.

Dit constateren ook Kroeze en Beckman. Terecht zijn zij van mening dat niet
duidelijk is op welke wijze het artikel moet worden uitgelegd. De auteurs
beargumenteren dat de omvang van het eigen vermogen afhangt van de
maatstaven van activering en passivering, de grondslagen van waardering en
resultaatbepaling, de wijze van toepassing en of de jaarrekening onder de
veronderstelling van continuïteit is opgesteld. Het eigen vermogen zal bij
continuïteit immers op een hoger bedrag uitkomen dan bij discontinuïteit, en
de drempel genoemd in art. 2:108a BW zal bij discontinuïteit eerder bereikt
worden.15

15. M.J. Kroeze (m.m.v. H. Beckman, M.H. Verbrugh), mr. C. Assers Handleiding tot de
beoefening van het Nederlands Burgerlijk recht. 2. Deel I. De rechtspersoon, Deventer:
Kluwer 2015, nr. 529.
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Het voorgaande in tegenstelling tot het Duitse Überschuldung, waarbij de
wetgever heeft gekozen voor een vaststelling van dit kritische moment aan de
hand van een Überschuldungs-balans op basis van liquidatiewaarde (tenzij
aannemelijk is dat de onderneming nog levensvatbaar is).16

Kortom, de subjectieve norm van art. 2:108a BW biedt weinig aanknopings-
punten om het moment waarop voor het bestuur ‘aannemelijk was dat’
daadwerkelijk vast te kunnen stellen. Wanneer we de positie van een curator
in faillissement als uitgangspunt nemen, is dit al een flinke eerste hobbel indien
de curator een vordering tegen de bestuurder zou willen (en überhaupt kunnen)
instellen. Dit brengt ons meteen bij de toepasbaarheid van art. 2:108a BW in de
praktijk.

2.2 Art. 2:108a BW in de praktijk

Dat art. 2:108a BW de nodige vragen oproept, zowel theoretisch als praktisch,
zal na het voorgaande duidelijk zijn. De ‘proof of the pudding’ is zoals steeds te
vinden in de rechtspraak.

Logisch is dat de meeste geschillen, voorgelegd aan de rechter, zien op de
interne verhoudingen binnen de NV. Met andere woorden geschillen tussen
bestuur, aandeelhouders en/of commissarissen. Overtreding van art. 2:108a BW
vormt immers een ingang voor commissarissen en aandeelhouders tot de
enquêteprocedure bij de Ondernemingskamer, op grond van art. 2:345 BW
jo. 2:346 BW.

Uit deze rechtspraak volgt dat het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichting
tot bijeenroepen ex art. 2:108a BW niet zonder meer leidt tot de conclusie dat er
sprake is van wanbeleid van de rechtspersoon, als bedoeld in het enquête-
recht.17 Hierbij dient te worden gerealiseerd dat wanbeleid van de rechtsper-
soon (in het enquêterecht) niet per se onbehoorlijk bestuur van een bestuurder
inhoudt. De – in de enquête vastgestelde – feiten kunnen wel worden aange-
voerd in een aansprakelijkheidsprocedure tegen de bestuurder op grond van
art. 2:9 BW.18 De connectie met art. 2:9 BW ligt voor de hand, nu de ratio
achter art. 2:9 BW het waarborgen is van behoorlijke taakvervulling van een
bestuurder tegenover de rechtspersoon. Dit sluit eerder aan bij de rol van

16. §19 InsO abs. 2, mr. W.M.J. Bekkers, Over de toepasselijkheid van art. 2:105 en 2:216 BW
heen, TvI 2003, p. 224.

17. Hof Amsterdam 18 januari 2006, JOR 2006/46, ARO 2006/35 (Laurus NV).
18. HR 4 april 2003, NJ 2003/538 m.nt. Maeijer (Skipper) en OK 7 januari 1988, NJ 1989/827

(Bredero).
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art. 2:108a BW in het vennootschapsrecht, namelijk bescherming van de
aandeelhouders.

Vraag is vervolgens of art. 2:108a BW ook een rol speelt in de jurisprudentie
over kennelijk onbehoorlijk bestuur ex art. 2:138 BW. De voorbeelden hiervan
zijn zeer schaars. De (voormalige) Rechtbank Maastricht achtte in de Primosa-
zaak het handelen in strijd met artikel 2:108a BW ‘in het onderhavige geval’
kennelijk onbehoorlijk.19 In dat onderhavige geval waren er echter nog andere
omstandigheden die de rechtbank tot het oordeel deden komen dat er sprake
was van kennelijk onbehoorlijk bestuur, met name het niet voldoen aan de
verplichtingen uit art. 2:10 BW. Eén zwaluw maakt de lente niet,20 zoals wij
hierna zullen concluderen.

Vraag is of de constatering van het bestuur dat het eigen vermogen van de
vennootschap gedaald is naar een kritisch punt, (onder omstandigheden) kan
samenhangen met de vraag of de bestuurder op dat moment weet of behoort te
weten dat hij/zij verplichtingen aangaat die de vennootschap niet zal kunnen
nakomen, en waarvoor de vennootschap ook geen verhaal zal bieden. Met
andere woorden, de vraag of een bestuurder persoonlijk aansprakelijk is uit
hoofde van onrechtmatige daad wegens schending van de ‘Beklamelnorm’.21

Dit hoeft niet steeds het geval te zijn, nu de Beklamelnorm geen vermogens-
maar vooral een liquiditeitsvraagstuk inhoudt. Het is echter mogelijk dat bij een
sterk dalend eigen vermogen ook sprake is van een gebrek aan liquide
middelen. Op dat moment wordt de Beklamelnorm wel relevant in het kader
van art. 2:108a BW.

Voor de vaststelling door een derde of deze wetenschap bij de bestuurder
aanwezig was of aanwezig had moeten zijn bij het aangaan van een bepaalde
verplichting, kan art. 2:108a BW dus in theorie een rol spelen. Hierbij zal de
subjectieve norm van art. 2:108a BW ook tot bewijsproblemen leiden. Nu uit
schending van de Beklamelnorm een vordering voortvloeit die – naar de
huidige stand van de rechtspraak – niet met succes door een curator kunnen
worden ingesteld jegens de bestuurder, maar slechts door een individuele
crediteur, laten wij dit leerstuk verder onbesproken.22

19. Rechtbank Maastricht 22 augustus 1996, JOR 1997/2 (Primosa).
20. Eén zwaluw maakt de lente niet (Vlaanderen) = Eén zwaluw maakt nog geen zomer

(Nederland).
21. HR 6 oktober 1989, NJ 1990/286 (Beklamel).
22. HR 14 januari 1983, NJ 1983, 597 (Peeters/Gatzen), HR 16 september 2005, NJ 2006/311

(De Bont/Bannenberg q.q.), HR 14 januari 2011, NJ 2011/366 (Butterman/Rabobank), zie
ook Mr. dr. L.J. van Eeghen, Bijna 30 jaar PGV (Peeters/Gatzen vordering) en 25 jaar
Beklamel: iedereen uitgerangeerd? TvI 2012/3.
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Wij constateren ook hier dat de ruime bewoordingen van art. 2:108a BW het
artikel vrijwel onbruikbaar maken buiten het strakke keurslijf van bescherming
van aandeelhouders. Het geeft derden, waaronder schuldeisers van de vennoot-
schap, immers te weinig aanknopingspunten om het ‘moment waarop voor het
bestuur aannemelijk was dat’ vast te kunnen stellen. Art. 2:108a BW geeft
immers een louter subjectief, en dus door derden vrijwel onmogelijk in te
vullen, criterium.

3. Tussenconclusie Nederlands recht

Gesteld kan worden dat art. 2:108a BW, zoals op dit moment vormgegeven,
zowel voor de vennootschapspraktijk als voor de curator van een failliete NV
een nauwelijks bruikbaar instrument is.

Uit het voorgaande blijkt dat art. 2:108a BW door de (té) ruime formulering, de
algemene terminologie en het subjectieve karakter weinig toegevoegde waarde
heeft in de praktijk. Ook het ontbreken van een directe sanctie op schending van
de oproepingsplicht, doet af aan de daadkracht van het artikel.

In verband met de bruikbaarheid van art. 2:108a BW in een faillissements-
situatie, constateren wij het volgende.

Belangrijk is steeds de ratio achter artikel 2:108a BW goed voor ogen te
houden. Mede door de koppeling met het bijeenroepingsrecht van art. 2:112
BW, blijkt duidelijk dat art. 2:108a BW ingevoerd werd ter bescherming van de
belangen van de aandeelhouders, en niet zozeer van de belangen van de
gezamenlijke schuldeisers. Die laatste belangen zijn dan weer leidend voor
de curator in faillissement. Het spanningsveld wordt door deze constatering
meteen duidelijk.

Met dit spanningsveld zal de wetgever ook rekening dienen te houden wanneer
de uitgebreide parallelbepaling bij de invoering van nieuwe wetgeving wordt
gezien als een instrument in het kader van continuïteit van ondernemingen,
waarbij de bescherming van schuldeisers zwaarder gaat wegen.

Uit de praktijk blijkt dat art. 2:108a BW een rol speelt in de toepassing van
art. 2:9 BW, een grondslag die uiteraard ook door de curator gebruikt kan
worden om bestuurders aan te spreken in faillissement. Dit strookt ook eerder
met de ratio achter art. 2:9 BW: de behoorlijke taakvervulling van een
bestuurder tegenover de rechtspersoon. Nu op overtreding van het artikel
echter geen zelfstandige sanctie staat, wordt het artikel in de praktijk gedegra-
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deerd tot een argument in de marge in enquêteprocedures en (daarmee
samenhangende) procedures gebaseerd op art. 2:9 BW.

Voor procedures ex art. 2:138 BW ligt dit genuanceerder. Hoewel de rechtbank
Maastricht - bij uitzondering en hieruit kan dus geen vaste lijn in de rechtspraak
afgeleid worden - heeft geoordeeld dat het niet voldoen aan de oproepingsplicht
gebruikt kan worden als ‘omstandigheid van het geval’ waarmee de rechter
rekening kan houden bij zijn/haar afweging of er sprake is van kennelijk
onbehoorlijk bestuur, verschilt dit artikel wezenlijk van art. 2:9 BW.

Art. 2:138 BW ziet immers op aansprakelijkheid van de bestuurders jegens
de boedel, niet jegens de vennootschap. Reeds daarom is art. 2:108a BW
eigenlijk niet bruikbaar voor de faillissementscurator binnen het kader van de
bestuurdersaansprakelijkheid van art. 2:138 BW.

Zelfs al zou deze horde genomen kunnen worden, dan zal het schenden van de
bijeenroepingsplicht zelfstandig niet de conclusie kunnen dragen dat er sprake
is van kennelijk onbehoorlijke taakvervulling, die een belangrijke oorzaak is
van het faillissement.

Kortom, art. 2:108a BW is inderdaad weinig meer dan een ‘slag in de lucht voor
de vennootschapspraktijk’. Voor de bestuurder van een failliete NV, die de
oproepingsplicht verzaakte, is de bepaling weinig meer dan een papieren tijger.

Een gemiste kans. De achtergrond van het artikel is immers belangrijk: een stok
achter de deur opdat het bestuur van de onderneming alert blijft voor financiële
noodsignalen en tijdig maatregelen zou treffen. Dat kan een reddingsoperatie
zijn (continuïteit), maar ook een tijdige beslissing om de activiteiten te staken
(kapitaalbescherming).

In België heeft de vergelijkbare alarmbelprocedure aanzienlijk meer handen en
voeten gekregen. Tijd om over de grens te kijken en na te gaan of het Belgische
gras werkelijk groener is.

4. De Belgische alarmbelprocedure in theorie en praktijk

4.1. Inleiding

Een faillissement komt ook in België zelden als een verrassing. Vaak bevindt de
onderneming zich reeds geruime tijd in troebel vaarwater. Een zorgvuldig
bestuur neemt normaliter gepaste maatregelen om deze moeilijkheden op te
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lossen. De alarmbelprocedure is een voorbeeld van een preventieve maatregel
om een faillissement te vermijden.

De alarmbelprocedure werd ingeschreven in de artikelen 332, 431 en 633 van
het Wetboek van Vennootschappen (hierna afgekort: “W. Venn.”), en dit voor
respectievelijk de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (hier-
na afgekort: “BVBA”), de coöperatieve vennootschap met beperkte aanspra-
kelijkheid (hierna afgekort: “CVBA”) en de naamloze vennootschap (hierna
afgekort: “NV”).

De oorspronkelijke opzet van de Belgische wetgever bestond er niet in de
schuldeisers te beschermen tegen een ongeoorloofde voortzetting van activi-
teiten nadat het maatschappelijk kapitaal verloren was gegaan.23 In navolging
van artikel 17 van de tweede EG-richtlijn, heeft de Belgische wetgever bij wet
van 5 december 1984 van de alarmbelprocedure echter een instrument gemaakt
om continuïteitsproblemen te herkennen en, vooral, doeltreffend op te lossen.24

De toepassingsvoorwaarden en vormvoorschriften van de alarmbelprocedure
zijn gelijklopend voor de BVBA, de CVBA en de NV, zodat deze bespreking
voor deze drie vennootschapsvormen geldt. Dit is al een eerste, en belangrijk,
verschil met art. 2:108a BW.

4.2 Toepassingsvoorwaarden

Het bestuur25 moet de alarmbelprocedure volgen zodra het netto-actief van de
vennootschap gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk
kapitaal en dit ingevolge de geleden verliezen. De procedure moet weer
opnieuw gevolgd worden zodra het bestuur vaststelt dat het netto-actief minder
dan een vierde van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het netto-actief (of eigen vermogen) wordt berekend door het (bruto-)actief te
verminderen met de schulden aan derden en aangelegde provisies26 van de

23. C. Sluyts, ‘Het kapitaalbehoud bij naamloze vennootschappen’, in X. (ed.), Het nieuwe
vennootschappenrecht na de wet van 5 december 1984, Antwerpen, Kluwer, 1985, 65.

24. Tweede EG-richtlijn van 13 december 1976, Pb. L. 31 januari 1977, afl. 26, 1.
25. In België wordt overigens de term ‘bestuursorgaan’ gehanteerd wanneer men verwijst naar

het bestuur van de vennootschap. In dit artikel zal, om verwarring te voorkomen, steeds
gesproken worden over ‘bestuur’.

26. Aangelegde provisies zijn voorzieningen op de balans.
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vennootschap. Het maatschappelijk kapitaal is dan weer het bedrag waarop de
aandeelhouders hebben ingeschreven, ook al is dit nog niet volledig volstort.27

De voorbereiding van de jaarrekening van de vennootschap vormt het meest
voor de hand liggende tijdstip waarop het bestuur de overschrijding van deze
grenzen kan vaststellen. Gedurende het boekjaar kunnen ook tussentijdse
balansen opgesteld worden. De stand van het netto-actief zoals dit uit deze
balansen blijkt is nochtans niet onaantastbaar.

Indien uit de balans blijkt dat het netto-actief zich nog steeds binnen de
toegelaten marges bevindt, bevrijdt dit het bestuur niet ipso facto van haar
aansprakelijkheid. Ingeval het bestuur, bijvoorbeeld, onvoldoende afschrijvin-
gen of te weinig waardeverminderingen heeft opgenomen in de balans, zal het
netto-actief een positief beeld vertonen, terwijl de economische realiteit meer
precair is.

Het is aangeraden dat het bestuur er voor zorgt dat de door haar opgestelde
balansen steeds overeenstemmen met de werkelijke economische toestand van
de vennootschap.

Een Belgische rechter oordeelde in dat opzicht dat de drempel van de alarm-
belprocedure slechts op afdoende wijze kan gecontroleerd worden nadat de
boekhouding van de vennootschap herwerkt werd indien vaststaat dat deze
boekhouding niet gevoerd werd volgens de regels van de kunst.28

4.3 Vormvoorschriften

– Termijn

Het bestuur heeft de verplichting om een algemene vergadering van aandeel-
houders bijeen te roepen en te houden binnen een termijn van twee maanden
nadat het verlies aan netto-actief is vastgesteld of vastgesteld had moeten
worden.

Een vennootschap kan uiteraard niet op voortdurende wijze de schommelingen
van haar netto-actief controleren. De Belgische wetgever heeft daarom in twee

27. P. Verschelden, ‘Vennootschapsrechtelijke verplichtingen van de bestuurder’, in J. Dauwe,
L. de Decker, B. Tilleman, PH. Traest, C. van Bruggenhout, E. van den Broele, B. Verschelden,
M. Verschelden, P. Verschelden en R. Wauters, Commentaar bij de nieuwe wet op het
faillissement van 8 augustus 1997, Brussel, Samsom, 1998, 126.

28. Kh. Charleroi 29 januari 1997, TBH 1999, 39, noot C. van Santvliet;
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aanvangspunten voorzien. Enerzijds kan het bestuur de vermindering van het
netto-actief vaststellen naar aanleiding van een tussentijdse informatieve balans
of een financiële rapportering binnen de onderneming. Anderzijds zijn er
wettelijke of statutaire ogenblikken waarop de vennootschap in ieder geval
haar financiële toestand behoort te analyseren, bijvoorbeeld bij het opstellen
van haar jaarrekening.

