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Voorwoord van de redactie

Een (pré-)insolventieprocedure wordt gekenmerkt door het doel om, bij een te-

kort, regels te geven voor een rechtvaardige, effi ciënte en transparante verdeling 

van hetgeen nog beschikbaar is. In Nederland worstelen we al geruime tijd met 

het feit dat sommige van onze procedures daadwerkelijk uit een antiquiteitenka-

binet lijken te komen. De achterliggende jaren, niet in het minst door de diepe 

economische crisis afgedwongen, zijn er talloze ontwikkelingen geweest op het 

procedurele vlak. De minst positieve daarvan was het afblazen van de ontwer-

pen van de commissie-Kortmann. De meest positieve zijn de talloze ontwerpen 

die het Ministerie van Justitie en Veiligheid de laatste tijd aan ons voorlegt.

In de langjarige reeks van Insolad-bundels was nog geen aandacht besteed aan 

deze aspecten. We zijn daarom bijzonder blij dat wederom meer dan 20 per-

sonen, vrijwel allen Insolad-leden, bereid zijn geweest hun kennis, ervaring en 

visie met ons te delen. Het heeft geleid tot een palet aan artikelen die vrijwel het 

hele insolventieprocesrecht beslaan. We danken de auteurs en wensen de lezers 

veel genoegen bij het lezen van de bundel en bij de deelname aan het aan dit 

onderwerp gewijde congres op 7 februari 2020.

Namens Insolad, de redactie

Flip Schreurs

Loek Kerstens

Bob Rikkert
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‘Misbruik’ van misbruik van bevoegdheid bij de 
faillissementsaanvraag

MR. J.O. BIJLOO EN MR. DRS. M. HOOGENDOORN1

1. Inleiding

Bevoegdheden kunnen worden misbruikt. Artikel 3:13 BW beoogt dit te ver-

hinderen door te bepalen dat degene aan wie een bevoegdheid toekomt deze 

in geval van misbruik niet kan inroepen. De bepaling spreekt doelbewust van 

bevoegdheid en niet van recht om zo toepassing van het misbruikleerstuk via 

de schakelbepaling van artikel 3:15 BW – voor zover de aard van de rechts-

betrekking zich daartegen niet verzet – ook buiten het vermogensrecht te kunnen 

inpassen.2 Het is langs deze weg dat misbruik van bevoegdheid als bedoeld in 

artikel 3:13 BW ook in het faillissements(proces)recht van toepassing is. De 

rechtspraak geeft uiteenlopende voorbeelden, zoals misbruik van de bevoegd-

heid door op oneigenlijke gronden tegen een aangeboden crediteurenakkoord 

te stemmen,3 het (doen) horen van bestuurders en andere betrokkenen door de 

rechter-commissaris4 en wellicht het meest voor de hand liggend: misbruik van 

de bevoegdheid het faillissement aan te vragen.

Deze bijdrage bevat enkele beschouwingen ten aanzien van het gebruik van het 

misbruikleerstuk bij de beoordeling van faillissementsaanvragen. De aanleiding 

voor deze bijdrage is een aantal recente uitspraken, met name in gevallen van 

lege boedels, die bij de verhandeling de revue zullen passeren. Hierbij komt ter 

sprake dat het beoordelingskader van artikel 3:13 BW in de rechtspraak niet al-

tijd consistent lijkt te worden toegepast. Wij kijken verder naar de parallel met 

de regel van artikel 3:303 BW (‘geen belang, geen actie’), die in voorkomend 

geval wellicht beter hanteerbaar is. Illustratief voor de hier besproken materie is 

ook de Forum-bijdrage van Verstijlen in het Tijdschrift voor Insolventierecht.5

1. De auteurs zijn beiden werkzaam als advocaat en curator bij Windt Le Grand Leeuwenburgh 

Advocaten te Rotterdam.

2. Memorie van toelichting, Parl. Gesch. InvW 3, p. 1048.

3. Zie bijvoorbeeld HR 12 augustus 2005, ECLI:NL:HR:2005:AT7799, NJ 2006/230 m.nt. Van 

Schilfgaarde (Groenemeijer/Payroll).
4. Zie bijvoorbeeld HR 23 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2997, JOR 2017/115.

5. F.J.M. Verstijlen, ‘Verleden, heden en toekomst van het misbruik van faillissementsrecht’, 

TvI 2019/23, p. 175-177.



Mr. J.O. Bijloo en Mr. drs. M. Hoogendoorn

2. Misbruik van de faillissementsaanvraag: doel en betrokken 
belangen

Wanneer wordt een bevoegdheid misbruikt? Artikel 3:13 lid 2 BW geeft een 

niet-uitputtende opsomming van misbruiksituaties. In ieder geval is van mis-

bruik sprake indien men de bevoegdheid uitoefent met geen ander doel dan een 

ander te schaden, met een ander doel dan waarvoor zij is verleend en ingeval 

men, in aanmerking nemende de onevenredigheid tussen het belang bij de uit-

oefening en het belang dat daardoor wordt geschaad, naar redelijkheid niet tot 

die uitoefening had kunnen komen. Hoewel de opsomming enuntiatief is, laat de 

rechtspraak zien dat misbruik in praktijk vrijwel steeds tot de wettelijke gevallen 

van artikel 3:13 lid 2 BW wordt teruggeleid. Voor doeleinden van deze bijdrage 

is dus nuttig eerst na te gaan met welk doel de bevoegdheid het faillissement 

aan te vragen wordt verleend en welke belangen bij de uitoefening ervan zijn 

betrokken.

Het doel van de faillissementsaanvraag hangt nauw samen met het doel van het 

faillissement zelf. De Faillissementswet brengt dit doel in het samenstel van 

haar bepalingen weliswaar tot uitdrukking, maar een expliciete omschrijving 

ontbreekt. Ten tijde van de totstandkoming van de Faillissementswet werd het 

faillissement omschreven als “een gerechtelijk beslag op het geheele vermogen 
des schuldenaars ten behoeve van zijner gezamenlijke schuldeischers” met als 

doel “niets anders dan, bij staking van betaling door den schuldenaar, diens 
vermogen op eene billijke wijze onder al zijne schuldeischers, met eerbiediging 
van ieders recht, te verdeelen”.6 Hoewel geschreven in een ander tijdsgewricht 

dan het huidige, vormt deze doelomschrijving nog altijd het uitgangspunt. Het 

faillissement en het algemeen beslag dat het behelst strekt primair tot verhaal 

door fi xatie en verdeling. Dit verhaalskarakter ziet men recent nog bevestigd in 

het oordeel van de Hoge Raad dat de faillissementsaanvraag een van de schuld-

eisersbevoegdheden is die na mededeling op grond van artikel 3:246 lid 1 BW 

van de pandgever overgaat op de pandhouder.7 Het is overigens niet zo dat uit-

sluitend deze doelen bij artikel 3:13 BW gewicht in de schaal kunnen leggen; 

ook doelen die niet door de wetgever zijn voorzien, kunnen een rol van betekenis 

spelen.8 Zo wordt als doel van het faillissement ook gezien dat de curator boe-

delonderzoek verricht om het vermogen van de schuldenaar zo nodig te 

6. J.M. Hummelen & M.S. Breeman (red.), Parlementaire geschiedenis van de Faillissements-
wet. Heruitgave Van der Feltz I, Den Haag: Boom juridisch, p. 7 en 27.

7. HR 9 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2833, JOR 2017/25 m.nt. N.E.D. Faber (Megalim/
De Veenbloem).

8. T-M, Parl. Gesch. InvW 3, p. 1038.
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reconstrueren en eventuele bestuurdersaansprakelijkheidsclaims te gelde te 

maken en treedt het faillissement als herstructureringsinstrument in toenemende 

mate op de voorgrond.9

Is aan de voorwaarden voor het bestaan van de aanvraagbevoegdheid voldaan, 

dan is de faillissementsaanvraag een legitiem rechtsinstrument om het verhaals-

doel te bereiken. De enkele uitoefening van de aanvraagbevoegdheid kan niet 

leiden tot schadeplichtigheid van de aanvrager wegens onrechtmatig handelen.10 

De rechtspraak staat in beginsel toe dat een schuldeiser gebruikmaakt van de 

faillissementsaanvraag bij wijze van ‘incassomiddel’ en ziet deze bevoegdheid 

als ‘geoorloofd drukmiddel’.11 Dit gebruik werd al bij de totstandkoming van 

de Faillissementswet voorzien.12 Veelzeggend in dat kader is dat de meeste 

faillissementsverzoeken van schuldeisers worden ingetrokken voordat daarop 

uitspraak wordt gedaan. Het enkele feit dat een schuldeiser andere (minder be-

zwarende) verhaalsmogelijkheden ter beschikking staan, is geen beletsel voor 

gebruik van de faillissementsaanvraag.13 Zo ontneemt de dekking van een hypo-

theekrecht de hypotheekhouder niet zijn bevoegdheid om het faillissement van 

de hypotheekgever te verzoeken als deze verkeert in de toestand van te hebben 

opgehouden te betalen.14 Denk in dit verband ook aan de rechtspraak over de 

schuldeiser die weigert in te stemmen met een aangeboden akkoord en verkiest 

het faillissement van zijn schuldenaar aan te vragen.15

De aard en het doel van de faillissementsprocedure en de aanvraagbevoegdheid 

bepalen in belangrijke mate het gewicht van de belangen die erbij zijn betrok-

ken. Het zijn de aard van de faillissementsprocedure en de daarmee verband 

9. Zie bijvoorbeeld het wetsvoorstel voor de Wet continuïteit ondernemingen I dat ten tijde van 

het schrijven van deze bijdrage aan de Eerste Kamer voorligt (dossiernummer 34 218).

10. Rb. ’s-Gravenhage 28 maart 2012, ECLI:NL:RBSGR:2012:BW2957, JOR 2013/52.

11. Zie onder meer Wessels Insolventierecht I 2018/1029; Rb. Amsterdam 5 oktober 2016, 

ECLI:NL:RBAMS:2016:5697, JOR 2017/19; Hof ’s-Hertogenbosch 30 april 2015, 

ECLI:NL:GHSHE:2015:1627; Rb. Arnhem 14 januari 2009, ECLI:NL:RBARN:2009:BH0207; 

en Hof Amsterdam 19 februari 2008, ECLI:NL:GHAMS:2008:BF7519, JOR 2009/61 m.nt. 

Assink.

12. J.M. Hummelen & M.S. Breeman (red.), Parlementaire geschiedenis van de Faillissements-
wet. Heruitgave Van der Feltz I, Den Haag: Boom juridisch, p. 38-39.

13. HR 27 juni 1997, ECLI:NL:HR:1997:ZC2408, NJ 1998/82 m.nt. Wattel (Busser/Ontvanger).

14. HR 10 mei 1996, ECLI:NL:HR:1996:ZC2076, NJ 1996/524.

15. In het Payroll-arrest (HR 12 augustus 2005, ECLI:NL:HR:2005:AT7799) oordeelde de Hoge 

Raad bij wijze van belangenafweging dat het belang van de schuldenaar, dat door de instem-

ming van de in het geding betrokken schuldeiser met het akkoord de mogelijkheid bestaat 

dat een faillissement, surseance van betaling of schuldsaneringsregeling wordt voorkomen, 

behoudens zeer bijzondere omstandigheden niet zal opwegen tegen het belang van de schuld-

eiser bij voldoening van zijn vordering door verhaal op alle goederen van zijn schuldenaar.



houdende wetsbepalingen – bijvoorbeeld artikel 10 Fw – die laten afl eiden welke 

en wiens belangen dat zijn.16 Algemeen kan worden aangenomen dat het gaat 

om de belangen van de schuldenaar, de schuldeisers en degenen die anders dan 

uit hoofde van een bestaande schuldvordering tot de schuldenaar in enige rechts-

betrekking staan.17 Denk hierbij aan werknemers, (ver)huurders, echtgenoten 

of geregistreerd partners, mede-eigenaren, etc. Men kan de vraag stellen of ook 

ruimte bestaat voor weging van zwaarwegende belangen van maatschappelijke 

aard zoals continuïteit van een onderneming of behoud van werkgelegenheid, 

die de curator gedurende faillissement blijkens de jurisprudentie van de Hoge 

Raad onder omstandigheden mag laten prevaleren boven de belangen van een 

individuele schuldeiser.18 Niet ondenkbaar is dat dit belangenkader zijn scha-

duw vooruit werpt en al relevant is bij de beoordeling van het gebruik van de 

bevoegdheid het faillissement aan te vragen, bijvoorbeeld in geval van bank- of 

ziekenhuisinstellingen.

Miskent men bij de faillissementsaanvraag het beschreven doel of is sprake van 

een onevenredigheid in relevante belangen, dan wordt de aanvraagbevoegdheid 

misbruikt. De rechtspraak biedt vele voorbeelden. Zo is geoordeeld dat sprake 

is van misbruik als de aanvraag wordt gehanteerd om een schuldenaar tot accep-

tatie van sterk nadelige contractuele voorwaarden te dwingen19 of als wordt be-

oogd de schuldenaar buiten spel te zetten in een aanhangige procedure door zijn 

faillissement uit te lokken op de enkele basis van een geringe vordering op de 

schuldenaar die met dat doel is overgenomen.20 Voor misbruik van bevoegdheid 

door de aanvraag van en doorstart vanuit het faillissement met als doel arbeids-

rechtelijke bescherming te omzeilen, hebben rechtspraak en literatuur zelfs een 

lijst met indicatoren voortgebracht.21 Wat betreft doelmiskenning is met name 

in het kader van gevallen van omzeiling van arbeidsrechtelijke bescherming 

lang gediscussieerd over de vraag of de aanvrager voor misbruik uitsluitend een 

16. Vgl. HR 10 november 2006, ECLI:NL:HR:2006:AY8290, NJ 2007/45.

17. R. van den Sigtenhorst, T&C Insolventierecht, artikel 10 Fw, aant. 2.

18. Zie bijvoorbeeld HR 24 februari 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1643, NJ 1996/472 m.nt. 

Kleijn (Sigmacon II); HR 19 april 1996, ECLI:NL:HR:1996:ZC2047, NJ 1996/727 m.nt. 

Kleijn (Maclou); en HR 19 december 2003, ECLI:NL:PHR:2003:AN7817, NJ 2004/293 

m.nt. Van Schilfgaarde (Curatoren Mobell/Interplan).

19. Rb. Arnhem 14 januari 2009, ECLI:NL:RBARN:2009:BH0207, r.o. 4.8.

20. Hof ’s-Hertogenbosch 13 november 1996, ECLI:NL:GHSHE:1996:AC3299, NJ 1997/445.

21. Zie A-G Langemeijer onder 11 van zijn conclusie (ECLI:NL:PHR:2016:1079) bij HR 16 

december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2880. Voor voorbeelden zie Hof ’s-Gravenhave 10 ja-

nuari 1996, ECLI:NL:GHSGR:1996:AC1243, NJ 1997/75 (Ammerlaan); HR 29 juni 2001, 

ECLI:NL:HR:2001:AB2388, JOR 2001/169 (Multi-Terminals Waalhaven/FNV); en Hof 

’s-Hertogenbosch 23 oktober 2007, ECLI:NL:GHSHE:2007:BB7389, TvI 2008/37 m.nt. Van 

der Voet (Decot Tricot International).
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ander doel voor ogen moet hebben gestaan of dat hoofdzakelijk een ander doel 

daarvoor reeds voldoende is. Zowel de strikte als de ruime leer zijn in de recht-

spraak en literatuur verdedigd,22 maar de Hoge Raad heeft de discussie in het 

Digicolor-arrest23 in het voordeel van de ruime leer beslecht.

3. Misbruik van bevoegdheid in de (recente) praktijk: misbruik 
versus redelijk belang

Bij de toepassing van het misbruikleerstuk in de praktijk valt op dat de termi-

nologie niet altijd even consistent is. Terugkerende kwalifi caties zijn misbruik 

van bevoegdheid, misbruik van recht, misbruik van faillissementsrecht en geen 

redelijk of voldoende belang. Ook combinaties doen zich voor. Een recent voor-

beeld is de uitspraak op de eigen aangifte van SecurCash.24 De Rechtbank Den 

Haag overwoog in dat geval:

“Ook als aan alle vereisten is voldaan om in staat van faillissement te worden 
verklaard, kan een daartoe strekkend verzoek worden afgewezen. Dat is moge-
lijk als bij het verzoek een redelijk belang ontbreekt, waarvan in het bijzonder 
sprake zal zijn als de uitoefening van de bevoegdheid om op eigen aangifte in 
staat van faillissement te worden verklaard misbruik van recht oplevert.”25

Hier lopen wat ons betreft verschillende maatstaven door elkaar. De verleiding 

om een onevenredigheid in betrokken belangen (en dus misbruik van bevoegd-

heid) op één lijn te stellen met de afwezigheid van een redelijk belang is begrij-

pelijk. De uitkomst is immers in beide gevallen dat de faillissementsaanvrager 

niet het beoogde resultaat bereikt. De twee zijn echter wel degelijk verschil-

lend. Hoewel de faillissementsaanvraag strikt genomen geen vorderingsrecht 

of ius agendi in de zin van artikel 3:303 BW is, wordt toepassing van de daarin 

vervatte regel ‘geen belang, geen actie’ ook buiten dagvaardingsprocedures 

22. Zie bijvoorbeeld S.C.J.J. Kortmann in zijn annotatie bij Hof ’s-Gravenhage 10 januari 1996, 

ECLI:NL:GHSGR:1996:AC1243, JOR 1996/16 m.nt. Kortmann (Ammerlaan); N.E.D. Faber, 

‘Misbruik van bevoegdheid tot aanvragen faillissement’, NbBW 1996/3, p. 29; R.D. Vries-

endorp, ‘Doorstarten en onbehoorlijk bestuur’, in: Insolad Jaarboek 1997, Deventer: Kluwer 

1997, p. 77; R.M. Beltzer, Overgang van onderneming in de private en publieke sector (diss. 
Amsterdam UvA), Deventer: Kluwer 2000, p. 161; A-G Langemeijer onder 2.4 van zijn con-

clusie (ECLI:NL:PHR:2001:AB2388) bij HR 29 juni 2001, ECLI:NL:HR:2001:AB2388, 

JOR 2001/169.

23. HR 28 mei 2004, ECLI:NL:HR:2004:AP0084, NJ 2006/4 (Digicolor).

24. Rb. Den Haag 3 januari 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:29, JOR 2019/69 m.nt. Loesberg 

(SecurCash).

25. Idem, r.o. 2.12.



aangenomen26 en is vaste rechtspraak van de Hoge Raad dat de faillissements-

aanvraag moet worden afgewezen als de aanvrager daarbij geen redelijk be-

lang heeft.27 Dit kan met name het geval zijn als voor de schuldeiser van de 

faillietverklaring geen enkel positief resultaat is te verwachten.28 De Hoge Raad 

gebruikt de termen ‘redelijk’ en ‘voldoende’ belang door elkaar.29 Met Wessels 

menen wij dat met die termen dezelfde maatstaf wordt bedoeld.30 De afwezig-

heid van een voldoende belang is een vaststelling van materiële aard die leidt tot 

het oordeel dat de ingestelde vordering of het verzoek moet worden afgewezen 

zonder dat de vraag naar het bestek van de bevoegdheid (noodzakelijk) aan de 

orde komt. Misbruik van bevoegdheid vergt een afweging van het belang van 

de aanvrager tegen de belangen van andere betrokkenen en stelt grenzen aan de 

bevoegdheid zelf. Dat ook bij de beoordeling op grond van artikel 3:303 BW 

tot op zekere hoogte een afweging wordt gemaakt door bij de toetsing van een 

voldoende belang mede acht te slaan op de eisen van een behoorlijke proces-

voering en het algemene belang van de rechtspleging,31 doet daaraan niet af. 

Aldus betekent het aanvragen van het faillissement zonder redelijk of voldoende 

belang op zichzelf niet steeds dat sprake is van misbruik van bevoegdheid; net 

zo min als misbruik van bevoegdheid steeds de afwezigheid van een voldoende 

belang veronderstelt. In zoverre is de hiervoor geciteerde overweging van de 

Rechtbank Den Haag minst genomen onzuiver. Vooral in de lagere rechtspraak 

worden deze leerstukken meer dan eens door elkaar gebruikt.32

Een wezenlijk verschil is dat misbruik van bevoegdheid, anders dan de afwezig-

heid van voldoende belang, een zekere toerekenbaarheid veronderstelt. Bij mis-

bruik wegens een onevenredigheid in betrokken belangen ziet men dit ook terug 

26. Vgl. bijvoorbeeld HR 18 februari 1994, ECLI:NL:HR:1994:ZC1281, NJ 1994/376 (Boon/
Van der Laan) en Hof Amsterdam 9 mei 1996, ECLI:NL:GHAMS:1996:AC0879, NJkort 
1996/45 (Van Vliet/Bouwfonds Hypotheken). Zie ook Jongbloed, GS Vermogensrecht, artikel 

3:303 BW, aant. 5.

27. HR 10 november 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA8256, NJ 2001/249 m.nt. Van Schilfgaarde 

(Dantumadeel). Zie ook HR 20 september 1996, ECLI:NL:HR:1996:ZC2146, NJ 1997/640 

m.nt. Kortmann (Verhees/Octrooibureau Zuid).

28. HR 10 november 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA8256, NJ 2001/249 m.nt. Van Schilfgaarde 

(Dantumadeel).
29. Vgl. eerdere voetnoten met bijvoorbeeld HR 30 augustus 1991, ECLI:NL:HR:1991:ZC0326, 

NJ 1991/781.

30. Wessels Insolventierecht I 2018/1329.

31. MvA, Parl. Gesch. InvW 3, p. 916.

32. Rb. Amsterdam 13 augustus 2003, JOR 2003/247 m.nt. Kortmann; Rb. ’s-Gravenhage 

11 april 2007, ECLI:NL:RBSGR:2007:BA2958; Rb. Amsterdam 8 augustus 2007, 

ECLI:NL:RBAMS:2007:BB2251, JOR 2007/257; Rb. Utrecht 31 december 2008, 

ECLI:NL:RBUTR:2008:BG8908.

8

Mr. J.O. Bijloo en Mr. drs. M. Hoogendoorn



‘Misbruik’ van misbruik van bevoegdheid bij de faillissementsaanvraag

9

in de eis dat de aanvrager de onevenredigheid kende of behoorde te kennen.33 Of 

sprake is van dergelijke kennis speelt bij de toets van een voldoende belang geen 

rol. Misbruik van bevoegdheid correleert dan ook niet zonder reden met het 

leerstuk van de onrechtmatige daad. De gedachte dat misbruik van bevoegdheid 

per defi nitie een onrechtmatige daad oplevert is bij de invoering van artikel 3:13 

BW weliswaar verlaten,34 maar nog steeds wordt algemeen aangenomen dat 

schade als gevolg van misbruik op grond van artikel 6:162 BW voor vergoeding 

door de partij die zijn bevoegdheid misbruikt in aanmerking komt.35 Bij bepaald 

gebruik van de faillissementsaanvraag kan de onrechtmatigheidsveronderstel-

ling van misbruik van bevoegdheid op zijn plaats zijn. Zo is dit voorstelbaar 

in gevallen waar de faillissementsaanvraag (hoofdzakelijk) wordt gebruikt om 

werknemersbescherming te omzeilen of op eenvoudige wijze onder duurover-

eenkomsten uit te komen.

Het eerdergenoemde geval van de eigen aangifte van SecurCash is illustratief.36 

Daar werd het faillissement door de vennootschap aangevraagd terwijl er ten 

tijde van de aanvraag voldoende middelen waren om alle schuldeisers te vol-

doen, met uitzondering van de groepscrediteuren die hun vorderingen niet had-

den opgeëist maar al jaren in rekening-courant lieten boeken. De vennootschap 

heeft kennelijk toegelicht dat de faillissementsaanvraag was bedoeld om haar 

klanten te laten weten dat zij naar een andere dienstverlener op zoek zouden 

moeten. De Rechtbank Den Haag oordeelde dat de faillissementsaanvraag onder 

deze omstandigheden, mede in aanmerking genomen de alternatieve route van 

ontbinding ex artikel 2:19 BW, voor een ander doel werd gebruikt dan waar-

voor die bevoegdheid is verleend, met in r.o. 2.18 de toevoeging: “Daardoor 
kan de rechtbank zich niet aan de indruk onttrekken dat de eigen aangifte is 
gebruikt om op eenvoudige wijze van duurovereenkomsten af te komen, waar-
onder 180 arbeidsovereenkomsten en vier huurovereenkomsten.” Een schade-

vergoedingsvordering op grond van onrechtmatige daad was in dit geval niet 

aan de orde, omdat de afwijzing van het faillissementsverzoek het misbruik al 

sanctioneerde. De gebruikelijke opvatting houdt evenwel in dat het misbruiken 

van een bevoegdheid in de regel onrechtmatig zal zijn, met dien verstande dat 

33. HR 21 mei 1999, ECLI:NL:HR:1999:ZC2905, NJ 1999/507 (Kerkhof/Spoelstra).

34. Zie HR 26 juni 1959, ECLI:NL:HR:1959:187, NJ 1961/553 m.nt. Veegens.

35. Zie HR juni 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA3516, NJ 2007/353. Zie ook Huijgen, T&C Bur-
gerlijk Wetboek, artikel 3:13 BW, aant. 3 (“(…) b. indien door misbruik van bevoegdheid 
schade ontstaat, zal de gelaedeerde daarvan op grond van art. 6:162 BW vergoeding kunnen 
vorderen.”); en Stein e.a., Compendium Burgerlijk procesrecht, 2018/1.8 (“Misbruik van 
bevoegdheid levert een tot schadevergoeding verplichtende onrechtmatige daad op.”).

36. Rb. Den Haag 3 januari 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:29, JOR 2019/69 m.nt. Loesberg 

(SecurCash).



door onthouding van de door misbruik van bevoegdheid te bereiken rechtsposi-

tie doorgaans wordt voorkomen dat schade als gevolg van het misbruik voor 

bijvoorbeeld personeel of verhuurders intreedt.37

Een andere noemenswaardige kwestie is een recent arrest van het Hof ’s-Herto-

genbosch.38 Een boekhouder had het faillissement van zijn klant aangevraagd, 

wetende dat de omvang van zijn vordering door de klant werd betwist en om 

die reden niet werd betaald. De rechtbank heeft de schuldenaar in eerste aanleg 

failliet verklaard.39 In hoger beroep oordeelt het hof dat allerminst sprake is van 

een toestand van te hebben opgehouden te betalen. Het hof voegt daaraan toe het 

oordeel dat de boekhouder, in diens hoedanigheid bekend met de fi nanciële ge-

zondheid van de onderneming van de schuldenaar, door gebruikmaking van zijn 

bevoegdheid het faillissement aan te vragen in plaats van een bodemprocedure 

te entameren en zo nodig conservatoir beslag te leggen, de continuïteit van een 

gezond bedrijf ernstig en onnodig in gevaar heeft gebracht. Het overweegt in dat 

kader: “Het hof is van oordeel dat daarom sprake is van misbruik van recht/be-
voegdheid, door in de gegeven omstandigheden een onevenredig zwaar middel 
(een faillissementsaanvraag) in te zetten, terwijl er juist in deze zaak een goed 
juridisch alternatief was in de vorm van het entameren van een bodemzaak en 
eventueel beslaglegging. Het hof acht derhalve sprake van een onbevoegdelijk 
uitgelokt faillissement en rekent dit [geïntimeerde] als aanvrager aan.”40 Wat 

opvalt is dat het hof de vernietiging van het faillissement alleen al op de ex 
nunc afwezigheid van de faillissementstoestand had kunnen uitspreken en des-

ondanks ook tot misbruik van de aanvraagbevoegdheid concludeert. Dit gegeven 

in samenhang met de stellige bewoordingen wekt de indruk dat het hof de deur 

heeft willen openzetten voor de schuldenaar om eventuele schade als gevolg van 

de faillissementsaanvraag op de boekhouder te verhalen.

De recente praktijk laat een tendens zien waarin de toepassing van het misbruik-

leerstuk niet of minder op zijn plaats is. Wij doelen dan op de pogingen in de 

rechtspraak om aan de legeboedelproblematiek tegemoet te komen, waarbij 

de gedachte is dat de aanvrager van het faillissement zijn bevoegdheid daartoe 

onder omstandigheden misbruikt als de schuldenaar (nagenoeg) geen baten 

heeft. De afgelopen jaren heeft de Hoge Raad over deze materie in het kader 

van curatorenverzet twee standaardarresten gewezen. In beide gevallen kwam 

de curator die zich met een lege boedel zag geconfronteerd in verzet tegen de 

37. Stein, GS Vermogensrecht, artikel 3:13, aant. 15.

38. Hof ’s-Hertogenbosch 1 augustus 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:2920.

39. Idem, r.o. 3.1. Het vonnis in eerste aanleg is niet gepubliceerd.

40. Idem, r.o. 3.6.4.
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faillietverklaring, in de kern op de grond dat het belang van de aanvrager in 

schril contrast staat tot het (persoonlijke) belang van de curator om van onbe-

taalde werkzaamheden verschoond te blijven, waardoor de aanvrager zich schul-

dig zou maken aan misbruik van bevoegdheid. In het arrest Hoeksma/RM Trade 

oordeelt de Hoge Raad in een geval van een op eigen aangifte uitgesproken 

faillissement dat zulk verzet slechts dan voor gegrondverklaring in aanmerking 

komt, als sprake is van een boedel die (nagenoeg) geen activa omvat en er geen 

enkele aanleiding bestaat voor de verwachting dat in het faillissement, bijvoor-

beeld met toepassing van artikel 42 Fw of artikel 2:9 BW, alsnog activa zullen 

worden gerealiseerd. De Hoge Raad overweegt:

“In dat geval zal kunnen worden aangenomen dat (het bestuur van) de rechts-
persoon de bevoegdheid aangifte tot faillietverklaring te doen – en daarmee de 
te benoemen curator te belasten met de werkzaamheden die tot beëindiging van 
het bestaan van de rechtspersoon moeten leiden zonder dat de curator voor zijn 
werkzaamheden vergoeding tegemoet kan zien – heeft misbruikt (vgl. HR 28 juni 
2013, ECLI:NL:HR:2013:48, NJ 2013/365).”41

De Hoge Raad verwijst voor dit oordeel naar het besproken doel van het stel-

sel van de Faillissementswet – verdeling van het vermogen van de schuldenaar 

onder diens gezamenlijke schuldeisers door de curator – en hecht in navolging 

van A-G Timmerman42 belang aan het uitgangspunt van de Faillissementswet 

dat de curator met de nodige grondigheid een onderzoek instelt naar de aanwe-

zigheid van een vermogen van de schuldenaar; de uitkomst van dat onderzoek 

dient ten tijde van de behandeling van het curatorenverzet beschikbaar te zijn.43 

De systematiek van de Faillissementswet biedt in dat geval de mogelijkheid het 

faillissement op korte termijn voor te dragen voor opheffi ng wegens gebrek aan 

baten (artikel 16 Fw) en verbindt aan toewijzing van een nieuw faillissements-

verzoek uitdrukkelijk de verplichting voor de aanvrager om aan te tonen dat er 

voldoende baten aanwezig zijn om de faillissementskosten te bestrijden (artikel 

18 Fw).44 Het belang van het onderzoek door de curator en de niet geringe eisen 

die daaraan mogen worden gesteld zijn nadien regelmatig in de lagere 

41. HR 18 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3636, NJ 2016/172 m.nt. Verstijlen (Hoeksma 
q.q./RM Trade), r.o. 4.7.1.

42. Zie onder 3.25 van zijn conclusie (ECLI:NL:PHR:2015:2336) bij HR 18 december 2015, NJ 

2016/172 m.nt. Verstijlen (Hoeksma q.q./RM Trade).

43. HR 18 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3636, NJ 2016/172 m.nt. Verstijlen (Hoeksma 
q.q./RM Trade), r.o. 4.7.2.

44. Vgl. HR 10 november 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA8256, NJ 2001/249 m.nt. Van Schilf-

gaarde (Dantumadeel).



rechtspraak onderstreept.45 In de overwegingen van de Hoge Raad in Hoeksma/
RM Trade komt de voor misbruik van bevoegdheid relevante toerekenbaarheid 

in onze opvatting onvoldoende tot uitdrukking. De Hoge Raad verduidelijkt dit 

alsnog in het arrest Boersen/Stichting Bpf voor het Levensmiddelenbedrijf:

“Het enkele feit dat de boedel leeg is of blijkt te zijn, is geen grond voor verzet 
door de curator op de voet van art. 10 Fw. Voor het slagen van dat verzet is 
vereist dat de faillissementsaanvraag – ongeacht of deze door een schuldeiser 
dan wel de schuldenaar zelf is ingediend – is aan te merken als misbruik van 
bevoegdheid. Daarvan kan sprake zijn indien degene die het faillissement aan-
vraagt, op het moment van de aanvraag weet dan wel behoort te weten dat de 
boedel leeg is en geen voldoende gerechtvaardigd belang bij de aanvraag heeft, 
eventueel mede in verband met de voor hem beschikbare alternatieven (vgl. de 
beslissing van 18 december 2015, rov. 4.7.1). Een voldoende gerechtvaardigd 
belang kan zijn om de ontbinding van de rechtspersoon te bewerkstelligen.”46

Gelegd langs de lat van het misbruikleerstuk moet deze overweging zo worden 

gelezen dat de aanvrager van het faillissement – schuldenaar of schuldeiser – 

zijn bevoegdheid daartoe kan misbruiken, indien hij weet of behoort te weten 

dat de boedel leeg is en hij ook overigens geen belang heeft dat in het kader 

van de belangenafweging van artikel 3:13 lid 2 BW kan opwegen tegen het be-

lang van de curator om van onverhaalbare faillissementskosten verschoond te 

blijven. Het gebruik van de term ‘voldoende gerechtvaardigd belang’ is onzes 

inziens geen zinspeling op toepassing van de regel van artikel 3:303 BW.

Deze rechtspraak van de Hoge Raad getuigt terecht van terughoudendheid en 

laat zien dat de gronden waarop een faillissementsaanvraag wegens een gebrek 

aan baten als misbruik kwalifi ceert, beperkt moet zijn. Onduidelijk blijft wan-
neer kan worden gezegd dat de aanvrager ten tijde van de faillissementsaanvraag 

wist of behoorde te weten dat een boedel leeg is. Tegen de achtergrond van de 

summiere toetsing bij de beoordeling van faillissementsaanvragen, het systeem 

van de Faillissementswet dat boedelonderzoek veronderstelt en de eisen die aan 

de grondigheid van dat onderzoek worden gesteld voordat kan worden gecon-

cludeerd dat er (nagenoeg) geen actief is, ligt in de rede dat van die wetenschap 

niet snel sprake kan zijn. Deze omstandigheden doen ook opgeld bij een eigen 

45. Zie bijvoorbeeld Rb. Rotterdam 17 juli 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:6455; Rb. Rotter-

dam 29 maart 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:2735 en Rb. Midden-Nederland 11 mei 2016, 

ECLI:NL:RBMNE:2016:2590.

46. HR 22 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3269, NJ 2018/154 m.nt. Verstijlen (Boersen/
Stichting Bpf voor het Levensmiddelenbedrijf), r.o. 3.4.3.

12

Mr. J.O. Bijloo en Mr. drs. M. Hoogendoorn



‘Misbruik’ van misbruik van bevoegdheid bij de faillissementsaanvraag

13

aangifte, omdat niet zomaar op de stellingen van het bestuur mag worden afge-

gaan.47 Een geval van wetenschap bij een schuldeiser is om die redenen wellicht 

zelfs illusoir. Deze heeft in de regel niet of nauwelijks inzicht in de daadwerke-

lijke vermogenspositie van zijn schuldenaar en beschikt niet over de bevoegd-

heden die een curator heeft om dat inzicht te verkrijgen.48 Wij zouden menen dat 

de relevantie van de door de Hoge Raad aangelegde maatstaf daarom in praktijk 

beperkt behoort te zijn tot gevallen van eigen aangiften en dan alleen die waarin 

uit adequaat onderzoek van de curator een afwezigheid van baten is gebleken 

en evident is dat de schuldenaar dit ten tijde van faillissementsaanvraag wist. 

De terughoudendheid onderstreept naar onze mening het karakter van de faillis-

sementsaanvraag als legitiem rechtsinstrument.49

Wij zien voor dit soort gevallen meer mogelijkheden in de regel van artikel 

3:303 BW. Zou uit adequaat boedelonderzoek binnen het tijdsbestek van de ver-

zettermijn namelijk blijken dat er (nagenoeg) geen baten zijn, deze ook niet 

zijn te verwachten en ook overigens een te respecteren belang van de aanvrager 

ontbreekt, dan zou het oordeel ook zonder wetenschap daarvan bij de aanvrager 

alsnog kunnen luiden dat bij de aanvraag geen redelijk of voldoende belang be-

staat. Dit sluit aan bij het eerdere oordeel van de Hoge Raad in een geval van een 

schuldeisersverzoek waarin hij expliciet maakt dat de afwezigheid van een rede-

lijk of voldoende belang met name aan de orde kan zijn als de faillietverklaring 

niet tot enige betaling aan de aanvrager zal leiden.50 Dat is bij uitstek het geval 

bij lege boedels. Hiervoor is besproken dat ook bij de beoordeling van een vol-

doende belang ruimte is voor afweging van de eisen van een goede procesorde 

en het algemeen belang van de rechtspleging, waaronder de belangen van de 

curator zouden kunnen worden geschaard. Het doet wat paradoxaal aan dat een 

schuldeiser, wiens redelijke of voldoende belang bij de faillissementsaanvraag 

kan zijn gelegen in adequaat boedelonderzoek door de curator, na dat onderzoek 

in verzet wegens een gebrek aan baten een redelijk belang bij de faillissements-

aanvraag ontbeert. Toch is dit in het licht van het oordeel van de Hoge Raad in 

47. Zie A-G Timmerman onder 3.25 van zijn conclusie (ECLI:NL:PHR:2015:2336) bij HR 18 

december 2015, NJ 2016/172 m.nt. Verstijlen (Hoeksma q.q./RM Trade).