Doordat het vertrekpunt van deze termijn bepaald wordt in de wet, heeft de
Belgische wetgever de bewijslast voor de eisende partij aanzienlijk verminderd.
Een effectieve kennisname van het overschrijden van de drempels door het
bestuur moet immers niet bewezen worden. Het volstaat te bewijzen dat het
bestuur, op de wettelijke of statutair voorziene ogenblikken kennis had kunnen
nemen van de overschrijding van de drempel(s). Met andere woorden, de
Belgische wetgever hanteert een geobjectiveerd criterium.

Omgekeerd, indien de eisende partij wel kan bewijzen dat het bestuur kennis
had van de overschrijding voor het ogenblik waarop zij dit wettelijk of statutair
had kunnen vaststellen, zal dat feitelijke ogenblik als vertrekpunt voor de
termijn gelden.

– Opeenvolgende bijeenroepingen?

Het bestuur moet de algemene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen
telkens als een van de drempels overschreden wordt: een eerste maal wanneer
het netto-actief daalt tot beneden de helft van het maatschappelijk kapitaal en
een tweede maal wanneer het verder daalt tot beneden een vierde van het
maatschappelijk kapitaal.

Er geldt geen verplichting tot een periodieke bijeenroeping wanneer het netto-
actief verder daalt, zolang het netto-actief ingevolge de verdere daling de
tweede drempel van een vierde van het maatschappelijk kapitaal niet over-
schrijdt.29

Niettemin is het aangewezen dat het bestuur de situatie nauwkeurig opvolgt.
Het naleven van de alarmbelprocedure ontslaat de bestuurders immers niet van

29. D. Deschrijver, ‘Commentaar bij artikel 332 W. Venn.’, in H. Braeckmans, K. Geens en
E. Wymeersch (eds.), Overzicht vennootschappen en verenigingen – artikelsgewijze com-
mentaren, Antwerpen, Kluwer, losbl., 59; K. Maresceau, ‘De alarmbelprocedure: een
gewaarschuwd bestuurder …’, TRV 2008, 570.
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hun aansprakelijkheid bij het verderzetten van een kennelijk reddeloos verloren
onderneming.30

– Agendering en het bijzonder verslag

De Belgische wetgever legt behalve de termijn nog een tweetal formele
verplichtingen op aan het bestuur.

De algemene vergadering van aandeelhouders zal moeten beraadslagen over de
ontbinding van de vennootschap. De bestuurders moeten daarom vooreerst de
ontbinding van de vennootschap als uitdrukkelijk agendapunt opnemen in de
uitnodiging tot deze vergadering. In ieder geval zal de uitnodiging een niet mis
te verstane verwijzing naar het toepasselijke artikel van de alarmbelprocedure
moeten bevatten.

De uitnodiging moet de aandeelhouders immers in staat stellen zich met kennis
van zaken een mening te vormen omtrent de wenselijkheid aanwezig te zijn op
de algemene vergadering.

Voorts moet het bestuur een bijzonder verslag opstellen waarin zij haar
zienswijze met betrekking tot de te nemen maatregelen voorstelt. Ofwel stelt
zij voor de vennootschap te ontbinden, ofwel stelt zij voor de vennootschap
verder te zetten. In dit laatste geval zal het bestuur een aantal maatregelen tot
herstel van de vennootschap moeten uitwerken (herstelplan).

Hoewel de wet niet verduidelijkt welke herstelmaatregelen genomen kunnen
worden, zullen deze alleszins tot het herstel van de financiële toestand van de
vennootschap moeten leiden. Dit betekent dat zij de bestaande verliezen moeten
wegwerken en de vennootschap terug gezond moeten maken, althans het Hof
van Beroep te Brussel.31 In die optiek kan een kapitaalvermindering met een
navolgende aanzuivering van verliezen bijvoorbeeld overwogen worden.

Het bijzonder verslag van de bestuurders wordt in de agenda vermeld en aan de
aandeelhouders bezorgd. Tevens dient dit uiterlijk vijftien dagen voor de
algemene vergadering op de maatschappelijke zetel van de vennootschap ter
inzage van de aandeelhouders te worden gelegd.

30. C. van Santvliet, ‘Artikel 103 van de Vennootschappenwet (de alarmbelprocedure): een
stand van zaken’, TBH 1997, 600.

31. Brussel 15 november 2007, JLMB 2009, 305. Deze “fout” is te onderscheiden van het
Nederlandse begrip "fout" in de zin van een toerekenbare onrechtmatige daad.
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De aanwezigheid van het bijzonder verslag vormt een substantieel vorm-
vereiste.32 Indien het bijzonder ontslag ontbreekt, is het besluit van de
algemene vergadering omtrent de voorgestelde maatregelen nietig. Indien het
bijzonder ontslag onvolledig is, onjuist is of te laat wordt meegedeeld, zal dit de
nietigheid van het besluit van de algemene vergadering tot gevolg hebben
wanneer de eisende partij aantoont dat deze onregelmatigheid de inhoud van het
besluit beïnvloed heeft.

4.4 Aansprakelijkheid van het bestuur

De bestuurders die de alarmbelprocedure niet naleven kunnen hoofdelijk
aansprakelijk gesteld worden voor de geleden schade, hetzij door de aandeel-
houders, hetzij door derden waaronder de curator na faillissement van de
vennootschap.

Het niet naleven is, in tegenstelling tot de Nederlandse variant van art. 2:108a
BW, via een formele omweg in de Belgische alarmbelprocedure gesanctioneerd
en geeft dus een zelfstandige grondslag voor aansprakelijkheid.

Zo de curator de bestuurders aansprakelijk wenst te stellen, dient hij het bewijs
te leveren van een fout, schade en het oorzakelijk verband tussen beide.

– De fout

Het loutere feit dat het bestuur de algemene vergadering van aandeelhouders
niet of te laat heeft bijeengeroepen, vormt een fout.33

Ook het gebrek aan een bijzonder verslag werd door de rechtspraak als een
bestuursfout weerhouden.34

De rechtspraak oordeelde al dat de bestuurders zich niet kunnen verweren door
te stellen dat zij het voeren van de boekhouding hadden toevertrouwd aan een
specialist ter zake, die hen niet had ingelicht over de overschrijding van de
wettelijke drempel. De alarmbelprocedure is immers een eigen verplichting van
het bestuur.35

32. Brussel 22 december 2005, TBH 2006, 846.
33. Kh. Tongeren 2 juni 2006, DAOR 2007, 221; Gent 23 april 2007, TRV 2008, 585; Gent

13 januari 1995, TBH 1997, 179.
34. Brussel 22 december 2005, TBH 2006, 846; Luik 19 oktober 2004, TBH 2006, 426.
35. Luik 29 oktober 1991, Rev.prat.soc. 1992, 125; K. Geens, M. Denef, R. Tas, F. Hellemans en

J. Vananroye, ‘Overzicht van rechtspraak. Vennootschappen (1992-1998)’, TRV 2000, 311.
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De fout van de bestuurders wordt geacht voortdurend te zijn. Dit betekent dat
het bestuur een blijvende verplichting heeft om een algemene vergadering
bijeen te roepen, ook na voormelde termijn van twee maanden.36 Hiervoor
werd reeds vermeld dat er echter geen periodieke verplichting tot bijeenroeping
geldt zolang de tweede drempel niet overschreden werd.

– Schade

De schade die derden lijden kan bestaan uit de gehele of gedeeltelijke
onmogelijkheid om hun schuldvordering op de vennootschap te verhalen
wanneer bij naleving van de alarmbelprocedure met een aantal personen niet
meer zou zijn gecontracteerd en hun schuldvordering niet meer zou zijn
toegenomen.37

Wanneer de vennootschap failliet wordt verklaard, bestaat de schade van derden
er meestal in dat zij hun schuldvordering niet meer kunnen verhalen ingevolge
de toename van het passief tussen het ogenblik waarop de alarmbelprocedure
begonnen had moeten worden en het ogenblik waarop de vennootschap failliet
wordt verklaard.38

– Het oorzakelijk verband

De curator die, als wettelijke vertegenwoordiger van de schuldeisers, de
bestuurders persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk wenst te stellen wegens
het niet naleven van de alarmbelprocedure kan bij de bewijsvoering genieten
van een vermoeden van oorzakelijk verband tussen fout en schade.

Dit vermoeden kan door de bestuurders weliswaar weerlegd worden. Dit kan
door te bewijzen dat de schade van de derde, bijvoorbeeld van de gezamenlijke
schuldeisers, zich eveneens voorgedaan zou hebben wanneer het bestuur wel
een algemene vergadering zou hebben bijeengeroepen. De bestuurders zullen
evenwel niet kunnen volstaan met het bewijs dat de algemene vergadering,
indien bijeengeroepen, toch tot de voorzetting van de activiteit besloten zou
hebben.39

Ingeval van een laattijdige algemene vergadering kan het bestuur de alsnog
genomen beslissing tot voortzetting eventueel aanwenden om te beargumente-

36. Gent 23 april 2007, TRV 2008, 585; Kh. Ieper 21 oktober 2002, TRV 2004, 730.
37. Gent 5 november 2007, TRV 2008, 579; Gent 24 september 2007, TRV 2008, 582.
38. Antwerpen 20 december 2001, TRV 2004, 725; Kh. Tongeren 2 juni 2006, DAOR 2007, 221.
39. Cass. 17 september 2004, TRV 2005, 389, noot R. TAS.
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ren dat een tijdig gehouden algemene vergadering evenmin tot de ontbinding
van de vennootschap besloten zou hebben aangezien de financiële toestand
op dat ogenblik minder precair was dan op het ogenblik van de laattijdige
vergadering. Het een en ander uiteraard op voorwaarde dat de inhoud van de
laattijdig genomen beslissing niet werd ingegeven door de wil om een eventuele
bestuurdersaansprakelijkheid te ontlopen.40

Opvallend: over doorbreking van het causaliteitsvermoeden bij de alarmbel-
procedure, is recent naar Belgisch recht geprocedeerd bij het Hof in Den Bosch
in een procedure tussen een Nederlandse schuldeiser en de bestuurders van een
(gefailleerde) Belgische afnemer.41 Deze uitspraak houdt geen afwijkend
oordeel in van het Hof ten opzichte van haar Belgische collega’s, en is
uiteindelijk vooral relevant in verband met het procesrechtelijke aspect over
verwijzing naar processtukken uit een andere procedure.

5. Tussenconclusie Belgisch recht

De Belgische wetgever heeft de alarmbelprocedure geïmplementeerd als de
preventieve maatregel bij uitstek in de opsporing en bestrijding van financiële
problemen binnen vennootschappen. De bescherming van de schuldeisers staat
voorop. Dit in afwijking van art. 2:108a BW, dat bescherming aan aandeel-
houders moet bieden.

Ten dien einde kunnen de bestuurders persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk
gesteld worden door de vennootschap en door derden wanneer de alarm-
belprocedure niet werd nageleefd en hierdoor schade werd geleden. De curator
beschikt, als wettelijke vertegenwoordiger van de gezamenlijke schuldeisers,
over een vorderingsrecht op deze grond. De schade bestaat ingeval van
faillissement in een quasi onmogelijkheid de schuldvordering op de vennoot-
schap betaald te krijgen.

De wet legt echter vooral formele verplichtingen op. Het bestuur moet tijdig het
nodige doen om een algemene vergadering bijeen te roepen en te laten
plaatsvinden, moet de aangelegenheid opnemen in de agenda en moet een
bijzonder verslag opstellen en meedelen aan de aandeelhouders. Bepalingen
omtrent de inhoud van de voorgestelde maatregelen of een vorm van controle
op de doeltreffendheid ervan ontbreekt echter.

40. R. Tas, ‘Winstuitkering, kapitaalvermindering en –verlies in NV en BVBA’, Kalmthout,
Biblo, 2003, 600; Cass. 27 juni 2008, TRV 2008, 576.

41. Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 24 juni 2014, ECLI:NL:GHSHE:2014:1896 (Major BVBA/
X VOF) in samenhang met HR 21 november 2008, NJ 2009/477.
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Het formele karakter van de alarmbelprocedure zorgt ervoor dat vennootschap-
pen inmiddels een gebezigde praktijk hebben uitgewerkt waarbij de naleving
van de alarmbelprocedure in voorkomend geval een louter papieren formaliteit
is bij de goedkeuring van de jaarrekening. Het behoeft geen betoog dat de
aandeelhouders meestal zullen besluiten tot een voortzetting van de activiteiten
onder het mom van een aantal klassieke herstructureringsmaatregelen.

De praktijk toont aan dat de voorgenomen herstructureringsmaatregelen niet
steeds geïmplementeerd worden, met alle gevolgen van dien. Een geslaagde
bestuurdersaansprakelijkheid is in dat geval niet vanzelfsprekend wanneer de
termijn en overige vormvoorschriften werden nageleefd.

6. Conclusie en aanbevelingen

Wanneer de Nederlandse wetgever, hetzij in WCOII of in het kader van andere
wetgeving, alsnog kiest voor de invoering van een uitgebreide parallelbepaling,
is het dan voldoende om aan te sluiten bij de alarmbelprocedure? Gelet op het
voorgaande lijkt het ons aangewezen om niet te kiezen voor een ‘art. 2:108a
BW 2.0’ waarin een bepaling vergelijkbaar met de alarmbelprocedure klakke-
loos wordt ingevoerd. Waarom niet leren van de Belgische ervaringen met de
alarmbelprocedure en onmiddellijk gaan voor een ‘art. 2:108a BW 3.0’?

Belangrijk is dan wel zich te realiseren dat de achtergrond van louter
bescherming van de aandeelhouder van het huidige art. 2:108a BW, op losse
schroeven komt te staan. Wanneer men alleen uitgaat van bescherming van de
aandeelhouder, heeft een parallelbepaling voor de BV weinig toegevoegde
waarde. De aandeelhouders van de BV zitten immers veel dichter bij het
‘bestuurlijke vuur’. Het gewicht zal echter meer verschuiven naar continuïteit
van de onderneming, en daarmee ook naar bescherming van schuldeisers.

Vast staat dat de Belgische alarmbelprocedure een duidelijker formeel kader
biedt dan het huidige art. 2:108a BW, en daarmee al meer houvast geeft voor
(onder andere) een curator, maar ook een bestuurder. Sanctionering van de
overtreding van dit artikel is een belangrijke voorwaarde, en het bewijsver-
moeden is daarbij een zeer bruikbaar middel.

Helaas schiet ook de alarmbelprocedure in de praktijk zijn doel voorbij:
bijdragen tot de continuïteit van ondernemingen. Wanneer de bestuurder
voldoet aan de formele vereisten, is de exercitie van de alarmbelprocedure
afgerond en wordt ook de alarmbelprocedure een papieren tijger.
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Het aansluiten bij de alarmbelprocedure is dus geen kant-en-klare oplossing.
Wanneer men dit artikel werkelijk een meerwaarde wil geven in het kader van
de continuïteit van ondernemingen, zal het ook materieel meer inhoud moeten
krijgen. Niet om een nieuwe grondslag voor aansprakelijkheid van bestuurders
te creëren, maar om bestuurders daadwerkelijk kritisch te laten kijken naar de
continuïteit en realistische overlevingskansen van hun onderneming. De bijbe-
horende aansprakelijkheid is de spreekwoordelijke stok achter de deur om
bestuurders deze afweging tijdig en zorgvuldig te laten maken.

Het gaat niet ver genoeg een artikel in te voeren, waaraan bestuurders kunnen
voldoen door het agenderen en bespreken van een aantal algemene herstructure-
ringsmaatregelen, terwijl deze maatregelen geen reële kans van slagen hebben
of vervolgens niet eens doorgevoerd worden.

Het invoeren van een uitgebreide schakelbepaling staat volgens ons overigens
niet op gespannen voet met de consultatieversie van WCOII. Een uitgebreide
parallelbepaling kan een rol spelen in de fase voorafgaand aan een herstructu-
rering in faillissement. Wanneer de bestuurder immers geconfronteerd wordt
met daling van het eigen vermogen tot een kritiek punt, kan het dwangakkoord
van WCOII onderdeel zijn van de door de bestuurder voorgestelde herstructure-
ringsmaatregelen.

Wanneer de wetgever alsnog kiest voor invoering van uitgebreide parallelbepa-
ling is onze aanbeveling dan ook tweeledig:

1. Een dergelijke bepaling heeft slechts het beoogde effect, wanneer materiële
eisen aan de in de algemene vergadering voorgestelde herstructureringsmaat-
regelen worden gesteld.

Wij maken hier de vergelijking met de positie van de bank bij herfinanciering
van ondernemingen in zwaar weer en het daarbij horende pauliana risico.42 In
geval van herfinanciering van ondernemingen in moeilijkheden zal de bank
moeten onderzoeken of de herfinanciering een reële mogelijkheid tot herstel
biedt. Alleen dan ontbreekt de – in geval van een pauliana ex art. 42 Fw vereiste
– wetenschap van benadeling ter zake aanvullende zekerheden.

Wij pleiten er voor dat de bestuurders, alvorens zij voorstellen de onderneming
voort te zetten onder het nemen van een of meerdere herstructureringsmaat-
regelen, een naar gelang van de omstandigheden toereikend onderzoek moeten
doen teneinde vast te stellen of zowel de voortzetting en de voorgestelde

42. HR 22 december 2009, JOR 2011/19 (ABN Amro/Van Dooren q.q. III).
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maatregelen, verantwoord zijn. De bestuurders moeten daarover in de algemene
vergadering verslag uitbrengen.

Juist het voorgaande biedt een meer geobjectiveerd criterium voor de beoor-
deling van de wijze waarop het bestuur zich van zijn taak gekweten heeft.
Daarmee vormt het voorgaande een werkbaardere maatstaf als die van de zeer
subjectieve variant van art. 2:108a BW.

2. Controle op het daadwerkelijk doorvoeren van deze maatregelen is cruciaal.
Dat betekent uiteraard niet dat er geen ruimte meer is voor een bestuurder om de
maatregelen gaandeweg bij te sturen op basis van actuele ontwikkelingen.

Wordt aan deze vereisten niet voldaan, dan is een weerlegbaar wettelijk
vermoeden van aansprakelijkheid van bestuurders op zijn plaats.

Failleert de onderneming (op termijn) toch, dan treft de curator in de
administratie een gemotiveerde afweging van de bestuurders aan en een
onderbouwd reddingsplan. Dit is zowel voor de curator (en dus de gezamenlijke
crediteuren) als voor de bestuurder van belang. De curator verkrijgt hiermee
snel inzage in (een van de) oorzaken van het faillissement en de gang van zaken
voorafgaand aan het faillissement, de bestuurder kan aan de hand van deze
stukken aantonen dat hij zijn taak heeft vervuld zoals de wet en rechtspraak dat
van hem verwachten.

We signaleren een aantal uitdagingen voor de wetgever. Ten eerste het
vaststellen wat het doel van deze schakelbepaling zou moeten zijn: louter
bescherming van de aandeelhouder of het leveren van een bijdrage van de
continuïteit van ondernemingen? Ten tweede de beantwoording van de ver-
volgvraag, namelijk het wel of niet invoeren van een uitgebreide schakelbepa-
ling, deze ter vervanging van artikel 2:108a BW en nieuw te introduceren in het
BV-recht. Ten derde de uitdaging om er voor te zorgen dat dit artikel het
beoogde effect c.q. de beoogde effecten ook sorteert.

Pas dan kan art. 2:108a BW 3.0 daadwerkelijk bijdragen aan het doel dat de
wetgever op dit moment met WCOII voor ogen heeft: het voorkomen van
onnodige faillissementen door het stimuleren van ondernemers met dreigende
betalingsproblemen te stimuleren die problemen in een vroeg stadium te
adresseren.
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Middelen van een Duitse curator bij schending van de
verplichting tot het doen van een (eigen) aangifte van
insolventie

DR. Y. STROTHMANN1

1. Verplichting tot het doen van een (eigen) aangifte van insolventie

1.1 Verplichting van de bestuurders

De bestuurders (Geschäftsführer) van een Duitse Gesellschaft mit beschränkter
Haftung (afgekort GmbH) zijn verplicht onverwijld – uiterlijk binnen drie
weken (unverzüglich, spätestens aber innerhalb von drei Wochen) – na het
moment van Zahlungsunfähigkeit (betalingsonmacht) of Überschuldung (over-
matige schuldenlast) van de vennootschap een (eigen) aangifte van insolventie
met betrekking tot de vennootschap te doen (§ 19 (1) Insolvenzordnung,
afgekort InsO).

Sinds 1999 bestaat de verplichting tot het doen van een (eigen) aangifte van
insolventie voor de bestuurders van vennootschappen waar geen natuurlijke
persoon een onbeperkt aansprakelijke aandeelhouder is (§ 19 (3) InsO). De
verplichting bestaat daarom ook bij een Duitse Aktiengesellschaft (afgekort
AG) en de in Duitsland zeer gebruikelijke GmbH & Co. KG (een commandi-
taire vennootschap – Kommanditgesellschaft –, waarbij de persoonlijk aanspra-
kelijke aandeelhouder een GmbH is en geen natuurlijk persoon). De
verplichting geldt ook voor niet-Duitse vennootschappen met hun center of
main interest (COMI) in Duitsland (§ 15a (1) (2) InsO). Ook voor de
bestuurders van een Nederlandse B.V. of een Engelse Limited met COMI in
Duitsland bestaat de verplichting onverwijld – uiterlijk binnen drie weken – na
het moment waarop de Zahlungsunfähigkeit of Überschuldung is ontstaan
aangifte van insolventie te doen.

De verplichting tot het doen van een aangifte van insolventie bestaat voor
iedere afzonderlijke bestuurder – onafhankelijk of hij alleen of gezamenlijk met
een of meerdere bestuurders vertegenwoordigingsbevoegd is.2 Volgens Duitse

1. Dr. York Strothmann is partner bij CMS Hasche Sigle in Keulen.
2. Nerlich, in: Michalski, GmbHG, 2. Aufl. (2010), § 64 Rd. 13.
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rechtspraak rust deze verplichting niet slechts op bestuurders die door het
competente orgaan – bij een GmbH meestal de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders (Gesellschafterversammlung) – benoemd zijn maar ook op
personen die het feitelijke beleid van de vennootschap bepalen.3

1.2 Verplichting van andere personen

Bij bepaalde Duitse vennootschappen geldt de verplichting tot het doen van
aangifte van insolventie niet slechts voor bestuurders. In geval van een Duitse
GmbH zonder feitelijk bestuur (tatsächlich führungslos), rust de verplichting
tot het doen van aangifte van insolventie met betrekking tot de vennootschap op
de aandeelhouders die van het bestaan van Zahlungsunfähigkeit of Überschul-
dung kennis hebben (§ 15a (3) InsO). Eenzelfde verplichting bestaat ook voor
de leden van de Aufsichtsrat (Raad van Commissarissen) van een Duitse AG.

1.3 Aangifte van insolventie

De betreffende personen dienen een aangifte van insolventie te doen. Het begrip
insolventie omvat naar Duits recht sinds 1999 – vanaf het moment waarop de
nieuwe Insolvenzordnung in werking is getreden – zowel de faillissements-
procedure (Konkursverfahren) als een met surceance van betaling vergelijkbare
procedure (Vergleichsverfahren). De begrippen Konkurs en Vergleich worden in
het Duitse recht sinds 1999 niet meer gebruikt. De wettelijke bepalingen
betreffende de Insolvenzplanverfahren (letterlijke vertaling insolventie-plan-
procedure maar in Nederland beter bekend als een (faillissements)akkoord) in
de Insolvenzordnung (§§ 217 e.v. InsO) geven de curator de mogelijkheid een
crediteurenakkoord tot stand te brengen en zo de sanering van de gefailleerde
onderneming te realiseren.

De aangifte van insolventie moet bij het bevoegde Insolvenzgericht – dit is het
lokale Amtsgericht (kantongerecht) – worden ingediend (§ 2 (1); § 3 InsO;
waarin de vereisten voor de inhoud van een dergelijke aangifte dienen te
worden opgenomen).

1.4 Termijn

Volgens de wet moet de aangifte van insolventie onverwijld – uiterlijk binnen
drie weken – nadat het moment van Zahlungsunfähigkeit of Überschuldung is
ontstaan worden ingediend. De termijn van drie weken is een uiterste termijn:

3. Bundesgerichtshof d.d. 10.05.2000, in: NJW 2000, 2285 e.v.
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deze termijn mag slechts benut worden indien de bestuurders zich gedurende
deze periode inzetten om de onderneming te saneren. De bestuurders hebben
maximaal drie weken na Zahlungsunfähigkeit of Überschuldung de tijd om de
insolventie van de onderneming af te wenden. Mogelijke maatregelen zijn o.a.
het aantrekken van nieuw eigen vermogen, vrijwillige stortingen van de
aandeelhouders of onderhandelingen met schuldeisers.4

1.5 Doel van de insolventie – aanvraagverplichting

Door de verplichting om insolventie aan te vragen moet worden voorkomen dat
schuldeisers benadeeld worden. Bestaande schuldeisers moeten tegen een
verdere verslechtering van hun verhaalspositie beschermd worden. Tevens
wordt hiermee getracht te voorkomen dat nieuwe crediteuren een relatie
aangaan met de onderneming.5 Daarom bestaat de verplichting van de
bestuurders ook indien reeds een aanvraag van insolventie door een van de
crediteuren van de vennootschap is ingediend bij de rechter. Aangezien de
crediteuren in beginsel een aanvraag van insolventie kunnen intrekken (zu-
rückziehen), vervalt de verplichting van de bestuurders tot het doen van een
aangifte van insolventie slechts nadat de rechter de (eigenlijke) insolventiepro-
cedure heeft geopend.6

2. Zahlungsunfähigkeit en Überschuldung

2.1 Zahlungsunfähigkeit

De verplichting tot het doen van een (eigen) aangifte van insolventie bestaat
naar Duits recht zowel bij Zahlungsunfähigkeit als ook bij Überschuldung. In
de praktijk is Zahlungsunfähigkeit de voornaamste reden waarom een aangifte
van insolventie wordt gedaan. Sinds vele jaren is het bij meer dan 90% van de
insolventies de reden voor de insolventie (2014: 96,6%).7

Zahlungsunfähigkeit bestaat indien een schuldenaar niet meer in staat is om aan
zijn opeisbare verplichtingen te voldoen (§ 17 (2) InsO). Dat de schuldenaar
nog wel voldoende middelen heeft om een gedeelte van zijn verplichtingen te
voldoen is niet relevant. In de Duitse rechtspraak is bepaald dat (in beginsel)
van Zahlungsunfähigkeit sprake is indien de vennootschap niet in staat is

4. Bundesgerichtshof d.d. 09.07.1979, in: NJW 1979, 1823 e.v.
5. Bundesgerichtshof d.d. 06.06.1994, in: NJW 1994, 2220 e.v.; Bundesgerichtshof d.d.

25.07.2005, in: NJW 2005, 3137 e.v.
6. Bundesgerichtshof d.d. 25.10.2008, in: ZIP 2008, 2308 e.v.
7. Statistisches Bundesamt, Fachserie 2, Reihe 4.1, 12/2014.
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binnen drie weken tenminste 90% van haar opeisbare vorderingen te voldoen.8

Of hiervan sprake is moet op basis van een liquiditeitsprognose (financiële
planning, Liquiditätsbilanz, Finanzplanrechnung) worden bepaald. Deze prog-
nose dient de liquide middelen die in de komende drie weken beschikbaar
kunnen worden gemaakt af te zetten tegen de op deze peildatum bestaande
opeisbare vorderingen.9 Onder liquide middelen worden in principe verstaan:
kredietgelden, kontanten en de beschikbare kredietruimte. Bij de berekening
moeten de inkomsten uit de gewone bedrijfsvoering die met voldoende
zekerheid gedurende deze periode zullen worden ontvangen worden meegeno-
men.10

2.2 Überschuldung

Naast de Zahlungsunfähigkeit bestaat naar Duits recht ook bijÜberschuldung een
verplichting tot het doen van een aangifte van insolventie. Tot 2008 was bij een
overmatige schuldenlast zonder meer van Überschuldung sprake. Sindsdien is
naast een overmatige schuldenlast tevens vereist, dat op basis van een continuï-
teitsprognose de continuïteit van de onderneming niet langer gewaarborgd is: Om
te voorkomen dat Duitse ondernemingen in grote omvang aangiften van insol-
ventie moesten doen, heeft de Duitse wetgever aan begin van de economische
crisis in 2008 de eisen voor het bestaan van een Überschuldung aangescherpt.
Deze wijziging was oorspronkelijk een tijdelijke maatregel welke van kracht zou
zijn tot 31 december 2013. Echter, op 9 november 2012 heeft het Duitse
Parlement besloten door wijziging van de Duitse Insolvenzordnung het tijdelijk
karakter van de betreffende regeling te laten vervallen.11 De achtergrond van deze
wetwijziging was de uitkomst van een onderzoek dat was verricht in opdracht van
het Bundesministerium der Justiz (Federale Ministerie van Justitie). Uit dit
onderzoek kwam naar voren dat het oorspronkelijke tijdelijke karakter van de
beperking zoals neergelegd in de wetswijziging van 2008 de sanering van Duitse
ondernemingen had bevorderd.12

Volgens het sinds 2008 geldende recht moet voor een Überschuldung derhalve
aan twee vereisten worden voldaan (§ 19 InsO):
– Ten eerste is vereist dat voor de betreffende onderneming geen positieve

continuïteitsprognose (positive Fortführungsprognose) meer bestaat. Hierbij
wordt voornamelijk gekeken naar de liquiditeitspositie van de onderneming.

8. Bundesgerichtshof d.d. 24.05.2005, in: ZIP 2005, 1426 e.v.
9. Bundesgerichtshof d.d. 12.10.2006, in: NZI 2007, 36 e.v.
10. Bundesgerichtshof d.d. 21.08.2013, in: NZI 2013, 1347 e.v.
11. BT-Drucks. 17/11385.
12. Bitter/Hommerich, in: ZIP 2012, 1201 e.v.
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Van een positieve continuïteitsprognose is sprake indien er voldoende
liquide middelen aanwezig zijn respectievelijk zullen zijn voor het lopende
en het komende boekjaar.13

– Ten tweede moet voor een Überschuldung sprake zijn van een overmatige
schuldenlast. Dit houdt in dat de passiva de activa van de vennootschap
overtreffen. Aangezien van het feit dat er met betrekking tot de onderneming
geen positieve continuïteitsprognose meer bestaat moet de berekening
plaatsvinden op grond van liquidatiewaardes (Liquidationswerte)14 – hierbij
moeten ook de reserves in aanmerking worden genomen.

2.3 Oplossing van Zahlungsunfähigkeit / Überschuldung

2.3.1 Algemeen

De verplichting om insolventie aan te vragen vervalt indien – voor het aflopen
van de termijn van drie weken – de reden voor insolventie (Zahlungsunfähigkeit
en Überschuldung) wordt opgelost. De Zahlungsunfähigkeit is opgelost indien
niet langer aan bovengenoemde voorwaarden wordt voldaan – in het bijzonder
indien de opeisbare vorderingen van de gezamenlijke crediteuren weer worden
voldaan.15 De Zahlungsunfähigkeit kan bijvoorbeeld worden opgelost door:
– Het verhogen van het eigen vermogen (Stammkapital, Grundkapital) van de

vennootschap;
– een bijstorting door de aandeelhouder(s);
– het overeenkomen van een uitstel van betaling (Stand-still, Stundungsver-

einbarung) met crediteuren;
– het aantrekken van nieuw krediet, waarbij de kredietovereenkomst gesloten

kan worden met een bank, de aandeelhouder(s) of een andere derde;
– het verkrijgen van een harde Letter of Comfort (Patronatserklärung) of

Corporate Guarantee, bijvoorbeeld van een aandeelhouder;
– aangaan van andere financieringsvormen waarmee liquiditeit beschikbaar

wordt zoals Sale-and-lease-back en/of
– het vrijmaken van liquiditeiten uit het vlottend kapitaal door de verkoop van

vorderingen (Factoring).

13. IDW, Stellungnahme FAR 1/1996, Empfehlungen zur Überschuldungsprüfung bei Unter-
nehmen, FN-IDW 1996, 523 e.v.

14. Bundesgerichtshof d.d. 13.07.1992, in: BGHZ 119, 201 e.v.; Bundesgerichtshof d.d.
20.03.1995, in: BGHZ 129, 136 e.v.

15. Bundesgerichtshof d.d. 09.07.1979, in: NJW 1979, 1823 e.v.; Ehrlichmann, in: Kompendium
Gesellschaftsrecht, 2010, § 1 Rd. 20.
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In de praktijk bestond onduidelijkheid over het antwoord op de vraag of bij de
berekening van de hoogte van de opeisbare vorderingen ook vorderingen in
aanmerking moeten worden genomen waarvan met de crediteur een achterstel-
ling is overeengekomen in het geval van een insolventieprocedure (Rangrück-
tritt). Het Amtsgericht (kantongerecht) Itzehoe heeft op 1 mei 2014 geoordeeld
dat in de insolventie achtergestelde vorderingen bij de beoordeling van een
Zahlungsunfähigkeit in beginsel ook moeten worden meegenomen. De afspraak
tussen crediteur en schuldenaar, inhoudende dat een vordering in een mogelijke
insolventieprocedure pas wordt nagekomen nadat de vorderingen van alle andere
crediteuren (of van een specifieke crediteur) zijn betaald, sluit in beginsel de
opeisbarheid van de vordering niet uit. Om een vordering bij de beoordeling van
de Zahlungsunfähigkeit buiten beschouwing te laten is in beginsel een overeen-
komst vereist waarin de verleende uitstel van betalingen (Stundungsvereinba-
rung) door een crediteur aan de schuldenaar is vastgelegd.16

Een Überschuldung wordt opgelost door het aantrekken van vermogen of het
verminderen van de schuldenlast. Dit kan bijvoorbeeld bereikt worden door:17

– een bijstorting door de aandeelhouder(s);
– het uitgeven van stille participaties (Stille Beteiligungen) of winstbewijzen

(Genussscheine);
– verlening van kwijting van schulden door schuldeisers (Forderungsver-

zichte);
– het overeenkomen van achterstellingen met schuldeisers (Rangrücktrittser-

klärungen) en
– het omzetten van leningen in eigen vermogen (Debt-Equity-Swap).