48. Vgl. Rb. Rotterdam 17 juli 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:6455.

49. De eventuele aansprakelijkheid van de aanvrager jegens de curator wegens misbruik van de 

faillissementsaanvraag zal de curator in de praktijk niets opleveren, omdat dit (primair) een 

aansprakelijkheid van de lege schuldenaar betreft. Vgl. in dit verband HR 18 december 2015, 

ECLI:NL:HR:2015:3636, NJ 2016/172 m.nt. Verstijlen (Hoeksma q.q./RM Trade), r.o. 4.3.2, 

vijfde alinea.

50. HR 10 november 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA8256, NJ 2001/249 m.nt. Van Schilfgaarde 

(Dantumadeel).



HSK/Bosma51 over de strekking van het rechtsmiddel van verzet niet ondenk-

baar. Naar analogie is verdedigbaar dat zich met deze strekking (voortzetting op 

tegenspraak in dezelfde instantie) niet verdraagt dat de curator, die zijn belangen 

bij de faillietverklaring niet heeft kunnen verdedigen, in verzet geen baat meer 

kan hebben bij het verweer dat de aanvrager wegens een gebrek aan activa bij de 

faillissementsaanvraag geen redelijk belang meer heeft.52

4. Slotbeschouwing

De lagere rechtspraak blijft weerbarstig. Recent oordeelde de Rechtbank Rot-

terdam bij de beoordeling van een eigen aangifte dat weliswaar sprake was van 

een faillissementstoestand en in zoverre was voldaan aan de eisen van de Fail-

lissementswet, maar dat zulks niet wegneemt “dat het faillissement strekt tot 
vereffening van het vermogen ten behoeve van de schuldeisers en dat daarom 
tevens van belang is of sprake is van vermogen”.53 Het oordeel luidde dat sprake 

was van misbruik van recht, omdat de schuldenaar onvoldoende aannemelijk 

had gemaakt dat er een te vereffenen vermogen was en het faillissement alleen 

werd aangevraagd met het doel de curator in rechte een vordering te laten innen. 

Voor zover het misbruikoordeel is gegrond op het feit dat een te vereffenen ver-

mogen onvoldoende aannemelijk is gemaakt, zou kunnen worden betoogd dat 

het op gespannen voet staat met het beperkte kader waarbinnen de Hoge Raad 

misbruik van bevoegdheid toelaatbaar heeft geacht. Er wordt immers vooruit-

gelopen op het benodigde onderzoek door de curator door al in het summiere 

kader van de faillissementsprocedure te toetsen of sprake is van baten. Er wordt 

daarbij niet expliciet ingegaan op de vraag naar wetenschap van de vermogens-

toestand bij de aanvrager. In een vergelijkbare recente uitspraak oordeelt deze 

rechtbank dat de verwachte afwezigheid van een te executeren vermogen maakt 

dat de aanvrager bij zijn aanvraag onvoldoende belang heeft (en dus niet zijn be-

voegdheid misbruikt).54 Dit oordeel lijkt ons beter te passen in de misbruikrecht-

spraak van de Hoge Raad, maar dan nog resteert de vraag of dit soort selectie 

51. HR 5 juni 2015, ECLI:NL:HR:2015:1473, NJ 2015/320 m.nt. Verstijlen (HSK/Bosma).

52. Vgl. r.o. 3.3.4, tweede alinea.

53. Rb. Rotterdam 2 mei 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:5048. Om enige verdenking van na-

pleiten te voorkomen: het kantoor van de auteurs is als advocaat van de aanvrager bij deze 

procedure betrokken geweest.

54. Rb. Rotterdam 20 september 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:8103.
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aan de poort daarmee wel is te rijmen.55 Hoewel de rechterlijke instanties zijn 

te prijzen die aldus hun curatoren van onbetaalde werkzaamheden verschoond 

willen houden, zijn het misbruikleerstuk of de ‘voldoende belang’-regel niet de 

juiste middelen om lege boedels te bestrijden. Velen vóór ons – waaronder de 

Hoge Raad zelf – hebben in dit verband naar de wetgever gewezen.56 Wij sluiten 

ons daar graag bij aan.

55. Zie eerder al in gelijke zin A-G Timmerman onder 3.25 van zijn conclusie bij HR 18 december 

2015, NJ 2016/172 m.nt. Verstijlen (Hoeksma q.q./RM Trade). Het uitgangspunt van de Hoge 

Raad dat onderzoek door de curator nodig is om vast te stellen dat onvoldoende baten aan-

wezig of te verwachten zijn, wordt ook overigens in de lagere rechtspraak niet altijd gevolgd; 

zie bijvoorbeeld Rb. ’s-Gravenhage 4 november 2010, ECLI:NL:RBSGR:2010:BO3686.

56. Zie voor enkele voorbeelden A-G Timmerman in zijn conclusie (ECLI:NL:PHR:2015:2336) 

bij HR 18 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3636, NJ 2016/172 m.nt. Verstijlen (Hoeksma 
q.q./RM Trade); HR 22 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3269, NJ 2018/154 m.nt. Ver-

stijlen (Boersen/Stichting Bpf Levensmiddelenbedrijf), r.o. 3.4.3; E. Loesberg in zijn noot bij 

Rb. Den Haag 3 januari 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:29, JOR 2019/69 (SecurCash); A. 

van Eijsden, ‘Lege boedels vullen met niet-geïnde belastingen?’, TvI 2017/28; F.J.M. Ver-

stijlen, ‘Verleden, heden en toekomst van het misbruik van faillissementsrecht’, TvI 2019/23, 

p. 176-177.
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Vernietiging van de faillietverklaring in hoger beroep 
en in verzet

PROF. MR. J.W.A. BIEMANS1

1. Inleiding

Over de faillietverklaring is het nodige geschreven. Naast de behandeling van de 

faillietverklaring in de handboeken2 kunnen worden genoemd de bijdragen over 

het pluraliteitsvereiste,3 alsmede de bijdragen over de processuele aspecten van 

de faillietverklaring.4

Een faillietverklaring heeft ingrijpende gevolgen.5 Het is daarom niet onbe-

grijpelijk dat de schuldenaar wiens faillissement is uitgesproken door de recht-

bank op verzoek van een schuldeiser, zijn faillietverklaring alsnog ongedaan 

probeert te maken. De schuldenaar kan dat doen door het instellen van het 

rechtsmiddel van verzet, indien de schuldenaar niet is gehoord, of door het in-

stellen van het rechtsmiddel van hoger beroep. In deze bijdrage richt ik mij op 

deze twee onderdelen van de procedure tot faillietverklaring in het geval dat 

het faillissement is aangevraagd door een schuldeiser. In het bijzonder wordt 

1. Hoogleraar Burgerlijk recht en Notarieel recht, Universiteit Utrecht.

2. Zie o.a. B. Wessels, Insolventierecht. Deel I. Faillietverklaring, Deventer: Wolters Kluwer 

2018; R.M. Wibier, Compendium Nederlands faillissementsrecht, Deventer: Wolters Kluwer 

2018, hoofdstuk 1; N.J. Polak/M. Pannevis, Insolventierecht, Deventer: Wolters Kluwer 

2014, hoofdstuk 3; R.D. Vriesendorp, Insolventierecht (Studiereeks Burgerlijk recht 8), De-

venter: Kluwer 2013.

3. Zie o.a. L.J.J. Kerstens, ‘De (on)wenselijkheid van het pluraliteitsvereiste voor faillietver-

klaring’, FIP 2011/5; T.T. van Zanten, ‘Het pluraliteitsvereiste anno 2016 – Een kwestie 

van omgaan, rechterlijke ongehoorzaamheid of desnoods een cessie’, TvI 2016/13; N.W.A. 

Tollenaar, ‘Het pluraliteitsvereiste: een misplaatste drempel die een deskundigenonderzoek 

kan helpen slechten’, TvI 2017/14; en Erik de Kloe, ‘Pluraliteit van schuldeisers als voor-

waarde voor de faillietverklaring’, AAe maart 2018, p. 204-214; de laatste twee bijdragen 

naar aanleiding van HR 24 maar 2017, ECLI:NL:HR:2017:488, NJ 2018/225. Vgl. voorts 

HR 11 juni 2014, NJ 2014/407 (Berzona) en HR 26 oktober 2018, ECLI:NL:HR:2018:1988, 

JOR 2019/22 m.nt. S.C.J.J. Kortmann.

4. Zie o.a. T.T. van Zanten & I.M.A. Lintel, ‘Processuele aspecten van de procedure tot failliet-

verklaring’ (Deel I – Eerste aanleg en Deel II – Rechtsmiddelen), TvI 2016/33 en TvI 2017/3; 

en vgl. voorts B.J. Engberts, ‘Insolventieprocesrecht in de schijnwerpers’, TvI 2016/10.

5. Zie o.a. HR 3 mei 2013, NJ 2013/275; HR 5 mei 2015, ECLI:NL:HR:2015:1473, NJ 

2015/320 (HSK/Bosma), r.o. 3.3.4.
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aandacht besteed aan de beoordeling door de rechter in verzet en hoger beroep. 

Zijdelings wordt ingegaan op de rol van de curator.

De opbouw van de bijdrage is als volgt: na een korte uiteenzetting van de 

drie materiële vereisten voor faillietverklaring (in eerste aanleg), alsmede twee 

kenmerken van deze beoordeling (ex nunc en lijdelijke rol van de rechter) (par. 

2), volgt een bespreking van de materiële vereisten voor de vernietiging van het 

vonnis in hoger beroep en de kenmerken van deze beoordeling (par. 3), de ma-

teriële vereisten voor de vernietiging van het vonnis in verzet en de kenmerken 

van deze beoordeling (par. 4), gevolgd door een nadere analyse van de materiële 

vereisten om bij een beoordeling ex nunc in hoger beroep een faillietverklaring 

te vernietigen (par. 5), een en ander afgesloten met een conclusie (par. 6).

2. Faillietverklaring in eerste aanleg

Het uitgangspunt bij het navolgende is dat een schuldeiser van de schuldenaar 

het faillissement aanvraagt (artikel 1 lid 1 Fw). Deze schuldeiser wordt hierna 

ook aangeduid als de aanvrager. De faillietverklaring wordt uitgesproken, indien 

summierlijk blijkt van het bestaan van feiten of omstandigheden, welke aantonen, 

dat de schuldenaar in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen, 

en, zo een schuldeiser het verzoek doet, ook van het vorderingsrecht van deze, 

aldus artikel 6 lid 3 Fw. Op grond van artikel 6 lid 3 Fw, zoals uitgelegd door 

de Hoge Raad, kunnen de volgende drie (of vier) materiële vereisten voor een 

faillietverklaring op verzoek van een schuldeiser worden onderscheiden.6 Ten 

eerste, uit artikel 6 lid 3 Fw volgt dat summierlijk van de eigen vordering van de 

aanvrager dient te blijken. Indien het bestaan van de vordering van de aanvrager 

niet summierlijk is komen vast te staan, moet reeds op die grond de aanvraag 

worden afgewezen en kan verder onderzoek achterwege blijven.7 ‘Summierlijk 

blijken’ wil in dit geval zeggen dat de vordering na een kort eenvoudig onder-

zoek moet blijken. Ten tweede, de aanvrager dient aannemelijk te maken dat 

de schuldenaar ten minste nog een andere schuldeiser heeft (het pluraliteits-

vereiste). Dat heeft ermee te maken dat het faillissement de verdeling van het 

vermogen van de schuldenaar onder de gezamenlijke schuldeisers door middel 

6. Vgl. Van Zanten & Lintel 2016, par. VI; en A-G Van Peursem, in zijn conclusie (sub nr. 2.18) 

vóór HR 25 mei 2018, ECLI:NL:HR:2018:774, JOR 2018/198 (ECLI:NL:PHR:2018:309), 

die van drie vereisten spreekt.

7. Zie HR 7 december 1979, NJ 1980/216. Vgl. voorts HR 26 juni 1981, NJ 1982/450; HR 

22 juli 1988, NJ 1988/912; HR 22 augustus 1997, NJ 1997/664. Zie ook Polak/Pannevis 

2014, par. 3.3-3.4. Vgl. voorts voor de vraag of de pandhouder (nog) bevoegd is om het 

faillissement aan te vragen, HR 9 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2833, NJ 2017/2; JOR 
2017/25 (Megalim/De Veenbloem); en HR 22 september 2017, ECLI:NL:HR:2017:2456 (ar-

tikel 81 RO).
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van een algemene executie beoogt, aldus vaste rechtspraak van de Hoge Raad.8 

Het bestaan van een dergelijke steunvordering dient ook summierlijk te blijken. 

In ieder geval één vordering dient opeisbaar te zijn.9 Ten derde, de schuldenaar 

verkeert in een toestand dat hij is opgehouden te betalen. Pluraliteit is voor dat 

laatste een noodzakelijke, maar niet een voldoende voorwaarde. Ook als aan de 

pluraliteitseis is voldaan, moet worden onderzocht of de schuldenaar in de toe-

stand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen.10 Het bestaan en onbetaald 

laten van schuldeisers kan voldoende zijn voor het oordeel dat de schuldenaar in 

de faillissementstoestand verkeert, maar dat gegeven is niet dwingend voor die 

conclusie; of van de faillissementstoestand sprake is, hangt af van de omstandig-

heden van het geval.

Naast deze drie (of vier) materiële vereisten voor faillietverklaring in eer-

ste aanleg, heeft de beoordeling door de rechtbank twee kenmerken die in het 

kader van de bespreking van verzet en hoger beroep met name genoemd moeten 

worden. Ten eerste vindt de beoordeling door de rechtbank ‘ex nunc’ plaats. 

De vraag of de schuldenaar verkeert in de toestand dat hij heeft opgehouden te 

betalen, dient te worden beoordeeld aan de hand van gegevens die gelden ten 

tijde van de door de rechter te geven beslissing, en dat derhalve een toetsing ‘ex 

nunc’ plaatsvindt. Uitgangspunt in een geding tot faillietverklaring is immers 

dat de rechter zijn beslissing baseert op de toestand ten tijde van zijn uitspraak. 

Ook de vraag of is voldaan aan het vereiste dat de aanvrager van het faillis-

sement een vordering op de schuldenaar heeft, dient de rechter te beantwoorden 

aan de hand van de toestand ten tijde van zijn uitspraak.11 Ten tweede, de rechter 

8. De voor een faillietverklaring geldende eis dat summierlijk blijkt van een steunvordering 

(het pluraliteitsvereiste), wordt gesteld omdat het faillissement ten doel heeft het vermogen 

van de schuldenaar te verdelen onder diens gezamenlijke schuldeisers. Met dat doel strookt 

niet de faillietverklaring van iemand die slechts één schuldeiser heeft. Zie HR 30 septem-

ber 1955, NJ 1956/319; HR 22 maart 1985, NJ 1985/548; HR 17 juni 1988, NJ 1988/957; 

HR 11 juli 2014, ECLI:NL:HR:2014:1681, NJ 2014/407; JOR 2015/175 (Berzona); HR 24 

maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:488, NJ 2018/225; JOR 2017/183; en HR 26 oktober 2018, 

ECLI:NL:HR:2018:1988, JOR 2019/22. Zie ook Polak/Pannevis 2014, par. 3.2.1.

9. Hetgeen als een vierde vereiste zou kunnen worden beschouwd.

10. Zie HR 30 oktober 1981, NJ 1982/13; HR 7 september 2001, NJ 2001/550; HR 18 januari 

2002, NJ 2002/146 (Veenendaal Holding/Droogh); HR 12 maart 2004, NJ 2004/321; JOR 
2004/151; HR 15 oktober 2004, JOR 2004/337 (Tech Data/Partner Lease); HR 14 april 

2006, RvdW 2006/398. Zie ook Polak/Pannevis 2014, par. 3.2.2.

11. Zie o.a. HR 5 mei 2015, ECLI:NL:HR:2015:1473, NJ 2015/320 (HSK/Bosma), r.o. 3.3.2; 

alsmede HR 3 mei 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ1058, NJ 2013/275; en HR 17 januari 2014, 

ECLI:NL:HR:2014:98, NJ 2014/61. Zie voorts Wessels Insolventierecht I 2018/1398.
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is in beginsel, uitzonderingen daargelaten,12 in zijn beoordeling van de faillis-

sementsaanvraag ‘lijdelijk’, hetgeen betekent dat de rechter gebonden is aan de 

standpunten van partijen.

3. Vernietiging van het vonnis in hoger beroep

3.1. Vernietiging op twee verschillende gronden

De vernietiging van het vonnis van faillietverklaring kan in hoger beroep op 

twee verschillende gronden plaatsvinden. Ten eerste kan de appelrechter oor-

delen dat de rechtbank ten tijde van de faillietverklaring (kennelijk) een onjuiste 

beslissing heeft gegeven, bijvoorbeeld omdat de rechtbank van onjuiste feiten 

is uitgegaan. Een voorbeeld van dat laatste is dat in hoger beroep zou blijken 

dat de vordering van de aanvrager ten tijde van de faillietverklaring niet sum-

mierlijk bleek, of dat de vordering bestond, maar de gefailleerde daarvan niet de 

schuldenaar was. Indien het hof tot dát oordeel zou komen, is dat een voldoende 

grond voor vernietiging van het vonnis, óók als inmiddels is gebleken dat andere 

schuldeisers onbetaald worden gelaten. De appelrechter toetst in hoger beroep 

aldus ex tunc of de beoordeling door de rechtbank in eerste aanleg overeenkom-

stig de drie (of vier) materiële vereisten voor faillietverklaring (zoals hiervoor 

in par. 2 uiteengezet) juist heeft plaatsgevonden. Indien het hof in hoger beroep 

alsnog oordeelt dat de vordering van de aanvrager niet summierlijk is gebleken 

ten tijde van de faillietverklaring door de rechtbank uitgesproken, komt aan de 

faillietverklaring de grond te ontvallen en wijst het hof, met vernietiging van 

de uitgesproken faillietverklaring, het verzoek tot faillietverklaring alsnog af.13 

Deze beoordeling behoort tot de reguliere beoordeling door de appelrechter, met 

dien verstande dat de rechter in het kader van deze toetsing niet lijdelijk is. Dat 

afwijkende kenmerk van de beoordeling door de appelrechter wordt hieronder 

in par. 3.3 toegelicht. Naast de hiervoor genoemde beoordeling in hoger beroep, 

vindt in hoger beroep een nieuwe beoordeling ex nunc plaats van de materiële 

vereisten voor de faillietverklaring, op grond waarvan het vonnis van de recht-

bank eveneens kan worden vernietigd. De materiële vereisten op grond waar-

van deze beoordeling plaatsvindt verschillen echter van die in eerste aanleg. De 

12. Denk bijvoorbeeld aan de ambtshalve afwijzing door de rechter omdat hij van oordeel is 

dat de schuldenaar de weg van het faillissement alleen bewandelt om in de schuldsanering 

terecht te komen. Zie Van Zanten & Lintel 2016, par. VI, onder verwijzing naar HR 28 juni 

2013, NJ 2013/365.

13. Zie HR 10 december 1954, NJ 1955/539; Wessels Insolventierecht I 2018/1398. Vgl. Hof 

’s-Gravenhage 28 augustus 2006, ECLI:NL:GHSGR:2009:BH2781, JOR 2009/235.
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rechter in hoger beroep is ten aanzien van deze beoordeling evenmin lijdelijk. 

Dit wordt hieronder in par. 3.2 nader toegelicht.

3.2. Beoordeling in hoger beroep ex nunc: twee in plaats van drie 
materiële vereisten en geen lijdelijkheid (‘zelfstandige beoordeling’)

Indien de rechter in hoger beroep ex nunc toetst of aan de materiële vereisten 

voor een faillietverklaring is voldaan, geldt niet (meer) het vereiste dat ten tijde 

van de faillietverklaring in hoger beroep summierlijk van de eigen vordering 

van de aanvrager dient te blijken. Aldus gelden niet drie (of vier) materiële ver-

eisten, maar twee (of drie). De faillietverklaring kan in stand blijven indien de 

vordering van de aanvrager is voldaan. De schuldenaar kan de faillietverklaring 

niet ongedaan maken door de vordering van de aanvrager te voldoen ná de fail-

lietverklaring in eerste aanleg. De appelrechter dient door ‘nader onderzoek’ 

zelfstandig te oordelen of aan de overige materiële vereisten voor een failliet-

verklaring is voldaan.14 Op de vraag wat ervoor nodig is om de faillietverklaring 

in hoger beroep alsnog van tafel te krijgen, wordt hieronder in par. 5 ingegaan.

In HR 4 november 1949, NJ 1950/1715 diende de Hoge Raad te oordelen 

of het betalen van de vordering van de aanvrager voldoende grond was om de 

faillietverklaring in hoger beroep te vernietigen. De Hoge Raad oordeelde ont-

kennend. Het hof had overwogen dat de omstandigheid dat de schuld van de 

aanvrager van het faillissement was betaald ná de faillietverklaring door de 

rechtbank, niet tot een andere beslissing leidde dan die waartoe de rechtbank 

was gekomen, omdat was komen vast te staan dat de schuldenaar verschillende 

schulden had, die hij niet kon betalen. De Hoge Raad oordeelde dat aan dit oor-

deel van het hof kennelijk de opvatting ten grondslag ligt dat de omstandigheid 

dat na de door de rechtbank uitgesproken faillietverklaring de schuld van de aan-

vrager alsnog wordt voldaan, niet tot vernietiging van de faillietverklaring kan 

leiden, indien ondanks het wegvallen van die schuld de toestand van te hebben 

opgehouden te betalen is blijven bestaan. Deze opvatting komt volgens de Hoge 

Raad niet in strijd met artikel 6 lid 2 Fw (oud), het huidige artikel 6 lid 3 Fw. De 

eis dat de rechtbank de faillietverklaring niet uitspreekt dan nadat summier van 

het vorderingsrecht van de aanvrager is gebleken, brengt niet mee dat indien van 

dat vorderingsrecht is gebleken en mede op grond daarvan de faillietverklaring 

is uitgesproken de daarmee ingetreden rechtstoestand van faillissement, die ook 

14. Deze materiële vereisten zijn naar huidige recht: (i) het pluraliteitsvereiste; (ii) de toestand 

dat de schuldenaar; en (iii) een van twee vorderingen is opeisbaar.

15. HR 4 november 1949, ECLI:NL:HR:1949:78, NJ 1950/17; bevestigd in HR 27 januari 1950, 

ECLI:NL:HR:1950:31, NJ 1950/267; en HR 7 februari 1958, ECLI:NL:PHR:1958:AG2026, 

NJ 1958/202 (Jenissen). Vgl. voorts Wessels Insolventierecht I 2018/1398.
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de rechtspositie van de andere schuldeisers bepaalt, alsnog ter beschikking zou 

zijn van den schuldeiser die hem bevoegdelijk heeft uitgelokt. Indien in hoger 

beroep de vordering van de aanvrager wegvalt, vereist de vraag of desondanks 

de toestand van te hebben opgehouden te betalen is blijven te bestaan, een nader 

(zelfstandig) onderzoek door de appelrechter.16 De enkele omstandigheid dat 

de schuldenaar deze andere schulden niet kan betalen, betekent overigens niet 

zonder meer dat ten opzichte van deze andere schuldeisers de toestand van te 

hebben opgehouden te betalen aanwezig is, aldus de Hoge Raad.

In zijn (overigens kritische) noot onder het arrest,17 merkt Houwing onder 

meer op dat uit de uitspraak van de Hoge Raad volgt dat de aanvrager zijn faillis-

sementsaanvraag ook niet kan intrekken (althans niet daarmee kan bewerkstel-

ligen dat de faillietverklaring wordt vernietigd). Ook observeert hij dat terwijl 

de rechter in eerste aanleg op verzoek van de schuldeiser beoordeelt of wordt 

voldaan aan de vereisten voor faillietverklaring, de rechter in hoger beroep 

ambtshalve dient te beoordelen of de schuldenaar verkeert in de toestand van 

te hebben opgehouden te betalen. De Hoge Raad zal dit in zijn (hierna te be-

spreken) arresten van 200618 en 201519 ‘zelfstandig beoordelen’ noemen. Het 

komt in de kern op hetzelfde neer: de rechter is niet lijdelijk ten aanzien van de 

door de schuldenaar en de aanvrager ingenomen standpunten.

3.3. Beoordeling in hoger beroep ex tunc: ‘gewoon’ drie materiële vereisten, 
maar geen lijdelijkheid (‘zelfstandige beoordeling’)

In dezelfde noot onder het hiervoor genoemde arrest merkt Houwing op dat de 

Hoge Raad zijn beslissing heeft beperkt tot het geval dat in eerste instantie van 

het vorderingsrecht van de aanvrager is gebleken. Zij geldt dus niet, volgens 

Houwing, indien de appelrechter van oordeel is, dat de rechtbank ten onrechte 

dat vorderingsrecht bewezen heeft geacht. Volgens de kritische Houwing zou 

deze uitkomst redelijk zijn, maar nauwelijks verenigbaar met de opvatting van 

de Hoge Raad dat een eenmaal ingetreden faillissementstoestand niet meer ter 

beschikking van de aanvrager staat. Hij suggereert vervolgens dat de (na de 

faillietverklaring voldane) schuldeiser die van de faillissementsaanvraag wil af-

zien, zijn aanvraag niet moet intrekken, maar in hoger beroep moet erkennen 

dat in eerste aanleg niet summier van het bestaan van zijn vorderingsrecht is 

16. Zie voor een correcte toepassing van deze regel, onder verwijzing naar HR 4 november 1949, 

NJ 1950/17; Hof Amsterdam 2 augustus 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:3339.

17. Zie Ph.A.N. Houwing, noot onder HR 4 november 1949, NJ 1950/17.

18. Zie HR 10 december 2006, ECLI:NL:HR:2006:AY6204, NJ 2006/610 (Hesco/Freudenberg).

19. Zie HR 5 mei 2015, ECLI:NL:HR:2015:1473, NJ 2015/320 (HSK/Bosma).
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gebleken.20 Houwing vraagt zich af of de appelrechter niet óók ambtshalve zou 

moeten onderzoeken of die erkenning juist is.

De Hoge Raad heeft deze vraag van Houwing in 2006 beantwoord. Niet al-

leen in het kader van het ‘nader onderzoek’ in hoger beroep ex nunc of aan de 

alsdan geldende materiële vereisten voor de faillietverklaring is voldaan, maar 

ook in het kader van de beoordeling door de appelrechter ex tunc of de rechtbank 

de faillietverklaring heeft uitgesproken conform de in eerste aanleg geldende 

materiële vereisten, is de rechter niet lijdelijk. De rechter dient ‘zelfstandig te 

beoordelen’ of summierlijk blijkt van het vorderingsrecht van de aanvrager ten 
tijde van de faillietverklaring in eerste aanleg (en, zo mag worden aangenomen, 

of summierlijk blijkt van de overige materiële vereisten ten tijde van de failliet-
verklaring in eerste aanleg).

In de procedure die vooraf ging aan HR 10 december 2006, NJ 2006/610 

(Hesco/Freudenberg)21 had de rechtbank de schuldenaar (Hesco c.s.) op ver-

zoek van de aanvrager (Freudenberg c.s.) in staat van faillissement verklaard op 

grond van haar oordeel dat summierlijk gebleken was van een vorderingsrecht 

van de aanvrager, alsmede van feiten en omstandigheden die aantoonden dat 

de schuldenaar in de toestand verkeerden dat zij hadden opgehouden te betalen 

(r.o. 3.1). In hoger beroep, zo wordt in het cassatiemiddel betoogd, hebben de 

schuldenaar en de aanvrager het standpunt ingenomen dat de aanvrager reeds 
ten tijde van de faillietverklaring geen schuldeiser van de schuldenaar meer was 

(r.o. 3.5).

De Hoge Raad oordeelt dat het onderdeel kennelijk berust op de opvatting 

dat in een hoger beroep (artikel 8 Fw) de rechter gebonden is aan het eenslui-

dende standpunt van de schuldenaar en de aanvrager dat de aanvrager bij nader 

inzien geen schuldeiser was en derhalve het faillissement onbevoegdelijk heeft 

uitgelokt. De Hoge Raad oordeelt dat deze opvatting onjuist is. De Hoge Raad 

herhaalt de kernoverweging uit het arrest van 1949 (zonder dat arrest echter te 

noemen): Indien op een daartoe strekkende aanvraag een faillietverklaring is uit-

gesproken, bepaalt de daarmee ingetreden toestand van faillissement de rechts-

positie van alle schuldeisers. De Hoge Raad oordeelt dat daarbij past dat de ap-

pelrechter niet reeds gehouden is het vonnis van faillietverklaring te vernietigen 

op de enkele grond dat de schuldenaar stelt, en de aanvrager niet weerspreekt of 

zelfs erkent, dat het aan de rechter in eerste aanleg summierlijk gebleken vorde-

ringsrecht van de aanvrager niet bestaat. Ook in zo’n geval mag de appelrechter 

‘zelfstandig beoordelen’ of het vorderingsrecht van de aanvrager summierlijk is 

20. Het lijkt hem met name een juiste uitkomst in het geval van een faillietverklaring bij verstek. 

Houwing’s wens is gehonoreerd in HR 5 mei 2015, ECLI:NL:HR:2015:1473, NJ 2015/320 

(HSK/Bosma). Zie hieronder par. 4.

21. HR 10 december 2006, ECLI:NL:HR:2006:AY6204, NJ 2006/610 (Hesco/Freudenberg).
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gebleken ten tijde van de faillietverklaring in eerste aanleg, aldus de Hoge Raad 

(r.o. 3.5). Het geval waarop het arrest betrekking heeft is dus de beoordeling van 

de appelrechter ex tunc van de uitspraak van de rechtbank aan de hand van de 

materiële vereisten zoals die in eerste aanleg gelden, zulks in tegenstelling tot 

de beoordeling ex nunc aan de hand van de daarvoor in appel geldende materiële 

vereisten, het geval dat aan de orde kwam in het arrest uit 1949. De rechter in 

hoger beroep dient in beide gevallen zelfstandig te beoordelen of aan de toepas-

selijke materiële vereisten voor de faillietverklaring is voldaan.

Het oordeel van de Hoge Raad is begrijpelijk. Een andere zienswijze zou 

ertoe leiden, zoals reeds door Houwing opgemerkt,22 dat de schuldeiser die de 

faillietverklaring bevoegdelijk heeft uitgelokt, alsnog zou kunnen beschikken 

over de uitgesproken faillietverklaring in hoger beroep, terwijl de door de fail-

lietverklaring ingetreden rechtstoestand van faillissement ook de rechtspositie 

van de andere schuldeisers bepaalt.

3.4. Tussenconclusie

Uit de behandelde arresten volgt aldus het volgende. Indien de faillietverklaring 

eenmaal is uitgesproken, staat de daarmee ingetreden rechtstoestand van faillis-

sement, die ook de rechtspositie van de andere schuldeisers bepaalt, niet meer 

ter beschikking van de aanvrager.23 Daaruit volgen de volgende twee regels. Ten 

eerste, indien in hoger beroep de vordering van de aanvrager wegvalt (of de aan-

vrager in hoger beroep de faillissementsaanvraag om wat voor reden dan ook 

intrekt), vereist de vraag of desondanks de toestand van te hebben opgehouden 

te betalen is blijven te bestaan, een ‘nader onderzoek’. De rechter in hoger be-

roep dient in dat kader zelfstandig te beoordelen of de schuldenaar verkeert in 

de toestand van opgehouden te betalen (de beoordeling ex nunc).24 Ten tweede, 

de appelrechter is voorts niet reeds gehouden het vonnis van faillietverklaring 

te vernietigen op de enkele grond dat de schuldenaar stelt, en de aanvrager niet 

weerspreekt of zelfs erkent, dat het aan de rechter in eerste aanleg summierlijk 

gebleken vorderingsrecht van de aanvrager niet bestaat. De appelrechter dient 

ook hier zelfstandig te beoordelen of het vorderingsrecht van de aanvrager sum-

mierlijk is gebleken ten tijde van de faillietverklaring in eerste aanleg (beoor-

deling ex tunc).25

22. Zie Ph.A.N. Houwing, noot onder HR 4 november 1949, NJ 1950/17.

23. HR 4 november 1949, NJ 1950/17, herhaald in HR 10 december 2006, NJ 2006/610 (Hesco/
Freudenberg).

24. HR 4 november 1949, NJ 1950/17; HR 27 januari 1950, ECLI:NL:HR:1950:31, NJ 

1950/267; HR 7 februari 1958, ECLI:NL:PHR:1958:AG2026, NJ 1958/202 (Jenissen); en 

Hof Amsterdam 2 augustus 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:3339.

25. HR 10 december 2006, NJ 2006/610 (Hesco/Freudenberg).

24
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4. Vernietiging van het vonnis in verzet

In de procedure die leidde tot HR 5 mei 2015, NJ 2015/320 (HSK/Bosma)26 was 

de vordering van de aanvrager van het faillissement (Bosma) voldaan nádat de 

schuldenaar (HSK) bij verstekvonnis van 2 september 2014 failliet was ver-

klaard. Uit het arrest volgt dat de hiervoor genoemde regels voor hoger beroep 

(zoals gegeven in de arresten van 1949 en 2006) niet gelden voor verzet. De 

onderbouwing hapert enigszins in r.o. 3.3.2 en 3.3.3.27

De Hoge Raad herhaalt in r.o. 3.3.2 dat de vraag of aan de materiële ver-

eisten van faillietverklaring is voldaan ex nunc dient te worden beoordeeld,28 en 

dus ook, zo voeg ik daar aan toe, in hoger beroep en in verzet. De Hoge Raad 

overweegt vervolgens dat op het ‘hiervoor in 3.3.2 weergegeven uitgangspunt’ 

in het arrest Hesco/Freudenberg29 een nuancering is aanvaard. De Hoge Raad 

herhaalt vervolgens in r.o. 3.3.3 de tweede alinea van r.o. 3.5 van dat arrest,30 

en voegt daar nog aan toe: “Opmerking verdient dat de appelrechter ook in het 

hier bedoelde geval, op grond van het hiervoor in 3.3.2 weergegeven uitgangs-

punt, zijn beslissing voor het overige [cursief JWAB]31 dient te baseren op de 

toestand ten tijde van zijn uitspraak.” (r.o. 3.3.3). De opmerking dat op de be-

oordeling ex nunc een uitzondering is aanvaard in het arrest Hesco/Freudenberg 

had de Hoge Raad beter achterwege kunnen laten. Het arrest Hesco/Freuden-
berg is géén nuancering van dié regel, maar een toepassing van het arrest HR 4 

november 1949, NJ 1950/17.

De Hoge Raad oordeelt vervolgens dat de ‘nuancering’ van het arrest Hesco/
Freudenberg beperkt is tot het geval dat de schuldenaar in staat van faillissement 

is verklaard nadat hij op de aanvraag tot faillietverklaring is gehoord, en hij ver-

volgens daartegen op de voet van artikel 8 lid 1 Fw (tijdig) hoger beroep instelt, 

26. Zie HR 5 mei 2015, ECLI:NL:HR:2015:1473, NJ 2015/320 (HSK/Bosma). Vgl. voorts Wes-
sels Insolventierecht I 2018/1399; Van Zanten & Lintel 2017, par. III, die overigens bepleiten 

dat het arrest niet alleen ziet op een hoger beroep ex artikel 8 lid 1 Fw, maar ook op een 

appelprocedure ex artikel 8 lid 3 Fw, artikel 9 lid 2 Fw, artikel 11 lid 1 en lid 2 Fw.

27. Vgl. F.M.J. Verstijlen in zijn noot onder HR 5 mei 2015, NJ 2015/320 (HSK/Bosma).

28. Onder verwijzing naar HR 3 mei 2013, NJ 2013/275; en HR 17 januari 2014, NJ 2014/61. 

Zie hiervoor par. 2.

29. HR 10 november 2006, NJ 2006/610.

30. “Indien op een daartoe strekkende aanvraag een faillissement is uitgesproken, bepaalt de 

daarmee ingetreden toestand van faillissement de rechtspositie van alle schuldeisers. Daarbij 

past dat de appelrechter niet reeds gehouden is het vonnis van faillietverklaring te vernietigen 

op de enkele grond dat de schuldenaar stelt, en de aanvrager niet weerspreekt of zelfs erkent, 

dat het aan de rechter in eerste aanleg summierlijk gebleken vorderingsrecht van de aan-

vrager niet bestaat. Ook in zo’n geval mag de appelrechter dus zelfstandig beoordelen of 

summierlijk blijkt van het vorderingsrecht van de aanvrager.”

31. Uit deze passage volgt dat de beoordeling in het arrest Hesco/Freudenberg inderdaad ex tunc 

is.
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maar die nuancering niet op haar plaats is in het geval dat de schuldenaar niet 

op de aanvraag is gehoord voordat hij in staat van faillissement is verklaard, en 

hij vervolgens daartegen op de voet van artikel 8 lid 2 Fw (tijdig) verzet doet.