2.3.2 Debt-Equity-Swap

In de Duitse praktijk speelt de Debt-Equity-Swap een belangrijke rol. Bij een
Debt-Equity-Swap worden vorderingen op een doelvennootschap omgezet in
kapitaal (equity) waardoor de crediteur van deze vennootschap aandeelhouder
wordt. Afhankelijk van de hoogte van de vorderingen en de Überschuldung kan
daardoor bij de doelvennootschap de Überschuldung en daarmee de verplich-
ting tot het doen van aangifte van insolventie komen te vervallen.

Voor een Debt-Equity-Swap is in iedere geval een besluit van de Algemene
Vergadering van Aandeelhouders van de doelvennootschap vereist, waarbij
tenminste 75% van de aandeelhouders instemt met de Debt-Equity-Swap. Om
risico’s voor de nieuwe aandeelhouder te beperken is het van belang dat een

16. Amtsgericht Itzehoe d.d. 01.05.2014, in: ZIP 2014, 1038 e.v.
17. Ehrlichmann, in: Kompendium Gesellschaftsrecht, 2010, § 1 Rd. 20.
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correcte waardering van zijn naar equity om te zetten vordering plaatsvindt en
dat aan de vrij strikte vereisten van kapitaalverhoging (Kapitalerhöhung) naar
Duits vennootschapsrecht wordt voldaan.

Verder bestaat vooral voor banken een belangrijk aandachtspunt: indien slechts
een gedeelte van haar vordering op de doelvennootschap wordt omgezet in equity,
moet met betrekking tot het resterende deel van haar vordering de Duitse
bepalingen aangaande kapitaalvervangende leningen van aandeelhouders (Eigen-
kapital ersetzende Darlehen) in aanmerking worden genomen. De betreffende
regels zijn van toepassing, wanneer de bank – direct of indirect – meer dan 10%
van het aandelenkapitaal van de vennootschap verkrijgt. Indien de betreffende
regels van toepassing zijn, dan zijn de gevolgen voor de betreffende crediteur
aanzienlijk. Zo zijn bij insolventie van de betreffende vennootschap de vorde-
ringen van deze crediteur op grond van de wet achtergesteld ten opzichte van alle
andere (reguliere) crediteuren (§ 39 (1) No. 5 InsO) en indien aan de betreffende
crediteur een jaar voorafgaand aan de aangifte / aanvraag van insolventie een
betaling heeft plaatsgevonden kan de curator het betreffende bedrag terugvor-
deren (§ 130 (1) InsO). Door de vennootschap zelf verstrekte zekerheden bieden
geen bescherming (§ 135 (1) InsO).

3. Middelen van een Duitse curator

3.1 De curator

3.1.1 Algemeen

De Duitse insolventieprocedure bestaat uit twee delen:
– De voorlopige insolventieprocedure (vorläufiges Insolvenzverfahren, Eröff-

nungsverfahren, §§ 11 e.v. InsO) en
– de definitieve (eigenlijke) insolventieprocedure (Insolvenzverfahren, eröff-

netes Insolvenzverfahren, §§ 27 e.v. InsO).

Het Duitse recht kent daarom ook twee type curatoren (Insolvenzverwalter):
– De voorlopige curator (vorläufiger Insolvenzverwalter) en
– de definitieve (eigenlijke) curator (Insolvenzverwalter, endgültiger Insol-

venzverwalter).

Meestal wordt de voorlopige curator uiteindelijk ook aangesteld als definitieve
curator. Het onderscheid tussen de voorlopige curator en de definitieve curator
ziet voornamelijk op de plichten en bevoegdheden van de curator en is daarom
voor de praktijk essentieel.
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3.1.2 De voorlopige curator

De voorlopige curator wordt meestal onmiddellijk benoemd nadat de aanvraag /
aangifte van insolventie is ingediend bij het kantongerecht (Amtsgericht). In
beginsel heeft de voorlopige curator slechts een beperkt aantal taken:
– Hij dient te onderzoeken of de boedel (Insolvenzmasse) voldoende baten heeft

om de kosten van een insolventieprocedure te kunnen voldoen (§ 22 (1) InsO),
en

– hij is in het bijzonder belast met het veiligstellen van de boedel (§ 22 (1)
InsO).

3.1.3 De definitieve curator

De definitieve curator wordt door het Amtsgericht benoemd aan begin van de
definitieve (eigenlijke) insolventieprocedure (Eröffnungsverfahren, § 27 (1)
InsO). Tot zijn centrale taken behoren in beginsel:
– Het te gelde maken van de activabestanddelen van de gefailleerde (Ver-

wertung des Vermögens des Schuldners, § 159 InsO), en
– het verdelen van de opbrengst hiervan onder de crediteuren (Verteilung des

Erlöses unter den Gläubigern, §§ 174 e.v. InsO).

De reikwijde van de bevoegdheden van de definitieve curator worden vooral
beperkt door de bevoegdheden van de crediteuren en in het bijzonder van de
crediteurencommissie (Gläubigerausschuss).

3.1.4 Bevoegdheden van crediteuren, crediteurenvergadering en
crediteurencommissie

Anders dan in veel andere landen vindt in Duitsland in de eigenlijke insolven-
tieprocedure het toezicht op de curator plaats door de crediteuren en niet door
de rechter. De crediteuren kunnen ook de door de rechter benoemde curator
door een andere curator vervangen (§ 57 InsO). De rechter is hiertoe slechts in
uitzonderlijke gevallen bevoegd (in beginsel slechts indien sprake is van
gewichtige reden – wichtiger Grund – bijvoorbeeld indien sprake is van
strafrechtelijk laakbaar handelen door de curator).

Vooral bij grotere insolventieprocedures wordt door de crediteurenvergadering
(Gläubigerversammlung) een crediteurencommissie (Gläubigerausschuss, § 68
InsO) ingesteld. De crediteurencommissie zal dan in grote mate de rechten van
de crediteurenvergadering overnemen (§ 160 (1) InsO). De crediteurencom-

496

Dr. Y. Strothmann



missie (en dus niet de rechter) is in beginsel verantwoordelijk voor de volgende
maatregelen en handelingen:
– Toezicht (Überwachung) op de curator (§ 69 InsO);
– het verlenen van toestemming voor het verrichten van belangrijke rechts-

handelingen / transacties door de curator (§ 160 (1) InsO). Hieronder vallen
ook belangrijke procedures en het aangaan van een schikking (Vergleich)
met een derde.

3.2 Overzicht gevolgen van schending van de verplichting tot het doen van
een aangifte van insolventie

Naar Duits recht heeft de schending van de verplichting tot het doen van een
(eigen) aangifte van insolventie een aantal gevolgen. Ten eerste is niet-
nakoming van de verplichting tot het doen van een aangifte van insolventie
een strafbaar feit (§ 15a (4) InsO). Daarnaast kan de schending van deze
verplichting ook aanzienlijke civielrechtelijke consequenties voor de betreffen-
de personen, in de praktijk regelmatig de bestuurders, hebben:
– Ten eerste kunnen de bestuurders bij niet-nakoming van de verplichting tot

het doen van een aangifte van insolventie in geval van een latere insolventie
door de (latere) curator en de crediteuren van de vennootschap persoonlijk
aansprakelijk worden gesteld voor de ontstane schade (§ 823 (2) BGB,18

juncto § 15a InsO; zogenaamde Insolvenzverschleppungshaftung, aanspra-
kelijkheid voor de schade op grond van het vertraagd doen van de aangifte
van insolventie). In het bijzonder kunnen bestuurders persoonlijk aanspra-
kelijk worden gesteld door crediteuren die een contract met de vennootschap
zijn aangegaan nadat de verplichting tot het doen van een aangifte van
insolventie door de bestuurders is ontstaan en wiens vordering later niet
(volledig) wordt betaald. Schuldeisers die al op het tijdstip van de schending
van de verplichting tot het doen van een aangifte van insolventie een
vordering op de latere gefailleerde hadden, kunnen de bestuurders slechts
aansprakelijk stellen voor de schade die is ontstaand als gevolg van de
(verdere) verslechtering van hun verhaalspositie. Indien schuldeisers bij
tijdige aangifte van insolventie bijvoorbeeld 8% van hun concurrente
vordering (Insolvenzforderung) betaald zouden hebben gekregen en nu,
doordat deze verplichting is geschonden, slechts 2% van hun vordering
voldaan krijgen dan bedraagt de schade 6% van hun vordering (zogenaamde
Quotenschaden). Voor deze schade kan de bestuurder persoonlijk aanspra-
kelijk worden gesteld. Echter, deze vordering uit hoofde van schadevergoe-

18. Bürgerliches Gesetzbuch, Duits Burgerlijk Wetboek, afgekort BGB.
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ding kan slechts worden ingesteld door de curator en niet door de
afzonderlijke crediteur.19

– Daarnaast kan een latere curator onafhankelijk van het feit of schuldeisers
schade hebben geleden een bestuurder aansprakelijk stellen voor alle
betalingen die door de vennootschap aan derden zijn gedaan nadat de
verplichting van de bestuurders tot het doen van een aangifte van insolventie
is ontstaan (§ 64 GmbHG; Gesetz betreffend die Gesellschaften mit
beschränkter Haftung; wet betreffende de GmbH, afgekort GmbHG).

3.3 Middelen van een curator

3.3.1 Algemeen

De functie van een voorlopige curator is voornamelijk het veiligstellen van de
boedel. De voorlopige curator is daarom in beginsel niet verplicht – en zelfs niet
bevoegd – bestuurders aansprakelijk te stellen.20 De definitieve curator heeft in
het bijzonder tot taak de activabestanddelen van de gefailleerde te gelden te
maken. Vorderingen op derden moet de curator in beginsel incasseren. Dit geldt
ook voor vorderingen op derden uit hoofde van schadevergoedingsverplich-
tingen, bijvoorbeeld op de bestuurders.21

3.3.2 Strafrechtelijke vervolging

Zoals vermeld is niet-nakoming van de verplichting tot het doen van een
aangifte van insolventie een strafbaar feit. Krijgt de (latere) curator na aanvraag
/ aangifte van insolventie kennis van de schending van deze verplichting door
de bestuurders dan zal hij het Openbare Ministerie (Staatsanwaltschaft)
hierover informeren. Onderzoek heeft aangetoond dat in 99% van alle gevallen,
waarbij in strijd met de verplichting tot het doen van een aangifte van insolventie
werd gehandeld de betrokken personen ook vervolgd en veroordeeld worden.22

3.3.3 Civielrechtelijke aansprakelijkheid

Een curator kan in geval van niet-nakoming respectievelijk te late nakoming
van de verplichting tot het doen van een eigen aangifte van insolventie de
bestuurders op twee gronden aansprakelijk stellen. Naast het vorderen van

19. Bundesgerichtshof d.d. 16.12.1958, in: NJW 1959, 623 e. v.; Bundesgerichtshof d.d.
06.06.1994, in: NJW 1994, 2220 e.v.

20. Hirte, in: Uhlenbruck, Insolvenzordnung, 14. Aufl. (2015), § 92 Rd. 4.
21. Kroth, in: Braun, Insolvenzordnung, 6. Aufl. (2014), § 92 Rd. 8.
22. Hohmann, in:Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch, 2. Aufl. (2015), § 15a InsO, Rd. 6.
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schadevergoeding voor de schuldeisers kan hij de bestuurders ook aansprakelijk
stellen voor alle betalingen die door de vennootschap aan derden zijn gedaan
nadat de verplichting van de bestuurders tot het doen van een eigen aangifte van
insolventie is ontstaan. In de praktijk steunen curatoren hun vordering meestal
op beide gronden.

De Duitse rechtspraak is de eisende partij – curator en/of crediteur – die
bestuurders aansprakelijk stellen in grote mate tegemoet gekomen:
– Als vereiste voor persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder geldt dat

de bestuurder dient te kunnen worden verweten dat hij door nalatigheid
(Fahrlässigkeit) niet bekend was met de Zahlungsunfähigkeit of Überschul-
dung. Het Bundesgerichtshof heeft in het arrest van 27 maart 2012 opnieuw
geoordeeld dat bij het (objectieve) bestaan van Zahlungsunfähigkeit of
Überschuldung het vermoeden bestaat dat de bestuurder nalatig heeft
gehandeld.23 Het arrest van het Bundesgerichtshof van 27 maart 2012 is
een voorbeeld van een geval waarin de bestuurder er niet in is geslaagd om
dit vermoeden te weerleggen: in het onderhavige geval had de bestuurder
van een Duitse GmbH in augustus 2003 aan een bedrijfsconsultant de
opdracht gegeven de vermogenstoestand van de GmbH en de mogelijkheid
van een sanering nader te onderzoeken. De bedrijfsconsultant overhandigde
pas op 9 november 2003 zijn schriftelijke onderzoeksrapport aan de
bestuurder die vervolgens op 12 december 2003 een aangifte van insolventie
met betrekking tot de vennootschap deed. De curator heeft de bestuurder
persoonlijk aansprakelijk gesteld voor € 44.245,06 – gebaseerd op betalin-
gen die de GmbH tussen 1 september en 30 november 2003 aan leveranciers
en werknemers van de vennootschap had gedaan. De curator was van
mening dat de GmbH al vanaf eind augustus 2003 in staat van Zahlungs-
unfähigkeit verkeerde en dat de bestuurder dus op dat moment reeds
verplicht was om aangifte van insolventie van de vennootschap te doen.
Het Hof heeft de vordering echter afgewezen. Wel verkeerde de vennoot-
schap – aldus het Hof – al vanaf september 2003 in staat van Zahlungs-
unfähigkeit. Toch was volgens het Hof de bestuurder niet persoonlijk
aansprakelijk aangezien hij zelf niet over voldoende inhoudelijke kennis
beschikte om de vraag of de vennootschap zahlungsunfähig was te beoor-
delen en hij een consultant de opdracht had gegeven om deze analyse te
maken. Het Bundesgerichtshof heeft het arrest van het Hof vernietigd en de
zaak terugverwezen.24 De bestuurder van een GmbH dient in beginsel
– aldus het Bundesgerichtshof – steeds op de hoogte te zijn van de financiële

23. Bundesgerichtshof d.d. 29.11.1999, in: ZIP 2000, 184; Bundesgerichtshof d.d. 15.03.2011,
in: ZIP 2011, 1007; Bundesgerichtshof d.d. 27.03.2012, in: ZIP 2012, 1174.

24. Bundesgerichtshof d.d. 27.03.2012, in: ZIP 2012, 1174 e.v.
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positie van de vennootschap. De bestuurder is verplicht voor een dusdanige
organisatie van de vennootschap zorg te dragen zodat het voor hem mogelijk
is om te allen tijde de financiële positie van de vennootschap te kunnen
beoordelen.25 Vooral wanneer de vennootschap niet in staat is alle opeisbare
vorderingen volledig te betalen, dient de bestuurder zonder uitstel een
onderzoek (eingehende Prüfung) in te stellen om te kunnen beoordelen of
sprake is van Zahlungsunfähigkeit en/of Überschuldung van de vennoot-
schap.26 Beschikt de bestuurder zelf niet over voldoende kennis om een
dergelijke analyse te maken, dan dient hij onmiddellijk een onafhankelijke
consultant in te schakelen die wel over voldoende kennis en kunde beschikt
om deze analyse te maken. Het Bundesgerichtshof benadrukt dat de
bestuurder er tevens voor moet zorgen dat hij onmiddellijk het resultaat
van het onderzoek van de consultant ontvangt. In het arrest van 27 maart
2012 heeft de bestuurder daarom volgens het Bundesgerichtshof in strijd
met zijn verplichtingen jegens de vennootschap gehandeld. Hij heeft, aldus
het Bundesgerichtshof, verzuimd aan te dringen het onderzoek door de
consultant zo spoedig mogelijk af te ronden.