De reden daarvoor is gelegen in de aard van het rechtsmiddel verzet. Het 

rechtsmiddel van verzet heeft de strekking dat het geding waarin verstek was 

verleend, op tegenspraak in dezelfde instantie wordt voortgezet. Het biedt de 

gedaagde die niet was verschenen en daardoor zijn belangen bij de rechter niet 

kon verdedigen, daartoe alsnog de gelegenheid, hetgeen strookt met het beginsel 

van hoor en wederhoor.32 Met die strekking van het rechtsmiddel van verzet en 

met de ingrijpende gevolgen die een faillietverklaring heeft, verdraagt zich niet 

dat de schuldenaar die zich tegen de bij verstek uitgesproken faillietverklaring 

wenst te verzetten, bijvoorbeeld met de stelling dat de vordering van de aan-

vrager niet of niet langer bestaat – welke stelling, indien juist, die aanvrager de 

bevoegdheid ontneemt het faillissement uit te lokken – bij dat verweer geen baat 

meer kan hebben, aldus de Hoge Raad (r.o. 3.3.4).

Uit het arrest volgt dat, anders dan in hoger beroep, de rechter in verzet lijde-

lijk is, zoals de rechter in eerste aanleg. De rechter is gebonden aan de standpun-

ten van partijen, hetgeen impliceert dat in verzet slechts aan de orde is waarover 

wordt geklaagd.33 De rechter is daardoor gehouden het vonnis van faillietver-

klaring te vernietigen op de enkele grond dat de schuldenaar stelt, en de aan-

vrager niet weerspreekt of zelfs erkent, dat het aan de rechter in eerste aanleg 

summierlijk gebleken vorderingsrecht van de aanvrager niet bestaat. Ook als 

de hoofdvordering niet is voldaan, maar de aanvrager het faillissement wil in-

trekken, zal de faillietverklaring worden vernietigd.34 Dat geldt ook als in verzet 

inmiddels is gebleken dat andere schuldeisers onbetaald worden gelaten.35 Uit 

het arrest volgt ook36 dat, omdat het rechtsmiddel van verzet de strekking heeft 

32. De Hoge Raad verwijst naar HR 23 juni 1993, ECLI:NL:HR:1993:AD1902, NJ 1993/559.

33. Van Zanten & Lintel 2017, par. II; Wessels Insolventierecht I 2018/1397.

34. Vgl. Rb. Den Haag 30 november 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:14290, JOR 2018/56. 

35. Zie Van Zanten & Lintel 2017, par. III, fi ne. Anders: Rb. Rotterdam 13 mei 2019, 

ECLI:NL:RBROT:2019:4003, waarin in verzet, ondanks dat de schuldenaar met de aan-

vrager een minnelijke regeling heeft getroffen, de rechtbank het faillissement niet vernietigt 

op de grond dat de faillissementskosten niet zijn voldaan. In Rb. Rotterdam 27 mei 2019, 

ECLI:NL:RBROT:2019:4370 vernietigt de rechtbank in verzet wél het faillissement omdat 

de vordering van de aanvrager niet summierlijk blijkt (en brengt de faillissementskosten voor 

rekening van de gefailleerde, omdat de schuldenaar op de hoogte was van de faillissements-

zitting, maar heeft nagelaten te verschijnen en verweer te voeren (artikel15 lid 3 Fw)).

36. Gelet op de feiten (betaling van de vordering van de aanvrager ná de faillietverklaring in 

eerste aanleg) en gelet op r.o. 3.3.5, waar de Hoge Raad oordeelt: “Op grond van het voren-

staande, en gelet op de door HSK op dit punt voorgedragen grief (r.o. 3.3), slaagt de klacht 

van onderdeel 3 die ertoe strekt dat het hof had dienen te onderzoeken of de vordering van 

Bosma nog bestond ten tijde van de uitspraak van de rechtbank op het verzet.”

26
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dat het geding waarin verstek was verleend op tegenspraak in dezelfde instantie 

wordt voortgezet, in verzet de faillietverklaring kan worden vernietigd op de 

grond dat de vordering van de aanvrager (in eerste aanleg wel bestond, maar) in 

verzet niet meer bestaat. In de verzetprocedure geldt aldus ook het vereiste, net 

als in eerste aanleg, dat ten tijde van de faillietverklaring in verzet summierlijk 

van de eigen vordering van de aanvrager dient te blijken.

5. Wat zijn precies de materiële vereisten om bij een beoordeling 
ex nunc in hoger beroep een faillietverklaring ongedaan te maken?

5.1. Inleiding

Uit het voorgaande (par. 3.2) volgt dat in het kader van de beoordeling ex nunc 

in hoger beroep de voldoening van de vordering van de aanvrager na de failliet-

verklaring in eerste aanleg onvoldoende is voor de vernietiging van de failliet-

verklaring. Wil de faillietverklaring van tafel worden gehaald, dan dient de 

schuldenaar een van de andere drie poten onder de stoel van de faillietverklaring 

te zagen: het pluraliteitsvereiste, één vordering is opeisbaar en/of de schuldenaar 

verkeert in de toestand dat hij is opgehouden te betalen. De schuldenaar of een 

derde kan in dat kader in hoger beroep beloven dat een of meer vorderingen 

worden voldaan, onder de opschortende voorwaarde dat in hoger beroep de fail-

lietverklaring wordt vernietigd. Een derde kan voorts een of meer vorderingen 

in hoger beroep daadwerkelijk betalen.

5.2. De schuldenaar of een derde belooft te betalen

De schuldenaar kan niet tijdens faillissement schulden betalen uit de opbrengst 

van de goederen van het faillissement, bijvoorbeeld omdat een registergoed li-

quide is gemaakt, vanwege zijn gebrek aan beschikkingsbevoegdheid (artikel 23 

Fw). Nadat het faillissement is vernietigd en in kracht van gewijsde is gegaan, 

herleeft de beschikkingsbevoegdheid van de schuldenaar en is hij bevoegd over 

de liquiditeiten te beschikken (artikel 15 Fw).37 De schuldenaar kan derhalve 

tijdens het faillissement beloven dat hij een of meer schulden zal voldoen, onder 

de opschortende voorwaarde dat de faillietverklaring wordt vernietigd.38 Ook 

een derde kan dat uiteraard beloven. De vervolgvraag is wat de status is van een 

dergelijke belofte in het kader van de beoordeling ex nunc in hoger beroep.

37. Vgl. HR 11 november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2577, NJ 2017/87; JOR 2017/52.

38. Vgl. D.M. van Geel in zijn noot onder Hof Arnhem-Leeuwarden 25 oktober 2016, 

ECLI:NL:GHARL:2016:8586, JOR 2017/50.
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In HR 25 mei 2018, JOR 2018/19839 diende de Hoge Raad te oordelen over 

een casus waarin de schuldenaar met een groot aantal schuldeisers een regeling 

tegen fi nale kwijting had getroffen onder de voorwaarde dat het hof het faillis-

sement zou vernietigen, en dat de vorderingen van de schuldeisers met wie geen 

regeling was getroffen, volledig zouden worden voldaan, eveneens onder het 

voorbehoud dat het hof het faillissement zou vernietigen, met uitzondering van 

de aanvrager van het faillissement (de Rabobank). De schuldeisers zouden wor-

den voldaan door een schenking van zijn zuster (r.o. 3.1.3).

Het hof had geoordeeld dat ten tijde van de uitspraak in hoger beroep niet meer 

aan het pluraliteitsvereiste was voldaan, omdat “de in eerste aanleg bestaande 

steunvorderingen volledig althans conform de overeengekomen regelingen wor-

den voldaan en (…) daarnaast van overige steunvorderingen niet summierlijk 

is gebleken”. Het middel klaagt dat de steunvorderingen ten tijde van het arrest 

van het hof nog bestonden, omdat deze vorderingen pas na de vernietiging van 

het faillissement zouden worden betaald (r.o. 3.4.1). De Hoge Raad oordeelt 

(r.o. 3.4.3) dat in het geval dat de steunvorderingen pas worden voldaan na de 

vernietiging van het faillissement – omdat die voldoening is toegezegd onder de 

voorwaarde dat die vernietiging wordt uitgesproken – de steunvorderingen nog 

bestaan ten tijde van de beslissing op de faillissementsaanvraag en derhalve is 

voldaan aan het pluraliteitsvereiste. De Hoge Raad memoreert dat het bestaan 

van meer schulden evenwel slechts een noodzakelijke, maar niet een voldoende 

voorwaarde is om te kunnen aannemen dat de schuldenaar in de toestand ver-

keert dat hij heeft opgehouden te betalen, zoals artikel 1 lid 1 Fw vereist voor 

het uitspreken van het faillissement. Ook als op zichzelf aan het pluraliteitsver-

eiste is voldaan, dient derhalve steeds te worden onderzocht of de schuldenaar in 

genoemde toestand verkeert (r.o. 3.4.4). Na cassatie en verwijzing dient het hof 

dit alsnog te onderzoeken. In dat verband is volgens de Hoge Raad van belang 

dat de schuldenaar de vordering van Rabobank, die hij niet betwist, niet voldoet. 

In de gegeven omstandigheden kan dit erop wijzen dat hij in de hier bedoelde 

toestand verkeert (r.o. 3.4.5).

Concluderend, indien tijdens de faillissementsprocedure de schuldenaar of 

een derde belooft de vorderingen te zullen betalen, maar niet daadwerkelijk 

betaalt, zal aan het pluraliteitsvereiste voldaan blijven. Indien de schuldenaar 

belooft om alle in eerste aanleg bestaande steunvorderingen volledig (althans 

conform de overeengekomen regelingen) te voldoen en indien daarnaast van 

overige steunvorderingen niet summierlijk is gebleken, kan uit een dergelijke 

belofte blijken dat de schuldenaar niet meer in de toestand verkeert dat hij 

heeft opgehouden te betalen. Indien de schuldenaar echter één vordering – een 

steunvordering of de vordering van de aanvrager – niet zal betalen (en deze 

39. HR 25 mei 2018, ECLI:NL:HR:2018:774, JOR 2018/198.
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vordering evenmin betwist) kan dat erop wijzen dat de schuldenaar nog steeds 

in de bedoelde toestand verkeert. De zuster had beter alle schuldeisers behalve 

de Rabobank daadwerkelijk kunnen betalen hangende faillissementsprocedure, 

omdat in dat geval niet meer aan het pluraliteitsvereiste zou zijn voldaan, en op 

grond daarvan het faillissement had moeten worden vernietigd.

Het alternatief is om niet één bekende schuldeisers van de belofte uit te zon-

deren. In de procedure die vooraf ging aan HR 30 maart 2018, JOR 2018/13840 

had het hof in beroep een faillissement vernietigd op de grond dat de schulde-

naar niet (of niet langer) in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te 

betalen. De vernietiging was daarop gebaseerd dat de schuldenaar een minne-

lijke regeling had getroffen met de aanvrager van het faillissement, dat hij over 

voldoende middelen beschikt om alle andere schuldeisers en de faillissements-

kosten te voldoen, en dat hij tot die voldoening zou overgaan. Het hof had de 

vernietiging uitgesproken mede op grond van de informatie die de curator ter 

zake had gegeven (r.o. 4.2.2).

Het hof had in zijn uitspraak41 in het bijzonder overwogen (r.o. 5.5) dat bij de 

beoordeling of een faillissement kan worden vernietigd toetsing plaatsvindt of 

de gefailleerde op het moment van de beoordeling nog steeds verkeert in de toe-

stand van hebben opgehouden te betalen. “Daarbij is onder meer van belang of 

alle op dat moment bekende crediteuren (zowel de erkende als de betwiste credi-

teuren) kunnen worden voldaan.” De curator had geconstateerd dat er voldoende 

gelden in de boedel aanwezig waren om de erkende crediteuren te kunnen vol-

doen en voor de betwiste crediteuren te reserveren. De schuldenaar was deze 

belofte uiteindelijk niet nagekomen. De curator werd daarop aangesproken.

Ten aanzien van de wettelijke taak van de curator in het kader van een der-

gelijke belofte oordeelt de Hoge Raad (r.o. 4.2.3) dat het bewerkstelligen van 

de vernietiging van het faillissement niet tot de taak van de curator behoort. 

Het is aan de schuldenaar zelf om die vernietiging desgewenst uit te lokken en 

daartoe het nodige te doen en aan te voeren. Tot de taak van de curator behoort 

wel dat, indien door de schuldenaar een rechtsmiddel tegen de faillietverklaring 

wordt aangewend, hij de rechter informeert over de toestand van de boedel en 

dus onder meer inlichtingen geeft die van belang zijn voor de beoordeling of de 

schuldenaar al dan niet in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te beta-

len.42 Die inlichtingen had de curator in dit geval ook gegeven. De Hoge Raad 

oordeelt vervolgens dat (anders dan het hof had geoordeeld) het niet op de weg 

40. Zie HR 30 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:471, NJ 2018/181; JOR 2018/138.

41. Zie Hof Arnhem-Leeuwarden 25 oktober 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:8586, JOR 2017/50.

42. Hier is sprake van een ‘regel’ waaraan de curator zich dient te houden, aldus R. Mulder, ‘De 

persoonlijke aansprakelijkheid van de curator: oppassen geblazen, steeds meer “regels”! Een 

overzicht van de stand van zaken’, TvI 2019/5, p. 5.3.
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van de curator ligt om in een dergelijke geval (vgl. r.o. 4.2.2) de belangen van de 

schuldeisers te behartigen door te verzekeren dat de schuldenaar de mededeling 

aan de rechter uitvoert dat hij zijn schuldeisers zal voldoen. Dit valt buiten zijn 

genoemde wettelijke taak in het beheer en de vereffening van de boedel (artikel 

68 Fw). Het neemt overigens niet weg, zo voegt de Hoge Raad daar aan toe, dat 

een curator voorafgaand aan de vernietiging van een faillissement zoals hier aan 

de orde, jegens schuldeisers toezeggingen kan hebben gedaan of verwachtingen 

kan hebben gewekt op grond waarvan hij jegens die schuldeisers aansprakelijk 

kan zijn, maar daar berustte het oordeel van het hof niet op.

5.3. De derde betaalt (een of meer) vorderingen; subrogatie

Het is ook mogelijk dat een derde tijdens de faillissementsprocedure een of meer 

vorderingen betaalt. In HR 17 januari 2014, ECLI:NL:HR:2014:98, NJ 2014/61 

heeft de Hoge Raad geoordeeld dat het derden in beginsel vrijstaat hangende 

een procedure tot faillietverklaring steunvorderingen te voldoen. Dat levert geen 

doorbreking op van de paritas creditorum, ook niet indien de vordering van 

de aanvrager van het faillissement onbetaald blijft of daarvoor geen zekerheid 

wordt gesteld. De paritas creditorum ziet immers slechts op de gelijke behan-

deling waarop schuldeisers aanspraak hebben bij de voldoening van hun vor-

deringen uit (de opbrengst van) de goederen van de schuldenaar (artikel 3:277 

BW), aldus de Hoge Raad. De betaling zal ertoe kunnen leiden dat niet langer 

is voldaan aan het pluraliteitsvereiste. In de hiervoor genoemde zaak zoals aan 

de orde in HR 25 mei 2018, JOR 2018/19843 had de zuster van de failliet beter 

alle schuldeisers behalve de Rabobank daadwerkelijk kunnen betalen hangende 

faillissementsprocedure, aangezien in dat geval niet meer aan het pluraliteitsver-

eiste zou zijn voldaan, en op grond daarvan het faillissement had moeten worden 

vernietigd. Het is ook denkbaar dat alle opeisbare vorderingen worden betaald. 

In dat geval is niet langer voldaan aan het vereiste dat voor een faillietverklaring 

ten minste een vordering (de vordering van de aanvrager of een steunvordering) 

opeisbaar dient te zijn. Indien betaling door een derde plaatsvindt, dient in dit 

verband wel sprake te zijn van een betaling door een derde (artikel 6:30 BW) 

waardoor de vordering teniet gaat, bijvoorbeeld in het kader van een schenking 

of gift van de derde aan de schuldenaar (artikel 7:175 e.v. BW jo. artikel 7:186 

BW).

In het hiervoor genoemde arrest Hesco/Freudenberg had de voldoening van 

de aanvrager Hesco plaatsgevonden door een derde (de kredietverzekeraar Atra-

dius), die daardoor echter was gesubrogeerd in de vorderingen van de aanvrager 

43. HR 25 mei 2018, ECLI:NL:HR:2018:774, JOR 2018/198.
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(r.o. 3.2). Het is evident dat de schuldenlast van de schuldenaar door een der-

gelijke voldoening door een derde die subrogatie tot gevolg heeft (en daarmee 

niet tot het tenietgaan van de schuld leidt) niet leidt tot een vermindering van 

de schuldenlast van de schuldenaar, hetgeen van belang is voor de beoordeling 

of sprake is van een faillissementstoestand (toestand van hebben opgehouden te 

betalen). Indien één schuldeiser wordt gesubrogeerd in verschillende vorderin-

gen, kan daardoor het pluraliteitsvereiste komen te vervallen.

5.4. Omvang van het onderzoek in appel naar bekende schuldeisers

Uit HR 4 november 1949, NJ 1950/17 volgt dat indien de faillietverklaring een-

maal is uitgesproken, de daarmee ingetreden rechtstoestand van faillissement, 

die ook de rechtspositie van de andere schuldeisers bepaalt, niet meer ter be-

schikking staat van de aanvrager. De rechter in hoger beroep dient in het kader 

van de beoordeling ex nunc zelfstandig te beoordelen of de schuldenaar verkeert 

in de toestand van opgehouden te betalen (artikel 1 Fw). De lagere rechtspraak 

lijkt daaraan44 de juiste conclusie te verbinden dat de appelrechter bij de beoor-

deling of een faillissement kan worden vernietigd (onder meer) dient te onder-

zoeken of “alle op dat moment bekende crediteuren (zowel de erkende als de 

betwiste crediteuren) kunnen worden voldaan” (al dan niet door een reservering 

voor de betwiste crediteuren).45

Ook de Hoge Raad lijkt van die opvatting uit te gaan. In HR 17 januari 2014, 

NJ 2014/6146 oordeelde de Hoge Raad namelijk dat het derden in beginsel vrij-

staat hangende een faillissementsprocedure steunvorderingen te voldoen, en dat 

voor zover niet uitgesloten is dat de schuldenaar met deze derden leningen is 

aangegaan om de steunvorderingen te betalen, welke leningen op hun beurt óók 

steunvorderingen opleveren, het hof zou moeten onderzoeken of summierlijk 

van zodanige leningen is gebleken. Het hof dient dat zelfstandig te onderzoeken. 

De Hoge Raad laat in zijn oordeel dat begrip ‘zelfstandig’ echter achterwege en 

voegt eraan toe: “voor zover het standpunt van [de aanvrager; Unitco] daartoe 

44. Aan deze ‘zelfstandige beoordeling’ in het licht van de overweging dat de door de failliet-

verklaring ingetreden rechtstoestand van faillissement ook de rechtspositie van de andere 

schuldeisers bepaalt.

45. Zie bijvoorbeeld Hof Arnhem-Leeuwarden 25 oktober 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:8586, 

JOR 2017/50, r.o. 5.5.

46. HR 17 januari 2014, ECLI:NL:HR:2014:98, NJ 2014/61; JOR 2014/214.
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aanleiding gaf”.47) Uit dit arrest – nog los van de vraag of de Hoge Raad hier 

de niet-lijdelijkheid van de rechter in hoger beroep miskent48 – lijkt te volgen 

dat de Hoge Raad voor de beoordeling in hoger beroep (of voldaan is aan de 

materiële vereisten voor faillietverklaring) niet alleen de steunvorderingen zoals 

omschreven in de faillissementsaanvraag in eerste aanleg (louter) doorslagge-

vend zijn, maar ook andere (mogelijke) steunvorderingen daarin betrokken kun-

nen worden. Het gaat dus uiteindelijk om een beoordeling die betrekking heeft 

op alle ten tijde van de faillietverklaring in hoger beroep bekende crediteuren 

(zowel de erkende als de betwiste crediteuren). De Hoge Raad lijkt hiervan uit te 

gaan, waar hij overweegt dat de rechter in hoger beroep “in zijn onderzoek [zal] 

moeten betrekken of (alle) door de rechtbank in aanmerking genomen steunvor-

deringen nog bestaan”.

Het onderzoek van het hof blijft daartoe echter niet beperkt. Dat volgt uit 

het gegeven dat het hof ook de na faillietverklaring ontstane steunvorderingen 

(door geldleningen van de schuldenaar aan derden) dient te onderzoeken, zoals 

het hof het bestaan daarvan kan afl eiden uit de stellingen van partijen. Het hof 

mag in dat kader niet uitgaan van “het bestaan van – mogelijk nog onbekende 

– schulden, tenzij het tegendeel aannemelijk kan worden gemaakt”, of van “het 

bestaan van mogelijk ten tijde van zijn beslissing nog onbekende steunvorderin-

gen”.49 Omdat voor het in hoger beroep handhaven van een faillissement vereist 

is (evenals voor het uitspreken van een faillissement) dat het bestaan van steun-

vorderingen summierlijk is gebleken, dient een hof derhalve naar aanleiding 

van de stellingen van de schuldenaar te onderzoeken of (nog) daadwerkelijk 

aan dit vereiste was voldaan.50 Anders gezegd, de rechter in hoger beroep mag 

niet oordelen dat voldaan is aan de vereisten voor een faillietverklaring om de 

reden dat mogelijk nog onbekende steunvorderingen bestaan. De appelrechter 

dient (zelfstandig) te onderzoeken of daadwerkelijk aan dit vereiste is voldaan. 

Het hof dient deze (het hof onbekende) vorderingen te onderzoeken, indien de 

stellingen van partijen daartoe aanleiding geven.

47. R.o. 3.3.1: “Indien de stellingen van partijen daartoe aanleiding geven, dient de rechter in 

hoger beroep opnieuw te onderzoeken of aan de vereisten voor faillietverklaring is voldaan.” 

En r.o. 3.3.2: “Overeenkomstig het hiervoor in 3.3.1 overwogene, had het hof immers moeten 

onderzoeken, voor zover het standpunt van Unitco daartoe aanleiding gaf, of summierlijk van 

zodanige leningen is gebleken.”

48. Zie hiervoor par. 3; en HR 4 november 1949, NJ 1950/17; en HR 10 december 2006, NJ 
2006/610 (Hesco/Freudenberg). Vgl. ook r.o. 3.3.1 van het bedoelde arrest, waar de Hoge 

Raad opmerkt: “Indien de stellingen van partijen daartoe aanleiding geven, dient de rechter 

in hoger beroep opnieuw te onderzoeken of aan de vereisten voor faillietverklaring is vol-

daan.” (cursief JWAB).

49. Zie HR 17 januari 2014, ECLI:NL:HR:2014:98, NJ 2014/61; JOR 2014/214, r.o. 3.3.2.

50. Zie HR 17 januari 2014, ECLI:NL:HR:2014:98, NJ 2014/61; JOR 2014/214, r.o. 3.3.2.
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5.5. ‘Onbekende’ schuldeisers; niet-lijdelijkheid van de appelrechter bij het 
onderzoek en (nogmaals) de rol van de curator en partijen daarbij

Het oordeel van de Hoge Raad in HR 17 januari 2014, NJ 2014/61,51 dat de ap-

pelrechter bepaalde vorderingen dient te onderzoeken “voor zover het standpunt 

van aanvrager daartoe aanleiding geeft” kan als een mogelijke beperking van 

het zelfstandige onderzoek door de appelrechter worden gelezen. Die beperking 

zou zich echter slecht verhouden, zoals hiervoor aangegeven (par. 5.4), met het 

uitgangspunt dat na de faillietverklaring de aanvrager niet over het vervolg van 

de faillissement moet kunnen beschikken en de appelrechter zelfstandig onder-

zoek dient te verrichten of aan de materiële vereisten van faillietverklaring is 

voldaan. Dat uitgangspunt is inmiddels vaste rechtspraak van de Hoge Raad (zie 

hiervoor par. 3). Een dergelijke beperking (voor zover het standpunt van aan-

vrager daartoe aanleiding geeft) lijkt een praktische afgrenzing van het onder-

zoek van de appelrechter, maar die beperking staat niet alleen haaks op de ratio 

van HR 4 november 1949, NJ 1950/17 (en daarop voortbouwende rechtspraak), 

maar is bovendien ook onnodig. Immers, het ligt eerder voor de hand dat de 

appelrechter, zoals de Hoge Raad heeft geoordeeld in HR 30 maart 2018, JOR 
2018/13852 (zie par. 5.2 hiervoor), in hoger beroep afgaat op inlichtingen van de 

curator in het kader van zijn zelfstandige beoordeling of ten tijde van de failliet-

verklaring in hoger beroep aan de toepasselijke materiële vereisten daarvoor is 

voldaan. In zoverre kan het arrest HR 30 maart 2018, JOR 2018/138 mogelijk 

worden beschouwd als een correctie van de (wellicht niet bedoelde) misstap in 

HR 17 januari 2014, NJ 2014/61 voor wat betreft de niet-lijdelijkheid van de 

appelrechter. Een andere lezing van het arrest HR 17 januari 2014, NJ 2014/61 

is ook denkbaar. Het hof dient in het kader van zijn zelfstandig onderzoek (of ten 

tijde van de faillietverklaring in hoger beroep aan de toepasselijke materiële ver-

eisten daarvoor is voldaan) zijn onderzoek naar alle bekende vorderingen (uiter-

aard) ook te betrekken op het hof nog onbekende steunvorderingen, indien de 

stellingen van partijen daartoe aanleiding geven. In deze lezing breidt de Hoge 

Raad het zelfstandig onderzoek van het hof uit naar – vanzelfsprekend – even-

tuele steunvorderingen waarmee het hof eerst door stellingen van partijen en/of 

van de aanvrager bekend wordt, en die nog niet uit de door de curator gegeven 

inlichtingen naar voren waren gekomen. Die zienswijze heeft mijn voorkeur. 

Indien het onderscheid wordt gemaakt tussen zelfstandig onderzoek door het 

hof naar alle vorderingen, die grotendeels zullen blijken uit de faillissements-

aanvraag, de inlichtingen van de curator en de stellingen van partijen, maar met 

51. Dat het hof kennelijk (in extenso) onderzoek dient te verrichten of van andere steunvorderin-

gen summierlijk is gebleken indien de stellingen van partijen daartoe aanleiding geven.

52. Zie HR 30 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:471, NJ 2018/181; JOR 2018/138.
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als zwarte vlek de verder (de aanvrager, curator, overige partijen) onbekende 

vorderingen enerzijds, en het zelfstandig onderzoek naar het summierlijk blij-

ken van alle bekende (betwiste en erkende) vorderingen anderzijds, lijkt uit de 

rechtspraak van de Hoge Raad het volgende te volgen. Het hof mag zich voor 

dat eerste onderzoek (naar de relevante vorderingen als zodanig) baseren op 

hetgeen in procedure naar voren komt, mede door inlichtingen te vragen van de 

curator (waarmee de niet-lijdelijke ‘onderzoeksverplichting’ van het hof stopt), 

maar dient bij aanwijzingen over het bestaan van andere (tot dusverre onbe-

kende) vorderingen zelfstandig te onderzoeken of die vorderingen summierlijk 

blijken.

6. Conclusie

Hiervoor is de vernietiging van de faillietverklaring in hoger beroep en in verzet 

aan de orde gekomen.

Gebleken is dat bij de vernietiging van de faillietverklaring in hoger beroep 

onderscheiden kan worden tussen een beoordeling ex nunc en een beoordeling 

ex tunc. In beide gevallen is de appelrechter niet lijdelijk. Bij de beoordeling ex 
tunc gaat het in de kern om de vraag of de vordering van de aanvrager bestond 

ten tijde van de faillietverklaring door de rechtbank. Bij de beoordeling ex nunc 

dient hij, met name indien in hoger beroep de vordering van de aanvrager niet 

meer bestaat en/of de aanvrager zijn faillissementsaanvraag heeft ingetrokken, 

zelfstandig te beoordelen of sprake is van een toestand van de schuldenaar van 

opgehouden te betalen. Het behoort tot de taak van de curator om de appel-

rechter te informeren over de toestand van de boedel en inlichtingen te geven 

die van belang zijn voor de beoordeling of de schuldenaar al dan niet in de 

toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen. Wil de schuldenaar op 

grond hiervan de faillietverklaring laten vernietigen dan is vereist dat ten tijde 

van de faillietverklaring in hoger beroep de van belang zijnde vorderingen daad-

werkelijk zijn betaald om te oordelen dat niet langer aan het pluraliteitsvereiste 

is voldaan (of aan het vereiste dat een vordering opeisbaar is). Met ‘slechts’ de 

belofte om schuldeisers te betalen ná de faillietverklaring kan de appelrechter 

tot het oordeel komen dat niet langer sprake is van een toestand van opgehouden 

te betalen. Daarvoor is in beginsel vereiste dat alle bekende schuldeisers worden 

betaald, en niet bijvoorbeeld de aanvrager onbetaald wordt gelaten.

Bij de vernietiging van de faillietverklaring in verzet geldt alleen de ex nunc 

beoordeling, en is de rechter lijdelijk; het rechtsmiddel van verzet heeft name-

lijk de strekking dat het geding waarin verstek was verleend op tegenspraak in 

dezelfde instantie wordt voortgezet. In verzet kan de faillietverklaring derhalve 

worden vernietigd op de grond dat de vordering van de aanvrager (in eerste 

aanleg wel bestond, maar) in verzet niet meer bestaat.
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Verzet en hoger beroep na faillietverklaring, een nadere 
beschouwing

MR. B. JAKIC EN MR. W.H.Z. WESTERHOF1

1. Inleiding

Het faillissementsprocesrecht zoals neergelegd in de artikelen 1 tot en met 

19b van de Faillissementswet (Fw) wijkt af van het burgerlijk procesrecht en 

kenmerkt zich door het voortvarende karakter, de korte termijnen en de ruime 

reikwijdte. Zo werkt het faillissementsprocesrecht niet alleen ten aanzien van 

de schuldenaar, maar regelt het tevens de rechtspositie van een grote groep bij 

het faillissement betrokken derden. Daarnaast gelden de reguliere regels van be-

wijsrecht niet of slechts in mindere mate. Verder heeft de rechter-commissaris in 

het faillissementsprocesrecht een actieve rol en er wordt bij de afweging van be-

langen ook met andere belangen rekening gehouden dan die van de schuldenaar 

en zijn gezamenlijke schuldeisers. Ook maatschappelijke belangen kunnen van 

invloed zijn op het oordeel in een faillissementsprocedure. Al met al een bijzon-

dere niche binnen het procesrecht.

In deze bijdrage wordt ingegaan op de rechtsmiddelen van verzet en hoger be-

roep in het faillissementsrecht en de procedurele aspecten daarvan. Ook wordt 

de toetsingsmaatstaf besproken die bij een ingesteld rechtsmiddel door de 

rechter dient te worden aangelegd. Daarnaast wordt ingegaan op het rechtsmid-

delenverbod in het faillissementsprocesrecht. Tot slot wordt stil gestaan bij de 

ontwikkelingen in de rechtspraak in de afgelopen jaren.

2. Korte termijnen binnen het faillissementsprocesrecht

De belangrijkste doelstelling van het faillissementsprocesrecht is dat de fail-

lissementsprocedure voortvarend kan worden afgerond teneinde de rechts-

zekerheid te waarborgen. De wetgever heeft met het faillissementsprocesrecht 

beoogd door middel van een “(…) zeer summieren rechtsgang en steeds bij ver-
zoekschrift voor te schrijven, eene spoedige afdoening en eindbeslissing ook bij 
hogere colleges te verzekeren”.2 Dit komt o.a. tot uitdrukking in het gesloten 

1. Mr. B. Jakic en mr. W.H.Z. Westerhof zijn advocaat bij CMS in Amsterdam.

2. Van der Feltz I 1897, p. 282.
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stelsel van rechtsmiddelen. Daarnaast dragen de korte termijnen die gelden in 

een faillissementsprocedure bij aan de verwezenlijking van de doelstelling van 

het faillissementsprocesrecht.

Evenals in het burgerlijk procesrecht kent het faillissementsprocesrecht een ge-

sloten stelsel van rechtsmiddelen. Dit gesloten stelsel van rechtsmiddelen houdt 

in dat een niet in de (Faillissements)wet geregeld rechtsmiddel in beginsel niet 

kan worden aangewend. Artikel 67 lid 1 Fw bevat een beperkt rechtsmiddelen-

verbod dat ziet op beschikkingen van de rechter-commissaris in faillissement. 

Artikel 282 Fw bevat een rechtsmiddelenverbod met betrekking tot verlening 

van surseance van betaling. Artikel 282 Fw bepaalt dat tegen rechterlijke beslis-

singen, gegeven met betrekking tot de bepalingen van Titel II van de Faillisse-

mentswet (surseance van betaling), geen hogere voorziening openstaat, behalve 

in de gevallen waarin het tegendeel is bepaald en behoudens de mogelijkheid 

van cassatie in het belang der wet. Het instellen van een rechtsmiddel tegen een 

rechterlijke beslissing is hierdoor soms niet mogelijk. Een ander voorbeeld hier-

van is dat tegen een beslissing op een faillissementsaanvraag het buitengewone 

rechtsmiddel van herroeping, zoals opgenomen in artikel 382 Wetboek van Bur-

gerlijke Rechtsvordering (Rv), niet openstaat. Indien een herroepingsverzoek 

wordt gedaan met betrekking tot een beslissing op een faillissementsaanvraag 

wordt de verzoeker niet-ontvankelijk verklaard in zijn verzoek, zo volgt uit het 

arrest van het Hof ’s-Hertogenbosch van 6 september 2018.3 Ook de Hoge Raad 

past het rechtsmiddelenverbod binnen de Faillissementswet, meer specifi ek tegen 

rechterlijke beslissingen gegeven met betrekking tot de bepalingen aangaande 

surseance van betaling, streng toe.4 Toch is een doorbreking van het rechtsmid-

delenverbod niet ondenkbaar zo volgt uit vaste rechtspraak van de Hoge Raad.5 

Een beroep op doorbreking van het rechtsmiddelenverbod kan worden gedaan 

indien de rechter (i) buiten het toepassingsgebied van de desbetreffende regeling 

is getreden; (ii) een regeling ten onrechte buiten toepassing heeft gelaten; ofwel 

(iii) bij de behandeling van een zaak een zodanig fundamenteel rechtsbeginsel 

heeft veronachtzaamd dat van een eerlijke en onpartijdige behandeling van de 

zaak niet kan worden gesproken. Kortom: een beroep op doorbreking van het 

rechtsmiddelenverbod kan succesvol zijn in geval van schending van fundamen-

tele beginselen en rechten. Uit dit arrest volgt echter dat de Hoge Raad geen 

aanleiding zag om ten aanzien van het rechtsmiddelenverbod van artikel 282 Fw 

(met betrekking tot rechterlijke beslissingen gegeven ingevolge de bepalingen 

3. HR 1 oktober 2004, ECLI:NL:HR:2004:AQ8179; Hof Den Bosch 6 september 2018, 

ECLI:NL:GHSHE:2018:3695.

4. HR 8 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3110, JOR 2018/102 m.nt. Van Galen.

5. HR 8 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3110, JOR 2018/102 m.nt. Van Galen, r.o. 3.7.1.
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omtrent surseance van betaling) andere voorwaarden te hanteren.6 Voor door-

breking van het rechtsmiddelenverbod in het faillissementsprocesrecht gelden 

dezelfde strenge voorwaarden als in het burgerlijk procesrecht.

Indien ondanks het rechtsmiddelenverbod van artikel 282 Fw met succes een 

beroep wordt gedaan op doorbreking van het rechtsmiddelenverbod, is de vraag 

vervolgens welke termijnen van toepassing zijn. De wet bevat namelijk geen 

termijn voor het instellen van een rechtsmiddel met een beroep op doorbre-

king van het rechtsmiddelenverbod. Binnen het burgerlijk procesrecht worden 

de reguliere termijnen van het instellen van een rechtsmiddel ook gehanteerd 

bij doorbreking van het rechtsmiddelenverbod. Als gevolg hiervan bedraagt de 

termijn in lijn met artikel 358 lid 2 Rv (hoger beroep) respectievelijk artikel 426 

lid 1 Rv (cassatie) drie maanden. De Hoge Raad hanteert in het arrest X/Poort-
huis en Dekker q.q. dezelfde leer voor het faillissementsprocesrecht zodat de 

reguliere, en dus korte, termijnen gelden.7

De korte termijnen die gelden voor het instellen van een rechtsmiddel zijn te-

kenend voor het faillissementsprocesrecht. Uit Titel I van de Faillissementswet, 

waarin de rechtsmiddelen van het faillissementsprocesrecht zijn opgenomen, 

volgt dat de termijn voor het instellen van verzet veertien dagen en voor het 

instellen van hoger beroep acht dagen bedraagt. Voor het instellen van cassatie-

beroep tegen de uitspraak in hoger beroep bedraagt de termijn eveneens acht 

dagen. Daarmee wordt niet alleen afgeweken van de gebruikelijke duur van de 

termijn van drie maanden (zie artikel 358 lid 2 en artikel 426 lid 1 Rv) maar 

ook van de regel van artikel 426 lid 2 Rv dat in gevallen waarin de wet voor het 

instellen van hoger beroep een kortere termijn dan drie maanden heeft voor-

geschreven, de cassatietermijn het dubbele van deze termijn bedraagt.

De Hoge Raad overweegt in de zaak X/Poorthuis en Dekker q.q. dan ook dat 

een korte termijn van acht dagen geldt indien doorbreking van het rechtsmid-

delenverbod van artikel 282 Fw wordt beoogd. De Hoge Raad komt tot dit 

oordeel omdat bij een surseance van betaling, die niet eindigt door algehele 

voldoening van schuldeisers of door een akkoord, veelal een andere, meer in-

grijpende insolventiemaatregel volgt (lees: een faillissement of toepassing van 

de schuldsaneringsregeling). Een termijn van acht dagen past dan bij het spoed-

eisende karakter van de behandeling van een ingesteld rechtsmiddel en dit is 

evenzeer aan de orde bij een rechtsmiddel waarmee doorbreking van het verbod 

van artikel 282 Fw wordt beoogd. Daarom dient te worden aanvaard dat ook 

6. Idem.

7. HR 8 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3110, JOR 2018/102 m.nt. Van Galen, r.o. 3.7.2.
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dat rechtsmiddel slechts gedurende acht dagen na de dag van de uitspraak kan 

worden aangewend, aldus de Hoge Raad.8

Gelet op de aard van de faillissementsprocedure achten wij een korte termijn 

van acht dagen eveneens passend. Anders dan in een civielrechtelijke procedure 

worden de belangen van meerdere betrokkenen door de faillietverklaring ge-

raakt. Naast de belangen van de aanvrager van het faillissement en die van de 

betreffende schuldenaar (waarvan faillissement kan worden uitgesproken en 

vooral: indien het faillissement wordt uitgesproken), spelen altijd belangen van 

andere schuldeisers en vaak ook van werknemers. Deze betrokkenen hebben er 

belang bij om zo spoedig mogelijk te weten waar zij aan toe zijn. Langdurige 

onzekerheid is onwenselijk. Aangezien het faillissementsprocesrecht erop is ge-

richt rechtszekerheid te creëren door de snelle beoordeling van een beslissing op 

een eigen aangifte of een faillissementsaanvraag, of van een daartegen ingesteld 

rechtsmiddel (hetgeen ook voor anderen dan partijen verstrekkende gevolgen 

heeft), prevaleert een snelle afwikkeling van de faillissementsprocedure boven 

een procesrechtelijk belang om langer de gelegenheid te krijgen een rechtsmid-

del te kunnen instellen.

3. Verzet en hoger beroep

3.1. Algemeen

In de artikelen 8 tot en met 12 Fw zijn de rechtsmiddelen opgenomen die ter be-

schikking staan aan de bij de faillissementsprocedure betrokken partijen. Hieruit 

volgt dat een schuldenaar die nadat hij is gehoord in staat van faillissement is 

verklaard, gedurende acht dagen (na de dag van de uitspraak) hiertegen hoger 

beroep kan instellen (artikel 8 lid 1 Fw). Indien de schuldenaar voorafgaand aan 

de faillietverklaring niet is gehoord, heeft de schuldenaar gedurende veertien 

dagen (na de dag van de uitspraak) de mogelijkheid tegen de faillietverklaring 

verzet in te stellen (artikel 8 lid 2 Fw).9

Ook tegen de afwijzing van de eigen aangifte tot faillietverklaring en van de 

faillissementsaanvraag door een schuldeiser kan binnen acht dagen (na de dag 

van de uitspraak) door de schuldenaar, respectievelijk de aanvrager, hoger be-

roep worden ingesteld (artikel 9 lid 1 Fw). Indien verzet is ingesteld tegen de 

8. Idem.

9. Het verzet wordt ingesteld bij de rechtbank die het faillissement heeft uitgesproken.
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faillietverklaring en dit verzet wordt afgewezen, kan daartegen eveneens hoger 

beroep worden ingesteld (artikel 9 lid 2 Fw).

Opmerkelijk is dat iedere schuldeiser (met uitzondering van de schuldeiser die 

de faillietverklaring heeft verzocht) en iedere andere belanghebbende, zonder 

dat zij (direct) partij zijn bij de faillissementsprocedure, verzet kunnen instellen 

tegen de faillietverklaring (artikel 10 lid 1 Fw).

3.2. Recht van verzet

De mogelijkheid van verzet komt voort uit het fundamentele beginsel van hoor 

en wederhoor.10 Een partij die eerder niet de gelegenheid heeft gehad om zijn 

belangen te verdedigen, wordt alsnog in de gelegenheid gesteld dit te doen zon-

der dat reeds een instantie verloren is gegaan.

Indien de schuldenaar niet is gehoord, heeft hij het recht van verzet, ongeacht 

de reden van het niet-verschijnen bij de behandeling van de faillissementsaan-

vraag. Het is dus niet relevant of de schuldenaar hiervoor op een juiste wijze was 

opgeroepen. Indien de schuldenaar bij de behandeling van de faillissements-

aanvraag in eerste aanleg is verschenen, is hij gehoord. Dit geldt ook indien 

hij bij het vervolg van de behandeling, na aanhouding van de beslissing op de 

faillissementsaanvraag, op een tweede zitting niet meer verschijnt. In dat geval 

kan tegen de faillietverklaring in eerste aanleg geen verzet maar slechts hoger 

beroep worden ingesteld.11 Indien wordt verzuimd de in artikel 8 Fw gestelde 

termijnen en voorschriften tijdig na te leven, wordt de schuldenaar niet-ont-

vankelijk verklaard, tenzij het verzuim is gedekt.12 Verzet kan ook worden in-

gesteld indien de schuldenaar bij de behandeling van het hoger beroep tegen de 

afwijzing van de faillissementsaanvraag niet is verschenen. Hiervoor is het niet 

relevant dat de schuldenaar bij de behandeling van de faillissementsaanvraag in 

eerste aanleg wel was verschenen.

Zoals reeds in de inleiding van deze paragraaf is aangegeven, staat het rechts-

middel van verzet ook open voor iedere schuldeiser en belanghebbende (artikel 

10 lid 1 Fw). De ratio achter deze bepaling is dat ook andere betrokkenen dan 

10. Rb. ’s-Gravenhage 7 augustus 2003, JOR 2003/246.

11. HR 18 december 1992, ECLI:NL:HR:1992:ZC0811; HR 29 oktober 1982, NJ 1983/196.

12. Bijvoorbeeld indien de kennisgeving niet aan de advocaat van de wederpartij is betekend, 

is het verzoek niet-ontvankelijk, tenzij het verzuim is gedekt. Het verzuim is gedekt indien 

blijkt dat de advocaat van de wederpartij bekend was met het instellen van het rechtsmiddel 

en de dag van behandeling.
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de direct bij de faillissementsprocedure betrokken partijen als gevolg van de 

faillietverklaring van de schuldenaar in hun belangen worden geraakt, zodat zij 

door deze bepaling in de gelegenheid worden gesteld hun belangen te bescher-

men.13 Deze betrokkenen kunnen verzet instellen, ongeacht of zij bij de behan-

deling van het verzoek tot faillietverklaring zijn verschenen. Heeft het verzet 

niet het gewenste effect, dan staat voor de betrokkenen nog altijd hoger beroep 

of beroep in cassatie open (artikel 8 lid 3 Fw en artikel 11 lid 1 Fw).

In de literatuur wordt kritisch gekeken naar het rechtsmiddel van verzet. Van 

Zanten en Lintel menen dat het, gelet op de ingrijpende gevolgen van de failliet-

verklaring voor de schuldenaar, wenselijk is dat de mogelijkheid van verzet in 

ieder geval voor de niet-gehoorde schuldenaar behouden blijft.14 Van Mierlo 

heeft al eerder gepleit voor schrapping van de regeling van verzet. Hij is van 

mening dat het rechtsmiddel van verzet in het faillissementsprocesrecht op een 

andere wijze wordt ingezet dan waarvoor het rechtsmiddel oorspronkelijk is 

bedoeld, namelijk om een snelle herbeoordeling mogelijk te maken in plaats 

van voorkoming van het verlies van een instantie. Hiermee wordt de procedure, 

aldus Van Mierlo, nodeloos ingewikkeld gemaakt hetgeen niet zou bijdragen 

aan een snelle en effi ciënte procesvoering. In lijn met de kritiek van Van Mierlo 

hebben ook Van Zanten en Lintel er minder moeite mee als het rechtsmiddel 

van verzet zou vervallen voor de in artikel 10 lid 1 Fw genoemde betrokkenen. 

Door Ynzonides wordt eveneens stilgestaan bij de regeling van verzet in een 

faillissementsprocedure en op welke wijze deze regeling afwijkt van de regeling 

van verzet in een dagvaardingsprocedure.15 Anders dan in een dagvaardingspro-

cedure staat verzet namelijk niet slechts open voor de niet-gehoorde schuldeiser 

of belanghebbende, maar ook voor de wél gehoorde schuldeiser en/of belang-

hebbende.16 Opgemerkt wordt hierbij wel dat voor de gehoorde schuldeiser en/

of belanghebbende, zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 Fw, het rechtsmiddel van 

hoger beroep niet openstaat. Op grond van artikel 11 Fw staat hoger beroep 

namelijk slechts open voor de schuldeiser of belanghebbende van wie het in-

gestelde verzet conform artikel 10 Fw door de rechtbank is afgewezen.

Wij missen de logica achter deze systematiek. Daarnaast leidt deze sys-

tematiek mogelijk tot de onwenselijke situatie dat aan de in artikel 10 Fw 

bedoelde schuldeiser of belanghebbende, die wel bij de behandeling van de 

13. Van Sint Truiden/Van den Sigtenhorst, in: T&C Insolventierecht 2019, artikel 10 Fw, aant. 2.

14. T.T. van Zanten en I.M.A. Lintel, ‘Processuele aspecten van de procedure tot faillietver-

klaring’, TvI 2017/3.

15. M. Ynzonides, Verstek en verzet, diss. Rotterdam, Deventer: Gouda Quint 1996, p. 240.

16. HR 27 februari 1959, NJ 1959/556; HR 7 december 1984, NJ 1985/268.
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faillissementsaanvraag in eerste aanleg is verschenen, een extra mogelijkheid 

wordt geboden om te verzoeken om een herbeoordeling van de beslissing op de 

faillissementsaanvraag.

Ynzonides bepleit dan ook dat in die situatie de schuldeiser of belanghebbende 

direct hoger beroep zou moeten kunnen instellen. Hiermee wordt het faillis-

sementsprocesrecht meer in lijn gebracht met hetgeen geldt in de dagvaardings-

procedure, waar verzet ook slechts openstaat voor diegenen die niet gehoord 

zijn. Wij volgen Ynzonides hierin en menen dat de regeling van verzet voor de 

niet-gehoorde schuldenaar in stand dient te blijven, maar dat de regeling van 

verzet die geldt voor de gehoorde schuldeiser of belanghebbende ex artikel 10 

Fw kan komen te vervallen. Daarbij dient dan wel ook voor hen het rechts-

middel van hoger beroep te worden opengesteld.

3.3. Recht van hoger beroep

De schuldenaar die failliet is verklaard nadat hij op het verzoek tot faillietver-

klaring is gehoord, kan gedurende acht dagen (na de dag van de uitspraak) hier-

tegen hoger beroep instellen bij het hof. De voorwaarde die hier geldt is dus dat 

de schuldenaar is gehoord.17 Het begrip ‘horen’ dient ruim te worden uitgelegd. 

Van horen is niet alleen sprake indien de schuldenaar in persoon of vertegen-

woordigd door een advocaat ter zitting is verschenen, maar ook indien de schul-

denaar (slechts) schriftelijk verweer heeft gevoerd.18

3.4. Procedurele aspecten van verzet en hoger beroep

Het instellen van verzet of hoger beroep geschiedt bij verzoekschrift (artikel 8 

lid 4 Fw). Dit verzoekschrift dient door een advocaat te worden ingediend (ar-

tikel 5 lid 1 Fw). De voorzitter van de rechtbank of het hof bepaalt terstond dag 

en uur voor de behandeling (artikel 8 lid 4 Fw). De kennisgeving van het gedane 

verzet of het ingestelde hoger beroep (en het tijdstip van de behandeling) wordt 

aan de advocaat gedaan om daarmee een spoedige rechtspleging te bevorde-

ren. Wanneer het faillissement eenmaal is uitgesproken, bestaat er onvoldoende 

reden om er zonder meer vanuit te gaan dat de belangen van de schuldenaar zich 

tegen een openbare behandeling verzetten.19 Daarom vindt de behandeling van 

het verzet en hoger beroep in het openbaar plaats, tenzij een van de partijen 

17. Hof ’s-Hertogenbosch 9 oktober 2006, LJN AZ8627.

18. Van Sint Truiden/Van den Sigtenhorst, in: T&C Insolventierecht 2019, artikel 8 Fw, aant. 2.

19. HR 20 mei 1988, ECLI:NL:HR:1988:AD0329.
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uitdrukkelijk om behandeling achter gesloten deuren verzoekt en de andere par-

tij zich daar niet tegen verzet.

Voorafgaand aan de behandeling van het verzet of hoger beroep dient de curator 

de rechtbank en/of het hof te informeren over de stand van de boedel.20 De rech-

ter dient bij de beoordeling van een verzet of hoger beroep opnieuw te onder-

zoeken of sprake is van een faillissementstoestand. Bij de beoordeling van het 

verzet of hoger beroep dienen zowel de rechtbank als het hof antwoord te geven 

op de vraag of summierlijk is gebleken van feiten en omstandigheden waaruit 

blijkt dat de schuldenaar in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te 

betalen. Indien het faillissement van de schuldenaar is aangevraagd door een 

schuldeiser is daarnaast vereist dat summierlijk is gebleken van een vorderings-

recht van de aanvrager. Bij deze beoordeling wordt rekening gehouden met alle 

op dat moment bestaande feiten en omstandigheden, ook als deze op het mo-

ment van de faillietverklaring nog niet bestonden. De rechter toetst aldus ‘ex 

nunc’.21 Aangezien slechts summierlijk hoeft te blijken dat aan deze voorwaar-

den is voldaan, wordt snel aangenomen dat hiervan sprake is. Een en ander hoeft 

niet onomstotelijk vast te staan.22

4. Ontwikkelingen in de rechtspraak

De processuele regels van verzet en hoger beroep lijken op het eerste gezicht 

overzichtelijk. Uit de rechtspraak blijkt echter keer op keer dat het faillisse-

mentsprocesrecht nog steeds in ontwikkeling is. In deze paragraaf wordt in-

gegaan op de ontwikkelingen in de rechtspraak die van invloed zijn geweest op 

een aantal van de in deze bijdrage besproken leerstukken.

4.1. Verzet en hoger beroep, toetsing ex nunc

Om de vernietiging van het faillissement alsnog te bewerkstelligen dient bij de 

schuldenaar niet langer de toestand te bestaan dat hij heeft opgehouden te beta-

len. In de praktijk wordt dit veelal bewerkstelligd door een derde de steunvor-

deringen te laten betalen, zodat de pluraliteit van schuldeisers wordt opgeheven. 

Hierbij is wel van belang dat deze betalende derde geen nieuwe vordering op 

de schuldenaar verkrijgt. Dergelijke betalingen leveren geen doorbreking op 

van de paritas creditorum, ook niet indien enkel de vordering van de aanvrager 

20. HR 31 augustus 1904, W 8108.

21. HR 17 januari 2014, ECLI:NL:HR:2014:98, NJ 2014/61 (X/Unitco).

22. R.J. van Galen, ‘Enkele procedurele opmerkingen over het faillissement’, WPNR 01/6463, p. 

905.
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onbetaald blijft.23 Overigens heeft de Hoge Raad in het arrest Rabobank/X ge-

oordeeld dat het bestaan van pluraliteit van schuldeisers ten tijde van de beslis-

sing op de faillissementsaanvraag een noodzakelijke, maar op zichzelf niet een 

voldoende, voorwaarde is om te kunnen aannemen dat de schuldenaar in de toe-

stand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen, zoals artikel 1 lid 1 Fw vereist 

voor het uitspreken van het faillissement. Ook indien aan het pluraliteitsvereiste 

is voldaan, dient derhalve steeds te worden onderzocht of de schuldenaar in ge-

noemde toestand verkeert.24 Het faillissement van de schuldenaar heeft ten doel 

zijn vermogen te verdelen over zijn gezamenlijke schuldeisers. Indien vaststaat 

dat met vrijwel alle schuldeisers een regeling is getroffen waaraan uitvoering 

wordt gegeven onder de opschortende voorwaarde van de vernietiging van de 

faillietverklaring, is er ten tijde van de beslissing op de faillissementsaanvraag 

weliswaar sprake van pluraliteit van schuldeisers, maar indien deze opschor-

tende voorwaarde wordt vervuld is nog slechts sprake van één schuldeiser. In dat 

geval bestaat geen noodzaak om het vermogen van de schuldenaar door middel 

van een faillissement over zijn gezamenlijke schuldeisers te verdelen zodat het 

faillissement dient te worden vernietigd.

Daarnaast volgt uit het arrest HSK/Bosma dat in geval van verzet tegen de fail-

lietverklaring ook een andere handelwijze kan leiden tot de vernietiging van 

het faillissement.25 De Hoge Raad overwoog in dit arrest dat als gevolg van 

voldoening van de vordering van de aanvrager voorafgaand aan de behandeling 

van het verzet, het faillissement geen stand kon houden. Hiermee nuanceert de 

Hoge Raad dus de heersende leer die geldt bij hoger beroep, waaruit volgt dat 

de faillietverklaring en de daarmee ingetreden toestand van het faillissement, 

de rechtspositie van alle schuldeisers bepaalt. Voldoening van de vordering van 

de aanvrager nadat het faillissement is uitgesproken, brengt in hoger beroep 

namelijk niet met zich mee dat het hof gehouden is het faillissementsvonnis te 

vernietigen op de enkele grond dat de in eerste aanleg summierlijk gebleken 

vordering van de aanvrager niet meer bestaat.26 Het hof dient in dat geval zelf-

standig (en niet lijdelijk) te beoordelen of nog van een faillissementstoestand 

sprake is. Hierbij dient het hof naast het bestaan van het vorderingsrecht van 

de aanvrager ook de andere omstandigheden in zijn oordeel mee te wegen.27 

Relevant blijft of het vorderingsrecht van de aanvrager ten tijde van de 

23. HR 17 januari 2014, ECLI:NL:HR:2014:98, NJ 2014/61 (X/Unitco).

24. HR 25 mei 2018, ECLI:NL:HR:2018:774 (Rabobank/X).

25. HR 5 juni 2015, ECLI:NL:HR:2015:1473 (HSK/Bosma).

26. HR 10 november 2006, ECLI:NL:HR:2006:AY6204 (Hesco/Freudenberg c.s.).
27. Van Sint Truiden/Van den Sigtenhorst, in: T&C Insolventierecht 2019, artikel 8 Fw, aant. 2.
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faillietverklaring bestond, anders is niet aan de criteria van artikel 6 lid 3 Fw 

voldaan.28

De door de Hoge Raad in het arrest HSK/Bosma geïntroduceerde nuancering 

brengt met zich dat de ex nunc toetsing in verzet tot een andere uitkomst kan 

leiden dan dezelfde toets in hoger beroep. De verschillende aard van de pro-

cedures ligt hieraan ten grondslag.

Indien de schuldenaar verzet instelt tegen de faillietverklaring wordt hij, op het 

moment waarop het verzet wordt behandeld, voor de eerste keer gehoord. Verzet 

moet om die reden dan ook worden gezien als een voortzetting van de procedure 

in eerste aanleg. Indien de vordering van de aanvrager ten tijde van de behan-

deling van het verzet inmiddels is betaald, moet worden geconcludeerd dat niet 

aan het vereiste van artikel 6 lid 3 Fw is voldaan.

Hoger beroep daarentegen is een geheel nieuwe procedure bij een hogere in-

stantie. Daarbij heeft de schuldenaar voorafgaand aan de behandeling van het 

hoger beroep al eens de mogelijkheid gehad zich tegen de vordering van de 

aanvrager te verweren of de vordering voorafgaand aan de behandeling van de 

faillissementsaanvraag in eerste aanleg te voldoen. In geval van hoger beroep 

tegen de faillietverklaring geldt dan ook de regel dat het intreden van de toestand 

van het faillissement de posities van alle schuldeisers fi xeert, zo ook die van de 

aanvrager. Hierdoor wordt bij de toetsing in hoger beroep het bestaan van een 

vorderingsrecht van de aanvrager van ondergeschikt belang. Het bestaan van 

de faillissementstoestand is doorslaggevend. Een faillissement kan dus ook in 

hoger beroep in stand blijven als na de uitspraak in eerste aanleg de vordering 

van de aanvrager is voldaan maar de faillissementstoestand op het moment van 

behandeling in hoger beroep overigens nog wel aanwezig is.

Het lijkt op het eerste gezicht onwenselijk dat hantering van eenzelfde toet-

singsmaatstaf tot verschillende uitkomsten kan leiden. Immers, de door de Hoge 

Raad aangebrachte nuancering voor het geval van verzet geeft de schuldenaar 

een prikkel om niet te verschijnen bij de behandeling van de faillissementsaan-

vraag. Hij heeft dan nog steeds de mogelijkheid om, door het instellen van verzet 

(en betaling van de vordering van de aanvrager), het faillissement te laten ver-

nietigen. Dit zal in de praktijk alleen dan aan de orde zijn indien de schuldenaar 

nog over middelen beschikt en derhalve kennelijk ‘materieel’ niet failliet is. Hij 

krijgt hierdoor de gelegenheid om een (kennelijk) onnodig faillissement alsnog 

28. F. el Houzi en P.J. Peters, ‘Materiële voorwaarden bij rechtsmiddel tegen faillietverklaring’, 

FIP 2015/348.
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ongedaan te maken en de vordering van de aanvrager te voldoen. Daarmee wor-

den ook onnodige faillissementskosten vermeden. Alles overziende, menen wij 

dat dit dus niet tot een onwenselijke uitkomst leidt.

4.2. De vennootschap onder fi rma en haar vennoten

Bij samenwerkingsverbanden tussen (rechts)personen geldt dat, hoewel zij geen 

rechtspersoonlijkheid bezitten, zij als afzonderlijke entiteiten deelnemen aan het 

rechtsverkeer. Een voorbeeld hiervan is de vennootschap onder fi rma (vof). Een 

vof is een bij overeenkomst aangegane rechtsverhouding strekkende tot de uit-

oefening van een bedrijf onder een gemeenschappelijke naam in een duurzaam 

samenwerkingsverband, maar met een afgescheiden vermogen.29 Dit afgeschei-

den vermogen maakt dat een vof failliet kan worden verklaard.

Sinds 1927 was de heersende leer van de Hoge Raad dat het faillissement van de 

vof automatisch het faillissement van haar vennoten betekende.30 De Hoge Raad 

heeft echter in 2015 in de zaak Eiser/Bepro met deze leer gebroken en overwo-

gen dat gelet op het afgescheiden vermogen van de vof, het faillissement van een 

vof niet automatisch in het faillissement van haar vennoten dient te resulteren.31

De vorderingen van een schuldeiser op de vof en haar vennoten zijn, zo volgt uit 

het arrest Eiser/Bepro, afzonderlijke vorderingen.32 Als gevolg hiervan kan een 

vennoot ook eigen, persoonlijke verweren voeren tegen de vordering van de vof-

schuldeiser. Zo kan hij zich bijvoorbeeld beroepen op verrekening indien sprake 

is van een tegenvordering.33 Een vordering op de vof is derhalve niet altijd ook 

een ‘harde’ vordering op de vennoot.

Een vraag die zich (mede) naar aanleiding van het arrest Eiser/Bepro voordoet, 

is de vraag welke mogelijkheden er voor de vennoten zijn om verzet in te stellen 

tegen de faillietverklaring van de vof.34 Hierin kan een onderscheid worden ge-

maakt tussen de situatie waarin geen van de vennoten is gehoord en de situatie 

29. Wessels, Insolventierecht, Deventer: Wolters Kluwer 2018, p. 91.

30. HR 14 april 1927, ECLI:NL:HR:1927:83, NJ 1927/725 (De Eendracht I).
31. HR 6 februari 2015, ECLI:NL:HR:2015:251 (Eiser/Bepro B.V.).
32. Faber zegt hierover in zijn noot onder HR 19 april 2019, ECLI:NL:HR:2019:649, JOR 

2019/173, dat de vorderingsrechten op de vof en de respectievelijke vennoten materieel een 

en hetzelfde vorderingsrecht betreft die formeel aangemerkt moeten worden als twee vorde-

ringsrechten.

33. HR 18 december 1959, NJ 1960/121 m.nt. L.J. Hijmans van den Bergh (De Gouw/De 
Hamer).

34. Van Sint Truiden/Van den Sigtenhorst, in: T&C Insolventierecht 2019, artikel 8 Fw, aant. 3.
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waarin slechts een van de vennoten niet is gehoord. Aangezien iedere vennoot 

onbeperkt bevoegd is de vof te vertegenwoordigen, wordt aangenomen dat de 

vennoot die het niet eens is met de faillietverklaring (en niet is gehoord) op 

grond van artikel 8 lid 2 Fw namens de vof een zelfstandig recht van verzet 

heeft. In de literatuur wordt aangenomen dat dit geldt indien geen van de venno-

ten is gehoord, maar daarnaast wordt aannemelijk geacht dat dit ook geldt indien 

slechts één (of meerdere) van hen niet is (zijn) gehoord.35

Wij menen dat deze aanname juist is. Voor het doen van eigen aangifte tot 

faillietverklaring van de vof is ook de medewerking van alle vennoten vereist, 

zodat elke vennoot daarbij betrokken is. Aangezien de vennoten verschillende 

belangen kunnen hebben bij het al dan niet voortbestaan van de vof en de fail-

lietverklaring van de vof voor iedere vennoot (vergaande) consequenties heeft, 

geldt dit principe naar onze mening dus ook bij verzet. Iedere vennoot moet zich 

tegen de faillietverklaring van de vof kunnen verweren en hem komt derhalve 

een zelfstandig recht van verzet toe indien hij bij de behandeling van de faillis-

sementsaanvraag niet is gehoord.36

Wij beschouwen deze nieuwe koers als een positieve en logische ontwikkeling. 

Automatische faillietverklaring op de enkele grond dat sprake is van samen-

lopende vorderingen op de vof en de vennoten als gevolg van hoofdelijke ver-

bondenheid voor schulden van de gefailleerde vof, legitimeert niet de ingrij-

pende gevolgen die de faillietverklaring van de vennoten met zich brengt.

4.3. De curator als belanghebbende

Het jaar 2015 kende nog een andere belangrijke ontwikkeling in het faillis-

sementsprocesrecht. De fi guur van misbruik van recht binnen de faillissements-

praktijk kreeg met de introductie van het recht van verzet door curatoren in 

de zaak Hoeksema q.q./Trade een nieuwe dimensie.37 Vóór dit arrest werd het 

rechtsmiddel van verzet op deze grond vrijwel alleen gebruikt door werknemers 

om zich te verzetten tegen oneigenlijk gebruik van de faillissementsprocedure 

door een werkgever die zich daarmee van zijn werknemers probeerde te ont-

doen.

De Hoge Raad heeft in het arrest Hoeksema q.q./Trade door middel van de be-

antwoording van prejudiciële vragen bevestigd dat misbruik van recht ook in 

35. Idem.

36. Rb. Rotterdam 14 oktober 2014, ECLI:NL:RBROT:2014:8538.

37. HR 18 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3636 (Hoeksema q.q./Trade).
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andere gevallen binnen het faillissementsrecht kan spelen, bijvoorbeeld met be-

trekking tot het doen van eigen aangifte. De Hoge Raad heeft in dit arrest over-

wogen dat hiervan sprake kan zijn indien (i) een vennootschap op eigen aangifte 

failliet wordt verklaard; (ii) terwijl (nagenoeg) geen actief beschikbaar is; en 

(iii) er ook geen verwachting bestaat dat enig actief kan worden gegenereerd. 

In dat geval kan sprake zijn van misbruik van de bevoegdheid tot het doen van 

eigen aangifte tot faillietverklaring en komt aan een curator op persoonlijke titel 

(pro se) het recht van verzet toe. De curator is ontvankelijk in het instellen van 

verzet aangezien hij in dat geval wordt aangemerkt als belanghebbende in de zin 

van artikel 10 Fw.

Voor een succesvol verzet is vereist dat de curator binnen de korte termijn 

waarbinnen het verzet moet worden ingesteld, onderzoek naar de stand van de 

boedel heeft verricht. Ook moeten zijn bevindingen dienaangaande op het mo-

ment waarop het verzet wordt behandeld beschikbaar zijn. Indien komt vast te 

staan dat te verwachten is dat de boedel ontoereikend is (en zal blijven) voor de 

voldoening van de kosten van de werkzaamheden van de curator, wordt aange-

nomen dat de schuldenaar zijn bevoegdheid tot het doen van eigen aangifte tot 

faillietverklaring heeft misbruikt.38 Indien (nagenoeg) geen actief aanwezig is 

of te verwachten valt, dient de schuldenaar de vennootschap te liquideren via de 

route van de zogeheten ‘turboliquidatie’ (artikel 2:19 lid 4 BW).

De Hoge Raad liet in de zaak Hoeksema q.q./Trade bij de beantwoording van de 

prejudiciële vragen onbesproken in hoeverre ook sprake kan zijn van misbruik 

van recht indien het faillissement door een schuldeiser van de vennootschap is 

aangevraagd. Dat ook in een dergelijk geval sprake kan zijn van misbruik van 

bevoegdheid heeft de Hoge Raad nadien in het arrest mr. Boersen/Bedrijfstak 
Pensioenfonds inderdaad bevestigd. Tevens heeft de Hoge Raad in het arrest 

mr. Boersen/Bedrijfstak zijn oordeel zoals gegeven in het arrest Hoeksema q.q./
Trade verduidelijkt.39 In r.o. 3.4.3 van dit arrest overweegt de Hoge Raad als 

volgt:

“Het enkele feit dat de boedel leeg is of blijkt te zijn, is geen grond voor ver-
zet door de curator op de voet van art. 10 Fw. Voor het slagen van dat verzet 
is vereist dat de faillissementsaanvraag – ongeacht of deze door een schuld-
eiser dan wel de schuldenaar zelf is ingediend – is aan te merken als misbruik 
van bevoegdheid. Daarvan kan sprake zijn indien degene die het faillissement 

38. S. Jansen en M.W.V. Nijland-Van Oorschot, ‘De curatoren en verzet ex artikel 10 Fw: een 

bruikbaar instrument’, FIP 2017/280.

39. HR 22 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3269 (mr. Boersen/Bedrijfstak Pensioenfonds).
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aanvraagt, op het moment van de aanvraag weet dan wel behoort te weten dat 
de boedel leeg is en geen voldoende gerechtvaardigd belang bij de aanvraag 
heeft, eventueel mede in verband met voor hem beschikbare alternatieven (vgl. 
de beslissing van 18 december 2015, rov. 4.7.1). Een voldoende gerechtvaardigd 
belang kan zijn om de ontbinding van de rechtspersoon te bewerkstelligen.” 
[onderstreping door auteurs toegevoegd]

Uit dit arrest volgt dat het enkele feit dat de curator wordt geconfronteerd met 

een lege boedel onvoldoende is voor een succesvol verzet. Hiervoor is tevens 

vereist dat de curator kan aantonen dat hij die het verzoek deed (de aanvrager of 

de schuldenaar), misbruik maakte van zijn bevoegdheid het faillissement aan te 

vragen (of eigen aangifte tot faillietverklaring te doen), aangezien hij gelet op de 

stand van de boedel daarbij geen gerechtvaardigd belang had.

De laatste zin van r.o. 3.4.3, waarin de Hoge Raad overweegt dat van een vol-

doende gerechtvaardigd belang sprake kan zijn indien met de faillissementsaan-

vraag wordt beoogd de ontbinding van de rechtspersoon te bewerkstelligen, kan 

naar onze opvatting slechts een voldoende gerechtvaardigd belang vormen voor 

een schuldeiser die het faillissement van een schuldenaar aanvraagt. Immers, 

anders dan de schuldenaar zelf kan een schuldeiser niet de route van artikel 2:19 

lid 4 BW (de ‘turboliquidatie’) bewandelen. Gelet op de strenge maatstaf die de 

Hoge Raad hanteert en de beperkte tijd die de curator heeft om inzichtelijk te 

maken dat aan de gestelde vereisten is voldaan, is in de praktijk sinds 2015 al 

gebleken dat het curatorenverzet slechts in uitzonderlijke situaties succesvol is. 

Gelet op de aan het instellen van verzet verbonden kosten, is het in de meeste 

gevallen effi ciënter en goedkoper over te gaan tot snelle afwikkeling van het 

faillissement door middel van opheffi ng bij gebrek aan baten (artikel 16 Fw).

5. Conclusie

De belangrijkste doelstelling van het faillissementsprocesrecht is dat de faillisse-

mentsprocedure voortvarend verloopt, zodat de rechtszekerheid wordt gediend. 

Dit komt onder meer tot uitdrukking in het gesloten stelsel van rechtsmiddelen 

dat de Hoge Raad streng toepast en in het feit dat het faillissementsprocesrecht 

rechtsmiddelen kent met beduidend kortere termijnen dan het burgerlijk proces-

recht. Hieraan doet niet af dat ook onder bijzondere omstandigheden in het fail-

lissementsprocesrecht een doorbreking van het rechtsmiddelenverbod denkbaar 

is.

De korte termijnen die gelden voor het instellen van rechtsmiddelen in een fail-

lissementsprocedure dragen bij aan het realiseren van de doelstelling van het 
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faillissementsprocesrecht. Met deze korte termijnen wordt sterk afgeweken van 

hetgeen in een dagvaardingsprocedure geldt. Wij zien van de meeste verschillen 

tussen de faillissementsprocedure en de dagvaardingsprocedure de meerwaarde. 

Wel menen wij dat de regeling met betrekking tot verzet door schuldeisers en/

of belanghebbenden, zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 Fw, in lijn moet worden 

gebracht met hetgeen geldt in de dagvaardingsprocedure. Dit betekent dat het 

recht van verzet slechts zou moeten toekomen aan een partij die niet is gehoord. 

Indien de huidige regeling aldus wordt aangepast, dient aan de wel gehoorde 

schuldeiser en/of belanghebbende dan het recht van hoger beroep te worden 

toegekend. Met deze aanpassing wordt de ongelijkheid die als gevolg van de 

rechtspraak van de Hoge Raad kan ontstaan – en waarvoor in onze visie geen 

rechtvaardiging bestaat – opgeheven.

Uit de rechtspraak van de afgelopen jaren is gebleken dat het faillissements-

procesrecht, mede door de wijze waarop de Hoge Raad hierbij invulling geeft 

aan zijn rechtsvormende taak, nog volop in ontwikkeling is. Wij zijn benieuwd 

wanneer de wetgever hierbij aanhaakt en deze ontwikkelingen ook in de Faillis-

sementswet zullen worden vastgelegd.
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Korte rechtsmiddelentermijnen in het insolventierecht

Enkele beschouwingen over voortvarende berechting en de 
toegang tot de rechter

MR. DR. R.R. VERKERK EN MR. R.A. GONZÁLEZ NICOLÁS1

1. Inleiding

Het insolventieprocesrecht kent enkele bijzondere kenmerken. Eén daarvan is 

de voortvarendheid waarmee de procedure wordt behandeld.2 In het verlengde 

daarvan worden in de regel zeer korte rechtsmiddelentermijnen gehanteerd.3 De 

termijn begint te lopen op de dag nadat de uitspraak is gewezen.4 Dergelijke 

korte termijnen – die in de regel strak worden toegepast – dienen de spoedige 

1. Mr. dr. Remme Verkerk is werkzaam als advocaat bij de Hoge Raad bij Houthoff. Daarnaast 

is hij verbonden aan het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht van de Universiteit Utrecht. 

Remme Verkerk heeft zelf meerdere zaken in behandeling (gehad) die betrekking hebben 

op de ontvankelijkheid van rechtsmiddelen, waarvan een enkele zaak ook in de voetnoten in 

deze bijdrage is genoemd. Mr. Alejandro González M.Jur. (Oxon) is advocaat bij Houthoff te 

Rotterdam. Hij is gespecialiseerd op het terrein van het burgerlijk procesrecht.

2. Zie voor een overzicht van deze kenmerken bijvoorbeeld B.J. Engberts, Voorlopige voor-
zieningen en dwangregeling in het schuldsaneringsrecht (diss. Leiden), Deventer: Wolters 

Kluwer 2015, p. 55 e.v. en met betrekking tot korte termijnen in het bijzonder p. 68: “(…) het 
insolventieprocesrecht wordt gekenmerkt door korte termijnen. Dit is de uitwerking van de 
belangrijkste specifi eke doelstelling bij de invoering van de Faillissementswet, namelijk dat 
deze is gericht op een spoedige afwikkeling van – destijds – het faillissement.”

3. In het kader van de faillietverklaring is de rechtsmiddelentermijn in de regel gesteld op acht 

dagen; zie bijvoorbeeld artikel 8 lid 1 en lid 3, artikel 9 lid 1 en lid 2, artikel 10, artikel 11 

lid 1 en lid 2 en artikel 12 Fw. De termijn bedraagt veertien dagen indien de failliet niet 

gehoord is op de aanvraag tot faillietverklaring (artikel 8 lid 2 Fw). Voor de failliet die ten 

tijde van de faillietverklaring niet binnen het Rijk in Europa was, wordt de termijn ver-

lengd tot een maand (artikel 8 lid 2 Fw). De termijn waarbinnen opgekomen kan worden 

tegen beschikkingen van de rechter-commissaris bedraagt vijf dagen (artikel 68 lid 1 Fw). 