– In de praktijk is het voor de eisende partij – de curator respectievelijk de
crediteur – vaak moeilijk om te bewijzen dat de vennootschap op een
bepaald moment in staat van Zahlungsunfähigkeit of Überschuldung ver-
keerde. De Duitse rechtspraak komt de eisende partij hierin dan ook
tegemoet. Het Bundesgerichtshof heeft namelijk in zijn arrest van 24 januari
2012 bevestigd dat voor het bewijs van Zahlungsunfähigkeit voldoende is
dat de eisende partij kan aantonen dat op een bepaald moment meer dan
10% van de opeisbare vorderingen niet waren betaald en dat deze 10% niet
betaalde vorderingen ook op de dag van aangifte / aanvraag van insolventie
nog onbetaald gebleven waren.27 De bestuurder moet dan bewijzen dat de
oorzaak van de niet-betaling van de betreffende vorderingen niet een
Zahlungsunfähigkeit was. Het moet gaan om andere redenen – zoals
bijvoorbeeld dat de vennootschap de betalingsverplichting met betrekking
tot deze vorderingen betwistte.28

– Problemen ontstaan voor de eisende partij – de curator of de crediteur
– wanneer de gefailleerde niet over een correcte boekhouding beschikt.
Echter, op grond van het arrest van het Bundesgerichtshof van 24 januari
2012 is ook de (bewijs)positie van curatoren en crediteuren op dit punt

25. Bundesgerichtshof d.d. 19.06.2012, in: ZIP 2012, 1557 e.v.
26. Bundesgerichtshof d.d. 20.02.1995, in: ZIP 1995, 560; Bundesgerichtshof d.d. 19.06.2012,

in: ZIP 2012, 1557 e.v.
27. Bundesgerichtshof d.d. 24.01.2012, in: ZIP 2012, 723 e.v.
28. Bundesgerichtshof d.d. 14.05.2007, in: ZIP 2007, 1265 e.v.; Bundesgerichtshof d.d.

15.03.2012, in: ZIP 2012, 735; Bundesgerichtshof d.d. 27.03.2012, in: ZIP 2012, 1174 e.v.
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verbeterd: uit dit arrest volgt dat de eisende partij geacht wordt de
Zahlungsunfähigkeit of Überschuldung te hebben bewezen wanneer de
bestuurder in strijd met zijn verplichtingen heeft gehandeld door de boeken
en bescheiden van de vennootschap niet in correcte toestand te houden en te
bewaren zodat de bewijsplichtige eiser vervolgens niet in staat is zijn
stelling te onderbouwen en te bewijzen (Grundsatz der Beweisvereite-
lung).29 Aangezien iedere crediteur van een failliete vennootschap inzage
in de boeken kan verlangen is dit arrest van het Bundesgerichtshof een
aanzienlijke verbetering van de (bewijs)positie van crediteuren en curato-
ren.30

Op een punt is de Duitse rechtspraak curatoren en crediteuren echter niet
tegemoet gekomen: willen zij een bestuurder aansprakelijk stellen voor het te
laat indienen van aangifte van insolventie dan is de bestuurder niet verplicht
hun vooraf inlichtingen te verstrekken met betrekking tot de verhaalsmogelijk-
heden. Het Bundesgerichtshof heeft in zijn uitspraak van 5 maart 2015
geoordeeld dat een bestuurder in een dergelijk geval niet verplicht is de curator
voorafgaand aan een procedure inlichtingen te verschaffen over zijn vermo-
genspositie (Vermögensverhältnisse).31 In de praktijk blijft het daarom voor
curatoren en crediteuren moeilijk voorafgaand aan een procedure tegen een
bestuurder en indien de vordering niet door een D&O-verzekering is gedekt, de
verhaalsmogelijkheden te beoordelen.

3.3.4 Beperking van de middelen van de curator door de rechten van de
crediteuren

Bij het aansprakelijk stellen van bestuurders (of andere tot het doen van een
aangifte van insolventie verplichte personen) zal de curator de bevoegdheden
van de crediteuren – en in het bijzonder de bevoegdheden van de crediteuren-
commissie – in aanmerking moeten nemen.

Wil de curator een procedure starten tegen een dergelijk persoon – met name
indien dit een bestuurder betreft – dan is de curator in beginsel verplicht
toestemming van de crediteuren (respectievelijk crediteurencommissie) te
vragen wanneer er van een “belangrijke” procedure sprake is (§160 (2) no. 3
InsO). Of de procedure “belangrijk” is hangt af van de hoogte van de vordering
op de bestuurder en van de grootte van de boedel.32 Regelmatig zal een curator

29. Bundesgerichtshof d.d. 24.01.2012, in: ZIP 2012, 723.
30. Bundesgerichtshof d.d. 05.04.2006, in: ZIP 2006, 1154.
31. Bundesgerichtshof d.d. 05.03.2015, in: NZI 2015, 380 e.v.
32. Decker, in: Hamburger Kommentar zur Insolvenzordnung, 5. Aufl. (2015), § 160 Rd. 11.
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de toestemming van de crediteuren (respectievelijk crediteurencommissie) vragen
wanneer de hoogte van de vordering die hij van de bestuurder wil vorderen meer
dan 5-10% van de waarde van de boedel betreft.33 Voor instemming met een
dergelijke procedure is een gewone meerderheid van stemmen vereist (einfache
Mehrheit) van de crediteuren – respectievelijk de leden van de crediteuren-
commissie (§ 76 InsO). Niet altijd zullen de crediteuren / de leden van de
crediteurencommissie instemmen met een voorgestelde procedure. Vaak wordt de
curator gevraagd vooraf een exacte (schriftelijke) analyse te geven met betrekking
tot de mogelijke procedure voordat bereidheid bestaat goedkeuring te verlenen. In
de praktijk komt het voor dat geen goedkeuring wordt verleend. Dit komt vooral
voor wanneer de curator een procedure wil beginnen slechts omdat de vordering
door een D&O-verzekering is gedekt en hij met de verzekering tot onderhande-
ling wil komen. Vooral crediteurencommissies willen ook in een dergelijk geval
voorafgaand aan de procedure een onderbouwing van zijn vordering van de
curator ontvangen voordat zij instemmen met het starten van een procedure.

Wil de curator met een bestuurder (of een andere persoon) die hij voor de
vertraagde indiening van de aangifte van insolventie aansprakelijk heeft gesteld
een schikking aangaan dan heeft hij eveneens de toestemming van de
crediteuren (respectievelijk de crediteurencommissie) nodig indien de vordering
waarover hij wil schikken “belangrijk” is. Voor verkrijging van de toestemming
van de crediteuren, respectievelijk de crediteurencommissie, met betrekking tot
een schikking gelden dezelfde vereisten als voor de verkrijging van toestem-
ming voor het starten van een procedure.

4. Conclusie

Naar Duits recht heeft een curator in beginsel voldoende middelen om een
bestuurder aansprakelijk te stellen die in strijd heeft gehandeld met zijn
verplichtingen tot het doen van aangifte van insolventie met betrekking tot
de vennootschap. Deze middelen volgen niet slechts uit de wet. Met name door
het feit dat in de Duitse rechtspraak criteria zijn ontwikkeld op basis waarvan de
curatoren tegemoet worden gekomen in hun bewijspositie ten aanzien van hun
vorderingen, hebben curatoren voldoende basis voor hun acties. Dit is ook de
reden waarom het aantal procedures tegen bestuurders in de laatste jaren
aanzienlijk is toegenomen.34

33. Balthasar, in: Nerlich/Römermann, Insolvenzordnung, § 160 Rd. 8.
34. Müller, in: Münchener Kommentar GmbHG, 2011, § 64 Rn. 4.
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Gezocht: kranige curatoren met maatschappelijk besef

MR. F. KEMP BA*

De faillissementswet dient een publiek doel

Veel curatoren verzetten zich tegen de komende fraudewetgeving omdat hen
daarin een publieke taak wordt opgelegd. Dat verzet is gebaseerd op de
klassieke formulering van art. 68 Fw1 en komt erop neer dat curatoren er
alleen zijn om de belangen van de gezamenlijke crediteuren te behartigen. Gelet
op het feit dat in ruim 80% van de faillissementen niets aan die crediteuren
kan worden betaald, is dat een zwak argument. Bovendien heeft onze Faillisse-
mentswet altijd een publiek doel gehad, omdat de wet een sociaaleconomische
ordening nastreeft, waarmee wanbetalers worden geïsoleerd en complicerende
cumulaties van verhaalsbeslagen met nodeloze conflicten tussen verhaalszoe-
kers worden voorkomen.

Van verzet is weinig te merken op een ander gebied waar nieuwe politieke
inzichten de publieke taak nader invullen. Zo verlangt de Europese commissie
om macro-economische redenen van iedere lidstaat de introductie van een
rescue culture,2 die wij gestalte zien krijgen in onze WCO II wetgeving.3 Toch
kan ook hier de aan de curator opgelegde taak het directe belang van de
gezamenlijke crediteuren overstijgen.

In dit artikel pleit ik ervoor dat curatoren de publieke taak omarmen, in plaats
van zich daartegen te verzetten. Curatoren doen er verstandig aan zich te
profileren als betrouwbare partners van de overheid, want indien onze beroeps-
groep blijft vasthouden aan verouderde systemen, diskwalificeert zij zich4 en
zal de wetgever weinig geneigd zijn curatoren nog serieus te nemen. Daarnaast
kunnen aan de ratio van de nieuwe wetgeving argumenten worden ontleend, die
ten goede komen aan de in het faillissement betrokken crediteuren, omdat zij

* Frits Kemp BA is advocaat bij FORT Advocaten te Amsterdam.
1. Art 68 Fw belast de curator met het beheer en de vereffening van de failliete boedel.
2. Europese commissie, 12 maart 2014, Aanbeveling inzake een nieuwe aanpak van faillisse-

ment en insolventie.
3. WCO II, zie voor een overzicht van de vorderingen bij het nieuwe wetgevingsprogramma de

laatste halfjaarlijkse voortgangsbrief, MvVJ, directie wetgeving en juridische zaken, 7 juli
2015, kenmerk 661411.

4. Als curatoren het nut van fraudebestrijding niet inzien, bestaat er goede kans dat de
verruiming van de Garantstellingsregeling curatoren 2012 teruggedraaid wordt.
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helpen de steeds verder uitdijende positie van de pandhoudende financier te
begrenzen.

Achtereenvolgens ga ik in op de teloorgang van ons klassieke systeem, de rol
van de Hoge Raad en de wetenschap daarbij, de recente activiteit van de
wetgever en de opkomst van het publieke belang. Ten slotte geef ik enkele
praktische voorbeelden van de gevolgen die dit kan hebben.

De teloorgang van de faillissementswet

De teloorgang van ons faillissementsysteem wordt veroorzaakt door de domi-
nante positie die de financier heeft weten te verwerven, terwijl het nooit de
bedoeling is geweest dat één crediteur zo bevoordeeld zou worden. Omstreeks
1893 was stil pandrecht niet toegestaan en werd er nauwelijks met rechtsper-
sonen aan het handelsverkeer deelgenomen, omdat de besloten vennootschap
pas in de jaren zeventig van de 20e eeuw werd geïntroduceerd. Er was sprake
van een “what you see is what you get” economie, waarbij alle fysiek
aanwezige bedrijfsmiddelen strekten tot verhaal van crediteuren.

Het systeem van de wet was simpel: alle crediteuren zijn gelijk, tenzij de wet
anders bepaalt. In geval van betalingsonmacht was het niet de bedoeling dat
degene met de machtigste lobby of de beste advocaten zijn vordering eerder, of
voor een groter gedeelte betaald kreeg dan anderen. In een faillissement ging
het om de voorbereiding, het waarborgen en bewerkstelligen van de verdeling
van het vermogen van de schuldenaar op een billijke wijze onder al zijn
schuldeisers, met eerbiediging van ieders recht.5, 6

Dat is verleden tijd, want de huidige wijze van verdeling is niet billijk maar
uiterst onrechtvaardig. Het systeem faalt en de wet past niet meer. Dat is niet
voor het eerst in onze geschiedenis. In de Memorie van Toelichting bij de wet in
1893 staat het volgende:7

Wenschelijkheid van herziening der oude wetgeving.
De bestaande wet is slecht. Doch, in hoevele opzichten kan eene wet wel
niet blijken slecht te zijn? Eene wet kan blijken slecht te zijn, omdat men ze

5. Tweede Kamer, Memorie van Toelichting, (1890-1891), nr. 100.3, p. 18.
6. Zie verder ook A. van Hees, Het doel van het faillissement en de taak van de curator, TvI

2004, 45, p. 200.
7. Memorie van Toelichting, Kortmann/Faber, Geschiedenis van de Faillissementswet, heruit-

gave Van der Feltz, I, p. 12.
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niet uitvoert, of omdat bij de uitvoering zoo tal van gebreken blijken, dat
men voelt dat men haar moet wijzigen.
Eene wet die men niet uitvoert ondermijnt het gezag van de wet. En dat kan
toch niemand goedkeuren.

Deze passage kan copy paste worden overgenomen. Ook de huidige faillisse-
mentswet is slecht en wordt niet uitgevoerd. Dat komt vooral omdat de Hoge
Raad via een systeem van vrije rechtsvinding de strekking van onze faillisse-
mentswet, met name de billijkheid van de verdeling, geweld heeft aangedaan.

Methoden van de rechtsvinding; hoe de faillissementswet moet worden
uitgelegd

Bij een oude wet kunnen zich situaties voordoen, waarin de Hoge Raad een
artikel moet uitleggen, of een oplossing moet vinden voor een situatie die niet
geregeld is. Dan moet er aan rechtsvinding worden gedaan en dat is niet
gemakkelijk. In de woorden van Scholten8 lijkt onze faillissementswet op een
oude stad, waarin men de weg moet zoeken. Een oude stad met een wirwar van
stegen, pleinen en vervallen huizen en daaromheen nieuwbouwwijken met
rechte straten. Zo zijn er bepalingen uit vervlogen jaren, maar is er ook nieuwe
wetgeving en zijn er recente beslissingen. Bij moeilijke faillissementsrechte-
lijke vragen, dient de Hoge Raad een methode van rechtsvinding toe te passen,
waarbij een oplossing wordt gevonden die gelet op de doelen, belangen en
beginselen van het faillissementsrecht rechtvaardig is. De Hoge Raad kan
daarbij uit allerlei beginselen kiezen want uit de parlementaire geschiedenis en
andere wetshistorische bronnen, blijken standpunten die elkaar tegenspreken.
Het is heel goed mogelijk dat in een jonge memorie van antwoord een
standpunt wordt verdedigd, dat strijdig is met een standpunt uit een oudere
memorie van toelichting. Tijdens plenaire debatten in het parlement uiten
verschillende personen ieder hun politieke opvattingen. Die staan allemaal in
de parlementaire geschiedenis, dus daar kan een latere jurist de opvatting uit
kiezen die hem het beste uitkomt. De Hoge Raad is zich, zoals ook blijkt uit
arresten die buiten het faillissementsrecht liggen, van dit alles zeer bewust.

De huidige situatie is onbillijk en slecht, omdat voor andere crediteuren dan
pandhoudende financiers in een faillissement niets overblijft en zelfs de kosten
van het beheer, waaronder het salaris van de curator, in de meeste gevallen niet
meer uit de boedel betaald kunnen worden.9 Dat is vooral het gevolg van
arresten waarmee geen hiaten of onduidelijkheden in de wet zijn beslecht, maar

8. Asser-Scholten (Algemeen deel) 1974, p. 41.
9. Lees hierover F.M.J. Verstijlen, Het pandrecht op de schop, NTBR 2011, 36.
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die ronduit contra legem zijn, vanwege rechtspolitieke overtuigingen binnen de
Hoge Raad.

Het mantra van de Hoge Raad en zijn rol bij de teloorgang van de
faillissementswet

De ingreep waarmee fiduciair eigendom in 1992 werd vervangen door stil
pandrecht leidde noodzakelijkerwijs tot vragen en die zijn er in overvloed
geweest. Uit alle beschikbare argumenten die in de parlementaire geschiedenis
te vinden zijn, heeft de Hoge Raad steeds de argumenten gekozen, die in het
voordeel waren van de pandhoudende financier, en daarmee in het nadeel van
overige crediteuren. De Hoge Raad zag daar voldoende urgentie in, om tegen de
wet in te beslissen.

Om te beginnen gaf de Hoge Raad in 199510 aan de financier die zijn
pandrecht verloren was, een voorrangspositie die niet in de wet geregeld stond.

In 200211 negeerde de Hoge Raad het verschil tussen het goederenrechtelijk
vereiste van bepaaldheid (art. 3:84 lid 2 BW) en het verbintenisrechtelijk
bepaalbaarheidsvereiste (art. 6:227 BW). Dat gebeurde door te bepalen dat aan
het bepaaldheidsvereiste dat geldt bij de vestiging van een stil pandrecht op
vorderingen, is voldaan als de vorderingen achteraf bepaalbaar zijn.

In 200712 ging de Hoge Raad opnieuw contra legem door te bepalen dat de
inningsbevoegde pandhouder gedurende een periode van twee weken zijn
wettelijke bevoegdheid om tot inning over te gaan niet mocht uitoefenen,
omdat daarmee nadeel zou worden toegebracht aan de pandhoudende financier.

In 201213 sanctioneerde de Hoge Raad een ver van ons wettelijk systeem
staande verpandingspraktijk, waarin gebruik gemaakt wordt van volmachten en
verzamelaktes.

In dit laatste arrest erkende de Hoge Raad dat een situatie was ontstaan waarin
de positie van concurrente schuldeisers verregaand was uitgehold.14

Daarbij verwijst hij naar parlementaire geschiedenis uit 1992 bij art. 3:239
BW,15 waarin belang werd toegekend aan een vlot functionerend kredietver-
keer. De Hoge Raad miskent dat hij daarbij een keuze heeft gemaakt, want dit is
bepaald niet het enige belang dat in de parlementaire geschiedenis te vinden is.
Het belang van een vlot functionerend kredietverkeer is een zichzelf repeterend

10. HR 17 februari 1995, NJ 1996,471 (Mulder q.q./CLBN).
11. HR 20 september 2002, NJ 2004, 182 (Mulder q.q./Rabo Alphen a/d/ Rijn).
12. HR 22 juni 2007, NJ 2007, 520 (ING/Verdonk q.q.).
13. HR 3 februari 2012, NJ 2012, 261(ING/Dix q.q.).
14. Overweging 4.8.3 in HR 3 februari 2012, NJ 2012, 261(ING/Dix q.q.).
15. De introductie van het stil pandrecht.
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mantra geworden, dat alle andere relevante belangen doet verstommen. Ook in
zijn jaarverslag legt de Hoge Raad alle verantwoordelijkheid bij de wetgever16

en voert hij aan dat hij niet meer doet dan de wet toepassen en uitleggen. Dat
lijkt mij niet juist, omdat er rechtspolitiek wordt bedreven waarin de wet niet
louter wordt uitgelegd, maar juist terzijde wordt geschoven. Zo bezien heeft de
Hoge Raad dus alle mogelijkheid de verslechtering zelf ongedaan te maken of
te beperken, maar het ziet er niet naar uit dat hij daartoe bereid is, want in het
arrest geeft de Hoge Raad van zijn keuzes een nadere motivering die weinig
hoopvol stemt.

Zo voert hij ter rechtvaardiging aan dat concurrente schuldeisers – indirect
– gebaat zijn bij zijn interpretatie van art 3: 239 BW, omdat wat goed is voor de
banken, ook goed zou zijn voor de rest van Nederland. In 2012, op het
hoogtepunt van de recessie en na een waaier aan bancaire schandalen, sluit zo’n
standpunt slecht aan bij de economische en maatschappelijke realiteit.

De Hoge Raad merkt ook nog op17 dat concurrente schuldeisers bij het aangaan
van een contractuele relatie met een bedrijf kunnen anticiperen op de verpan-
dingspraktijk en dat hen voldoende mogelijkheden ten dienste staan om
zekerheid te bedingen voor de voldoening of het verhaal van hun vorderingen.

Twee jaar na deze overweging kreeg de Hoge Raad een relevant geval
voorgelegd. Het ging om een contract waarin een cessieverbod was opgeno-
men. Art. 3:83 lid 2 BW bepaalt dat vorderingsrechten contractueel onover-
draagbaar kunnen worden gemaakt, hetgeen tot gevolg heeft dat een cessie in
strijd met een daartoe strekkend beding nietig is.18 Dat geldt ook voor
verpanding. De gevolgen daarvan kunnen nadelig zijn voor pandhoudende
financiers. De Hoge Raad heeft, wellicht gevoed door een in de doctrine
gevoerde lobby, de werking van het beding beperkt door te beslissen dat daar in
beginsel niet meer dan obligatoire werking aan toe komt. Dat heeft in
voorkomende gevallen tot gevolg dat er wel een pandrecht op gevestigd is en
zo worden – in weerwil van het in 2012 geschetste kader – de concurrente
crediteuren opnieuw benadeeld.

Van de Hoge Raad valt niet veel te verwachten zolang hij veronderstelt dat het
bancaire belang samenvalt met dat van de concurrente crediteuren.Wat mij betreft

16. Hoge Raad der Nederlanden, verslag 2012 pagina 18, zie www.rechtspraak.nl\jaarver-
slag2012hogeraad.

17. Zie overweging 4.9.4 in HR 3 februari 2012, NJ 2012, 261(ING/Dix q.q.).
18. Zie voor een heldere uiteenzetting over dit soort clausules de noot van Loesberg onder

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 29 juli 2014, JOR 2014/312.
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is deze ratio legis (de gedachte die in de gegeven beslissingen tot uitdrukking
wordt gebracht) niet van deze tijd. Rechtsnormen kunnen niet losstaan van
maatschappelijke omstandigheden of economische ontwikkelingen en over de rol
van banken in het maatschappelijk bestel vindt volop debat plaats.

De rol van de wetenschap

De beslissingen van de Hoge Raad worden in de rechtswetenschap over het
algemeen met grote instemming ontvangen. Tegenstribbelende curatoren wor-
den op de vingers getikt, als ware zij ten prooi gevallen aan perverse prikkels
of een Robin Hood-syndroom.

Die kritiek is soms terecht. De handelwijze van een curator dient integer te zijn
en in overeenstemming met de wet en de door de Hoge Raad vastgelegde
normen, ook als daar kritiek op bestaat. Wat dat betreft kan ik mij geheel vinden
in het artikel van R. Dulack, dat eveneens in deze jaarbundel verschijnt.
Curatoren die uit financieel eigenbelang handelen, of misbruik maken van
hun positie, horen niet in onze beroepsgroep thuis.

Het gaat echter te ver om curatoren die op transparante wijze de grenzen
opzoeken van het gecreëerde verpandingsysteem te bekritiseren of om hen te
bedreigen met persoonlijke aansprakelijkheid. Zo vind ik het onbegrijpelijk dat
een curator die zich er niet op voorhand bij neerlegt, dat nog uit te factureren
werkzaamheden onder een pandrecht vallen,19 daarover wordt gehekeld (aan-
genomen dat hij het geschil met open vizier en op transparante wijze aangaat).

Opvallend is, hoe weinig kritiek vanuit de wetenschap wordt gericht op de
bancaire argumentatie of handelwijze. Terwijl er in andere wetenschappen
volop gedebatteerd wordt over academische vrijheid en prikkels uit de private
sector die daar een verstorende invloed op hebben, lijkt er binnen de insolven-
tierechtswetenschap een bijkans collectief stilzwijgen te bestaan over dat
onderwerp. Dat is in het buitenland anders. Al in 1971 publiceerde Robert
McKay20 een verontwaardigd artikel over de ‘almost embarrassing silence on
the ethical considerations’. In 1989 publiceerde de AALS21 een “Statement of
good practice by law professors in the discharge of their ethical and profes-
sional responsibilities”. In diezelfde lijn schreef Little in 200122:

19. Zie voor deze problematiek Hof Arnhem 12 augustus 2014, JOR 2015/51.
20. Robert B. McKay, ‘Ethical Standards for Law Teachers’, 25 Ark. L. Rev,(1971), p. 45.
21. Association of American Lawschools.
22. Rory K. Little, ‘Law Professors As Lawyers: Consultants, Of Counsel, and The Ethics of

Self-Flagellation’, 42 S. Tex. L. Rev. (2001), p. 369-370.
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I have no doubt that acting in a paid consulting capacity can subtly (if not
consciously) change or develop one’s view in the direction that favours the
client. Lawyers are masters of rationalization and, I believe, self-deception.
I have never met a lawyer who did not have an intelligent and well
developed rationale for why his client’s position was ‘right”.

In deze visie staan professoren die als advocaat verbonden zijn aan kantoren
waarin zij voornamelijk, of zelfs uitsluitend, voor banken optreden, bloot aan
prikkels die hun academische vrijheid kunnen aantasten. Met academische
vrijheid bedoel ik het beginsel dat universitaire wetenschappers in het belang
van de ontwikkeling van kennis en van een verscheidenheid aan meningen, een
zeer grote vrijheid moeten genieten om onafhankelijke meningen te uiten.

Mijn conclusie is, dat ook van de wetenschap weinig input te verwachten valt
om tot correctie van de huidige slechte situatie te komen.23

De rol van de wetgever en hernieuwde aandacht voor het publiek belang
van de faillissementswet

In 2011, midden in de recessie, kwamen er kamervragen over faillissementsfrau-
de,24 later werd in een motie verzocht om de aanpak daarvan. De toenmalig
minister van Veiligheid en Justitie kwam daaraan graag tegemoet, maar kondigde
meteen aan met nog veel meer maatregelen te komen.25 Dat werd het pakket
wetgeving dat bekendstaat onder de naam Herijking Faillissementsrecht.

Deze wetgeving staat bol van de verwijzingen naar het maatschappelijk
belang dat gemoeid is bij een goed functionerend faillissementsrecht.

Het programma Herijking Faillissementsrecht kent - voor zover hier relevant
- twee pijlers, een fraudepijler en een reorganisatiepijler. Binnen de reorganisa-
tiepijler beperk ik me tot de Wet Continuïteit Ondernemingen II (hierna: WCO
II), die ertoe strekt in de Faillissementswet een regeling in te voeren voor de
totstandkoming van een dwangakkoord buiten faillissement. De WCO II is een
uitwerking van een aanbeveling van de Europese Commissie.26 Aanbevelingen
zijn niet-bindende besluiten waarmee de Europese Unie iets wil bereiken
zonder dat zij meteen verplichtingen oplegt. De Europese Commissie heeft

23. Lees echter: A.F. Salomons, De wetshistorische wortels van ons pandrecht, Ars Aequi, april
2013, p. 319 e.v.

24. Tweede Kamer, Kamervragen, (2010-2011), nr. 2010Z19397.
25. Brief van de Minister van Veiligheid en Justitie van 27 november 2012, kenmerknummer:

326963.
26. Aanbeveling Europese Commissie van 12.03.2014, inzake een nieuwe aanpak van faillis-

sement en insolventie, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-254_en.htm.
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de wens om in Europa een rescue culture te introduceren, een flexibele en
goedkope manier om ondernemingen te redden. Daarbij spelen vooral macro-
economische (dus publieke) belangen een rol, omdat de Europese Commissie
ons gebrekkig reorganisatierecht ziet als een van de oorzaken waarom de
economie in Europa achterblijft ten opzichte van de Verenigde Staten. Jaarlijks
gaat het om ongeveer 200 000 ondernemingen die in de EU insolvent dreigen te
worden en 1,7 miljoen mensen die hun baan zouden kunnen verliezen.

In de memorie bij de WCO II27 staat verwoord:

Thans lijkt sprake van de eerste tekenen van voorzichtig economisch
herstel. Voor een bestendiging daarvan is van belang dat de Nederlandse
economie kan bogen op zoveel mogelijk gezonde ondernemingen. Daaraan
kan bijdragen dat ondernemingen die zich geconfronteerd zien met proble-
matische of mogelijk problematische schulden, maar volgens de betrokken
stakeholders op zichzelf economisch levensvatbaar zijn, deze schulden
kunnen saneren en terugbrengen tot beheersbare proporties.

De introductie van WCO II, ook in de faillissementswet, geschiedt dus niet
alleen omdat de gezamenlijke crediteuren van de schuldenaar daarmee beter af
zijn, maar vooral omdat daarmee macro-economische belangen gemoeid zijn.28

Precies datzelfde publieke belang wordt ook gediend met de invoering van de
bij de fraudepijler behorende wetgeving, waarvan ik mij beperk tot het derde
wetsvoorstel,29 dat de versterking van de fraudesignalerende taak van de
curator regelt. Het wetsvoorstel verplicht de curator onder andere om in
faillissementen te bezien of er sprake is van eventuele onregelmatigheden,
deze verplichting wordt opgenomen in een nieuw art. 68 Fw.30

27. Sprake is van een concept Memorie van Toelichting, zie daarover de voortgangsbrief
genoemd onder noot 3.

28. ‘de economie als geheel’, zie bijvoorbeeld al de Overwegingen sub (1) van de aanbeveling.
29. Wet versterking positie curator. Het wetsvoorstel in juli 2015 ingediend bij de Tweede

Kamer.
30. Onder vernummering wordt aan artikel 68Fw een tweede lid ingevoegd, luidende: 2. De

curator:
a. beziet bij het beheer en de vereffening van de failliete boedel of er sprake is van

onregelmatigheden die het faillissement, althans mede, hebben veroorzaakt, de vereffe-
ning van de failliete boedel bemoeilijken of het tekort in het faillissement hebben
vergroot;

b. informeert hierover de rechter-commissaris vertrouwelijk; en
c. doet, zo hij of de rechter-commissaris dit nodig acht, melding of aangifte van onregel-

matigheden bij de bevoegde instanties.
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In de memorie wordt het woord ‘maatschappelijk(e)’ 17 keer gebruikt.
Weliswaar is duidelijk dat de wetgever worstelt met het evenwicht tussen het
primair financiële belang van de gezamenlijke crediteuren en het maatschap-
pelijk belang, maar de conclusie liegt er niet om:31

De curator heeft een fraudesignalerende rol die een bredere maatschappe-
lijke verantwoordelijkheid reflecteert.

De rol van curatoren

Ik heb betoogd dat zowel uit de toelichting van de fraude- als de reorganisa-
tiewetten blijkt dat in de nabije toekomst (zo niet nu al) de rol van een curator
een breed maatschappelijk belang dient. Deze nieuwe taakopdracht zal ook
voor de beoordeling van allerlei materiële geschillen gevolgen hebben. Daar-
voor zijn kranige curatoren nodig, die zich niet op voorhand neerleggen bij door
de wetenschap gesouffleerde opvattingen of verouderde opvattingen van de
Hoge Raad. Het faillissementsrecht is gebaat bij curatoren die tegen de stroom
durven op te zwemmen en gelukkig zijn er mooie arresten die daarvan
getuigen.32

Ik noem drie situaties waar curatoren zich kunnen beroepen op het nieuwe
argument van het maatschappelijk belang.

Voorbeeld 1.
In de rechtspraak wordt, onder verwijzing naar art 68 Fw, steeds vaker
aangenomen, dat een verzoek tot faillietverklaring alleen ingewilligd kan
worden indien summierlijk blijkt van feiten en omstandigheden die de aanwe-
zigheid van één of meer baten voldoende aannemelijk maken. Daarvan kan op
simpele wijze misbruik worden gemaakt, bijvoorbeeld door op het laatste
moment over te gaan tot turboliquidatie om een faillissement te voorkomen.33

Die handelwijze kan in een fraudepatroon passen, omdat het strafrecht in geval
van liquidatie buiten beeld blijft (het element faillissement in de relevante
delictsomschrijvingen wordt immers niet ingevuld) en een onrechtmatigheden-
onderzoek door een curator wordt voorkomen.

31. Memorie van Toelichting, p. 3.
32. Ik noem er een paar: HR 28 april 2006, JOR 2006/223 (Huijzer q.q./Rabobank), HR

3 december 2010, LJN BN9463 (Nederend q.q./ING) HR 23 maart 2012, LJN BV0614
ING/Manning, HR 20 december 2013, ECLI:NL:PHR:2013:915, Clencore/curatoren Zalco.

33. Zie bijvoorbeeld Gerechtshof Den Haag 2 juli 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:1846.
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Nu de curator een nieuwe taakopdracht krijgt, kan bij een faillietverklaring
niet meer de voorwaarde gesteld worden, dat de aanwezigheid van activa
aannemelijk moet worden gemaakt.

Voorbeeld 2, artikel 58 Fw.
Art 58 Fw geeft de curator de bevoegdheid om aan de pandhouder een termijn
te stellen. Als die wordt overschreden zijn daaraan nadelige gevolgen verbon-
den voor de pandhouder. In recente jurisprudentie is die bevoegdheid ruimer
uitgelegd dan werd bepleit door financiers, maar begin dit jaar is die bevoegd-
heid begrensd met een verwijzing naar art 3:13 BW.

De Hoge Raad overweegt:34

Voor een zodanige uitzondering is onder meer plaats indien, in aanmerking
nemende de onevenredigheid van de betrokken belangen, moet worden
geoordeeld dat de curator misbruik maakt van zijn uit art. 58 lid 1 Fw
voortvloeiende bevoegdheid …

Het gaat om een uitzondering; indien gesteld wordt dat de curator zijn
bevoegdheid misbruikt, wordt daarmee erkend dat de bevoegdheid bestaat.
Een bevoegdheid die niet bestaat, kan immers ook niet misbruikt worden.35

Bij de beoordeling gaat het om de onevenredigheid van de betrokken
belangen. Van de zijde van de curator is dat niet langer alleen het vermogens-
rechtelijke belang van de gezamenlijke crediteuren (hetgeen steevast wordt
gepareerd met verwijzingen naar eigenbelang), maar zijn dat nu ook maat-
schappelijke belangen. Nodeloos gesteggel met de uitwinning van een zeker-
heidsrecht belemmert niet alleen een voortvarende aanpak en behandeling van
het faillissement maar kan ook een reorganisatie of fraudeonderzoek in gevaar
brengen.