De rechtsmiddelentermijnen in het kader van surseance van betaling zijn eveneens kort en 

gesteld op acht dagen; zie bijvoorbeeld artikel 219, artikel 221, artikel 215a, artikel 243 lid 

1, artikel 244 lid 1, artikel 247b, artikel 247b lid 4, artikel 278 lid 1 en artikel 279 lid 2 Fw. 

De schuldsaneringsregeling natuurlijke personen sluit hierbij aan: artikel 15c lid 2 en lid 4, 

artikel 291 lid 1, artikel 292 lid 3, artikel 292 lid 5 en 6, artikel 351 lid 1 en 5, artikel 355 lid 

1, artikel 355 lid 2 jo. artikel 351 lid 5 Fw.

4. Beslissend is de dag waarop deze openbaar wordt gemaakt en niet de dag waarop 

de beslissing in schriftelijke vorm aanwezig is. Zie onder meer HR 24 april 2009, 

ECLI:NL:HR:2009:BG9906, NJ 2009/206.
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afwikkeling en de rechtszekerheid. Aan de andere kant blijken zij maar al te 

vaak een struikelblok te vormen voor de rechtszoekenden die zich tot de hogere 

rechter willen wenden. De spanning tussen een voortvarende behandeling en 

rechtszekerheid enerzijds en de toegang tot het recht anderzijds staat in deze 

bijdrage centraal. Om de bij uitstek casuïstische problematiek handen en voeten 

te geven bespreken wij enkele voorbeelden:

Voorbeeld 1: ziekte en herstel. De Rechtbank Amsterdam beëindigt bij vonnis 

van 2 juni 2010 de schuldsaneringsregeling zonder toekenning van een schone 

lei. De betrokkene stelt te laat hoger beroep in. Naar eigen zeggen omdat hij 

moest herstellen van een vlak voordien uitgevoerde prostaatoperatie. Moet een 

rechtszoekende in een dergelijk geval niet-ontvankelijk worden verklaard?5

Voorbeeld 2: een mondelinge uitspraak met een onbekende datum. Belang-

hebbenden vernemen op 8 maart 2018 dat een rechter-commissaris een monde-

linge beschikking heeft gegeven die ertoe strekt een lopende fi scale procedure 

in te trekken. De betrokkenen stellen op 13 maart 2018 op de voet van artikel 

67 Fw hoger beroep in tegen deze mondelinge “beschikking van onbekende 
datum”. In hoger beroep blijkt dat de beschikking op 5 maart 2018 per telefoon 

is gegeven. Moet de betrokkene wegens overschrijding van de termijn van vijf 

dagen niet-ontvankelijk worden verklaard?6

5. Zie HR 22 april 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP5602, RvdW 2011/582. In deze zaak werd vast-

gesteld dat de verzoeker een verwijt kon worden gemaakt en volgde niet-ontvankelijk ver-

klaring. Zie de conclusie van A-G Wuisman onder 2.2: “2.2 (…) Een termijnoverschrijding 
is verschoonbaar te achten indien deze het gevolg is van een omstandigheid, waarvoor de 
rechtzoekende in redelijkheid niet het risico dient te dragen. Dat is het geval indien de over-
schrijding het gevolg is van een voor de rechtzoekende niet te verwachten en te onderken-
nen fout aan de zijde van het gerecht, tegen wiens beslissing een rechtsmiddel kan worden 
aangewend (…) Dat geval doet zich echter in casu niet voor. Voor zover al buiten het zojuist 
genoemde geval nog ruimte is voor een verschoonbare termijnoverschrijding, zal toch slechts 
gedacht kunnen worden aan een termijnoverschrijding als gevolg van een omstandigheid die 
de rechtzoekende niet zelf betreft en verder zo ongewoon en onvoorzienbaar is dat gezegd 
kan worden dat de rechtzoekende in redelijkheid geen maatregelen ter voorkoming van de 
termijnoverschrijding had hoeven te treffen. De in casu opgetreden termijnoverschrijding 
is ook niet het gevolg van een dergelijke omstandigheid. De omstandigheden die verzoeker 
tot cassatie ter rechtvaardiging van de termijnoverschrijding aanvoert, betreffen hem zelf. 
Bovendien heeft het hof, gelet op de in rov. 2.5 genoemde en op zichzelf niet bestreden om-
standigheden, kunnen oordelen dat [verzoeker] er een verwijt van kan worden gemaakt dat 
hij niet tijdig hoger beroep heeft ingesteld.”

6. HR 12 april 2019, ECLI:NL:HR:2019:589, NJ 2019/268 (X/Dekker en Biesebeek q.q.), zie in 

het bijzonder de daaraan voorafgaande Conclusie van A-G van Peursem.
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Voorbeeld 3: onjuiste mededelingen over de termijn. Een uitspraak over de 

beëindiging van de schuldsaneringsregeling wordt pas na het verstrijken van 

de termijn aan de betrokkene ter beschikking gesteld. De betrokken advocaat 

zoekt contact met de griffi e. Desgevraagd is medegedeeld dat uitstel zou worden 

verleend voor het indienen van een aanvullend verzoekschrift. De verlengde 

termijn was langer dan de termijn die volgt uit de rechtspraak. Mag men ver-

trouwen op onjuiste mededelingen over (rechtsmiddelen)termijnen?7

Voorbeeld 4: zoeken naar een cassatieadvocaat tijdens de feestdagen. Het 

Hof Amsterdam heeft bij arrest van 14 april 1987 de uitspraak waarbij Brummer 

failliet werd verklaard bekrachtigd. Brummers procureur was niet beschikbaar 

vanwege vakantie. Naar eigen zeggen lukte het Brummer niet om tijdig een 

andere (cassatie)advocaat te vinden. Daartoe voerde hij aan dat binnen de cas-

satietermijn van acht dagen Goede Vrijdag, de daaropvolgende zaterdag en de 

beide Paasdagen vielen. Hij heeft als gevolg daarvan pas op 23 april 1987 cas-

satie ingesteld. Moet een rechtszoekende in een dergelijk geval niet-ontvan-

kelijk worden verklaard wegens termijnoverschrijding?8

Voorbeeld 5: een partij dient zelf een cassatiemiddel in. Een verzoeker stelt 

onder tijdsdruk zonder tussenkomst van een advocaat bij de Hoge Raad cas-

satie in. Hij krijgt twee weken om (hetzelfde) verzoekschrift alsnog door een 

7. HR 19 oktober 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA9616, NJ 2007/562: “3.3 (…) Een afschrift van 
het vonnis van 8 juni 2006, waarbij de toepassing van de schuldsaneringsregeling werd 
beëindigd op grond van het bepaalde in art. 350 lid 1, aanhef en onder c, F., is niet terstond 
na de uitspraak maar – ten onrechte – eerst op 22 juni 2006 aan (de procureur van) [verzoek-
ster] ter beschikking gesteld. In een zodanig geval dient beroep te worden ingesteld binnen de 
beroepstermijn en kunnen de gronden van het beroep na het verstrijken van die termijn met 
bekwame spoed in een aanvullend beroepschrift worden voorgedragen, waarbij een termijn 
van veertien dagen – of een zoveel kortere termijn als overeenstemt met de wettelijke termijn – 
na de dag van verstrekking of verzending van de motivering van de uitspraak heeft te 
gelden (vgl. HR 25 september 1981, nr. 5734, NJ 1982, 452 en HR 23 december 2005, nr. 
R04/117, NJ 2006, 31). Aan de procureur van [verzoekster] is door de griffi er van het hof 
desgevraagd bericht dat het hof akkoord ging met zijn verzoek om uitstel tot uiterlijk 4 juli 
2006 teneinde in een aanvullend verzoekschrift de gronden van het beroep voor te dragen. 
Het gaat hier dus niet, zoals bijvoorbeeld het geval was in de zaak die is beslist in het arrest 
van de Hoge Raad van 4 oktober 1996, nr. 8793, NJ 1997, 63, om een onjuiste standaard-
mededeling omtrent de toepasselijke beroepstermijn, maar om een namens het hof gedane 
toezegging als reactie op een specifi ek verzoek. Ook al was de door het hof aan de procureur 
van [verzoekster] gegunde aanvullende termijn ruimer dan ingevolge de voormelde recht-
spraak van de Hoge Raad toelaatbaar is, het stond het hof toch niet vrij van de namens hem 
gedane toezegging terug te komen, gelet op het daardoor bij de procureur van [verzoekster] 
gewekte vertrouwen (…).”

8. HR 8 juli 1987, ECLI:NL:HR:1987:AC0458, NJ 1988/105 (Faillissement Brummer). Brum-

mer is niet-ontvankelijk verklaard.
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cassatieadvocaat te laten indienen. Dat is echter niet eenvoudig omdat cassatie-

advocaten huiverig zijn om het verzoekschrift – dat niet volgens de regels der 

kunst is opgesteld – in te dienen.9 Moet een verzoeker die niet binnen twee 

weken een advocaat bij de Hoge Raad kan vinden alsnog niet-ontvankelijk wor-

den verklaard?10

Deze bijdrage plaatst de rechtsmiddelentermijnen in het spanningsveld tussen 

rechtszekerheid, berechting binnen een redelijke termijn en de toegang tot de 

rechter. In deze bijdrage gaan wij in de volgende paragraaf in op de rechtspraak 

van het EHRM. Wij menen dat deze rechtspraak meer aandacht verdient11 en 

leidend zou moeten zijn bij de vraag of in concrete gevallen toepassing moet 

worden gegeven aan korte rechtsmiddelentermijnen.

2. Rechtspraak van het EHRM over rechtsmiddelentermijnen

Artikel 17 Gw12 en artikel 6 EVRM waarborgen de toegang tot de rechter.13 

Deze bepalingen geven geen algemeen recht op het instellen van rechtsmiddelen 

zoals hoger beroep of cassatie.14 Dat laat onverlet dat in die gevallen waarin 

rechtsmiddelen zijn opengesteld de toegang tot de rechter moet worden gewaar-

borgd. Zowel materieelrechtelijke als procesrechtelijke rechtsregels kunnen die 

toegang tot de (hogere) rechter in de kern aantasten.15 Uit de rechtspraak volgt 

dat dit in het bijzonder ook geldt voor wetsbepalingen die zeer korte rechtsmid-

delentermijnen voorschrijven. In gevallen waarin het nog (net) lukt om tijdig 

een rechtsmiddel in te stellen kan daarnaast het recht op een eerlijk proces in het 

gedrang komen. Korte termijnen kunnen rechtszoekenden immers belemmeren 

9. Het komt regelmatig voor dat wanhopige berichten per e-mail worden verstuurd aan meer-

dere cassatieadvocaten tegelijk.

10. Zie voor een voorbeeld waarbij een rechtszoekende de Hoge Raad verzocht een advocaat aan 

te wijzen, althans, meer tijd te geven: HR 6 oktober 2017, ECLI:NL:HR:2017:2558.

11. In juridische databases wordt bijvoorbeeld slechts tweemaal kort verwezen naar het hierna 

te bespreken standaardarrest Pérez de Rada Cavanilles v. Spanje. Het betreft (korte) ver-

wijzingen in een conclusie van A-G Timmerman en een handboek van P. Smits.

12. De Grondwet bepaalt dat “[n]iemand (…) tegen zijn wil [kan] worden afgehouden van de 
rechter die de wet hem toekent”.

13. Zie in algemene zin Asser Procesrecht/Giesen 1, 2015, hoofdstuk 5. Zie ook vergelijkbare 

bepalingen, zoals artikel 47 van het Handvest grondrechten EU.

14. Artikel 6 EVRM geeft geen algemeen recht op het instellen van rechtsmiddelen zoals hoger 

beroep of cassatie. Zie bijvoorbeeld EHRM 17 januari 1970, Series A, no. 11 (Delcourt v. 
België): “Article 6 para 1 (…) does not guarantee a right of appeal”. Zie in algemene zin P. 

Smits, Artikel 6 EVRM en de civiele procedure, Deventer: Kluwer 2008, par. 2.5.2.

15. Zo kunnen materieelrechtelijke verjarings- of vervaltermijnen in specifi eke gevallen de toe-

gang tot de rechter doorkruisen. Zelfs als deze termijnen zeer lang zijn. Zie bijvoorbeeld HR 

28 april 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA5634, NJ 2000/431 (Van Hese/De Schelde).
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om kennis te nemen van relevante stukken, bewijs te verzamelen, argumenten 

uit te werken etc.16 Wij illustreren het voorgaande aan de hand van drie uit-

spraken van het EHRM.17

2.1. De driedagentermijn in de zaak Pérez de Rada Cavanilles tegen Spanje

Het standaardarrest Pérez de Rada Cavanilles tegen Spanje18 betrof een geschil 

tussen twee buren. De oorspronkelijke eiseres werd in het ongelijk gesteld. Zij 

was zelf niet thuis toen de uitspraak op 26 november 1993 werd betekend. Zij 

heeft desondanks op 30 november 1993 hoger beroep ingesteld bij de Recht-

bank te Madrid. Aldaar bleek dat het beroep had moeten worden ingesteld bij de 

Rechtbank Aoiz. Eiseres heeft de stukken vervolgens direct per aangetekende 

brief doorgestuurd. De brief is door de Rechtbank Aoiz ontvangen op 2 decem-

ber 1993. De beroepstermijn van drie dagen vanaf de dag van de betekening was 

toen reeds verstreken. Eiseres werd niet-ontvankelijk verklaard.

Het EHRM oordeelde dat van partijen mag worden verwacht dat zij rechts-

middelentermijnen in acht nemen. Rechtsmiddelentermijnen zijn noodzakelijk. 

Zij dienen de rechtszekerheid en de goede procesorde. Dergelijke regels mogen 

het echter niet onmogelijk maken dat rechtsmiddelen worden aangewend. Het 

EHRM concludeerde dat in deze zaak de toegang tot de rechter in de kern was 

aangetast. De strikte toepassing van de rechtsmiddelen termijn was aldus strij-

dig met artikel 6 EVRM:

“44. (…)[T]he “right to a court”, of which the right of access is one aspect, is 
not absolute; it is subject to limitations permitted by implication, in particular 
where the conditions of admissibility of an appeal are concerned, since by its 
very nature it calls for regulation by the State, which enjoys a certain margin 
of appreciation in this regard. However, these limitations must not restrict or 
reduce a person’s access in such a way or to such an extent that the very es-
sence of the right is impaired; lastly, such limitations will not be compatible with 
Article 6 § 1 if they do not pursue a legitimate aim or if there is not a reasonable 

16. Zie bijvoorbeeld F.J.H. Hovens, Civiel appel. Mon. Burgerlijk Procesrecht, red. Klaassen/
Linssen (2007), p. 33: “Waar de wet zeer korte rechtsmiddelentermijnen kent (met name bij 
procedures ingevolge de Faillissementswet), kunnen partijen soms in de knel komen, bijvoor-
beeld bij het vergaren van de noodzakelijke stukken of omdat de beschikking of het proces-
verbaal van de zitting niet tijdig klaar of verzonden zijn.”

17. In de jurisprudentie van het EHRM treft men veel uitspraken aan die zien op rechtsmid-

delentermijnen. Zie voor een ander (recent) voorbeeld: EHRM 16 July 2019, Applications 

no. 12200/08, (Zhdanov en anderen tegen Rusland).

18. EHRM 28 oktober 1998, nr. 28090/95 (Pérez de Rada Cavanilles tegen Spanje).
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relationship of proportionality between the means employed and the aim sought 
to be achieved (…).
45. The rules on time-limits for appeals are undoubtedly designed to ensure the 
proper administration of justice and compliance with, in particular, the princi-
ple of legal certainty. Those concerned must expect those rules to be applied. 
However, the rules in question, or the application of them, should not prevent 
litigants from making use of an available remedy.
46. In the instant case the reposición application, although it had been posted 
within the three days laid down by law, was received at the registry of the Aoiz 
Court of First Instance two days after that period had expired (…). In view of 
the usual time taken to deliver mail, however, it seems unlikely that a letter could 
reach its destination more quickly. (…)
47. In the light of the foregoing, the applicant cannot be accused of having acted 
negligently, in view of the short period of time available to her for submitting 
her application (…), for which suffi cient grounds had to be given. Under the 
relevant domestic legislation (…), the decision in issue could not be regarded as 
foreseeable in the context of proceedings to enforce an agreement. The applicant 
also tried to lodge the application, within the time-limit, with the registry of the 
Madrid duty court (…). She also applied unsuccessfully to the Aoiz Court of 
First Instance to set aside its decision (…)
48. The Court considers that to require the applicant to travel to Aoiz (…) in 
order to lodge her application within the prescribed time, when the decision in 
question had been served on her in Madrid, would in this instance have been 
(…) unreasonable.”

2.2. De vijfdagentermijn in de zaak Gruais en Bousquet tegen Frankrijk

De zaak Gruais en Bousquet tegen Frankrijk betrof een strafzaak.19 Op het von-

nis stond geregistreerd dat het vonnis op 17 september 1999 zou zijn betekend. 

Uit een poststempel op de envelop bleek echter dat de uitspraak op maandag 

20 september 1999 ter post was aangeboden. Gruais en Bousquet hebben op 24 

september 1999 hoger beroep ingesteld. De Court de Cassation constateerde 

dat de vijfdagentermijn begon te lopen vanaf de dag die op de uitspraak was 

weergegeven: 17 september 1999. Gruais en Bousquet werden daarop wegens 

termijnoverschrijding niet-ontvankelijk verklaard.

Het EHRM herhaalde de eerdere algemene overwegingen in de zaak Pérez de 
Rada Cavanilles tegen Spanje en oordeelde unaniem dat in deze zaak de toegang 

19. EHRM 19 januari 2006, application no. 67881/01 (Gruais en Bousquet tegen Frankrijk).
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tot de rechter in de kern was aangetast. De relevante overwegingen – die enkel in 

het Frans beschikbaar zijn – luiden als volgt:

“28. En l’espèce, la Cour constate que la Cour de cassation a retenu la date 
de notifi cation inscrite sur l’arrêt, soit le 17 septembre 1999, et non la date ef-
fective d’envoi de cette notifi cation telle qu’attestée par le cachet de la poste, à 
savoir le 20 septembre 1999.
29. Partant, la Cour constate que la date indiquée sur l’arrêt par le greffe 
ne correspondait pas à la date d’envoi effective, ce qui a eu pour effet de 
réduire le délai dont auraient dû disposer les requérants pour former leur 
pourvoi. S’agissant d’un délai particulièrement bref (cinq jours francs, soit 
six jours au maximum), sa réduction, de moitié en l’espèce, a abouti à une 
restriction singulièrement rigoureuse du délai réel pour se pourvoir. La Cour 
note d’ailleurs que le Gouvernement, qualifi ant les circonstances de l’espèce 
de « rarissimes », ne conteste pas que le droit d’accès des requérants à la 
Cour de cassation ait été méconnu et qu’il s’en remet à la sagesse de la Cour 
sur ce point.
30. Compte tenu de ce qui précède, la Cour considère que les requérants se sont 
vu refuser leur droit d’accès à un tribunal dans les circonstances de l’espèce 
(…)”

2.3. De termijn van tien dagen in de zaak Adorisio c.s. tegen Nederland

De zaak Adorisio c.s. tegen Nederland20 zag op de nationalisatie van SNS Bank. 

Daartoe was op 1 februari 2013 en onteigeningsbesluit genomen. Ingevolge ar-

tikel 6:6 Wft staat tegen een dergelijk besluit binnen tien dagen hoger beroep 

open bij de Raad van State. Meerdere aandeelhouders van SNS Bank hadden 

tijdig hoger beroep aangetekend tegen dit besluit. Enkele van hen hadden des-

ondanks geklaagd dat de korte termijn tot gevolg had gehad dat zij de zaak 

onvoldoende hadden kunnen voorbereiden. Zij voerden aan dat zij onvoldoende 

gelegenheid hadden om de relevante (bewijs)stukken te bestuderen en deskun-

digenbewijs te verzamelen. Deze aandeelhouders stelden zich op het standpunt 

dat zowel het recht op toegang tot de rechter als het recht op een eerlijk proces 

waren geschonden.

Het EHRM oordeelde dat in dit geval de toegang tot de rechter niet in het ge-

ding was. De aandeelhouders hadden immers (i) tijdig hoger beroep ingesteld; 

(ii) zij waren ontvankelijk verklaard in hun hoger beroep; en (iii) hun klachten 

20. EHRM 17 maart 2015, Application no. 47315/13, EHRC 2014/143 m.nt. J.A.M.A. Sluys-

mans en R.L. de Graaff (Adorisio c.s. tegen Nederland).
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waren ook inhoudelijk behandeld. Het EHRM constateert dat de klachten in 

de kern zien op het gebrekkige mogelijkheden om de relevante (bewijs)stuk-

ken te bestuderen, bewijs te verzamelen en argumenten uit te werken. Deze 

klachten worden in dit specifi eke geval verworpen, mede omdat de betrokken 

aandeelhouders voorafgaand aan de zitting nadere stukken en bewijs konden 

indienen.

“92. It must be accepted that the Government were faced with the need to inter-
vene as a matter of urgency in order to prevent serious harm to the national 
economy. (…)
94. There can be no doubt that the procedure laid down in Chapter 6.2 of the 
Financial Supervision Act (…) is designed to allow the lawfulness of measures 
under Chapter 6.1 of the Financial Supervision Act (…) to be decided with ex-
traordinary speed. The applicants’ procedural rights were inevitably affected as 
a result. (…)
(i) The ten-day time-limit for appealing to the Administrative Jurisdiction 
Division
98. No issue arises as regards access to court. The ten-day time-limit for ap-
pealing against the Minister’s decision of 1 February 2013 prevented none of 
the applicants from bringing their cases before the Administrative Jurisdiction 
Division of the Council of State. Moreover, their appeals were all admitted and 
duly considered on their merits.
99. Rather, the Court understands the applicants’ complaints in the sense that 
the brevity of the time-limit prevented them from properly developing their argu-
ments and presenting their evidence.
100. Appeals (…) could only concern the legality of the expropriation. Disputes 
on the potentially complicating issue of compensation could only arise once it 
was determined that the expropriation was not per se unlawful. (…)
101. The Court takes the view that the applicants (…) put up a very effective 
challenge of the legality of the expropriation already in their appeal statements. 
Moreover, they were permitted to submit additional documents until the day be-
fore the hearing and could submit further argument orally at the hearing itself. 
In these circumstances, the Court cannot fi nd that the time-limit vouchsafed to 
the applicants for lodging their appeals was so short that the proceedings were 
for that reason unfair.”
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3. Toepasselijke rechtsnormen en omstandigheden

3.1. De relevante norm: is de toegang tot de rechter in de kern aangetast?

Het EHRM stelt voorop dat het aan de wetgever is om regels te formuleren over 

de ontvankelijkheid van rechtsmiddelen. Dat betekent dat het aan de wetgever is 

om de lengte van de termijnen vast te stellen, te bepalen wanneer deze termijnen 

gaan lopen, voor te schrijven in welke gevallen fouten of termijnoverschrijdin-

gen hersteld kunnen worden etc.21

Rechtsmiddeltermijnen beperken naar hun aard altijd op enigerlei wijze de 

toegang tot de rechter. Dat brengt echter niet mee dat een regel die een korte 

rechtsmiddelentermijn van acht of veertien dagen voorschrijft per defi nitie on-

verenigbaar is met artikel 6 EVRM. Wij menen dat de korte termijnen in het 

insolventierecht als zodanig niet strijdig zijn met het fundamentele recht op toe-

gang tot de rechter.22 Wel menen wij dat uit de hiervoor besproken rechtspraak 

volgt dat de strikte handhaving van rechtsmiddelentermijnen in een concreet 

geval strijdig kan zijn met artikel 6 EVRM. In de hierboven aangehaalde recht-

spraak wordt getoetst of “[the] very essence of the right [of access to a court] is 
impaired”. Met andere woorden: wordt de toegang tot de rechter in een concreet 

geval in de kern aangetast?

Indien de toegang tot de rechter in de kern dreigt te worden aangetast dan 

dient strikte handhaving van nationale rechtsregels naar vaste rechtspraak ach-

terwege te blijven. Dat geldt ook voor regels inzake rechtsmiddelentermijnen. 

21. Naar vaste rechtspraak is het aan de betrokken staten om procesregels vast te stellen. Zij 

hebben daarin een ruime ‘margin of appreciation’, Zie reeds EHRM 16 december 1997, 

142/1996/962 (Tejedor Garcia tegen Spanje), r.o. 31: “Although time-limits and procedural 
rules governing appeals by the prosecution must be adhered to as part of the concept of a fair 
procedure, in principle it is for the national courts to police the conduct of their own proceed-
ings.” P. Smits, Artikel 6 EVRM en de civiele procedure, Kluwer: Deventer 2008, p. 49 met 

nadere bronverwijzingen: “Is de toegang tot de (burgerlijke) rechter gewaarborgd, dan is het 
in beginsel aan de lidstaten overgelaten daar naar eigen inzicht invulling aan te geven (…) 
In de regeling van het recht op toegang tot de rechter kennen de Staatsburger organen aan de 
lidstaten dus een zekere beoordelingsvrijheid toe.”

22. In zoverre delen wij de opvatting van Katan in B.M. Katan, ‘Overzichtsartikel: insolventie-

recht en het EVRM’, TvI 2006/20: “In het kader van toegang tot de rechter zou men kun-
nen vrezen voor de houdbaarheid van de korte beroepstermijn van de faillissementswet (8 
dagen). Ik acht die vrees echter niet terecht: een termijn van een week wordt door het EHRM 
voor sommige zaken aanvaardbaar geacht, zeker waar de overschrijding van de termijn (ten 
dele) te wijten is aan degene die zich op art. 6 EVRM beroept.” Wij menen wel dat de toepas-

sing van een korte termijn onder specifi eke omstandigheden onaanvaardbaar kan zijn.
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In een dergelijk geval zal een verlenging van de termijn aangewezen zijn.23 De 

rechter zal zo nodig – ook indien geen expliciet beroep is gedaan op artikel 6 

EVRM – ambtshalve moeten nagaan of het recht op de toegang tot de rechter is 

aangetast.24

3.2. Legitimiteit en proportionaliteit van korte rechtsmiddelentermijnen

De toegang tot de rechter kan worden beperkt mits daarmee een legitiem doel 

wordt nagestreefd. In de zaak Pérez de Rada Cavanilles tegen Spanje is geoor-

deeld dat rechtsmiddelentermijnen onverenigbaar zijn met artikel 6 EVRM “if 
they do not pursue a legitimate aim or if there is not a reasonable relationship of 
proportionality between the means employed and the aim sought to be achieved 
(…)”.

Eén van de doelstellingen van de wetgever bij de totstandkoming van onze 

faillissementswetgeving was het verkorten van de duur van faillissementspro-

cedures.25 De wetgever heeft in 1893 getracht “door een zeer summieren rechts-
gang (…) eene spoedige afdoening en eindbeslissing ook bij de hoogere colleges 
te verzekeren”.26 Daarbij speelde in het bijzonder dat men “langdurige onzeker-
heid” wilde voorkomen:

23. In de Nederlandse rechtspraak worden vaak aanvullende termijnen van twee weken gehan-

teerd, of minder indien de oorspronkelijke rechtsmiddelentermijn korter is dan twee weken. 

Zie HR 27 mei 2011, ECLI:NL:HR:2000:AA5634, NJ 2012/625 (Van Dooren q.q./Veco Las-
constructies) voor een voorbeeld waarin de termijn werd verlengd: “3.5. (…) Het ontslag van 
instantie op de voet van art. 27 Fw raakt rechtstreeks de positie van de curator en de door 
hem beheerde faillissementsboedel. Indien een dergelijke ingrijpende beslissing wordt ge-
nomen zonder behoorlijke oproeping van de curator, is sprake van een processueel verzuim 
dat rechtstreeks de toegang tot de rechter raakt en dat bij het ontbreken van een verzetproce-
dure niet binnen het nationale procesrecht kan worden hersteld. Onder deze omstandigheden 
leidt onverkorte toepassing van de regeling inzake de termijn voor hoger beroep tegen de ver-
lening van ontslag van instantie tot een resultaat dat niet voldoet aan de eisen van een eerlijk 
proces (…). Dit brengt mee dat mede op grond van art. 6 EVRM moet worden aangenomen 
dat in gevallen als het onderhavige de termijn voor hoger beroep tegen de desbetreffende 
rolbeslissing, indien deze termijn is verstreken op het moment dat de curator daarvan kennis 
neemt of redelijkerwijs heeft kunnen kennisnemen, met veertien dagen wordt verlengd (…).”

24. Vgl. artikel 25 Rv. Wij menen dat de toegang tot de rechter dusdanig fundamenteel van aard 

is en zozeer raakt aan de grondbeginselen van de rechtstaat dat kan worden gesproken van 

recht van openbare orde. Zie over het niet even duidelijk afgebakende begrip openbare orde 

onder meer de conclusie van A-G Drijber vóór HR 1 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:818, JOR 

2018/215 (X/Rabobank) nrs. 48-51.

25. Van der Feltz I, p. 21: “(…) dat de duur der faillissementen door de bepalingen van het ont-
werp zooveel mogelijk bekort zal worden (…)” C.W. Star Busmann en W.L.P.A. Molengraaff, 

de Faillissementswet, Gebr. Belinfante, Den Haag, derde druk 1936, p. 118. “In het belang 
eener spoedige afdoening van zaken is een zeer summiere rechtsgang (…) voorgeschreven.”

26. Van der Feltz I, p. 283.
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“(…) de gewone wijze van procederen voldoet [niet] aan de behoeften van het 
verkeer en de eischen der rechtszekerheid. Beide vorderen dringend dat eene 
aangevraagde faillietverklaring niet maanden lang slepende kan gehouden wor-
den. Door het faillissement wordt in nagenoeg alle rechtsbetrekkingen, waarin 
de bedoel staat, ingegrepen, worden zij meer of minder gewijzigd; langdurige 
onzekerheid of dit al of niet plaats zal hebben mag niet bestaan.”27

Hoewel de korte termijnen in de Faillissementswet meer dan eens ter discussie 

hebben gestaan zijn zij tot op de dag van vandaag gehandhaafd.28 Sterker nog: 

bij de invoering van nieuwe insolventieprocedures is welbewust opnieuw ge-

kozen voor korte rechtsmiddelentermijnen. Bij wijze van voorbeeld kan worden 

gewezen op de schuldsaneringsregeling. Een ander recent voorbeeld betreft de 

invoering van onder meer de overdrachtsregeling en de noodregeling in de wet 

op het fi nanciële toezicht.29

De zaak Adorisio c.s. tegen Nederland laat zien dat de invoering van ul-

trakorte procedures gerechtvaardigd kan zijn. Het streven naar een voortvarende 

afwikkeling van insolventieprocedures is op zichzelf legitiem. Dat streven is 

ook geheel in overeenstemming met het bepaalde in artikel 6 EVRM. Uit die be-

paling vloeit immers (ook) voort dat partijen aanspraak moeten kunnen maken 

op een behandeling binnen een redelijke termijn.30

Het is veel minder evident dat het middel (een korte rechtsmiddelenter-

mijn) altijd in een redelijke en proportionele verhouding staat tot het doel 

(een voortvarende procedure en rechtszekerheid). Korte termijnen dragen wel-

iswaar bij aan een spoedige afwikkeling van faillissementen, maar zij zijn 

27. Van der Feltz I, p. 282.

28. De commissie insolventierecht stelde bijvoorbeeld voor de termijnen te verlengen, zie 

S.C.J.J. Kortmann en N.E.D. Faber (red), Geschiedenis van de Faillissementswet, Deel 2-IV, 

Voorontwerp insolventiewet, Deventer: Kluwer 2007, artikel 2.3.5 (toelichting): “De termijn 
voor het instellen van verzet, hoger beroep of beroep in cassatie bedraagt veertien dagen na 
de dag van de beschikking.” Bij de herziening van de schuldsaneringsregeling is afgezien van 

een verlenging van de appeltermijnen, zie Kamerstukken 2004/05, 29 942, nr. 3, p. 8: “13. De 
bij brief van 27 februari 2002 (Kamerstukken II 2001/02, 28 258, nr.1) aangekondigde voor-
nemens op het gebied van wetgeving zijn op drie punten na in dit wetsvoorstel uitgevoerd. 
Naar aanleiding van de bredere informatie die pas na de evaluatie beschikbaar is gekomen 
en na de discussie in de subcommissie Schone Lei II is besloten af te zien van verlenging 
van de appèltermijnen (…) Wijziging van de appèltermijn is een onderwerp dat beter kan 
worden meegenomen bij de algehele herziening van de Faillissementswet.” De korte beroeps-

termijnen zijn evenwel gehandhaafd, ook bij de invoering van de Wet modernisering faillis-

sementsprocedure (wetsvoorstel 34 740).

29. Het gaat daarbij gezien het ‘spoedeisend karakter’ om termijnen van veertien dagen. Zie de 

wetsgeschiedenis van onder meer de noodregeling, zoals uitvoerig besproken in (de conclu-

sie voorafgaand aan) HR 6 april 2018, ECLI:NL:HR:2018:538, NJ 2019/169 (Conservatrix).

30. P. Smits, Artikel 6 EVRM en de civiele procedure, Deventer: Kluwer 2008, p. 203 e.v.
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op zichzelf echter onvoldoende. Daarvoor is ook nodig dat de procedure zelf 

voortvarend wordt behandeld. De wetgever heeft in veel gevallen korte wette-

lijke apparaatstermijnen voor het voortvarend verloop van de faillissements-

procedures vastgesteld. Zo kent de Faillissementswet meerdere bepalingen 

die voorschrijven dat een mondelinge behandeling binnen twintig dagen na 

indiening van het beroepschrift moet plaatsvinden.31 De Faillissementswet 

kent ook meerdere bepalingen die voorschrijven dat de rechter binnen drie 

of acht dagen een beschikking moet geven.32 De termijnen strekken ertoe de 

rechter aan te sporen de zaak voortvarend af te wikkelen.33 Zij maken duidelijk 

dat de wetgever voor ogen had dat de procedure in hoger beroep of cassatie 

in ongeveer één maand zouden worden afgewikkeld.34 Hoewel faillissements-

procedures in de regel wel snel worden afgewikkeld worden de ultrakorte 

‘apparaatstermijnen’ in de praktijk zeker niet altijd nageleefd.35 Naarmate de 

aansporingstermijnen meer worden overschreden, wordt het lastiger om uit 

31. Zie bijvoorbeeld artikel 15c lid 3 (hoger beroep beschikking waarin schuldsaneringsregeling 

niet is uitgesproken), artikel 155 Fw (hoger beroep van een beschikking over de homologatie 

van een faillissementsakkoord), artikel 187 Fw (behandeling in cassatie tegen beschikking op 

de voet van artikel 185 Fw) en artikel 351 Fw (hoger beroep tussentijdse beëindiging schuld-

saneringsregeling).

32. Zie bijvoorbeeld artikel 69 lid 2 en 317 Fw (beschikking r-c binnen drie dagen) en artikel 15c 

lid 3, artikel 355 lid 2 jo. artikel 351 lid 4 Fw (uitspraak weigering of tussentijdse beëindiging 

schuldsanering dient te worden gewezen binnen acht dagen na de behandeling).

33. HR 10 mei 1985, ECLI:NL:HR:1985:AG5014, NJ 1985/793 m.nt. W.C.L. van der Grinten 

(Brink/Kaulingfreks): “Het verbinden van zodanig rechtsgevolg aan overschrijding van de 
termijn zou niet stroken met het door de wetgever met het stellen ervan kennelijk beoogde 
doel, te weten het richten tot de R–C van een aansporing om op een verzoek als in het eerste 
lid van art. 67 bedoeld, met bekwame spoed te beslissen. Gezien dit doel en in aanmerking 
genomen dat het artikel van enig rechtsgevolg niet rept, moet worden aangenomen dat 
— gelijk de Rb. heeft geoordeeld — aan overschrijding van de termijn geen rechtsgevolg 
is verbonden.” Zie ook de conclusie van A-G Wesseling-van Gent vóór HR 5 december 

2008, ECLI:NL:2008:BG5864, nr. 2.13-2.14: “De in art. 341 lid 3 Fw (oud) opgenomen 
termijn voor de behandeling van de (…) [is] opgenomen “ten einde de onzekerheid, ook uit 
het oogpunt van de belangen van schuldeisers zo kort mogelijk te doen zijn”. Een sanctie 
op het overschrijden van deze termijn ontbreekt evenwel.” Zie ook haar conclusie vóór 

HR 13 november 2009, ECLI:NL:HR:2009:BJ8338, nr. 2.27: “Het feit dat de mondelinge 
behandeling niet binnen de daarvoor voorgeschreven termijn van art. 351 Fw heeft plaats-
gevonden doet daaraan niet af, nu een sanctie op het overschrijden van deze termijn ont-
breekt (…).”

34. In overeenstemming hiermee kwalifi ceert het Procesreglement van de Hoge Raad onder 

3.5.16 de faillissementsprocedure als een procedure die naar haar aard een spoedbehandeling 

behoeft.

35. Zie de rechtspraak genoemd in voetnoot 33. www.rechtspraak.nl vermeldt bovendien dat “[i]n 
het algemeen vindt de zitting in een faillissementsprocedure plaats binnen 6 weken na het 
indienen van het verzoekschrift”.

62



Korte rechtsmiddelentermijnen in het insolventierecht

63

te leggen waarom de strikte handhaving van korte rechtsmiddelentermijnen 

noodzakelijk en proportioneel is.36

3.3. Een beoordeling op basis van zaakspecifi eke omstandigheden

De Hoge Raad was (en is wellicht nog steeds) strikt in de toepassing van rechts-

middelentermijnen. In het bijzonder geldt dat hij in (oudere) arresten enkele 

‘hard and fast rules’ lijkt te formuleren, zoals: “termijnoverschrijdingen zijn 

alleen verschoonbaar indien sprake is van een duidelijke (apparaats)fout van de 

griffi e”; “persoonlijke omstandigheden in het domein van de rechtszoekende, 

kunnen nooit een termijnoverschrijding rechtvaardigen”; of “als de rechtszoe-

kende zelf (ook maar enig) verwijt kan worden gemaakt dan moet de termijn 

strikt worden toegepast”.37

Wij illustreren het voorgaande aan de hand van het arrest HR 15 juli 1988, 

NJ 1989/31. In deze zaak had Olivar een verzoek op de voet van artikel 69 Fw 

ingediend dat door de rechter-commissaris bij beschikking van 2 april 1987 was 

afgewezen. De beschikking was op 3 april 1987 aangetekend aan Olivar ver-

zonden. De PTT heeft geprobeerd het aangetekend verzonden stuk op 6 april 

1987 ten kantore van Olivar af te geven. Omdat niemand werd aangetroffen is 

een bericht achtergelaten dat een aangetekend stuk was binnengekomen. Oli-

var heeft deze beschikking op 10 april 1987 afgehaald bij de PTT. Op 14 april 

1987 heeft hij hoger beroep ingesteld. Olivar is wegens overschrijding van de 

36. Zie ook M. Ynzonides, ‘Faillissements- versus burgerlijk procesrecht’, TvI 2004/60, “Effi -
ciency stond bepaald hoog in het vaandel bij de wetgever anno 1893. Termijnen zijn kort 
tot ultrakort en rechtsmiddelen zijn soms beperkt teneinde te verzekeren dat snel zekerheid 
omtrent rechtsposities zou kunnen worden verkregen. Anno 2004 zou een en ander weleens 
kritisch tegen het licht kunnen worden gehouden. Korte termijnen zijn prima maar komen wel 
in een iets ander daglicht te staan indien men zich realiseert dat met deugdelijke oproeping 
van de schuldenaar soms weken gemoeid gaan en dat de motivering van een uitspraak soms 
ook enige dagen op zich laat wachten.” Zie voorts ook T.T. van Zanten & I.M.A. Lintel, 

‘Processuele aspecten van de procedure tot faillietverklaring. Deel II – Rechtsmiddelen’, TvI 
2017/3: “Een snelle berechting en beslissing met betrekking tot de faillietverklaring in cas-
satie impliceert niet alleen dat van de betrokken partijen wordt gevergd dat zij op zeer korte 
termijn cassatieberoep instellen, maar ook dat de procedure door parket en Hoge Raad met 
voortvarendheid wordt behandeld (…) De praktijk is echter dat de doorlooptijd van faillis-
sementszaken weliswaar aanzienlijk korter is dan die van een ‘gewone’ cassatieprocedure, 
maar gemiddeld nog altijd circa vier tot zes maanden bedraagt (en soms nog langer), met 
alle risico’s en onzekerheden van dien.”

37. Zie in dit verband o.m. F. Fernhout, ‘De ondraaglijke hardheid van termijnen’, TvPP 2015, p. 

83-91.
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appeltermijn van vijf dagen niet-ontvankelijk verklaard.38 De Hoge Raad over-

woog vrij resoluut en zonder te toetsen aan artikel 6 EVRM dat het wettelijk 

systeem ‘in geen geval’ ruimte laat “voor de opvatting dat het tijdstip van aan-
vang van de beroepstermijn afhankelijk is van de persoonlijke omstandigheden 
van de verzoeker”.

Enkele auteurs hebben (voorzichtige) kritiek geuit op de strakke lijn in de ju-

risprudentie van de Hoge Raad.39 In de lagere rechtspraak treft men ook enkele 

afwijkende uitspraken aan. Illustratief is een zaak waarin een rechtzoekende te 

laat hoger beroep instelde tegen een vonnis waarin een verzoek tot toelating tot 

de schuldsaneringsregeling werd afgewezen. Het Hof Amsterdam achtte de ver-

zoekster ontvankelijk en nam daartoe in aanmerking dat verzoekster vanwege 

38. HR 15 juli 1988, NJ 1989/31 (Olivar): “3.2. Het middel strekt ten betoge dat in het onder-
havige geval de termijn van vijf dagen voor hoger beroep, bepaald in het eerste lid van 
art. 67 Fw niet eerder inging dan op 10 april 1987 en doet daartoe, behalve op het feit dat 
de beroepstermijn ‘uitzonderlijk kort’ is, een beroep op een aantal in de toelichting op het 
middel onder 6.2. vermelde omstandigheden. 3.3. Het middel faalt. Gesteld al dat — zoals 
de rechtbank heeft geoordeeld en in cassatie niet wordt bestreden — een redelijke wets-
toepassing met zich zou brengen dat de voormelde beroepstermijn niet reeds begint te lopen 
de dag na die waarop de beschikking is gegeven maar op het tijdstip waarop de verzoeker 
redelijkerwijs kennis kon nemen van de beschikking, in geen geval laat het wettelijk systeem 
ruimte voor de opvatting dat het tijdstip van aanvang van de beroepstermijn afhankelijk 
is van de persoonlijke omstandigheden van de verzoeker.” Olivar is niet-ontvankelijk ver-

klaard.

39. Zie bijvoorbeeld de Conclusie A-G Timmerman vóór HR 1 maart 2013, 

ECLI:NL:HR:2013:BZ2765, NJ 2013/581 (Lehman Brothers) “5.15 Het EHRM lijkt een 
stuk minder genegen dan de Hoge Raad om zo strak de hand te houden aan beroepstermijnen 
dat het recht op toegang tot de (appel)rechter feitelijk in het gedrang komt. Volgens EHRM 
16 december 1992, Hennings, serie A, vol. 251-A moet men erop bedacht zijn dat termijnen 
soms kort en fataal kunnen zijn. Het EHRM geeft, vanuit dit uitgangspunt, blijk van een vrij 
kritische proportionaliteitstoets in individuele gevallen. Te wijzen valt op EHRM 28 oktober 
1998, 28090/95, reports 1998-VIII Perez de Rada Cavanilles/Spanje), EHRM 20 april 2004 
(nr. 575667/00) Bulena/Tsjechië, en voorts op EHRM 12 januari 2006, Mizzi, 26111/02, 
NJ 2006, 487, alsmede EHRM 6 december 2005, Hornacek, 65575/01 (…) Vgl. Hovens, 
het civiele hoger beroep (2005), p. 25, die opmerkt dat een rechtsmiddeltermijn niet zo kort 
mag zijn en zo stringent mag worden toegepast dat daardoor de feitelijke toegang tot de 
appelrechter in het gedrang komt. Het EHRM lijkt ook minder genegen om rechterlijke com-
municatie-omissies voor rekening van de justitiabele te laten komen, vgl. Van Dijk ea, Theory 
and practice of the ECHR (2006), nr. 10.4.4, p. 565”. Zie ook P. Smits, Artikel 6 EVRM en 
de civiele procedure, Deventer: Kluwer 2008, p. 53.
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mishandeling door haar man uit huis was gevlucht en niet in staat was geweest 

tijdig de per post verstuurde uitspraak af te halen.40

Wij menen dat het te ver strekt om aan te nemen dat in geen geval betekenis 

kan toekomen aan persoonlijke omstandigheden van de rechtszoekende. Men 

kan evenmin stellen dat rechtsmiddelentermijnen altijd strikt moeten worden 

toegepast als men een rechtszoekende zelf een verwijt kan maken.41 Neem 

bijvoorbeeld het standaardarrest Pérez de Rada Cavanilles tegen Spanje. Het 

EHRM nam ‘persoonlijke’ omstandigheden in aanmerking, zoals het feit dat 

Pérez de Rada Cavanilles niet thuis was toen de uitspraak werd betekend. In die 

zaak heeft de Pérez de Rada Cavanilles ook een verwijtbare fout gemaakt door 

zich eerst te wenden tot het verkeerde gerecht. Desondanks was het recht op de 

toegang tot de rechter in die zaak in de kern aangetast.

In het licht van de EHRM-rechtspraak menen wij dat een rechter aan de 

hand van de omstandigheden van het geval moet nagaan of in een bepaald geval 

het recht op de toegang tot de rechter in de kern is aangetast. Een dergelijke 

toetsing verhoudt zich slecht met ‘hard and fast rules’. De toepassing van artikel 

6 EVRM vereist – hoe bewerkelijk dit ook moge zijn – een beoordeling aan de 

hand van zaakspecifi eke omstandigheden. Daarin moeten concrete omstandig-

heden en belangen worden gewogen.42

40. Hof Amsterdam 4 december 2001, ECLI:NL:GHAMS:2011:AP0101, NJ 2004/288: “2.3 Bij 
de beoordeling van de [ontvankelijkheidsvraag] heeft het hof acht geslagen op de navolgen 
feiten en omstandigheden. Ten tijde van het beschikbaar komen van bovengenoemd vonnis 
van de rechtbank van 4 september 2001 verbleef N. bij een vriendin. Zij was met haar kin-
deren uit het huis (…) gevlucht, omdat haar man (…) haar had mishandeld. De week daarop 
is N. naar de stichting Om arm Amsterdam gegaan waar zij in verband met het instellen van 
hoger beroep direct werd doorverwezen naar een advocaat. N. is toen eerst naar haar huis 
gegaan om te proberen de uitspraak van de rechtbank, die bij de post lag, op te halen, maar 
gezien de problemen met haar man duurde dat enkele dagen. Vervolgens is N. – toen zij de 
uitspraak eenmaal in haar bezit had – naar het kantoor van mr. Guman gegaan, die nog 
diezelfde dag hoger beroep heeft ingesteld. 2.4. Gelet op de voormelde gang van zaken kon 
van N. in redelijkheid geen grotere snelheid van handelen worden gevergd en treft haar op dit 
punt geen verwijt.” G.H. Lankhorst, ‘Verschoonbare termijnoverschrijding in hoger beroep’, 

Bb 2004/58 constateert dat deze uitspraak lastig te rijmen valt met vaste rechtspraak van de 

Hoge Raad.

41. Anders H.J. Snijders & A. Wendels, Civiel appel, Deventer 2009, p. 301: “Het is duidelijk 
dat indien appellant de overschrijding van de appeltermijn aan zichzelf te wijten heeft, geen 
enkele rechtsregel hem nog kan baten, zelfs niet als geklaagd wordt over schending van zeer 
fundamentele rechtsbeginselen in eerste aanleg.”

42. Het EHRM heeft naar wij weten nimmer in abstracto geoordeeld dat een rechtsmiddelen-

termijn van acht, tien of veertien dagen strijdig is met artikel 6 EVRM. Zie in algemene zin 

over de (vaak) casuïstische benadering van het EHRM: J. Gerards, General Principles of the 
European Convention on Human Rights, Cambridge University Press 2019, p. 32.
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3.4. Korte rechtsmiddelentermijnen: relevante gezichtspunten

Wij sluiten deze bijdrage af door in te gaan op enkele relevante gezichtspunten 

voor de Nederlandse insolventiepraktijk. Dat doen wij door enkele niet-limita-

tieve vragen te formuleren die in concrete gevallen relevant kunnen zijn om de 

vraag te beantwoorden of de toegang tot de rechter in de kern wordt aangetast.

Is de effectieve termijn (nog) korter dan acht dagen?

De zaak Gruais en Bousquet tegen Frankrijk laat zien dat het bij de toepassing 

van rechtsmiddelentermijnen niet alleen gaat om het aantal dagen dat in de wet 

is genoemd. Om te beoordelen of de toegang tot de rechter in het geding is gaat 

het om de vraag hoeveel tijd de rechtszoekende redelijkerwijs ter beschikking 

staat. Termijnen in de Faillissementswet vangen aan op de dag nadat de uit-

spraak wordt gewezen. In verband met korte rechtsmiddelen termijnen in het 

faillissementsrecht is het wenselijk dat de beschikking van de rechter-commis-

saris, rechtbank, althans het hof zo snel mogelijk aan belanghebbenden wordt 

toegestuurd.43 Het komt desondanks voor dat een belanghebbende pas na ver-

loop van tijd door een zogenoemde ‘apparaatsfout’ kennis heeft kunnen nemen 

van de uitspraak.44 Dat betekent dat de wettelijke termijn van (meestal) acht 

dagen effectief wordt teruggebracht tot enkele dagen of zelfs al geheel is ver-

streken. De zaak Gruais en Bousquet tegen Frankrijk laat zien dat in dergelijke 

gevallen de toegang tot de rechter in het gedrang komt of zal kunnen komen. 

43. Zie HR 10 januari 1992, ECLI:NL:HR:1992:ZC0473, NJ 1992/195 (Balkema/mr. De Ra-
nitz q.q.) alsook de conclusie van A-G Timmerman voorafgaand aan HR 1 maart 2013, 

ECLI:NL:HR:2013:BZ2765, JOR 2013/190.

44. Zie HR 11 juli 2014, NJ 2014/359. De schuldsaneringsregeling van G. is bij vonnis van 10 

oktober 2013 vroegtijdig beëindigd zonder toekenning van een schone lei. De uitspraak is 

(kennelijk) pas per post bezorgd nadat de appeltermijn al was verstreken. In deze zaak werd 

G. door het hof niet-ontvankelijk verklaard. De Hoge Raad casseerde: “3.6 Nu G. in eerste 
aanleg niet werd bijgestaan door een advocaat en niet blijkt dat hem (in overeenstemming 
met art. 3.1.4.1 van het Procesreglement verzoekschriftprocedures insolventiezaken recht-
banken) de precieze dag van de uitspraak is medegedeeld, onder vermelding dat hij vanaf 
dat moment telefonisch naar de uitspraak kon informeren, is sprake van een verzuim van 
de rechtbank als gevolg waarvan G. redelijkerwijs niet hoefde te weten op welke dag de 
rechtbank uitspraak had gedaan. De verklaring van G. dat hij wist dat hij twee weken na de 
mondelinge behandeling bij de rechtbank een uitspraak kon verwachten, kan dan ook niet 
het andersluidende oordeel van het hof dragen. Gelet op de hiervoor in 3.4 genoemde recht-
spraak had het hof behoren te onderzoeken of de uitspraak van de rechtbank als gevolg van 
een niet aan G. toe te rekenen fout of verzuim pas na afl oop van de termijn voor het instellen 
van hoger beroep aan hem is toegezonden of verstrekt. De hierop gerichte klachten slagen.” 
Voor enigszins vergelijkbare zaken zie HR 18 maart 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP7997 en 

HR 22 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:727, NJ 2016/225.
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Ook in de Nederlandse rechtspraak wordt de rechtszoekende te hulp geschoten 

als de termijnoverschrijding te wijten is aan een apparaatsfout.45

Heeft de rechtszoekende zich voldoende ingespannen?

Het EHRM bevestigt in het arrest Pérez de Rada Cavanilles tegen Spanje dat 

men van een rechtszoekende mag verlangen dat hij zich inspant om tijdig een 

rechtsmiddel in te stellen. Uit het arrest blijkt evenwel ook dat men geen onre-

delijke inspanningen mag verwachten. In die specifi eke zaak kon niet van de 

rechtszoekende verwacht worden om binnen de korte termijn driehonderd ki-

lometer te reizen om een processtuk in te dienen.

In de Nederlandse rechtspraak worden veel eisen gesteld aan rechtszoeken-

den. Van een rechtszoekende wordt kennelijk verwacht dat hij zijn post direct 

leest en aangetekende stukken direct afhaalt.46 In grote faillissementen kan van 

rechtszoekenden worden verwacht dat zij uit eigener beweging kennisnemen 

van beschikkingen die op een daartoe bestemde website zijn geplaatst, ook in-

dien de beschikking in kwestie hun niet individueel ter kennis is gebracht.47

45. HR 28 november 2003, ECLI:NL:HR:2003:AN8489, NJ 2005/465 m.nt. W.D.H. Asser (X/
Raad voor de Kinderbescherming): “Bij de beoordeling van het middel moet worden voor-
opgesteld dat (…) aan beroepstermijnen strikt de hand moet worden gehouden. De Hoge 
Raad komt thans, in zoverre terug van deze rechtspraak dat hij een uitzondering gerecht-
vaardigd acht ingeval degene die hoger beroep of cassatie instelt, ten gevolge van een door 
(de griffi e van) het kantongerecht, de rechtbank of het hof begane fout of verzuim niet tijdig 
wist en redelijkerwijs ook niet kon weten dat de rechter een beschikking had gegeven en de 
beschikking hem als gevolg van een niet aan hem toe te rekenen fout of verzuim pas na afl oop 
van de termijn voor het instellen van hoger beroep of cassatie is toegezonden of verstrekt.”

46. Zie het hierboven besproken arrest HR 15 juli 1988, ECLI:NL:HR:1988:AC4274, NJ 

1989/31 (Olivar).

47. HR 1 maart 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ2765, NJ 2013/581 (Lehman Brothers): “3.6.2 
Indien de gefailleerde een zeer groot aantal schuldeisers heeft, kan een redelijke (…) af-
wikkeling van het faillissement meebrengen dat de communicatie met de schuldeisers (…) 
plaatsvindt op een aan de omvang van het faillissement aangepaste wijze. Als zodanig kan 
gelden het plaatsen van een (…) mededeling van de curator, of van een beschikking van de 
rechter-commissaris, op een website die daartoe met toestemming van de rechter-commis-
saris door of in opdracht van de curator wordt gebruikt, mits de schuldeisers voldoende 
duidelijk is gewezen op het bestaan van deze website, en op het belang van een regelmatige 
raadpleging daarvan. Indien in een zodanig geval een beschikking van de rechter-commis-
saris of een mededeling van de curator waaruit ondubbelzinnig van een zodanige beschik-
king blijkt, op de website wordt geplaatst, mag, behoudens bijzondere omstandigheden, van 
de schuldeisers worden verwacht dat zij van deze beschikking kennis nemen en, indien zij 
daartegen beroep wensen in te stellen, dat doen binnen de in art. 67 Fw bepaalde termijn, 
ook indien de beschikking hun niet individueel ter kennis is gebracht.”



Mr. dr. R.R. Verkerk en Mr. R.A. González Nicolás

In de praktijk wordt meestal ter zitting aangegeven dat belanghebbenden de 

griffi e telefonisch kunnen bereiken op de dag dat de uitspraak wordt verwacht.48 

Van een rechtszoekende wordt verwacht dat hij op de aangekondigde dag belt 

met de griffi e.49 De Hoge Raad oordeelde in het arrest Jansen/Digisave dat voor 

uitzonderingen op de strikte toepassing van termijnen eerst plaats is indien een 

rechtszoekende redelijkerwijs niet eerder kon weten dat uitspraak was gedaan. 

Met andere woorden: een termijnoverschrijding is pas verschoonbaar indien de 

rechtszoekende met de griffi e heeft gebeld.50 Uit de uitspraak lijkt te volgen 

dat een rechtszoekende desnoods op basis van niet meer dan een telefonische 

mededeling van de griffi er een rechtsmiddel moet aanwenden.51

Wij menen dat geen onredelijke inspanningen mogen worden gevergd. Wij 

betwijfelen in het bijzonder of men kan vergen dat een rechtszoekende op basis 

van niets meer dan een telefonisch bericht van de griffi e een rechtsmiddel op 

nader aan te voeren gronden moet aanwenden. Op basis van rechtspraak van het 

EHRM zou men kunnen bepleiten dat een verlenging van de termijnen passend 

48. Zie Procesreglement verzoekschriftprocedures insolventiezaken rechtbanken, artikel 1.3.5.

49. Zie de rechtspraak aangehaald in voetnoot 45.

50. Zie HR 10 juni 2005, ECLI:NL:HR:2005:AT1097, NJ 2005/372 (Jansen/Digisave): “3.1 Bij 
een op 24 december 2004 ter griffi e van de Hoge Raad ingekomen verzoekschrift hebben Jan-
sen c.s. beroep in cassatie ingesteld tegen het arrest (…) van het hof van 9 december 2004, 
bij welke uitspraak het hof de beslissing van de rechtbank tot afwijzing van het verzoek van 
Jansen c.s. om Digisave in staat van faillissement te verklaren heeft bekrachtigd. 3.2 Inge-
volge art. 12 lid 1 Fw konden Jansen c.s. gedurende acht dagen (…) in cassatie komen. Het 
beroep in cassatie is dus niet tijdig ingesteld. 3.3 Jansen c.s. hebben (…) gesteld dat zij niet-
temin tijdig in beroep zijn gekomen, omdat zij eerst op 20 december 2004 van de inhoud van 
het arrest kennis hebben kunnen nemen, nu het hof ‘pas op 17 december 2004 de beschikking 
aan de procureur van eisers tot cassatie [heeft] vrijgegeven’. Daarmee hebben zij kennelijk 
beoogd zich te beroepen op de (…) uitzondering op de regel dat aan beroepstermijnen strikt 
de hand moet worden gehouden, voor het geval degene die cassatie instelt als gevolg van een 
door (de griffi e van) het hof begane fout of verzuim niet tijdig wist en redelijkerwijs ook niet 
kon weten dat het hof een uitspraak had gedaan en die uitspraak hem als gevolg van een niet 
aan hem toe te rekenen fout of verzuim pas na afl oop van de termijn voor het instellen van 
cassatie is toegezonden of verstrekt. 3.4 Zodanige uitzondering doet zich hier niet voor. Voor 
toepassing daarvan is eerst plaats indien Jansen c.s. als gevolg van een fout of verzuim van 
(de griffi e van) het hof niet tijdig wisten en redelijkerwijs ook niet konden weten dat het hof 
het arrest had uitgesproken. Het proces-verbaal van de behandeling ter terechtzitting van het 
hoger beroep houdt in dat Jansen (…) is verschenen (…) en dat de voorzitter meedeelt dat 
het hof op 9 december 2004 uitspraak zal doen. Dit in aanmerking genomen, kan de enkele 
omstandigheid dat, zoals Jansen c.s. stellen, de tekst van het arrest van het hof eerst op 
17 december 2004 beschikbaar is gekomen niet meebrengen dat zij niet wisten en redelijker-
wijs ook niet konden weten dat het hof op voormelde datum uitspraak had gedaan.” Zie in 

vergelijkbare zin HR 7 december 2007, ECLI:NL:HR:2007:BB6202 (X/Sunray) en HR 11 

juli 2014, ECLI:NL:HR:2014:1682.

51. Zie de conclusie van A-G Strikwerda voorafgaand aan HR 10 juni 2005, 

ECLI:NL:HR:2005:AT1097, NJ 2005/372 (Jansen/Digisave), nr. 9.
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is indien een rechtszoekende geen gelegenheid had tijdig kennis te nemen van 

de integrale inhoud van een uitspraak.52

Regels over procesvertegenwoordiging, rechtsbijstand en vormvereisten?

In ons rechtssysteem zijn ook andere rechtsregels van kracht die de toegang tot 

de rechter kunnen beperken. Denk daarbij aan regels die de inschakeling van een 

(cassatie)advocaat verplicht stellen.53 Een ander voorbeeld betreft de formele 

vereisten die aan (de indiening van) een beroepschrift of cassatiemiddel worden 

gesteld.54 In de inleiding van deze bijdrage bespraken wij een voorbeeld van een 

zaak waarin het een rechtszoekende niet lukte om tijdens de feestdagen binnen 

de korte termijn van acht dagen een cassatieadvocaat te vinden (voorbeeld 4). 

Dat is problematisch omdat procesvertegenwoordiging in de regel verplicht is. 

De Hoge Raad was in de betreffende zaak onverbiddelijk.55 Het EHRM lijkt in 

52. De uitspraak Jansen/Digisave is zeer strikt in vergelijking met de rechtspraak van het EHRM. 

Zie bijvoorbeeld EHRM 26 januari 2017, nrs. 797/14, 67755/14, JB 2017/99 m.nt. Simon 

(Ivanova e.a. tegen Rusland) en EHRM 13 maart 2018, nr. 24970/08 en 56354/09, EHRC 

2018/91 (Kuznetsov e.a. tegen Rusland). EHRM 16 July 2019, Applications no. 12200/08, 

(Zhdanov en anderen tegen Rusland): “96. However, while time-limits are in principle legiti-
mate limitations on the right to a court, the manner in which they are applied in a particular 
case may give rise to a breach of Article 6 § 1 of the Convention, for example if the time-
limit for lodging an appeal starts to run at a moment when the party did not and could not 
effectively know the content of the contested court decision (…).”

53. Zie bijvoorbeeld de annotatie van Alkema onder EHRM 9 oktober 1979, NJ 1980/376 

(Airey/Ierland). Alkema beschouwt verplichte procesvertegenwoordiging als een ‘ernstig 

obstakel’.

54. Zo mag men geen rechtsmiddel instellen per e-mail (zie HR 3 juni 2016, 

ECLI:NL:HR:2016:1086). Verder geldt bijvoorbeeld dat bij het formuleren van motiverings-

klachten in een cassatiemiddel de vindplaatsen in de gedingstukken moeten worden vermeld. 

Zie in algemene zin HR 24 mei 2013, ECLI:NL:HR:2013:1358, RvdW 2013/1401.

55. HR 8 juli 1987, NJ 1988/105 (Faillissement Brummer). Brummer was één dag te laat. De 

Hoge Raad oordeelde: “In het cassatierekest wordt ter verontschuldiging van de indiening 
daarvan na afl oop van voormelde termijn aangevoerd: dat Brummer op 15 april 1987 ver-
nam dat zijn toenmalige procureur met vakantie ging; dat hij op 16 april 1987 tevergeefs 
naar een andere procureur heeft gezocht; dat binnen de termijn van acht dagen Goede Vrij-
dag, de daaropvolgende zaterdag en de beide Paasdagen vielen; dat hij eerst op 21 april 
1987 verdere pogingen kon doen tot het vinden van een advocaat; dat hij op 22 april 1987 
zijn huidige advocaat te 16.30 uur bereid vond cassatieberoep voor hem in te stellen in weer-
wil van het ontbreken van volledige gegevens. Deze omstandigheden brengen evenwel, mede 
gelet op art. 2 Algemene Termijnenwet, noch afzonderlijk noch te zamen mede dat het beroep 
ontvankelijk zou zijn.”
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vergelijkbare gevallen een meer soepele benadering voor te staan.56 Hoe dan 

ook moet in dergelijke gevallen concreet worden getoetst of een combinatie van 

rechtsregels57 en feitelijke omstandigheden58 in een concreet geval de toegang 

tot de rechter in de kern aantasten.

Welke persoonlijke omstandigheden en belangen spelen mee?

Ook in die gevallen waarin de gerechten geen apparaatsfouten maken kan de 

toegang tot de rechter in het gedrang komen. Zoals reeds blijkt uit het voor-

gaande zal ook acht moeten worden geslagen op (louter) persoonlijke om-

standigheden en belangen. Hiervoor bespraken wij reeds voorbeelden waarin 

een rechtszoekende herstellende was van een ziekenhuisoperatie en waarin een 

rechtszoekende de post niet tijdig kon afhalen uit angst voor huiselijk geweld. 

Men zou ook kunnen wijzen op gevallen waarin een rechtszoekende wegens 

een verstandelijke beperking, geestelijk stoornis of taalbarrières in redelijkheid 

niet geacht kan worden tijdig en adequaat zijn eigen belangen waar te nemen.59 

Voor belanghebbenden kan veel op het spel staan (faillietverklaring, verkrijging 

56. Zie bijvoorbeeld EHRM 22 maart 2007, nr. 8932/05 (Sialkowska/Polen). Sialkowska had 

aanspraak gemaakt op een weduwenpensioen; haar vordering werd in feitelijke instanties 

afgewezen. De cassatietermijn bedroeg 30 dagen en naar Pools recht was procesvertegen-

woordiging vereist om cassatie in te stellen. Zes dagen voor het verstrijken van de termijn 

brengt een aan haar op basis van een toevoeging toegewezen advocaat schriftelijk een nega-

tief cassatieadvies uit. Drie dagen voor de cassatietermijn verstrijkt, licht de advocaat dit ad-

vies in een gesprek met Sialkowska toe en geeft aan geen cassatie in te kunnen/willen stellen. 

Het EHRM oordeelt dat het redelijkerwijs niet mogelijk was voor Sialkowska om nadien nog 

(op toevoeging) cassatie in te stellen en oordeelt dat artikel 6 EVRM was geschonden “114. 
(…) When the applicant and the lawyer met, the time-limit for lodging of a cassation appeal 
was to expire in three days. The Court is of the view that in the circumstances of the present 
case, it would have been impossible for the applicant to fi nd a new lawyer under the legal-aid 
scheme. 115. Consequently, the shortness of time left to the applicant to undertake any steps 
to have the cassation appeal in her case prepared did not give her a realistic opportunity of 
having her case brought to and argued before the cassation court. (…)”

57. In dit voorbeeld: rechtsregels over (i) korte termijnen; en (ii) procesvertegenwoordiging.

58. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de vraag of een rechtszoekende zich heeft ingespannen ad-

vocaten te benaderen.

59. Zie bijvoorbeeld Hof Amsterdam 2 oktober 2001, ECLI:NL:GHAMS:2011:AF0473. “Ter 
terechtzitting in hoger beroep heeft B. verklaard dat hem na de sluiting van de behandeling 
van het verzoekschrift op 9 april 2001 is medegedeeld dat de rechtbank de volgende dag uit-
spraak zou doen. Toen hij de volgende dag op de rechtbank om de uitspraak heeft verzocht, 
heeft men hem te kennen gegeven dat de uitspraak nog op schrift moest worden gesteld. Na 
ontvangst van de uitspraak per post enkele dagen nadien, heeft B. zich vervolgens tot het 
tolkenspreekuur van het Bureau voor Rechtshulp gewend om advies te vragen. Aangezien 
dat spreekuur slechts eenmaal per week wordt gehouden, bleek dat de beroepstermijn op dat 
moment reeds was verstreken. (…) Naar het oordeel van het hof is [het] (…) niet benutten 
van de mogelijkheid van hoger beroep (…) in het onderhavige geval verschoonbaar.”
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van een schone lei etc.). De hogere rechter zal de concrete omstandigheden 

en belangen van een rechtszoekende moeten wegen. Die belangen kunnen 

zwaarder wegen dan het belang dat gediend is met de handhaving van een 

rechtsmiddelentermijn.60

Kan de rechtszoekende zijn klachten uitwerken en aanvullen?

Hoe moet worden omgegaan met die gevallen waarin een rechtszoekende die tij-

dig een rechtsmiddel aanwendt onvoldoende tijd heeft gehad gronden te formu-

leren, uit te werken en bewijs te verzamelen? Uit het arrest Adorisio c.s. tegen 
Nederland volgt dat betekenis toekomt aan de vraag of een rechtszoekende in 

de gelegenheid wordt gesteld zijn stellingen nader uit te werken en te onder-

bouwen. Over het algemeen bieden insolventieprocedures daarvoor voldoende 

ruimte. Gronden hoeven niet (altijd) uitputtend te worden aangevoerd in het ver-

zoekschrift.61 Indien stukken ontbreken kan een voorbehoud worden gemaakt 

waarvan de strekking is dat de betrokken partij de gronden of het middel nadien 

nog nader aanvult.62 Dat laat onverlet dat het in concrete gevallen wel voorstel-

baar is dat in insolventieprocedures erg weinig ruimte bestaat om stellingen uit 

te werken en bewijs aan te dragen. Dat kan onder omstandigheden op gespannen 

voet staan met het recht op een gelijke en eerlijke behandeling.

4. Afsluiting

Wij concluderen dat korte rechtsmiddelentermijnen in het insolventierecht alles-

zins legitieme doelen nastreven. Rechtszekerheid en de berechting binnen een 

redelijk termijn zijn onmiskenbaar van groot belang. Korte termijnen kunnen 

evenwel in concrete situaties de toegang tot de rechter in de kern aantasten.

60. Zie F. Fernhout, ‘De ondraaglijke hardheid van termijnen’, TvPP 2015, p. 83-91. Fernhout 

bespreekt o.a. de EHRM-zaak Zehenter. In die zaak had een rechtszoekende als gevolg van 

een geestelijk stoornis rechtsmiddelentermijnen laten verstrijken.

61. Zie onder meer HR 8 februari 1991, ECLI:NL:HR:1991:AD1399, NJ 1992/406 (Mijnhardt/
Conyn q.q.): “Met art. 67 is mede blijkens zijn wetsgeschiedenis (Van der Feltz II, p. 6) be-
oogd een procedure van eenvoudige aard voor te schrijven (…). In dit licht moet ook de 
zeer korte beroepstermijn worden gezien. Met een en ander is niet te rijmen bij een zodanig 
beroep vast te houden aan de hoofdregel dat het beroepschrift de gronden moet bevatten 
waarop het berust (HR 15 dec. 1989, NJ 1990, 351). Zo die gronden al niet voor de recht-
bank en belanghebbenden uit de enkele aard van het oorspronkelijke verzoek in verband 
met de beschikking zelf voldoende duidelijk zijn, zullen zij, mits met bekwame spoed, in een 
aanvullend beroepschrift naar voren kunnen worden gebracht.” Zie ook HR 10 oktober 1986, 

ECLI:NL:HR:1986:AC1641, NJ 1987/122.

62. Zie bijvoorbeeld Procesreglement Hoge Raad artikel 3.5.4, met verwijzing naar HR 23 de-

cember 2005, ECLI:NL:HR:2005:AU3720, NJ 2006/31.



Mr. dr. R.R. Verkerk en Mr. R.A. González Nicolás

In de Nederlandse rechtspraak wordt vaak strikt de hand gehouden aan 

rechtsmiddelentermijnen. In deze bijdrage hebben wij uiteengezet dat een strikte 

handhaving van de termijnen achterwege moet blijven indien het fundamentele 

recht op de toegang tot de rechter in de kern wordt aangetast. Dat vergt een be-

oordeling in concrete gevallen aan de hand van concrete omstandigheden van 

het geval. Wij menen dat – voor enig houvast in de praktijk – vooral zal moeten 

worden gekeken naar de casuïstische jurisprudentie van het EHRM.
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De invloed van het faillissement op (aanhangige) 
rechtsvorderingen

MR. A.C.A.D. BAKKER1

1. lnleiding

Geen onderdeel van het faillissementsrecht lijkt technischer of complexer dan 

de wijze waarop het faillissement gerechtelijke procedures beïnvloedt. Blijkens 

de memorie van toelichting bij de Faillissementswet was de wetgever zich hier-

van terdege bewust:

Artt. 25-30. De regeling van de invloed der faillietverklaring op aanhangige 
processen, waarin de schuldenaar hetzij als eischer, hetzij als gedaagde be-
trokken is, behoort tot de lastigste vraagstukken welke eene goede faillietenwet 
heeft op te lossen.2

Getuige de hoeveelheid rechtspraak waarin de toepassing van artikelen 25 tot 

en met 32 Fw (en dan met name de artikelen 27 tot en met 29 Fw) centraal staat, 

lijkt de wetgever niet geheel geslaagd in het oplossen van dit lastige vraagstuk. 

Integendeel, toepassing van de huidige regeling leidt regelmatig tot complicaties 

met niet zelden tegenstrijdige uitspraken tot gevolg.

Met deze bijdrage beoog ik een praktische handleiding te bieden bij de toe-

passing van de wetsbepalingen die de invloed van het faillissement op (aanhan-

gige) gerechtelijke procedures regelen. In onderdeel 2 van deze bijdrage wordt 

het algemeen kader en de systematiek van de artikelen 25 tot en met 32 Fw 

behandeld. Onderdeel 3 besteedt aandacht aan de werking van deze artikelen in 

de praktijk en de complicaties die daarbij kunnen ontstaan. Deze bijdrage sluit 

af met een conclusie en enkele aanbevelingen (onderdeel 4).

2. Algemeen kader en de systematiek van de artikelen 25 tot en 
met 32 Fw

Sinds de inwerkingtreding van de Faillissementswet in 1896 zijn de artikelen 25 

tot en met 31 Fw inhoudelijk ongewijzigd gebleven. Artikel 32 Fw (dat regelt 

op welke wijze in Nederland aanhangige procedures worden beïnvloed door een 

1. Angelina Bakker is advocaat bij Dentons Boekel te Amsterdam.

2. Kortmann/Faber, Geschiedenis van de Faillissementswet, heruitgave Van der Feltz, I, Zwolle: 

W.E.J. Tjeenk Willink 1994, p. 365.
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buiten Nederland geopende insolventieprocedure) is ingevoerd kort na de inwer-

kingtreding van de Uitvoeringswet EG-insolventieverordening (nr. 1346/2000 

van de Raad van de Europese Unie op 29 mei 2000). In de memorie van toe-

lichting bij de Faillissementswet werd ten aanzien van de artikelen 25 tot en met 

32 Fw onderscheid gemaakt tussen drie categorieën van vorderingen:3

1. vorderingen die niet het vermogen maar de persoonlijke of familiebelangen 

van de schuldenaar betreffen;

2. vorderingen die betrekking hebben op niet-verifi eerbare vermogensrechte-

lijke rechten en verplichtingen; en

3. vorderingen die uitsluitend zijn gericht op een verifi eerbare geldprestatie 

c.q. betaling.