Voorbeeld 3, NeoRiver.
Mijn derde voorbeeld ziet op een, in de doctrine onderbelichte, mogelijkheid.
De Hoge Raad heeft bepaald dat ook na openbaarmaking van een pandrecht de
pandgever alle rechten behoudt, die niet op grond van art 3:246 lid 2 BW36 aan
de pandhouder toekomen. Over de positie van de pandgever (curator) zegt de
Hoge Raad:37

34. HR 6 februari 2015, ECLI:NL:HR:2015:228 (Welage q.q./Rabobank), overweging 4.1.2.
35. Zie de conclusie van A.G. Timmerman bij Hoge Raad 28 mei 2004, JOR 2004/216 (De

Boek/Van Gorp).
36. Zoals het vorderen van nakoming.
37. HR 21 februari 2014, ECLI:NL:HR:2014:415 (Immun’Âge/Neo-River), zie overweging

3.5.1.
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Andere schuldeisersbevoegdheden met betrekking tot de vordering kent de
wet de pandhouder niet toe, zodat moet worden aangenomen dat deze bij de
pandgever blijven rusten. De pandgever blijft derhalve bevoegd handelin-
gen te verrichten zoals het verlenen van kwijtschelding, het treffen van een
afbetalingsregeling en het omzetten van de vordering tot nakoming in een
tot schadevergoeding. Voorts blijft de pandgever bevoegd tot ontbinding en
beëindiging van de overeenkomst waaruit de vordering voortspruit, hetgeen
eveneens gevolgen voor de vordering heeft of kan hebben.

De reikwijdte hiervan mag niet onderschat worden. Stel, dat uit de aan de bank
verpande voorraad een auto is verkocht en geleverd. De vordering is nog niet
betaald en verpand. Indien de curator de overeenkomst ontbindt, komt de
eigendom van de auto vrij van pand aan de boedel toe en dat strekt tot nadeel
van de bank. Vergelijkbare voorbeelden kunnen worden gevonden bij kwijt-
schelding (aan een doorstarter) en omzetting van een vordering.

De curator oefent daarmee een bevoegdheid uit, maar het is de vraag of dat
mag. De Hoge Raad gaf de grenzen aan:38

De pandgever kan immers groot belang erbij hebben om in de verhouding
tot zijn schuldenaar of contractuele wederpartij bedoelde bevoegdheden te
kunnen uitoefenen en daarvoor niet afhankelijk te zijn van de toestemming
van de pandhouder ….
De wetgever heeft de pandhouder voldoende beschermd geacht tegen
benadeling in het belang dat hij bij het verpande heeft door de mogelijkheid
de desbetreffende rechtshandeling te vernietigen op de voet van art. 3:45
BW …
Onder omstandigheden staat de pandhouder bovendien een op art. 6:162
BW gebaseerde vordering ten dienste.

Dat de weg van art 6:162 BW openstaat is begrijpelijk, maar daar schieten
banken niet veel mee op omdat dan een concurrente vordering in een lege
boedel resulteert. De mogelijkheid van 3:45 BW is een beroep op de pauliana.
Die weg lijkt mij echter afgesneden omdat de Hoge Raad in een ander arrest39

al eens heeft bepaald, dat een curator in relatie met crediteuren van de failliet
niet als een schuldenaar in de zin van de actio pauliana kan worden beschouwd.

Om deze redenen denk ik dat het leerstuk van art 3: 13 BW snel aan belang gaat
winnen, omdat banken met een beroep daarop zullen betogen dat een curator
misbruik maakt van de hem nog resterende bevoegdheden. Veel maakt dat niet

38. Zie overweging 3.5.2 van dit arrest.
39. HR 24 februari 1995, NJ 1996, 472 (Sigmacon II), zie r.o. 3.
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uit, want er zal altijd een toets plaatsvinden aan alle relevante omstandigheden
van het geval. Het maatschappelijk belang van een reorganisatie weegt zwaar
en kan ook de ontbinding van een aan de doorstarter onwelgevallige overeen-
komst rechtvaardigen.

Conclusie

Het belang van een individuele crediteur kan niet alleen botsen met dat van de
gezamenlijke crediteuren, maar ook met een maatschappelijk belang. Aan dat
belang is door de wetgever een buitengewoon groot gewicht toegekend. Een
curator heeft niet alleen het recht, maar ook de plicht om alle registers open te
trekken bij de uitoefening van zijn taakopdracht en dient dus ook op te komen
voor het maatschappelijk belang. Daarbij is verzet te verwachten. Maar wie
speelt er niet liever de rol van Robin Hood dan de Sheriff van Nottingham?40

40. www.disney.wikia.com: The Sheriff was charged to collect the taxes, constantly fighting and
attempting to capture Robin Hood. He is completely unsympathetic to the poverty of the
town’s people, using immoral ways to collect.
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Heiligt het doel de middelen?

MR. H. DULACK*

Inleiding

Over het doel van een faillissement en de middelen om dat doel te bereiken zijn
boekenplanken volgeschreven. Dat de curator zich moet richten op de belangen
van de gezamenlijke schuldeisers is nauwelijks een punt van discussie, ook niet
dat hij zich belangen van maatschappelijke aard mag aantrekken. In de
Faillissementswet en ook in andere wetten zijn aan de curator middelen
gegeven om die doelstelling te verwezenlijken. Dat de curator die bevoegdhe-
den heeft staat ook niet ter discussie. Wel vinden sommigen dat de curator meer
bevoegdheden zou moeten hebben om zijn werk goed te kunnen doen; anderen
zijn wellicht de mening toegedaan dat het met de bevoegdheden van de curator
wel een tandje minder kan, al durft niemand dat hardop te zeggen. Over de
doelstelling van het faillissement en de middelen die de curator heeft zal deze
bijdrage niet gaan. In andere bijdragen aan deze bundel is voldoende aandacht
gegeven aan de specifieke gereedschappen die de curator heeft om de
doelstelling van het faillissement te bereiken.

Ongebreidelde vrijheid voor de curator?

De vraag rijst dan waarom wij moeten stilstaan bij de titel van deze bijdrage.
Welk probleem is hier eigenlijk aan de orde? Naar mijn gevoel hebben we hier
te maken met een discussie over doel en middelen, met andere woorden: welke
middelen mogen worden ingezet om het beoogde doel te bereiken en in welke
mate mag dat? Het doel dat we willen bereiken met de afwikkeling van een
faillissement lijkt voor iedere curator hetzelfde maar voor de ene curator zullen
de concrete doelstellingen in een bepaald faillissement toch anders zijn dan
voor een denkbeeldige andere curator in dat zelfde faillissement. Dat heeft te
maken met de wijze waarop de curator kijkt naar de concrete feiten en
omstandigheden in een bepaald faillissement. De ene curator doet dat nu
eenmaal anders dan de andere curator. En als de feiten anders worden gewogen
dan zullen de curatoren ook verschillend aankijken tegen de middelen die al dan
niet moeten worden ingezet. Eigenlijk komt het neer op de constatering dat
curatorenwerk mensenwerk is. Iedere curator doet het op zijn eigen manier,

* Rinke Dulack is advocaat bij Van Benthem & Keulen Advocaten & Notariaat te Utrecht.
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maakt zijn eigen inschattingen en ontwikkelt een eigen perceptie. Daarom zal
de ene curator het doel anders definiëren en daarmee ook andere middelen
inzetten. Het kan ook zijn dat curatoren bij een identieke doelstelling,
verschillende gereedschappen inzetten. De gedachte of het uitgangspunt dat
de curator op basis van wet en jurisprudentie onder bepaalde feitelijke
omstandigheden voor een bepaalde en voorspelbare koers kiest, is in zekere
zin een fictie. Voor de buitenwereld is dat best lastig te begrijpen. De buiten-
wereld vindt immers dat de curator op een bepaalde, voorspelbare, manier moet
werken.1 De verschillen worden niet goed begrepen.

Een curator doet uiteenlopende werkzaamheden om een faillissement af te
wikkelen.2 De werkzaamheden op een aantal standaardonderdelen zullen niet al
te veel uiteen lopen. Het verschil in aanpak van curatoren komt vooral naar
voren op bepaalde terreinen. Ik doe een poging die in kaart te brengen. De
inventarisatie en de waardering van de activa zal in de praktijk niet snel leiden
tot een wezenlijk verschil van aanpak. De goederen zijn er immers wel of niet.
Hoogstens kan de juridische vraag ontstaan of een bepaald goed al dan niet
eigendom is van de boedel. Waardering van activa leidt ook niet tot problemen
al was het maar omdat deze waardering niet door de curator zelf wordt gedaan.

Opzegging van arbeidsovereenkomsten en huurovereenkomsten hebben juri-
disch een grote impact. Toch zal het niet vaak voorkomen dat er discussie
ontstaat over de inzet van dit middel. Het is meestal noodzakelijk om dit – zo
snel mogelijk – te doen. In het geval van de huurovereenkomst zal soms een
afweging worden gemaakt over het moment waarop wordt opgezegd, maar die
afweging wordt dan gemaakt op basis van een calculatie.

Aan een doorstart gaat meestal een voortzetting van de onderneming door de
curator vooraf. Dat is ook noodzakelijk omdat anders de doorstart al bij
voorbaat tot mislukken is gedoemd. Voortzetting van de activiteiten is evenwel

1. Vergelijk Maclou, HR 19 april 1996, NJ 1996, 727: De curator behoort te handelen zoals in
redelijkheid mag worden verlangd van een over voldoende inzicht en ervaring beschikkende
curator die zijn taak met nauwgezetheid en inzicht verricht.

2. Dit vloeit voort uit artikel 68 Fw. Wessels onderscheidt in “De Faillissementscurator” in
onderdeel 22 vier taken:
a. Vergaren van de boedel en de activa die daartoe behoren “verzamelen”, waaronder mede

te begrijpen het “reconstrueren” van de boedel, bijvoorbeeld via het door middel van het
instellen van een actio pauliana in de boedel terugbrengen van daaraan onttrokken
bestanddelen;

b. Bewaren van de boedel en ervoor zorgen dat er geen vermogensbestanddelen verdwij-
nen;

c. Beschrijven van de boedel, alsmede waarderen van haar bestanddelen (…);
d. Het opmaken van een staat van baten en schulden (…).
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niet zonder risico. De ene curator zal de kansen en de risico’s anders beoordelen
dan de andere curator. Dat geldt in veel mindere zin voor de doorstart zelve.
Dat een doorstart in zijn algemeenheid wenselijk is, zeker als daarmee
werkgelegenheid kan worden gered, is niet omstreden. De doorstart wordt
vaak gereguleerd via een biedingprocedure; op basis van de uitkomst daarvan
worden zaken gedaan. Iets soortgelijks geldt voor de verkoop van losse activa.
Dat is meestal een kwestie van waardering en vervolgens van loven en bieden.
De ene curator is wellicht meer koopman dan de andere maar de uitkomsten
worden voor een belangrijk deel door de markt bepaald.

Er zijn andere onderwerpen waar wel discussie ontstaat over de vraag of de
curator bepaalde middelen moet inzetten en zo ja in welke mate hij dat moet doen.
Ik noem voorbeelden uit de dagelijkse praktijk die ook herkenbaar zijn.

Het eerste voorbeeld betreft de termijn van artikel 58 Fw.3 Het doel van deze
bepaling is om de pandhouder of hypotheekhouder te stimuleren om de
verpande of de verhypothekeerde zaak binnen een redelijke termijn te execu-
teren. Het staat de curator vrij om deze termijn al kort na het faillissement te
stellen en daarbij een zo kort mogelijke termijn in acht te nemen. Wellicht
speculeert de curator erop dat de bank verzuimt tijdig verlenging te vragen maar
dat valt meestal niet te achterhalen. Tegenover deze formele, harde aanpak staat
de softe meer harmonieuze benadering. De curator kan er voor kiezen om eerst
uitgebreid met de bank kennis te maken en de zaak te bespreken en hij kan dan
proberen tot afspraken te komen met de bank over de wijze waarop de activa
worden verkocht. Het verschil in aanpak is groot maar het kan allebei.

Het tweede voorbeeld betreft de bestuurdersaansprakelijkheid.4 Naar mijn
gevoel loopt de aanpak van curatoren op dit punt behoorlijk uiteen. Je hebt
enerzijds de curator die constateert dat de fictie van artikel 2:248 lid 2 BW aan
de orde is en vervolgens aan de bestuurder schrijft dat er sprake is van kennelijk
onbehoorlijk bestuur, ook in een situatie dat er feitelijk weinig aan de hand is.5

De curator weet dat maar desondanks wordt de bestuurder klem gezet. Je hebt
ook curatoren die uit een ander hout zijn gesneden. Ik doel dan op de curator

3. Dit artikel bepaalt dat de curator aan de pand- en hypotheekhouders een redelijke termijn
kan stellen om tot uitoefening van hun rechten over te gaan. De rechter-commissaris is
bevoegd de termijn eenmaal of meermalen te verlengen.

4. Zie artikel 2:9 BW. Aan de bestuurder moet een ernstig verwijt gemaakt kunnen worden van
kennelijk onbehoorlijk bestuur in de zin van artikel 2:248 BW. Hiervan kan volgens de HR
7 juni 1996, NJ 1996, 695 (Drankenhandel Van Zoolingen) slechts worden gesproken als
geen redelijk denkend bestuurder – onder dezelfde omstandigheden – aldus gehandeld zou
hebben.

5. Dat is strijdig met de Praktijkregels voor Curatoren 2011 (zie artikel 5.4).
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die eerst een uitgebreid feitenonderzoek doet en de bestuurder daar bij betrekt
en die ook de resultaten van het onderzoek met de bestuurder bespreekt. Deze
curator krijgt dan ongetwijfeld een genuanceerdere indruk van het gevoerde
beleid door de bestuurder. Wat hierboven is gezegd geldt ook voor discussies
over pauliana en zekerheden.

Aan de curator kan niet worden verweten dat hij voor zijn eigen aanpak kiest
want wat hij doet is rechtens toelaatbaar. Wij vinden waarschijnlijk allemaal dat
een curator zich redelijk dient op te stellen maar wat dat in concreto inhoudt is
niet te zeggen. Als een curator scherp aan de wind vaart en forse stellingen
inneemt is dat rechtens geoorloofd. Maar desondanks is dit lastig aan de
buitenwereld uit te leggen.

Verschillende type curatoren

Hoe komt het dat curatoren zo verschillen terwijl zij dezelfde opleidingen
hebben genoten en allen worden gecontroleerd door een rechter-commissaris?
Ik doe een voorzichtige voorzet. Naar mijn gevoel is er sprake is van twee
scholen curatoren althans twee hoofdstromen.

Je hebt enerzijds de curator die vooral advocaat blijft en graag een zaak wil
winnen. Hij ziet overal interessante rechtsvragen opdoemen waarover in de
jurisprudentie nog niet is beslist. Soms gaat het over principiële zaken maar niet
zelden is het de vraag of het boedelbelang zodanig is dat het de moeite loont om
hierover te procederen. De omvang van de boedel is niet onbelangrijk. Bij een
lege boedel is weinig van deze curator te duchten maar een goed gevulde boedel
maakt dit type curator een gevaarlijke tegenstander.

Daartegenover staat de afwikkellaar. Dat is de curator die probeert een
faillissement pragmatisch, snel en efficiënt af te wikkelen. Juridische scherp-
slijperij is niet aan hem besteed; principiële zaken zal hij met tegenzin
uitprocederen tenzij het echt niet anders kan. Hij heeft liever op korte termijn
een percentage van de opbrengst dan op lange termijn een wellicht betere
uitkomst.

Deze typeringen zijn natuurlijk een karikatuur van de werkelijkheid maar
iedereen zal kunnen aangeven in welk deel van het spectrum een curator zich
bevindt. Afhankelijk van zijn plaats in het spectrum zal hij zijn middelen kiezen
om zijn doel te bereiken. Ik zie het voeren van juridische procedures door de
curator als een uiterste middel; daarom zal ik deze bijdrage verder toespitsen op
de procederende curator.
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De procederende curator

De curator die overtuigd is van zijn gelijk zal geneigd zijn naar juridische
wapens te grijpen om zijn gelijk te halen. Voor een curator die tevens advocaat
is, is dat geen grote stap; het is onderdeel van zijn vak en hij doet dat dagelijks.
Maar in zijn algemeenheid geldt toch wel dat het starten van een juridische
procedure wordt gezien als een ultimum remedium, een uiterste middel. Ik
vraag mij wel eens af of curatoren dat ook zo voelen. Mij bekruipt soms het
gevoel dat curatoren dit zien als een efficiënt middel om zaken naar hun hand te
zetten. Zij treden op als advocaat in een eigen zaak en zij worden niet gehinderd
door een lastige cliënt. Die cliënt zijn zij immers zelf. Een advocaat behoort
afstand te houden tot zijn cliënt en hij is dominus litis.6 Dat schept een gezonde
spanning tussen de wensen van de cliënt en de eigen verantwoordelijkheid van
de advocaat. Als een curator voor zichzelf optreedt is dat formeel niet anders,
maar zal het lastiger zijn om de wensen van de cliënt en de verantwoordelijk-
heid als advocaat in balans te houden. Mag dat uiterste middel alleen ingezet
worden als het niet anders kan of ligt de drempel voor de curator lager? Hoe
praktisch mag een curator omgaan met het beschikbare juridische instrumenta-
rium? Mag hij bijvoorbeeld even een beslagje leggen om de andere partij aan
tafel te krijgen of gaat dat te ver? In zijn algemeenheid laat zich een dergelijke
vraag niet beantwoorden. Maar ook als je vindt dat een curator in zijn
algemeenheid terughoudend moet zijn met het voeren van procedures, kan
het onder omstandigheden heel verstandig zijn om te kiezen voor deze aanpak.
Ook een terughoudende curator wordt soms gedwongen om op het scherpst van
de snede te opereren en naar juridische wapens te grijpen. Dat ligt voor de hand
als het gaat om een relevant boedelbelang al dan niet in combinatie met
juridische dilemma’s of onbesliste rechtsvragen of in meer simpele zaken
waarin een wederpartij domweg weigert na te komen. In dergelijke gevallen
zal niemand betwisten dat er aanleiding is om te procederen. Maar een
procedure blijft een uiterste middel en daarvan moet op gepaste wijze worden
gebruik gemaakt.

Een argument om zo te handelen is de impact van een procedure op direct
betrokkenen. Ik noem bijvoorbeeld de bestuurder die wordt aangesproken door
een curator op grond van onbehoorlijk bestuur (artikel 2:248 BW en artikel 2:9
BW). Deze bestuurder wordt gedwongen een advocaat te zoeken en zich te
verdedigen. Hij loopt hierbij grote risico’s. In de eerste plaats is dat het risico
dat de zaak niet goed afloopt maar hij loopt ook het risico dat hij voor hoge
kosten komt te staan. Als hij de zaak wint moet hij toch de kosten van zijn eigen

6. Zie in dit verband de Gedragsregels 1, 2 lid 1 en 5.
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advocaat betalen en loopt hij soms het risico dat de boedel niet in staat is de
proceskosten te betalen. De tol van jarenlange procedures kan hoog zijn en
vertaalt zich niet zelden in carrièreverlies, arbeidsongeschiktheid en echtschei-
dingen. De positie van de curator steekt daar in positieve zin bij af. Hij loopt qq
en in persoon nauwelijks risico. In het slechtste geval moet hij aan zijn rechter-
commissaris uitleggen dat het niet goed is afgelopen. Maar zelfs in dat geval is
er voor hem geen man overboord. Hij kan dan proberen in hoger beroep alsnog
zijn gelijk te halen. Hoeveel bestuurders kiezen er dan maar voor om alsnog een
deal met de curator te treffen om maar van de zaak af te komen, ook in situaties
dat de curator een zwakke zaak heeft.

Derhalve rijst de vraag of er wel sprake is van voldoende evenwicht.7 Zijn er
voldoende checks en balances om de procederende curator in toom te houden?
De consequenties van een voor de curator mislukte procedure tegen een
bestuurder zijn in ieder geval niet in evenwicht. Zoals hierboven uiteengezet,
heeft de curator daar weinig last van terwijl de bestuurder inmiddels gedwongen
is om zijn huis te verkopen.

Maar er zijn meer gevolgen. Procedures genereren relatief hoge kosten voor de
boedel terwijl lang niet altijd zeker is dat een procedure tot succes leidt. Ook als
de procedure goed afloopt, betekent dit nog niet automatisch dat daarmee het
belang van de boedel is gediend. Ik denk dan aan de situatie dat er niet
voldoende verhaal is of dat de proceskosten van de boedel hoger zijn dat de
opbrengst van de procedure. Het is de vraag of over deze risico’s voldoende
door curatoren wordt nagedacht, in die zin dat een serieuze calculatie wordt
gemaakt van alle kansen, risico’s en kosten. Ter adstructie noem ik het volgende
– gestileerde – voorbeeld:
– boedel 100
– boedelvordering UWV 300
– claim op bestuurder 500
– verhaal bestuurder 100
– kosten procedure 35
– kans op succes 60%.

7. Zie de interessante bijdrage van mr. M.L.S. Kalff: “De procederende (kantoorgenoot van de)
curator; de blik vanuit de D&O verzekeringspraktijk” in Insolad Jaarboek 2007; “De
Integere Curator”. De schrijver constateert: “In de praktijk gaan sommige curatoren sneller
tot aansprakelijkheidstelling over dan op basis van genoemde richtsnoeren (Parlementaire
Geschiedenis van artikel 2:248 BW en jurisprudentie van de Hoge Raad over dit artikel,
toevoeging HD) reëel zou zijn. Daarmee is de in de Parlementaire Geschiedenis genoemde
verwachting van enkele parlementariërs dat de derde misbruikwet leidt tot een “wild en
ongecontroleerd gebruik” ervan door curatoren deels bewaarheid geworden. Blijkbaar heeft
het toezicht van de rechter-commissaris op de curator (…) onvoldoende effect.
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De curator stelt aan de rechter-commissaris voor om te gaan procederen; er is
immers verhaal en een redelijke kans op succes. Als het goed gaat( uitgaande
van een 60% kans ) is het netto resultaat voor de boedel 25, maar als het
verkeerd afloopt betekent dit dat feitelijk ten laste van het UWV is geproce-
deerd.

Curatoren hebben een grote vrijheid hun eigen afwegingen te maken om de
belangen van de boedel zo goed mogelijk te dienen. Die vrijheid is niet
onbeperkt. Om een procedure te kunnen starten moet de curator toestemming
vragen aan de rechter-commissaris,8 maar in de praktijk zal het een ervaren
curator niet veel moeite kosten om de rechter commissaris te overtuigen van het
belang om een procedure te starten. De rechter-commissaris heeft immers
vertrouwen in de curator en gaat af op de informatie die hem door de curator
wordt gegeven.9 Crediteuren zullen zich in het algemeen niet bemoeien met de
afweging die de curator maakt en dat is ook logisch omdat zij meestal geen
belang daarbij hebben. UWV en fiscus verkeren in een andere positie omdat
hun vorderingen als eerste uit de boedel worden betaald. Zij worden daarom als
eerste geraakt in hun belang indien de curator besluit te gaan procederen ten
laste van de boedel. Aan deze crediteuren wordt bij mijn weten zelden gevraagd
of zij het van belang vinden dat de curator een procedure start.

Er bestaat maatschappelijk gezien discussie over de werkwijze van curatoren.
Curatoren worden niet zelden afgeschilderd als graaiers.10 Menigeen is het een
doorn in het oog dat curatoren op kosten van de boedel procedures voeren mede
ten eigen bate. Of die ergernis terecht is, kan in het midden blijven maar
feitelijk is deze constatering juist. Daaraan kan worden toegevoegd dat
curatoren in feite zelf bepalen of zij al dan niet procederen waardoor per saldo
sprake van een grote vrijheid en een grote verantwoordelijkheid. Hoe de curator
met deze vrijheid omgaat is grotendeels aan hem zelf. Wet en regelgeving
bieden alleen heel grove kaders, maar zeggen niet wat een curator in een

8. In HR 7 september 1990, NJ 1991, 52 (Den Toom/De Kreek q.q.) overweegt de Hoge Raad
onder meer (…) de waarborg tegen onredelijke consequenties van een en ander (bedoeld is
de consequenties van artikel 2:248 BW, toevoeging HD) ligt in de aan de rechter in lid 4
toegekende … bevoegdheid, alsmede (…) in de omstandigheid dat de curator zijn
bevoegdheid uitoefent ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers en zulks doet onder
toezicht van de rechter-commissaris aan wie hij over de wijze waarop hij zijn bevoegdheden
uitoefent verantwoording schuldig is.

9. Volgens artikel 3.2 sub d van de Recofa Richtlijnen is de curator gehouden het schriftelijke
standpunt van een bestuurder over te leggen indien hij machtiging vraagt om hem
aansprakelijk te stellen als bestuurder. Bij mijn weten wordt aan die verplichting lang niet
altijd de hand gehouden.

10. Google maar eens op de woorden “curator” en “graaiers”. Die meningen zijn uiteraard niet
maatgevend maar spelen wel een rol in de beeldvorming over curatoren.
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concreet geval moet doen; de controle door de rechter-commissaris verschilt
van geval tot geval en is soms tamelijk marginaal. Een procederende curator die
uitermate onredelijk optreedt kan eigenlijk gewoon zijn gang gaan. Dat het in
de praktijk vaak wel goed gaat, komt omdat de meeste curatoren zich wel
redelijk opstellen, maar mijn stelling dat er eigenlijk geen kruid is gewassen
tegen onredelijk optredende curatoren blijft overeind.

Een redelijke balans tussen doel en middelen?

De vrijheid die wij als curatoren hebben om al dan niet te procederen is een
groot goed en wij moeten er voor zorgen dat wij die bewegingsruimte kunnen
behouden. Ik denk dat wij er als beroepsgroep van curatoren belang bij hebben
dat de procederende curator verstandig omgaat met de vrijheden die hij nu nog
heeft. Dat betekent vrijheid in een zekere gebondenheid. Wat zouden wij
kunnen bedenken om dit in goede banen te leiden? Ik zie weinig in nieuwe
regels; die hebben wij meer dan genoeg. In hoofdstuk 1 van de INSOLAD
praktijkregels staat precies beschreven hoe een curator zich behoort op te
stellen. De curator
– is onafhankelijk en integer;
– laat zich leiden door de belangen van de boedel en de andere belangen die

een curator zich mede behoort aan te trekken;
– streeft naar objectiviteit in zijn oordeelsvorming;
– voert zijn werkzaamheden zorgvuldig, vakkundig en doelmatig uit;
– handelt betamelijk.

In artikel 4.1 staat met zoveel woorden dat de curator alleen een procedure start
als het belang van de boedel of een ander zwaarwegend belang dat een
zorgvuldig handelend curator zich mede behoort aan te trekken dat vereist. In
verband met het aansprakelijk stellen van bestuurders is artikel 5.4 van
bijzonder belang. Dat mag de curator alleen doen als hij ervan overtuigd is
dat de betreffende (rechts)persoon ook werkelijk aansprakelijk is. Dat betekent
met zoveel woorden dat de curator niet de fictie van art 2: 248 lid 2 BW tot
vertrekpunt mag nemen maar ervan overtuigd moet zijn dat er sprake is van
aansprakelijkheid op basis van het eerste lid van dit artikel. Deze regels zijn
duidelijk en ook tamelijk concreet maar het blijft toch de curator die in een
concreet geval de juiste keuze c.q. afweging moet maken. Hij moet de relevante
feiten kennen en die op de juiste wijze juridisch beoordelen en afwegen tegen
de verschillende belangen die een rol spelen. Die afweging kan in de praktijk
lastig zijn. Ik noem een paar aspecten die kunnen spelen in het geval de curator
de bestuurder wil aanspreken:
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– De curator heeft vooroordelen tegen de bestuurder, hij raakt geïrriteerd door
diens gedrag (al dan niet terecht) en ontwikkelt mede daardoor een tunnel-
visie op de oorzaken van het faillissement. Door bepaalde feiten niet op
juiste merites te beoordelen, beoordeelt hij de juridische haalbaarheid
onjuist. Mede door zijn conclusie dat de bestuurder hoe dan ook moet
hangen is er ook geen sprake van een zorgvuldige kosten-batenanalyse.

– Als de curator bepaalde conclusies heeft getrokken is het de vraag welk
juridisch gereedschap wordt ingezet, met andere woorden: hoe zou hij het
procedureel moeten aanpakken. Hij kan streven om via overleg tot een
regeling te komen, maar hij kan ook de hulp van een bemiddelaar inroepen
of hij kan afspreken om deze zaak via mediation af te wikkelen. Hij kan ook
meteen gaan procederen.

Kortom, zoals ik hierboven al opmerkte, van nieuwe regels mogen wij weinig
heil verwachten.

Een (procedurele) oplossing?

Het vorenstaande geeft aan dat de curator zich in zekere zin in een luxe positie
bevindt omdat hij in beginsel zelf de afweging mag maken om al dan niet te
procederen. Anderzijds is dat een lastige opgave en een zorgvuldig handelend
curator zal dat ook onderkennen. De centrale vraag is hoe wij kunnen bereiken
dat de curator de juiste afwegingen maakt in een concreet geval. Ik denk dat wij
dat niet bereiken door nieuwe regels in te voeren maar wellicht wel door te
denken in procedurele oplossingen. Ik denk in dat verband aan het volgende.
– De curator vraagt, voordat hij een procedure start, een second opinion aan

een derde. Dat zou een advocaat van een ander kantoor kunnen zijn maar in
sommige gevallen is er wat mij betreft niets tegen om een kantoorgenoot een
second opinion te laten schrijven. Deze verplichting zou niet hoeven gelden
voor simpele incassoprocedures.

– De curator geeft, voordat hij een procedure begint, de wederpartij de kans
zijn standpunt over deze procedure aan de rechter-commissaris kenbaar te
maken. De rechter-commissaris krijgt aldus meer relevante informatie om
zijn standpunt te bepalen. Er is niets op tegen als de rechter-commissaris
zich in het voortraject bemoeit met de rechtsvragen die op tafel liggen. Dat
heeft wel tot gevolg dat de curator iets minder marginaal toetst dan nu vaak
het geval is. Daar lijkt mij weinig op tegen.

– Als zaken niet per se principieel zijn en een zakelijke oplossing voor de
hand ligt is er aanleiding te streven naar mediation als minnelijk overleg niet
leidt tot een oplossing. Dat veronderstelt wel dat beide partijen daarin
toestemmen, maar onder druk van een mogelijke gerechtelijke procedure
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zullen gedaagde partijen dat serieus overwegen. Ook de rechter-commissaris
zou wellicht een rol kunnen spelen als bemiddelaar. Het is de vraag of de
rechter-commissaris dat wil en hij daar tijd voor heeft, maar dit lijkt mij niet
per se strijdig met zijn positie. Hij houdt tenslotte toezicht op de curator die
werkt in het belang van de crediteuren. Gezegd zou kunnen worden dat een
snelle oplossing in het belang van de crediteuren is.

– De curator betrekt relevante crediteuren bij de vraag of al dan niet moet
worden geprocedeerd. In de boedelfaillissementen en faillissementen die
zullen eindigen op grond van art 137a ev Fw zijn dat het UWVen de fiscus.
Als er uitgedeeld kan worden rijst de vraag of dan een (voorlopige)
crediteurencommissie moet worden benoemd en de curator dat zou moeten
uitlokken. Ik denk dat van geval tot geval moet worden bekeken door de
curator in overleg met de rechter-commissaris of dit voor de hand ligt en ook
in de praktijk werkbaar is.

Deze voorstellen zijn niet nieuw en ook niet hemelbestormend maar het
voordeel daarvan is dat deze gemakkelijk kunnen worden ingepast in de
huidige praktijk. Ik ben mij ervan bewust dat er curatoren zullen zijn die
bovenvermelde gedragslijnen al lang volgen al dan niet voor een deel, maar ik
heb het gevoel dat dit toch wel de minderheid is.

Misschien krijgt de lezer de indruk dat deze bijdrage is te beschouwen als een
lichte vorm van curatoren bashing. Zo is deze bijdrage niet bedoeld maar ik
denk dat het helemaal niet verkeerd is dat wij ons binnen onze beroepsgroep
meer discussie voeren over onze houding en ons gedrag, dat wil zeggen de meer
softe kant van het curatorvak. Op dat punt schieten onze kwaliteiten wel eens te
kort wat aanleiding kan zijn tot nodeloze problemen met onze ketenpartners.
Daarmee doel ik op de bank, de gefailleerde en crediteuren. Onze opleidingen
zijn gericht op de harde kant van ons vak waar niets mis mee is. Maar misschien
is er toch aanleiding om na te denken over een programma onderdeel in onze
opleiding over soft skills en dan met name voor jonge curatoren. Hoe dit ook
zij, ik denk dat in het geval mijn suggesties worden overgenomen dit ook een
beroep zal doen op onze soft skills. Naar mijn gevoel kunnen wij als beroeps-
groep baat hebben bij genoemde suggesties omdat:
a. de scherpe kantjes van de problemen die hiervoor werden gesignaleerd

verdwijnen;
b. de curator zijn werk beter kan doen en dat geldt ook voor de rechter-

commissaris;
c. de curator zijn vrijheid houdt om al dan niet te procederen zonder dat hem

echte beperkingen worden opgelegd.
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De prijs die wij daarvoor betalen is mijns inziens overkomelijk.

Tot slot

De vraag rijst of er aanleiding is om meer tijd en energie in dit onderwerp te
steken. Dat ik daar een voorstander van ben, zal niemand verbazen. Ik zou
ervoor willen pleiten om hieromtrent in eigen (INSOLAD)kring nader van
gedachten te wisselen en om vast te stellen of er draagvlak is om één of meer
concrete voorstellen te ontwikkelen. Als dat tot iets leidt zou in samenspraak
met RECOFA verder gekeken moeten worden in welke vorm en op welke wijze
deze regels geïmplementeerd kunnen worden.

Tenslotte nog even terug naar de titel van deze bijdrage. Voordat ik begon met
schrijven was ik al bang dat ik geen adequaat antwoord zou kunnen verzinnen
op de gestelde vraag. Inmiddels ben ik ervan overtuigd geraakt dat de vraag die
in de titel besloten ligt niet in zijn algemeenheid is te beantwoorden. Het is
daarom goed dat iedere curator die vraag in ieder concreet geval zelf moet
beantwoorden. Met een beetje procedurele steun gaat dat ook zeker lukken.
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