Uitsluitend de eerste categorie vorderingen wordt niet beïnvloed door het faillis-

sement van de schuldenaar. Dergelijke vorderingen worden ook na het uitspre-

ken van het faillissement voortgezet door of tegen de schuldenaar. Ook na zijn 

faillissement blijft de schuldenaar immers handelingsbekwaam en handelings-

bevoegd voor zover het rechtshandelingen betreft waarmee hij niet de boedel 

maar zichzelf persoonlijk verbindt. Daarnaast blijft hij beschikkingsbevoegd ten 

aanzien van de vermogensbestanddelen die niet in de boedel vallen.4

De overige twee categorieën van vorderingen worden beheerst door artikel 

25 tot en met 32 Fw. Deze artikelen regelen de wijze waarop een faillissement 

de procedurele aspecten van deze vorderingen beïnvloedt. Op grond van artikel 

313 Fw zijn artikel 25 tot en met 31 Fw ook van toepassing indien de schulde-

naar is toegelaten tot de Wsnp. Voor elk van deze artikelen gelden de volgende 

uitgangspunten:

1. De artikelen 25 tot en met 32 Fw spreken over ‘rechtsvorderingen’. Hier-

onder worden zowel vorderingen verstaan die met een dagvaarding als met 

een verzoekschrift worden ingeleid.5

2. Indien in een aanhangige procedure zowel verifi eerbare als niet-verifi eer-

bare vorderingen zijn betrokken, wordt een scheiding aangebracht.6

3. In hoger beroep procedures behouden de procespartijen voor wat betreft de 

toepassing van de artikelen 25 tot en met 32 Fw dezelfde hoedanigheid als 

3. Kortmann/Faber, Geschiedenis van de Faillissementswet, heruitgave Van der Feltz, I, Zwolle: 

W.E.J. Tjeenk Willink 1994, p. 365.

4. Bijvoorbeeld bepaalde aanspraken uit hoofde van de overeenkomst van levensverzekering 

(artikel 22a Fw). Zie ook: M.P. van Eeden-van Harskamp, GS Faillissementswet, artikel 25 

Fw, aant. 1.

5. HR 12 april 2013, JOR 2014/111 m.nt. Snoeks.

6. Vgl. Hof Amsterdam 19 december 1919, NJ 1920/393 en HR 16 januari 1981, NJ 1981/156.
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in eerste aanleg. Was de failliet in eerste aanleg eiser, dan heeft hij ook in 

hoger beroep als eiser te gelden en vice versa.7

4. De artikelen 25 tot en met 32 Fw gelden ook in arbitrage8 en bindend ad-

vies.9

5. De artikelen 25, 27 en 31 Fw gelden in beginsel ook voor bestuursrechte-

lijke beroepsprocedures (zie artikel 8:22 Awb).10

2.1. Algemeen kader

De artikelen 25 en 26 Fw hebben betrekking op vorderingen die op datum fail-

lissement nog geen onderwerp zijn van een gerechtelijke procedure.

De artikelen 27 tot en met 32 Fw hebben betrekking op vorderingen waar-

over op datum faillissement een gerechtelijke procedure aanhangig is. De Hoge 

Raad heeft (vóór de invoering van artikel 125 Rv) geoordeeld dat een geding 

aanhangig is als de dagvaarding is aangebracht bij het gerecht waarvoor is ge-

dagvaard.11 Niet duidelijk is welke invloed de invoering van artikel 125 Rv heeft 

op de in dit arrest geformuleerde regel.12 Verdedigd kan worden dat de door de 

Hoge Raad geformuleerde regel door de invoering van artikel 125 Rv is ach-

terhaald.13 Hierin is bepaald dat een procedure aanhangig is vanaf de dag van 

(betekening van de) dagvaarding. De dagvaarding dient vervolgens wel tijdig te 

7. Kortmann/Faber, Geschiedenis van de Faillissementswet, heruitgave Van der Feltz, I, Zwolle: 

W.E.J. Tjeenk Willink 1994, p. 381.

8. Rb. ’s-Gravenhage 15 december 2010, JOR 2012/158. Zie ook A.I.M. van Mierlo en M. van 

de Hel-Koedoot, ‘Faillissement en arbitrage’, Ondernemingsrecht 2010/6 en M. Ynzonides, 

‘De invloed van de faillietverklaring op arbitrage’, WPNR 6008 (1991), p. 389-396 en M.C. 

van Genugten, ‘Faillissement en lopende procedures (art. 27 t/m 30 Fw): Een drietal draden 

uit de kluwen’, Tijdschrift voor Curatoren december 2015.

9. B. Wessels, Insolventierecht: Gevolgen van faillietverklaring (1) (Wessels Insolventierecht 

nr. II), Deventer: Wolters Kluwer 2016, par. 2348-2367 en M.C. van Genugten, ‘Faillis-

sement en lopende procedures (art. 27 t/m 30 Fw): Een drietal draden uit de kluwen’, Tijd-
schrift voor Curatoren december 2015.

10. Voor een nadere beschouwing van de toepassing van deze artikelen in de praktijk verwijs ik 

naar T. Barkhuysen en M. Claessens, ‘Bestuursrecht en faillissementsrecht: een ongemakke-

lijke relatie’, TvI 2012/18; M.H.M. van Oers, ‘Hoe een einde te maken aan de problemen ver-

oorzaakt door art. 8:22 Awb?’, Tijdschrift Formeel Belastingrecht 2016/01 en T. Barkhuysen 

en E. Noordover, ‘Artikel 8:22 AWB: schakel tussen de curator en de bestuursrechtelijke 

beroepsprocedure’, Ars Aequi april 2017.

11. HR 24 maart 2000, NJ 2000/601 m.nt. Snijders.

12. Zie ook: M.J.W. Schollen, SDU Commentaar Insolventierecht, artikel 27 Fw, onder C.1.1.

13. Vgl. B. Wessels, Insolventierecht: Gevolgen van faillietverklaring (1) (Wessels Insolventie-

recht nr. II), Deventer: Wolters Kluwer 2016, p. 233; F.M.J. Verstijlen, Tekst & Commentaar 
Insolventierecht, Deventer: Wolters Kluwer 2016, p. 90 en M.P. van Eeden-van Harskamp, 

GS Faillissementswet, artikel 27 Fw, aant. 2.
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zijn aangebracht bij het gerecht waar de zaak dient. Is dat niet het geval, dan is 

geen sprake van een aanhangige procedure14 en gelden de artikelen 25 en 26 Fw.

Artikel 27 Fw geldt voor procedures waarin de failliet (in eerste aanleg) de 

eisende partij is. De artikelen 28 en 29 Fw zijn van toepassing op procedures 

waarbij de failliet (in eerste aanleg) de gedaagde partij is. Een belangrijk ver-

schil tussen deze laatste twee bepalingen is dat artikel 28 Fw betrekking heeft 

op niet-verifi eerbare vorderingen en artikel 29 Fw op verifi eerbare vorderingen. 

In gevallen waarin niet aanstonds duidelijk is of een verifi eerbare of niet-ve-

rifi eerbare vordering in het geding is, vindt artikel 28 Fw eveneens toepassing. 

Zodra duidelijk is dat sprake is van een verifi eerbare vordering treedt artikel 29 

Fw onmiddellijk in werking.15

De artikelen 30 tot en met 32 Fw bevatten procedurele regels die gelden voor 

alle procedures die na de faillietverklaring van een der partijen worden voort-

gezet op grond van de artikelen 25 en 27 tot en met 29 Fw.

2.2. Artikel 25 Fw

In artikel 25 lid 1 Fw is bepaald dat rechtsvorderingen die betrekking hebben 

op rechten of plichten van de boedel zowel tegen als door de curator worden 

ingesteld. De facto heeft dit artikel betrekking op (i) vorderingen die op datum 

faillissement nog niet aanhangig zijn én niet ter verifi catie kunnen worden in-

gediend (bijvoorbeeld boedelvorderingen) en (ii) prefaillissementsvorderingen 

waarop de artikelen 26 tot en met 29 niet (onmiddellijk) van toepassing zijn. Dit 

laatste onderdeel zal aan de orde komen in par. 3.3.

Wordt de rechtsvordering desalniettemin ingesteld door of tegen de gefail-

leerde dan heeft een eventuele veroordeling van de gefailleerde ingevolge lid 2 

van artikel 25 Fw geen rechtskracht tegenover de boedel. Dit geldt niet voor een 

eventuele veroordeling van de wederpartij. De wederpartij die zich geconfron-

teerd ziet met een door de failliet zelf ingestelde vordering, doet er dus goed aan 

om te verschijnen in de procedure en verweer te voeren.16

De jurisprudentie bevat diverse voorbeelden van zaken waarin vorderingen 

centraal staan die op grond van artikel 25 lid 1 Fw tegen de curator zijn in-

gesteld, waaronder:17

• Doorhaling hypotheek (HR 1 mei 1914, NJ 1914, p. 709).

• Onrechtmatige daad curator.

14. HR 18 februari 1994, NJ 1994/606 en HR 5 juli 2016, NJ 2016/359.

15. HR 7 januari 1983, NJ 1983/542 m.nt. Wachter (Ontvanger/Administratiekantoor Interme-
diair).

16. Vgl. HR 22 oktober 1993, NJ 1994/374 m.nt. Ras.

17. Zie ook: M.P. van Eeden-van Harskamp, GS Faillissementswet, artikel 25 Fw, aant. 3.
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• Enquêteverzoek (HR 19 mei 1999, NJ 1999/671 en HR 29 april 2005, NJ 

2005/433).

• Ontruiming van gehuurde (HR 9 juni 2006, NJ 2007/21).

• Verwijdering zaken van terrein derde (HR 31 maart 2017, JOR 2017/40).

• Ontbinding overeenkomst (HR 20 december 1974, NJ 1975/230).

• Inbreuk merkrechten (Rb. Rotterdam 22 oktober 1998, BIE 2000/14; Rb. 

Breda 23 november 2011, IER 2012/40).

• Gebondenheid arbitraal beding (Rb. Zutphen 17 oktober 2017, RI 2008/15).

2.3. Artikel 26 Fw

Uit artikel 26 Fw volgt dat rechtsvorderingen die strekken tot de voldoening van 

een verbintenis uit de boedel op geen andere wijze kunnen worden ingesteld dan 

door aanmelding ter verifi catie. In de regel gaat het hier om geldvorderingen 

die voor datum faillissement zijn ontstaan18 of voortvloeien uit een voor datum 

faillissement ontstane rechtsverhouding en geen boedelschuld zijn.19

Preferente vorderingen van de Belastingdienst hoeven ingevolge artikel 19 

lid 7 van de Invorderingswet 1990 niet ter verifi catie te worden ingediend en 

vallen dus niet onder het bereik van artikel 26 Fw.20 Dit maakt dat de curator 

deze vordering uitsluitend via de bestuursrechtelijke weg kan aantasten. Indien 

de curator dat nalaat, dan staat de vordering jegens alle betrokkenen vast.21

2.4. Artikel 27 Fw

Artikel 27 Fw is van toepassing op procedures waarbij de failliet in eerste aanleg 

de eisende partij is. In het eerste lid van dit artikel is bepaald dat de procedure 

op verzoek van de gedaagde wordt geschorst teneinde de gedaagde partij de 

gelegenheid te geven de curator op te roepen tot overneming van het geding. De 

termijn waarbinnen de curator moet worden opgeroepen wordt door de rolrech-

ter bepaald. De schorsing gaat in op het moment dat de rolrechter het verzoek 

tot schorsing toewijst.22 De door de rolrechter te bepalen oproepingstermijn be-

draagt in de regel twee tot vier weken. De oproeping dient bij dagvaarding plaats 

te vinden tenzij de curator instemt met een andere wijze van oproeping.23

18. HR 12 februari 1931, NJ 1931, p. 845.

19. HR 23 maart 2018, JOR 2018/254 m.nt. Faber en Vermunt (Credit Suisse/Jongepier q.q.) en 

HR 19 april 2013, JOR 2013/224 m.nt. Boekraad (Koot Beheer/Tideman).

20. A.J. Tekstra, ‘Fiscaal bezwaar en beroep tijdens faillissement en het overnemen van fi scale 

procedures door de curator’, FIP 2019/210.

21. HR 21 februari 1964, NJ 1964/208 m.nt. N.J. Polak en HR 12 april 2019, NJ 2019/268.

22. HR 11 december 2009, NJ 2010/581 m.nt. Snijders.

23. HR 11 december 2009, NJ 2010/581 m.nt. Snijders.
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Indien de curator gehoor geeft aan de oproep dient hij zich op de in de dag-

vaarding genoemde datum te stellen in de procedure.24 Hoewel dat niet uitdruk-

kelijk uit artikel 27 lid 1 Fw volgt, wordt de curator dan partij bij de procedure 

en de failliet wordt van rechtswege buiten het geding gesteld.25 De curator is 

niet gebonden aan eventuele door de failliet verrichte proceshandelingen in de 

periode na datum faillissement, tenzij deze handelingen door de curator worden 

erkend.26 De boedel is gebonden aan de in de procedure te wijzen uitspraak. Een 

eventuele proceskostenveroordeling van de curator vormt een boedelschuld.27 

Volgens het Hof Den Haag is dit (naar analogie met artikel 28 lid 3 Fw) slechts 

anders indien de curator uitsluitend de procedure overneemt om de vordering te 

laten afwijzen dan wel in te trekken. In dat geval vormt de proceskostenveroor-

deling een concurrente vordering.28

Als de curator geen gehoor geeft aan de oproeping, is de gedaagde op grond 

van lid 2 van artikel 27 Fw gerechtigd om ontslag van instantie te vragen óf 

de procedure tegen de failliet voort te zetten buiten bezwaar van de boedel. 

Voortzetting van de procedure buiten bezwaar van de boedel houdt in dat de 

procedure niet voor rekening van de boedel wordt voortgezet. Wel is de boedel 

gebonden aan de uitspraak.

De gedaagde partij kan belang hebben bij voortzetting van de procedure 

buiten bezwaar van de boedel indien de procedure zich bevindt in de fase van 

verzet, hoger beroep of cassatie tegen een voor de gedaagde partij ongunstige 

uitspraak. Ontslag van instantie zou dan tot gevolg hebben dat de uitspraak in 

de eerdere aanleg onherroepelijk wordt. In de gevallen dat de gedaagde partij 

de procedure moet voortzetten teneinde te voorkomen dat een eerdere uitspraak 

onherroepelijk wordt, zijn de door hem tijdens het faillissement gemaakte 

24. Op grond van artikel 68 lid 2 Fw behoeft de curator machtiging van de rechter-commissaris 

voor het overnemen van de procedure. Een eventuele ingestelde commissie van schuldeisers 

heeft op grond van artikel 78 Fw adviesrecht.

25. HR 12 april 2013, JOR 2014/111 m.nt. Snoeks.

26. Kortmann/Faber, Geschiedenis van de Faillissementswet, heruitgave Van der Feltz, I, Zwolle: 

W.E.J. Tjeenk Willink 1994, p. 379.

27. Onduidelijk is of dit voor de gehele proceskostenveroordeling geldt of uitsluitend voor dat 

deel dat verband houdt met de na de faillietverklaring verrichte proceshandelingen. Dit eerste 

volgt uit Rb. Dordrecht (pres.) 25 juli 1936, NJ 1937, p. 785 en Rb. Alkmaar 30 januari 2008, 

RI 2008/28. M.P. van Eeden-van Harskamp, GS Faillissementswet, artikel 27 Fw, aant. 5: 

Ook in de faillissementspraktijk is het gebruik om geen splitsing van de proceskosten aan 

te brengen. Uit HR 26 april 1996, JOR 1996/59 m.nt. Boekraad (Bol/Kuiper) volgt evenwel 

dat een splitsing moet worden aangebracht tussen de kosten gemoeid met vóór de failliet-

verklaring verrichte proceshandelingen en de kosten gemoeid met ná de faillietverklaring 

verrichte proceshandelingen. In deze zaak had de curator geen gehoor gegeven aan de op-

roep tot overneming van het geding. Of de door de Hoge Raad geformuleerde regel ook van 

toepassing is in die gevallen dat de curator wél in de procedure verschijnt, is onduidelijk.

28. Hof ’s-Gravenhage 25 mei 1936, NJ 1937, p. 15.
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proceskosten een boedelschuld. Dit laatste lijkt strijdig met het begrip ‘buiten 

bezwaar van de boedel’. Desalniettemin achtte de Hoge Raad het – met een 

beroep op analogische toepassing van artikel 28 lid 4 Fw (zie par. 2.5) – gerecht-

vaardigd om de tijdens faillissement ontstane proceskosten tot boedelschuld te 

promoveren teneinde de wederpartij te beschermen tegen onverhaalbare proces-

kosten.29 Onduidelijk is hoe deze uitspraak zich verhoudt tot recentere recht-

spraak van de Hoge Raad ten aanzien van (het ontstaan van) boedelschulden.30

De curator heeft het recht te worden gehoord alvorens de rechter beslist op 

een verzoek strekkende tot ontslag van instantie. In een zaak waarin de recht-

bank verzuimde de curator te horen en de beroepstermijn tegen de toewijzende 

rolbeslissing inmiddels was verstreken, oordeelde de Hoge Raad dat de be-

roepstermijn met veertien dagen diende te worden verlengd.31 Het verzoek kan 

worden afgewezen indien de rechter van oordeel is dat toewijzing van het ver-

zoek in strijd is met de eisen van een goede procesorde. Dit kan aan de orde zijn 

indien sprake is van zowel conventionele als reconventionele vorderingen die 

dusdanig met elkaar zijn verweven dat de band tussen beide vorderingen niet 

zonder noodzaak dient te worden verbroken.32 Het verzoek kan voorts worden 

afgewezen indien het belang van de failliet of de curator (voor zover een eerdere 

oproep tot overneming van de procedure hem niet heeft bereikt) op een einduit-

spraak zwaarder wordt gewogen dan het belang van de wederpartij bij het voor-

komen van onverhaalbare proceskosten.33

Het komt geregeld voor dat de gedaagde verzuimt om de curator op te roe-

pen. In dat geval biedt het derde lid soelaas. Hierin is geregeld dat de curator ook 

zonder opgeroepen te zijn de procedure mag overnemen en de failliet buiten het 

geding kan stellen. In de gevallen dat de gedaagde niet om schorsing verzoekt en 

de curator het geding evenmin op eigen initiatief overneemt, kan de procedure 

tussen de oorspronkelijke partijen (buiten bezwaar van de boedel) worden voort-

gezet. In dat geval is de boedel niet gebonden aan een eventuele veroordeling 

van failliet.34

29. HR 26 april 1996, JOR 1996/59 m.nt. Boekraad (Bol/Kuiper). Anders: A. Steneker en A.J. 

Tekstra, ‘De boedelschuldenlijst (II)’, FIP 2015/368.

30. HR 19 april 2013, JOR 2013/224 m.nt. Boekraad (Koot Beheer/Tideman q.q.) en HR 24 

november 2017, JOR 2018/188 m.nt. Faber (Credit Suisse/Jongepier q.q.).
31. HR 27 mei 2011, NJ 2012/625 m.nt. Snijders.

32. HR 11 januari 2002, NJ 2003/311 m.nt. Snijders (Kuperus/De Vries).

33. HR 7 september 2007, NJ 2007/577 (L/Staat der Nederlanden) alsook Verstijlen in zijn noot 

onder HR 12 april 2019, NJ 2019/268.

34. Vgl. Hof Den Haag 12 september 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:2632 en Hof Amsterdam 

10 december 2013, ECLI:NL:GHAMS:2013:4575.
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2.5. Artikel 28 Fw

Artikel 28 Fw heeft betrekking op tegen de failliet ingestelde, niet-verifi eerbare 

rechtsvorderingen. De systematiek van artikel 28 Fw is vergelijkbaar met die 

van artikel 27 Fw. Op grond van lid 1 is de eiser bevoegd schorsing van de pro-

cedure te verzoeken teneinde binnen een door de rechter te bepalen termijn de 

curator in het geding te roepen. Indien de curator in het geding verschijnt, neemt 

hij de procedure over en wordt de failliet van rechtswege buiten het geding ge-

steld (artikel 28 lid 2 Fw). Wordt de curator in het ongelijk gesteld, dan vormt 

een eventuele proceskostenveroordeling een boedelschuld.35 Uit lid 4 van artikel 

28 volgt dat bij het niet-verschijnen van de curator een eventuele veroordeling 

van de failliet rechtskracht heeft tegenover de boedel. De ratio van deze bepaling 

is dat de eiser niet in een slechtere positie mag geraken omdat de curator weigert 

om de procedure over te nemen. De eiser heeft recht op een tegen de boedel 

executabel vonnis.36 Indien de failliet in het ongelijk wordt gesteld, vormt een 

eventuele proceskostenveroordeling een boedelschuld voor zover deze kosten 

verband houden met de na faillietverklaring verrichte proceshandelingen.37

Verschijnt de curator niet omdat hij niet is opgeroepen, dan is artikel 25 lid 2 

Fw van toepassing en heeft een veroordelend vonnis geen rechtskracht tegen-

over de boedel. Hoewel artikel 28 Fw dat niet bepaalt, is de curator te allen tijde 

bevoegd in de procedure te verschijnen ook zonder daartoe opgeroepen te zijn.38 

In de gevallen waarin de curator geen heil ziet in voortzetting van de procedure, 

doet hij er verstandig aan (te overwegen om) toch te verschijnen teneinde met 

de eis in te stemmen. Het gevolg daarvan is dat de proceskosten dan geen boe-

delschuld zijn (artikel 28 lid 3 Fw) en de procedure niet kan worden voortgezet 

tegen de failliet zelf met het mogelijke risico dat de boedel alsnog wordt veroor-

deeld in de (na de faillietverklaring gemaakte) proceskosten.

35. Dit kan worden afgeleid uit lid 3 van artikel 28 Fw, vgl. F.M.J. Verstijlen, Tekst & Commen-
taar Insolventierecht, Deventer: Wolters Kluwer 2016, p. 95 en M.J.W. Schollen, SDU Com-
mentaar Insolventierecht, artikel 28, onder C.3.1.

36. Kortmann/Faber, Geschiedenis van de Faillissementswet, heruitgave Van der Feltz, I, Zwolle: 

W.E.J. Tjeenk Willink 1994, p. 379. Zie ook: M.J.W. Schollen, SDU Commentaar Insolven-
tierecht, artikel 28, onder C.4.1.

37. Vgl. HR 26 april 1996, JOR 1996/59 m.nt. Boekraad (Bol/Kuiper). Zie ook: M.J.W. Schol-

len, SDU Commentaar Insolventierecht, artikel 28, onder D.2.

38. Kortmann/Faber, Geschiedenis van de Faillissementswet, heruitgave Van der Feltz, I, Zwolle: 

W.E.J. Tjeenk Willink 1994, p. 379.
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2.6. Artikel 29 Fw

Artikel 29 Fw heeft betrekking op aanhangige procedures die betrekking hebben 

op verifi eerbare vorderingen (vorderingen die voldoening ener verbintenis uit 

de boedel ten doel hebben) en die tegen de failliet zijn ingesteld. In de regel 

zijn dit vorderingen die gericht zijn op betaling van een geldsom. Procedures 

met betrekking tot verifi eerbare vorderingen zijn op het moment van de failliet-

verklaring van rechtswege geschorst. Anders dan geldt bij de artikelen 27 en 28 

Fw, gaat de rechter dus niet tot schorsing over: hij kan slechts constateren dat de 

procedure op de voet van artikel 29 Fw reeds van rechtswege is geschorst.39 De 

procedure zal alleen dan kunnen worden voortgezet indien de verifi catie van de 

vordering wordt betwist. Betwisting van de verifi catie van de vordering, met als 

gevolg dat de procedure wordt voortgezet, zal in de regel tijdens een verifi catie-

vergadering plaatsvinden, maar uit rechtspraak van de Hoge Raad lijkt te volgen 

dat de curator de procedure ook in een eerder stadium kan voortzetten (zie ook 

hierna onderdeel 3.3).40 De betwistende partij (dit zal de curator of, indien een 

verifi catievergadering heeft plaatsgevonden, een schuldeiser zijn) treedt dan in 

de plaats van de gefailleerde.41

De facto zal het gros van dergelijke procedures niet worden voortgezet, omdat 

in de meeste faillissementen geen uitzicht is op een uitkering aan concurrente 

crediteuren. Om die reden zal geen verifi catievergadering plaatsvinden en zal de 

curator ook geen aanleiding hebben om de procedure voort te zetten alvorens 

een verifi catievergadering heeft plaatsgevonden. Indien een faillissement ein-

digt zonder dat een verifi catievergadering heeft plaatsgevonden en de oorspron-

kelijke gedaagde niet is opgehouden te bestaan, dan bestaat de mogelijkheid om 

de geschorste procedure te hervatten.42 Dit zal voornamelijk aan de orde zijn bij 

faillissementen van natuurlijke personen.

Dat de procedure op grond van artikel 29 Fw is geschorst moet, zo nodig: ambts-

halve, door de rechter worden geconstateerd.43 Desalniettemin komt het voor 

dat die constatering uitblijft, omdat de gerechtelijke instantie waar de procedure 

aanhangig is niet bekend is met het faillissement (bijvoorbeeld omdat geen van 

39. HR 9 september 1994, NJ 1995/5 (Latham/Schaufele q.q. en The Mill Resort).
40. HR 23 september 2011, NJ 2012/376 m.nt. Verstijlen (Dekker q.q./Van Schijndel), r.o. 3.6.

41. Weliswaar is de failliet op grond van artikel 126 Fw ook bevoegd een vordering te betwisten, 

maar dit heeft niet tot gevolg dat de failliet de procedure zelf kan voortzetten (vgl. F.M.J. 

Verstijlen, Tekst & Commentaar Insolventierecht, Deventer: Wolters Kluwer 2016, p. 253.

42. Hof Den Haag 6 april 1983, NJ 1984/315.

43. HR 9 september 1994, NJ 1995/5 (Latham/Schaufele q.q. en The Mill Resort) en Hof ’s-Her-

togenbosch 9 juli 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:258.
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de partijen daarvan mededeling doet) of het faillissementsprocesrecht onjuist 

toepast.44 Een uitspraak in een dergelijke procedure is volgens de Hoge Raad 

niet nietig, maar kan niet aan de boedel worden tegengeworpen (vgl. artikel 25 

lid 2 Fw).45 Rechterlijke consensus lijkt echter op dit punt niet te bestaan. Het 

Hof Arnhem heeft nadien geoordeeld dat een in weerwil van de schorsing ex 

artikel 29 Fw gewezen vonnis nietig is.46

De Hoge Raad heeft voorts geoordeeld dat in het geval er tegen een ondanks 

de schorsing ex artikel 29 Fw gewezen uitspraak een rechtsmiddel wordt in-

gesteld, de behandeld rechter, voor zover die bekend is geworden met het faillis-

sement, de juiste processuele gevolgen aan het faillissement dient te verbinden. 

Die gevolgen zouden kunnen zijn dat de rechter de na de schorsing gewezen 

uitspraken vernietigt en bepaalt dat de procedure alsnog per datum faillissement 

is geschorst.47

2.7. Artikel 30 Fw

In artikel 30 Fw is bepaald dat artikel 25 lid 2 en artikel 27 tot en met 29 Fw niet 

van toepassing zijn indien voor datum faillissement de stukken van het geding 

tot het geven van een beslissing aan de rechter zijn voorgelegd (gefourneerd) met 

andere woorden indien de procedure voor vonnis of arrest staat.48 De gedachte 

achter deze bepaling is dat partijen geen invloed meer kunnen uitoefenen op de 

procedure omdat er geen proceshandelingen meer kunnen worden verricht. Dit 

maakt dat er geen grond aanwezig is om de procedure te schorsen of de door 

de rechter te nemen beslissing rechtskracht tegenover de boedel te ontzeggen.49 

Cassatieprocedures vormen onder bepaalde omstandigheden een uitzondering 

op de regel. In cassatieprocedures staat de procedure na het fourneren van de 

stukken niet onmiddellijk voor arrest, maar dient eerst de advocaat-generaal 

een conclusie te nemen. Aan partijen wordt vervolgens een termijn geboden 

om te reageren op de conclusie van de advocaat-generaal (de zogenaamde 

44. Zie bijvoorbeeld HR 9 september 1994, NJ 1995/5 (Latham/Schaufele q.q. en The Mill Re-
sort) en Hof Arnhem 18 december 2012, JOR 2013/87 m.nt. Hoogenboezem (Hakvoort).

45. HR 9 september 1994, NJ 1995/5 (Latham/Schaufele q.q. en The Mill Resort).
46. Hof Arnhem 21 augustus 2007, JOR 2007/285 m.nt. Loesberg.

47. Vgl. Hof Arnhem 18 december 2012, JOR 2013/87 m.nt. Hoogenboezem.

48. De wettelijke regeling met betrekking tot het fourneren van stukken is per 1 januari 2002 

afgeschaft. In de praktijk wordt thans – naar analogie van artikel 225 lid 4 Rv – aangenomen 

dat artikel 30 Fw van toepassing is nadat de dag is bepaald waarop het vonnis of arrest zal 

worden uitgesproken, zie: M.P. van Eeden-van Harskamp, GS Faillissementswet, artikel 30 

Fw, aant. A.

49. Kortmann/Faber, Geschiedenis van de Faillissementswet, heruitgave Van der Feltz, I, Zwolle: 

W.E.J. Tjeenk Willink 1994, p. 389.
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‘Borgersbrief’). Gaat een van de partijen failliet voordat deze termijn is ver-

streken, dan is artikel 30 Fw niet van toepassing (en kan de procedure zijn of 

worden geschorst). De ratio daarvan is dat partijen hangende die termijn nog 

invloed kunnen uitoefenen op de procedure, zodat de toepassing van artikel 25 

lid 2 en artikel 27 tot en met 29 Fw is gerechtvaardigd.50

Wordt geen eindvonnis of -arrest gewezen, maar een tussenvonnis of -arrest, dan 

zijn daarna artikel 25 lid 2 en artikel 27 tot en met 29 Fw weer van toepassing, 

zo bepaalt lid 2 van artikel 30 Fw.

2.8. Artikel 31 Fw

De in artikel 31 Fw neergelegde regeling wordt ook wel de procespauliana ge-

noemd. In beginsel is de curator en, in geval van artikel 29 Fw, een schuldeiser 

die de verifi catie van een vordering betwist, gebonden aan alle proceshandelin-

gen die voor de faillietverklaring door de schuldenaar zijn verricht. De wetge-

ver houdt rekening met de mogelijkheid dat de schuldenaar proceshandelingen 

heeft verricht teneinde de schuldeisers bewust te benadelen. Als voorbeelden 

geeft de wetgever erkenning van een schuld tegen beter weten in en het doen 

van afstand van bevrijdende verweren, zoals verjaring, zonder redelijk motief.51 

Onder deze omstandigheden kan de curator die een procedure op grond van de 

artikelen 27 tot en met 29 Fw voortzet, de nietigheid inroepen van dergelijke 

proceshandelingen voor zover de wederpartij wist dat de schuldenaar hiermee 

zijn schuldeisers bewust beoogde te benadelen.52 Deze bevoegdheid komt ook 

toe aan de schuldeiser die een op grond van artikel 29 Fw geschorste procedure 

na betwisting tijdens de verifi catievergadering voortzet. Een beroep op de nie-

tigheid van een proceshandeling kan worden gedaan bij incidentele conclusie in 

dezelfde procedure.53

2.9. Artikel 32 Fw

Artikel 32 Fw is een gevolg van de inwerkingtreding van de Uitvoeringswet EG-

insolventieverordening (nr. 1346/2000 van de Raad van de Europese Unie op 29 

mei 2000, hierna: de Insolventieverordening) op 15 november 2003. In artikel 

50. HR 21 maart 2015, JOR 2014/152 m.nt. Bakker.

51. Kortmann/Faber, Geschiedenis van de Faillissementswet, heruitgave Van der Feltz, I, Zwolle: 

W.E.J. Tjeenk Willink 1994, p. 391.

52. Vgl. HR 29 januari 1931, NJ 1931/1353 m.nt. Meijers.

53. Kortmann/Faber, Geschiedenis van de Faillissementswet, heruitgave Van der Feltz, I, Zwolle: 

W.E.J. Tjeenk Willink 1994, p. 391.
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18 van de, inmiddels herschikte, Insolventieverordening (Verordening (EU) 

2015/848 betreffende insolventieprocedures) is bepaald dat de gevolgen van de 

insolventieprocedure voor een lopende rechtsvordering betreffende een goed of 

recht waarover de schuldenaar het beheer en de beschikking heeft verloren, uit-

sluitend worden beheerst door het recht van de lidstaat waar de rechtsvordering 

aanhangig is. Deze bepaling komt tot uitdrukking in artikel 32 Fw. Hierin is 

bepaald dat de artikelen 27 tot en met 31 Fw van toepassing zijn op in Neder-

land aanhangige rechtsvorderingen betreffende een goed of recht waarover de 

schuldenaar het beheer en de beschikking heeft verloren als gevolg van de ope-

ning van een insolventieprocedure in een van de andere lidstaten. Ter illustratie:

Een in Italië gevestigde (rechts)persoon dagvaardt een in Nederland geves-

tigde (rechts)persoon voor de Rechtbank Midden-Nederland en vordert nako-

ming van een overeenkomst. Hangende de procedure wordt de Italiaanse partij 

door de Italiaanse rechter in staat van faillissement verklaard. In dat geval dient 

de Nederlandse partij de rolrechter op de voet van artikel 27 Fw te verzoeken de 

procedure te schorsen en een termijn te bepalen waarbinnen de curator van de 

Italiaanse partij dient te worden opgeroepen tot overneming van de procedure. 

Weigert de Italiaanse curator de procedure over te nemen of verschijnt hij, daar-

toe behoorlijk opgeroepen te zijn, niet dan is de Nederlandse partij bevoegd om 

ontslag van instantie te vragen.

Ook indien niet duidelijk is of de aanhangige rechtsvordering onder artikel 

18 van de Insolventieverordening valt (enige tijd gold dit ten aanzien van een 

vordering strekkende tot betaling van een geldsom),54 wordt deze beheerst door 

het recht van de lidstaat waar de rechtsvordering aanhangig is.55

2.10. Overzicht

In de vorige paragrafen is de systematiek van de artikelen 25 tot en met 32 Fw 

behandeld. Indien een van de partijen bij een gerechtelijke procedure in staat 

van faillissement wordt verklaard, kan op basis van het onderstaande stroom-

schema relatief eenvoudig worden vastgesteld welk wetsartikel van toepassing 

is. Het onderstaande stroomschema geldt voor procedures waarbij faillietver-

klaring niet plaatsvindt hangende de beroepstermijn of op het moment dat de 

54. Zie ook: P.M. Veder, ‘Aanhangige rechtsvorderingen en grensoverschrijdende insolventies’, 

FIP 2009/2.

55. HR 11 december 2009, JOR 2010/50 m.nt. Veder. Zie ook: B. Wessels, ‘Grensoverschrij-

dende insolventie en aanhangige rechtsvorderingen’, FIP 2010/2 en J.E.P.A. van Hooff, ‘De 

gevolgen van buitenlandse insolventieprocedures voor in Nederland aanhangige rechtsvorde-

ringen’, TvI 2010/20.
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procedure voor een eindbeslissing staat. In die gevallen doet zich namelijk een 

aantal complicaties voor waarop in par. 3.3 zal worden ingegaan.

Ja

Nee

Pocedure
aanhanging?

Gedaagde
failliet?

Eiser failliet?

Verifieerbare
vordering 29 Fw

28 Fw

25 Fw

26 Fw

25 Fw

27 Fw

Verifieerbare
vordering

Niet-verifieerbare
vordering

Niet-verifieerbare
vordering

Schuldenaar
failliet?

Schuldeiser
failliet?

3. Complicaties in de praktijk

Hoewel de wetgever met de artikelen 25 tot en met 32 Fw een duidelijke sys-

tematiek voor ogen had, doen zich in de praktijk dikwijls complicaties voor 

waardoor niet altijd eenvoudig is vast te stellen welk wetsartikel van toepassing 

is. Hieronder worden enkele van de meest voorkomende complicaties behandeld 

en de wijze waarop daarmee door de rechterlijke macht wordt omgegaan.

3.1. Conventie en reconventie

Regelmatig zijn in een procedure zowel vorderingen in conventie als in recon-

ventie ingesteld. Het uitgangspunt is dat dan per vordering dient te worden vast-

gesteld welk wetsartikel van toepassing is.56

Voorbeeld: A vordert in conventie uit hoofde van wanprestatie veroordeling 

van B tot betaling van schadevergoeding. B vordert in reconventie veroordeling 

56. Zie ook: M.P. van Eeden-van Harskamp, GS Faillissementswet, artikel 29 Fw, aant. 2 en 

M.J.W. Schollen, SDU Commentaar Insolventierecht, artikel 27, onder C.1.4.
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van A tot betaling van openstaande facturen voor door B verrichte werkzaam-

heden.

Wordt A in staat van faillissement verklaard, dan is op zijn vordering artikel 

27 Fw van toepassing en kan de procedure voor wat betreft de vordering in con-

ventie – na schorsing en oproeping van de curator – worden voortgezet. De pro-

cedure voor wat betreft de reconventionele vordering van B is echter op grond 

van artikel 29 Fw van rechtswege geschorst. Wordt B in staat van faillissement 

verklaard, dan kan de procedure in reconventie op de voet van artikel 27 Fw 

worden voortgezet en is de procedure in conventie van rechtswege geschorst. 

Het voorgaande kan tot de volgende complicaties leiden.

In de eerste plaats is niet uitgesloten dat in de procedure die op grond van 

artikel 27 Fw wordt voortgezet beslissingen worden genomen die van zodanige 

invloed zijn op de geschorste procedure dat deze daardoor in feite reeds is be-

slecht. Een eventuele voortzetting van de ‘artikel 29-procedure’ zou in dat geval 

achterwege kunnen blijven. Weliswaar is dit een effi ciënte uitkomst, maar het 

heeft wel tot mogelijk gevolg dat andere schuldeisers geen invloed meer kun-

nen uitoefenen op de procedure. Voeging is op dat moment namelijk nog niet 

mogelijk: de Hoge Raad heeft geoordeeld dat schuldeisers zich eerst kunnen 

voegen in een lopende procedure als zij de vordering tijdens de verifi catiever-

gadering hebben betwist.57 Vanzelfsprekend kunnen de andere schuldeisers de 

betreffende ‘artikel 29-vordering’ alsnog betwisten en zich in de procedure voe-

gen zodra een verifi catievergadering plaatsvindt. Het is echter de vraag of dat 

dan nog zinvol is. Mogelijk bevindt de procedure zich op dat moment reeds in 

een vergevorderd stadium of is deze zelfs al geëindigd.

In de tweede plaats bestaat de mogelijkheid dat de wederpartij van de failliet 

wordt veroordeeld een bedrag aan de boedel te betalen, terwijl hij mogelijk over 

een valide tegenvordering beschikt waarvan de behandeling is geschorst. De 

verplichting van de wederpartij om aan de rechterlijke veroordeling te voldoen 

wordt daardoor niet opgeschort. De mogelijkheid is dus aanwezig dat de weder-

partij een bedrag aan de curator moet betalen terwijl dit niet het geval zou zijn 

geweest indien zijn vordering tegelijkertijd met de vordering van de failliet zou 

zijn behandeld.

In de rechtspraak is dit probleem onderkend en geoordeeld dat een (geschorste) 

tegenvordering ten grondslag kan worden gelegd aan een verrekeningsverweer.58 

57. Zie HR 23 september 2011, NJ 2012/376 m.nt. Verstijlen waarin de Hoge Raad bepaalde dat 

voeging eerst mogelijk is nadat de betreffende schuldeiser de vordering op de verifi catiever-

gadering heeft betwist.

Zie ook: M.C. van Genugten, ‘Faillissement en lopende procedures (art. 27 t/m 30 Fw): Een 

drietal draden uit de kluwen’, Tijdschrift voor Curatoren december 2015.

58. Hof Leeuwarden 22 maart 2011, JOR 2011/168. Zie ook: M.J.W. Schollen, M.J.W. Schollen, 

SDU Commentaar Insolventierecht, artikel 27 Fw, onder C.1.5.
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Indien zowel de vordering van de failliet als de tegenvordering van de weder-

partij beiden voor de faillietverklaring zijn ontstaan (of voortvloeien uit han-

delingen die voor de faillietverklaring met de gefailleerde zijn verricht) mag de 

rechter een verrekeningsverweer niet passeren. Op grond van lid 3 van artikel 

53 Fw komt de curator geen beroep toe op artikel 6:136 BW. Een verrekenings-

verweer mag dus niet worden gepasseerd om reden dat de gegrondheid daarvan 

niet op eenvoudige wijze zou zijn vast te stellen. Door zich op verrekening te 

beroepen kan de wederpartij dus bewerkstelligen dat zijn tegenvordering toch 

inhoudelijk wordt behandeld. Een verrekeningsverweer kan zelfs nog worden 

opgeworpen indien een van de partijen failleert gedurende een appelprocedure 

en de wederpartij van failliet in eerste aanleg wel een tegenvordering had in-

gesteld maar zich niet expliciet op verrekening had beroepen. Dergelijke ‘impli-

ciete’ verrekeningsverweren mogen in beginsel evenmin worden gepasseerd.59 

Een en ander heeft tot gevolg dat de geschorste vordering alsnog inhoudelijk 

wordt behandeld. Ook in dit geval geldt dat andere schuldeisers mogelijk buiten-

spel worden gezet omdat zij zich (op dat moment) niet in de procedure kunnen 

voegen.

Mocht verrekening contractueel zijn uitgesloten tussen partijen, dan kan een 

opschortingsrecht mogelijk uitkomst bieden. De Hoge Raad heeft geoordeeld 

dat een wederpartij in beginsel60 bevoegd is om haar betalingsverplichting jegens 

de failliet op te schorten in afwachting van betaling van haar tegenvordering.61 

Omdat betaling van de vordering door failliet in de regel niet zal plaatsvinden, 

zal de wederpartij evenmin gehouden zijn tot betaling over te gaan. De schuld 

aan de failliet moet in dat geval namelijk pas worden ingelost, nadat de weder-

partij volledig is betaald. Betaalt de failliet niet, of slechts een klein percentage, 

dan is de wederpartij op grond van het opschortingsrecht niet gehouden om zijn 

schuld aan de failliet in te lossen. Op die manier wordt voorkomen dat de weder-

partij moet betalen terwijl hij ook een bedrag tegoed heeft van de failliet.

Een verrekeningsverweer biedt mogelijk geen oplossing indien de procedure 

waarop artikel 27 Fw van toepassing is buiten bezwaar van de boedel wordt 

voortgezet. Ter illustratie:

A vordert in conventie betaling door B. B vordert in reconventie betaling 

door A. Indien A in staat van faillissement wordt verklaard, is de procedure 

in reconventie op grond van artikel 29 Fw van rechtswege geschorst. Op de 

59. Hof Arnhem-Leeuwarden d.d. 1 maart 2016, JOR 2016/172 m.nt. Bakker.

60. In het kader van het opschorstingsverweer zal de rechter moeten beoordelen of sprake is van 

een valide tegenvordering en of de omvang van die vordering voldoende is om een beroep op 

opschorting te rechtvaardigen.

61. HR 31 oktober 2014, JOR 2015/30 m.nt. Hoogenboezem (Eurostrip/Velenturf q.q.).
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procedure in conventie is artikel 27 Fw van toepassing. Op de voet van dit ar-

tikel roept B de curator van A op tot overneming van de procedure. De curator 

maakt kenbaar dat hij de procedure niet overneemt. B verzoekt de rechtbank 

ontslag van instantie te verlenen. A verzet zich daar met succes tegen: het ver-

zoek wordt afgewezen. De procedure wordt vervolgens door A, buiten bezwaar 

van de boedel, voortgezet. B voert als verweer dat hij over een tegenvordering 

beschikt die hij in verrekening kan brengen met de vordering van A. A beroept 

zich vervolgens op artikel 6:136 BW. Dit beroep slaagt omdat de gegrondheid 

van de vordering van B niet op eenvoudige wijze kan worden vastgesteld.

Een curator kan zich gelet op het bepaalde in artikel 53 lid 3 Fw niet op arti-

kel 6:163 BW beroepen. Zou de procedure dus zijn voortgezet door de curator in 

plaats van door de A, dan zou het verrekeningsverweer van B mogelijk wel zijn 

geslaagd. De omstandigheid dat de procedure door de A zélf wordt voortgezet 

heeft in dit geval dus een verslechtering van de positie van B tot gevolg. In een 

zaak waarin dit probleem speelde overweegt het Hof Arnhem-Leeuwarden dat 

hij voornemens is de procedure waarop artikel 27 Fw van toepassing is ambts-

halve door te halen opdat de zaak weer kan worden voortgezet wanneer ook 

de geschorste procedure weer zal worden voortgezet.62 Deze oplossing is wel-

iswaar praktisch maar lijkt niet conform het systeem van de wet.

3.2. Gemengde vorderingen

In één procedure kunnen zowel verifi eerbare als niet-verifi eerbare vorderingen 

zijn ingesteld tegen de latere failliet. Zo kan bijvoorbeeld een verklaring voor 

recht worden gevorderd of ontbinding van een overeenkomst en daarnaast, als 

nevenvordering, vergoeding van schade. Op de eerstgenoemde categorie van 

vorderingen is artikel 28 Fw van toepassing. Voor de schadevergoedingsvorde-

ring geldt artikel 29 Fw. Dit zou tot gevolg hebben dat de procedure uitsluitend 

zal worden voortgezet voor wat betreft de gevorderde verklaring voor recht.

In de regel hebben dergelijke ‘artikel 28 Fw-vorderingen’ geen ander doel 

dan dat de schadevergoedingsvordering, de nevenvordering dus, wordt toege-

kend. Wordt de ‘artikel 28 Fw-vordering’ toegewezen, dan ligt de ‘artikel 29 

Fw-vordering’ eveneens gereed voor toewijzing. De voortzetting van de behan-

deling van een dergelijke ‘artikel 28 Fw-vordering’ lijkt dan ook in strijd met 

de ratio van artikel 29 Fw. Het uitgangspunt is immers dat alle geldvorderingen 

op de failliet moeten worden geverifi eerd en gerechtelijke procedures waarbij 

dergelijke vorderingen centraal staan worden geschorst. Bovendien geldt ook 

62. Hof Arnhem-Leeuwarden 29 augustus 2017, JOR 2018/21 m.nt. Mulder. Of het gerechtshof 

ook daadwerkelijk tot schorsing is overgegaan, is mij niet bekend.
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hier dat de overige crediteuren de mogelijkheid wordt ontnomen om invloed uit 

te oefenen op de ‘artikel 29 Fw-procedure’.

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat vorderingen strekkende tot (i) een verkla-

ring van recht en (ii) een gebod die geen ander belang hebben dan de toewijzing 

van een verifi eerbare vordering, geen zelfstandige betekenis hebben. Dit maakte 

dat de procedure voor wat betreft voornoemde vorderingen onder het regime van 

artikel 29 Fw viel en dus was geschorst.63 Of sprake is van een onzelfstandige 

vordering zal per geval moeten worden bekeken. Een algemene regel hiervoor 

lijkt op voorhand niet te geven. De wederpartij van de failliet zal een specifi ek 

belang dienen te hebben bij voortzetting van de ‘artikel 28 Fw-vordering’, welk 

belang zwaarder weegt dan een doelmatige afwikkeling van het geschil.64 Het 

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelde dat een werknemer die een verklaring voor 

recht vorderde dat zij ten onrechte op staande voet was ontslagen, een voldoende 

zwaarwegend belang had bij behandeling van deze vordering (namelijk herstel 

van haar eer en goede naam).65

Een ander voorbeeld van een gemengde vordering was aan de orde in een 

zaak die speelde bij het Hof ’s-Hertogenbosch.66 Hier ging het om een vóór 

datum faillissement ingestelde vordering strekkende tot betaling van loon. Op 

grond van artikel 40 Fw vormt loon na datum faillissement een boedelschuld 

(die dus niet voor verifi catie in aanmerking komt). Het hof oordeelde dat op het 

deel van de vordering dat betrekking had op het loon in de periode vóór faillis-

sement artikel 29 Fw van toepassing was en dat artikel 28 Fw van toepassing 

was op het deel dat betrekking had op het loon in de periode na datum faillis-

sement. De behandeling van het ‘artikel 29 Fw-deel’ van de vordering was daar-

door van rechtswege geschorst en de behandeling van het ‘artikel 28 Fw-deel’ 

van de vordering kon worden voortgezet.

3.3. Geen procedure aanhangig c.q. de procedure staat voor eindbeslissing

De artikelen 27 tot en met 29 Fw komen uitsluitend in beeld als op de dag 

van faillietverklaring sprake is van een aanhangige procedure. Indien faillietver-

klaring hangende de appeltermijn plaatsvindt, leidt toepassing van deze regel 

tot een bijzondere situatie. Is de appeldagvaarding op datum faillietverklaring 

nog niet uitgebracht, dan is op de voet van artikel 125 Rv geen sprake van een 

63. HR 21 maart 2014, JOR 2014/152 m.nt. Bakker (SRC Cultuurvakanties).

64. Zie ook: M.C. van Genugten, ‘Faillissement en lopende procedures (art. 27 t/m 30 Fw): Een 

drietal draden uit de kluwen’, Tijdschrift voor Curatoren december 2015.

65. Hof Arnhem-Leeuwarden d.d. 7 november 2013, JOR 2013/324 m.nt. Schaink (Laar/Van der 
Schee q.q.).

66. Hof ’s-Hertogenbosch 31 maart 2015, JOR 2015/185 m.nt. Loesberg.
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aanhangige procedure en zijn de artikelen 27 tot en met 29 Fw dus niet van 

toepassing.

Indien moet worden vastgesteld dat de artikelen 27 tot en met 29 Fw niet van 

toepassing zijn, dan zijn in beginsel de artikelen 25 Fw en 26 Fw van toepas-

sing. Dit zou betekenen dat (i) een rechtsmiddel op grond van artikel 25 Fw door 

of tegen de curator moet worden ingesteld voor zover sprake is van ‘artikel 27 

en artikel 28 Fw-vorderingen’ en (ii) geen rechtsmiddel kan worden ingesteld 

indien sprake is van een ‘artikel 29 Fw-vordering’ omdat die conform artikel 26 

Fw ter verifi catie dient te worden aangemeld.

De curator stelt hoger beroep in met betrekking tot een ‘artikel 29 Fw-vordering’

De Hoge Raad volgt de hierboven onder (ii) genoemde systematiek niet. In een 

zaak uit 2009 waar het faillissement van de schuldenaar hangende de appelter-

mijn werd uitgesproken oordeelde de Hoge Raad weliswaar dat de artikelen 27 

tot en met 29 Fw niet van toepassing waren, maar dat tóch hoger beroep kon 

worden ingesteld tegen een vonnis waarbij een verifi eerbare vordering op de 

latere failliet was toegewezen.67 Dit betekende dat die procedure tot in hoog-

ste instantie kon worden voortgezet zonder dat een verifi catievergadering had 

plaatsgevonden.68 Hetzelfde zou gelden voor een hoger beroep tegen procedu-

res die op het moment van faillietverklaring voor een eindbeslissing staan. Op 

grond van artikel 30 lid 1 Fw zijn de artikelen 27 tot en met 29 Fw dan immers 

evenmin van toepassing.

Deze uitspraak van de Hoge Raad roept vragen op. Onduidelijk is waarom 

een voortzetting van de procedure wel mogelijk is indien op het moment van 

faillietverklaring nog geen appeldagvaarding is uitgebracht terwijl voortzetting 

van diezelfde procedure niet mogelijk is indien op het moment van faillietver-

klaring wel reeds een appeldagvaarding is uitgebracht.69 Mogelijk is deze beslis-

sing van de Hoge Raad ingegeven door de omstandigheid dat het faillissement de 

appel- en cassatietermijn niet schorst. Zou de vordering dan op grond van artikel 

26 Fw ter verifi catie moeten worden aangemeld, dan zou het vonnis of arrest on-

herroepelijk worden. Dit maakt dat de curator tegen een voor de boedel nadelige 

uitspraak in feite wel een rechtsmiddel moet instellen wil hij voorkomen dat de 

uitspraak onherroepelijk wordt. In dat geval lijkt het evenwel verdedigbaar om 

67. HR 16 januari 2009, NJ 2009/55 (Wertenbroek q.q./Erven Van Vlerken) en HR 23 september 

2011, RI 2011/100 (Dekker q.q./A).

68. Vgl. Hof Den Haag 15 juli 2014, JOR 2015/50 m.nt. Bakker.

69. Zie ook: B.F.H. Rumora-Scheltema, ‘Faillietverklaring tijdens een beroepstermijn’, Bb 

2009/22 en K.P. Hoogenboezem en A.C.A.D. Bakker, ‘Appelleren en failleren’, FIP 2012/8, 

p. 282.
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de procedure na het instellen van dat rechtsmiddel (op dat moment is immers 

weer sprake van een aanhangige procedure) geschorst te verklaren.70

Uit een arrest van de Hoge Raad uit 2011 volgt echter dat hij geen grond 

aanwezig acht om na het instellen van een rechtsmiddel door de curator alsnog 

artikel 29 Fw van toepassing te verklaren. Dit omdat de curator door het in-

stellen van een rechtsmiddel reeds de keuze heeft gemaakt voor een voortzetting 

van de procedure.71 Kennelijk hoeft de curator de verifi catievergadering niet af 

te wachten.

Een nadeel van de mogelijkheid om de procedure voort te kunnen zetten 

alvorens een verifi catievergadering heeft plaatsgevonden is dat andere credi-

teuren op dat moment niet de mogelijkheid hebben om de vordering (mede) te 

betwisten en zich in de procedure te voegen.72

De wederpartij stelt hoger beroep in met betrekking tot een ‘artikel 29 Fw-
vordering’

Volgens het Hof Arnhem-Leeuwarden is relevant wie appel instelt: de curator óf 

de wederpartij. Aan de curator komt een keuzemogelijkheid toe. Hij kan voor-

uitlopend op een mogelijke verifi catievergadering besluiten de procedure voort 

te zeten of hij kan zich op het standpunt stellen dat de vordering ter verifi catie 

moet worden aangemeld.73 Indien de curator appel instelt maakt hij kenbaar 

dat hij de vordering van de wederpartij betwist en de procedure wenst voort te 

zetten. Stelt hij geen rechtsmiddel in dan kiest de curator er dus voor om de ve-

rifi catievergadering af te wachten. Dit maakt dat als de wederpartij appel instelt 

de procedure alsnog op grond van artikel 29 Fw is geschorst om alleen dan te 

worden voortgezet op het moment dat de curator de vordering betwist.74

Onduidelijk is hoe deze beslissing zich verhoudt tot het arrest van de Hoge 

Raad uit 2011. Daaruit volgt immers niet dat de procedure alsnog is geschorst 

indien de wederpartij hoger beroep instelt. Voornoemde rechtspraak van het Hof 

Arnhem-Leeuwarden heeft het gevolg dat crediteuren een vordering wél kunnen 

(mede) betwisten en zich in de procedure kunnen voegen als de wederpartij van 

70. Vgl. A-G Wuisman onder 2.3 van zijn conclusie bij HR 16 januari 2009, NJ 2009/55 (Werten-
broek q.q./Erven Van Vlerken) alsook Verstijlen onder 9 van zijn noot onder HR 23 september 

2011, NJ 2012/376.

71. HR 23 september 2011, NJ 2012/376 m.nt. Verstijlen (Dekker q.q./Van Schijndel), r.o. 3.6.

72. Zie ook conclusie A-G Wuisman, r.o. 2.2.3 bij HR 16 januari 2009, NJ 2009/55.

73. Het gerechtshof ontleent zijn overweging ter zake van de keuzemogelijkheid van de curator 

aan HR 23 september 2011, NJ 2012/376 m.nt. Verstijlen (Dekker q.q./Van Schijndel), r.o. 

3.6.

74. Hof Arnhem-Leeuwarden 28 januari 2014, RI 2014/45 en Hof Arnhem-Leeuwarden 21 april 

2015, JOR 2015/186 m.nt. Bakker.
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de failliet een rechtsmiddel instelt (want dan is de procedure alsnog geschorst) 

en deze bevoegdheid niet (onmiddellijk) hebben indien de curator een rechts-

middel instelt. Dit onderscheid lijkt niet gerechtvaardigd.

De failliet stelt hoger beroep in

In een arrest uit 1983 heeft de Hoge Raad bepaald dat de failliet ook zélf hoger 

beroep kan instellen. In deze zaak stond een ‘artikel 27 Fw-vordering’ centraal. 

De failliet is ontvankelijk in het beroep, maar aan de wederpartij komen vervol-

gens dezelfde bevoegdheden toe als neergelegd in artikel 27 Fw. De wederpartij 

kan dus schorsing verzoeken teneinde de curator op te roepen tot overneming 

van het geding en ontslag van instantie vragen indien de curator hier geen ge-

hoor aan geeft.75

Recentelijk heeft het Hof ’s-Hertogenbosch overwogen dat de failliet ook 

zélf hoger beroep kan instellen indien sprake is van ‘artikel 29 Fw-vorderingen’. 

Na het instellen van het beroep treedt echter alsnog artikel 29 Fw in werking en 

is de procedure van rechtswege geschorst.

In de gepubliceerde jurisprudentie is nog geen zaak aan de orde geweest 

waarin de faillietverklaring plaatsvindt hangende de beroepstermijn en de fail-

liet hoger beroep instelt tegen een vonnis met betrekking tot een ‘artikel 28 

Fw-vordering’.

Resumé

Op basis van hiervoor besproken rechtspraak lijken in geval van een faillietver-

klaring hangende de beroepstermijn de volgende regels te gelden:

(i) Hoge Raad: Een rechtsmiddel tegen beslissingen met betrekking tot een 

‘artikel 29 Fw-vordering’ kan in weerwil van artikel 26 Fw door of tegen de 

curator worden ingesteld, waarna tot in hoogste instantie kan worden door-

geprocedeerd.76

(ii) Hof Arnhem-Leeuwarden: Een rechtsmiddel tegen beslissingen met be-

trekking tot een ‘artikel 29 Fw-vordering’ kan in weerwil van artikel 26 

Fw door de curator worden ingesteld, waarna tot in hoogste instantie kan 

75. HR 18 november 1983, NJ 1984/256 m.nt. Heemskerk en Van der Grinten (Noord Braband/
Omega). Zie ook: HR 23 september 2005, NJ 2005/488 en Hof ’s-Hertogenbosch 7 novem-

ber 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:4830.

76. Volgens het Hof Arnhem-Leeuwarden is de procedure alsnog geschorst indien hoger beroep 

of cassatie wordt ingesteld door de wederpartij, Hof Arnhem-Leeuwarden 28 januari 2014, 

RI 2014/45 en Hof Arnhem-Leeuwarden 21 april 2015, JOR 2015/186 m.nt. Bakker.
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worden doorgeprocedeerd.77 Stelt de wederpartij echter een rechtsmiddel in 

dan is de procedure alsnog op grond van artikel 29 Fw geschorst.

(iii) Hoge Raad: Stelt de failliet zélf een rechtsmiddel in met betrekking tot 

een ‘artikel 27 Fw-vordering’, dan is artikel 27 Fw alsnog van toepassing. 

Dit maakt dat de procedure op verzoek van de wederpartij kan worden ge-

schorst teneinde de curator op te roepen tot overneming van het geding.

(iv) Hof ’s-Hertogenbosch: Stelt de failliet zélf een rechtsmiddel in met be-

trekking tot een ‘artikel 29 Fw-vordering’, dan is artikel 29 Fw alsnog van 

toepassing en is de procedure onmiddellijk na het aanhangig worden van 

het hoger beroep van rechtswege geschorst.

3.4. Vonnis is al geëxecuteerd

Een andere complicatie waarvoor de artikelen 25 tot en met 32 Fw geen oplos-

sing lijken te bieden, doet zich voor als de oorspronkelijke gedaagde hangende 

de appelprocedure failleert en het vonnis in eerste aanleg reeds is geëxecuteerd 

door de oorspronkelijke eiser.78 In eerste aanleg is dus een verifi eerbare vorde-

ring op de latere failliet toegewezen en uitgewonnen en in de appelprocedure 

wordt door de latere failliet vernietiging van het vonnis in eerste aanleg gevor-

derd. Op basis van het uitgangspunt ‘eens eiser blijft eiser’ is artikel 29 Fw van 

toepassing en zou de appelprocedure van rechtswege geschorst zijn om alleen te 

worden voortgezet indien de vordering ter verifi catievergadering wordt betwist. 

Op moment van schorsing is echter geen sprake meer van een vordering op de 

failliet, want die vordering is voor datum faillissement volledig voldaan (als 

gevolg van executie van het vonnis). De oorspronkelijke eiser in de procedure 

heeft dus geen vordering en zal dan ook geen vordering indienen met als gevolg 

dat de procedure nimmer zal worden voortgezet. Voor de curator die het hoger 

beroep kansrijk acht, is dit allerminst wenselijk.

De Hoge Raad oordeelde in 1926 dat in dergelijke gevallen artikel 28 Fw van 

toepassing is omdat “weinig aannemelijk is, dat de wet bij de regeling van art. 
29 op het oog zou hebben gehad eene vordering, die niet tot zoodanig verhaal 
[op de boedel] kan leiden, daargelaten nog dat art. 29 geen gelegenheid biedt 
den schuldeischer, die bij gebrek aan belang zijne vordering niet ter verifi catie 
indient, tot voortzetting van het geding nopen”.79 Dit heeft tot gevolg dat de 

eiser bevoegd is schorsing te verzoeken en de curator op te roepen. De eiser zal 

77. Volgens het Hof Arnhem-Leeuwarden is de procedure alsnog geschorst indien hoger beroep 

of cassatie wordt ingesteld door de wederpartij, Hof Arnhem-Leeuwarden 28 januari 2014, 

RI 2014/45 en Hof Arnhem-Leeuwarden 21 april 2015, JOR 2015/186 m.nt. Bakker.

78. Vgl. K.P. Hoogenboezem en A.C.A.D. Bakker, ‘Appelleren en failleren’, FIP 2012/8, p. 282.

79. HR 28 oktober 1926, NJ 1926, p. 1387.
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hier niet toe overgaan omdat zijn vordering al is voldaan en voortzetting van de 

procedure het risico meebrengt dat hij het ontvangen bedrag moet terugbetalen. 

Meer waarschijnlijk is dan ook dat de curator de procedure op eigen initiatief 

zal overnemen.80 Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelde recentelijk eveneens dat 

artikel 28 Fw van toepassing is indien de verifi eerbare vordering voor de datum 

van het faillissement reeds door de failliet is voldaan.81 Dit maakt dat een pro-

cedure die eigenlijk op grond van artikel 29 Fw van rechtswege is geschorst 

tóch door de curator kan worden voortgezet. De curator heeft daardoor alsnog 

de mogelijkheid vernietiging van het vonnis in eerste aanleg te bewerkstelligen. 

Wordt het vonnis door het gerechtshof vernietigd dan ontstaat de verplichting 

voor de wederpartij om het bedrag dat hij vóór de faillietverklaring uit hoofde 

van de executie van het vonnis heeft ontvangen, aan de curator terug te betalen.

De mogelijkheid is ook aanwezig dat de executie van het vonnis hangende de 

appelprocedure slechts tot gedeeltelijke betaling heeft geleid. In dat geval is nog 

steeds sprake van een vordering die ter verifi catie kan worden ingediend, zodat 

het hiervoor besproken arrest van de Hoge Raad toepassing lijkt te missen. Arti-

kel 29 Fw is dus van toepassing en de procedure is van rechtswege geschorst om 

alleen te worden voortgezet indien de verifi catie van de vordering wordt betwist. 

Vindt evenwel geen verifi catievergadering plaats (zoals in de regel het geval is) 

dan zal de procedure niet worden voortgezet en zal het vonnis in eerste aanleg 

niet worden vernietigd. De curator heeft dan in beginsel geen mogelijkheid om 

de executie van het vonnis ongedaan te maken. Maar ook in het geval dat wel 

een verifi catievergadering plaatsvindt, is het nog maar de vraag of de procedure 

wordt voortgezet. Een schuldeiser die bijvoorbeeld al 90% van zijn toegewezen 

vordering heeft geïnd, heeft er weinig belang bij om zijn restantvordering te 

verifi catie aan te melden. Hij loopt daardoor immers het risico dat de procedure 

wordt voortgezet en het vonnis wordt vernietigd waardoor hij het door hem ont-

vangen bedrag aan de curator moet betalen.82 Mogelijk is dit euvel geredres-

seerd met de invoering van de Wet modernisering faillissementsprocedure op 

basis waarvan de curator bevoegd is een vordering zélf op de crediteurenlijst 

te plaatsen.83 Onduidelijk is echter of de curator gehoor dient te geven aan een 

eventueel verzoek van de betreffende crediteur om zijn vordering van de credi-

teurenlijst te schrappen.

80. Hiertoe is hij bevoegd, hoewel dat niet uitdrukkelijk in artikel 28 Fw is bepaald, zie Kort-

mann/Faber, Geschiedenis van de Faillissementswet, heruitgave Van der Feltz, I, Zwolle: 

W.E.J. Tjeenk Willink 1994, p. 379.

81. Hof Arnhem-Leeuwarden 20 maart 2018, RVR 2018/50. Zie ook: Hof Arnhem-Leeuwarden 

5 februari 2013, ECLI:NL:GHARL:2013:BZ0684.

82. Vgl. Hoogenboezem en Bakker, ‘Appelleren en failleren’, FIP 2012/8, p. 282 en 283.

83. Onduidelijk is evenwel of de curator deze bevoegdheid ook kan inzetten tegen de wil van de 

betrokken crediteur.
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3.5. Curator neemt het geding over op oneigenlijke gronden

Bij toepassing van de artikelen 27 en 28 Fw is de curator bevoegd de procedure 

over te nemen. Dit leidt ertoe dat de failliet van rechtswege buiten het geding 

wordt gesteld en geen enkele invloed meer kan uitoefenen op de procedure.84 De 

Hoge Raad heeft evenwel geoordeeld dat de beslissing van de curatoren om de 

procedure ex artikel 27 lid 3 Fw over te nemen (waardoor de failliet buiten het 

geding wordt gesteld) ten aanzien van de failliet als een eindbeslissing in de op 

dat moment aanhangige procedure heeft te gelden waartegen voor de failliet in 

beginsel een rechtsmiddel openstaat.85

De omstandigheid dat de failliet buiten het geding wordt gesteld, kan ver-

strekkende gevolgen hebben indien de curator de procedure voortzet met als 

enige doel om de door de failliet ingestelde vorderingen in te trekken. In het 

bijzonder indien de failliet een natuurlijk persoon is die na afwikkeling van zijn 

faillissement weer volledig bevoegd is om over zijn vermogen te beschikken. 

Die heeft er mogelijk groot belang bij om een door hem ingestelde rechtsvor-

dering voort te kunnen zetten. Dat kan evenzeer gelden voor de rechtspersoon 

wiens faillissement niet eindigt met een vereffening (bijvoorbeeld omdat een ak-

koord wordt aangeboden of omdat er een 100% uitkering kan worden gedaan).

Het is echter nog maar de vraag of de curator wel bevoegd is om de procedure 

op grond van artikel 27 Fw over te nemen met als enige doel om deze te beëin-

digen. Naar het oordeel van de Rechtbank Noord-Holland heeft de curator die 

bevoegdheid onder bepaalde omstandigheden niet. In de procedure die aldaar 

aanhangig was had de latere failliet beroep ingesteld tegen een belastingaan-

slag. Hangende beroepsprocedure wordt hij failliet verklaard waarna de Belas-

tingdienst de curator op grond van artikel 27 Fw oproept tot overneming van de 

procedure. De curator geeft gehoor aan de oproep om daarna het beroep onmid-

dellijk in te trekken. De rechtbank staat dit niet toe en overweegt dat overname 

van de procedure door de curator een voortzetting daarvan impliceert en een 

intrekking van het beroep door de curator verder gaat dan het buiten het geding 

doen stellen van de failliet. Het geding wordt daardoor immers beëindigd en ar-

tikel 27 Fw strekt er niet toe om de beroepsmogelijkheid in belastingprocedures 

te beperken indien de boedel daarvan geen nadeel kan ondervinden.86

84. HR 12 april 2013, JOR 2014/111 m.nt. Snoeks.

85. HR 6 juli 2018, JOR 2018/262 m.nt. Van Genugten.

86. Rb. Noord-Holland 30 oktober 2018, JOR 2019/119 m.nt. Van Eeden-Van Harskamp.
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4. Conclusie en aanbevelingen

De artikelen 25 tot en met 32 regelen de invloed van het faillissement op aanhan-

gige procedures. Het uitgangspunt van deze artikelen is dat procedures waarin 

geldvorderingen op de failliet centraal staan op datum faillissement van rechts-

wege zijn geschorst om alleen dan te worden voortgezet als de verifi catie van de 

vorderingen wordt betwist. Procedures waarin andersoortige vorderingen zijn 

betrokken, kunnen ofwel door of tegen de curator ofwel buiten bezwaar van de 

boedel worden voortgezet.

De artikelen 25 tot en met 32 Fw leiden in de praktijk regelmatig tot com-

plicaties met een grote hoeveelheid jurisprudentie tot gevolg. Een duidelijke 

lijn daarin is niet eenvoudig te ontwaren. Niet zelden is sprake van tegenstrij-

dige jurisprudentie. Aanpassing van de huidige regeling lijkt dan ook gewenst. 

Met enkele aanpassingen en toevoegingen aan de bestaande regeling kan in de 

toekomst wellicht een hoop problemen worden voorkomen.

In het Voorontwerp Insolventiewet was een aanzet gegeven voor de moderni-

sering van het faillissementsprocesrecht. Het Voorontwerp Insolventiewet is als 

bekend van de baan, maar in het kader van deze bijdrage is het niettemin zinvol 

om nog eens terug te blikken. In het Voorontwerp Insolventiewet werden name-

lijk een aantal door de Hoge Raad vastgestelde regels gecodifi ceerd, waaronder 

de regel dat (i) procedures met betrekking tot de huidige ‘artikel 29 Fw-vorde-

ringen’ op datum faillissement van rechtswege zijn geschorst;87 (ii) een ondanks 

de schorsing gewezen beslissing niet van rechtswege nietig is;88 en (iii) in de 

gevallen waarin de dagvaarding wel is uitgebracht, maar nog niet is aangebracht 

bij het gerecht, de schorsing eerst intreedt indien de dagvaarding bij de griffi e is 

ingediend.89 Daarnaast werden de huidige artikelen 27 en 28 Fw samengevoegd 

in één artikel, waardoor in ieder geval evident is dat de curator ook indien sprake 

is van een ‘artikel 28 Fw-vordering’ te allen tijde, dus ook indien hij daartoe niet 

is opgeroepen, bevoegd is in de procedure te verschijnen.90 Mijns inziens is het 

nog altijd het overwegen waard om deze regels in te voeren.

Na de verschijning van het Voorontwerp Insolventiewet is in de rechtspraak 

nog een aantal belangrijke regels geformuleerd waarvan codifi catie geboden 

lijkt, waaronder de regel dat (i) procedures met betrekking tot ‘artikel 28 Fw-

vorderingen’ die zelfstandige betekenis missen (en uitsluitend betaling van 

een geldbedrag uit de boedel ten doel hebben), eveneens van rechtswege zijn 

87. Vgl. HR 9 september 1994, NJ 1995/5 (Latham/Schaufele q.q. en The Mill Resort).
88. Vgl. HR 9 september 1994, NJ 1995/5 (Latham/Schaufele q.q. en The Mill Resort).
89. Vgl. HR 18 februari 1994, NJ 1994/606 en HR 5 juli 2016, NJ 2016/359.

90. Vgl. Kortmann/Faber, Geschiedenis van de Faillissementswet, heruitgave Van der Feltz, I, 
Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1994, p. 379.
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geschorst;91 (ii) de curator een procedure met betrekking tot een ‘artikel 27 Fw-

vordering’ niet uitsluitend mag overnemen met het doel om deze te beëindigen;92 

(iii) een verrekenings- of opschortingsverweer te allen tijde door de wederpartij 

van de schuldenaar kan worden gevoerd;93 en (iv) het huidige artikel 28 Fw 

van toepassing is op ‘artikel 29-vorderingen’ die voor datum faillissement reeds 

zijn geëxecuteerd.94 Door de laatstgenoemde regel ook van toepassing te ver-

klaren indien sprake is van een gedeeltelijk geëxecuteerd vonnis, wordt gelijk 

het hoofd geboden aan de in par. 3.4, derde alinea, geïdentifi ceerde complicatie.

Het Voorontwerp Insolventiewet bood geen oplossing voor de in deze bij-

drage behandelde complicaties die optreden indien de insolventie intreedt 

hangende de appeltermijn of op het moment dat de procedure voor eindbeslis-

sing staat (zie par. 3.3). Gelet op de grote hoeveelheid, niet altijd eenvoudig 

te doorgronden, jurisprudentie ten aanzien van deze problematiek lijkt dat wel 

geboden. Omdat de in deze jurisprudentie geformuleerde regels niet altijd con-

sistent zijn en/of tot nieuwe complicaties leiden, lijkt een integrale codifi catie 

daarvan niet vanzelfsprekend. Het euvel dat dient te worden geredresseerd is dat 

een strikte toepassing van de artikelen 25 tot en met 30 Fw tot (mogelijk) gevolg 

zal hebben dat de beroeps- of cassatietermijn verstrijkt en het vonnis of arrest 

onherroepelijk wordt. In geval van procedures met betrekking tot ‘artikel 27 en 

28 Fw-vorderingen’ is een stilzittende curator daar mogelijk debet aan en in 

geval van procedures met betrekking tot ‘artikel 29 Fw-vorderingen’ wordt dit 

veroorzaakt door de omstandigheid dat deze vorderingen op grond van artikel 

26 Fw ter verifi catie moeten worden aangemeld.

Een praktische oplossing voor dit probleem kan worden geboden door bij 

wet te bepalen dat de appel- of cassatietermijn wordt verlengd met drie maan-

den indien een van de partijen hangende deze termijn in staat van faillissement 

wordt verklaard. Ten aanzien van het moment waarop deze driemaandentermijn 

zou moeten ingaan dient onderscheid te worden gemaakt tussen procedures met 

betrekking tot ‘artikel 27 en 28 Fw-vorderingen’ en procedures met betrekking 

tot ‘artikel 29 Fw-vorderingen’.

Voor de eerste categorie procedures lijkt een maand na de dag van failliet-

verklaring een redelijke ingangsdatum. Aan de curator, die mogelijk wordt ge-

confronteerd met een vonnis of arrest waarvan de beroeps- of cassatietermijn in 

beginsel binnen enkele dagen zal verstrijken, wordt dan een maand de gelegen-

heid geboden om procedures in kaart te brengen en te beslissen of het instellen 

91. Vgl. HR 21 maart 2014, JOR 2014/152 m.nt. Bakker (SRC Cultuurvakanties).

92. Vgl. Rb. Noord-Holland 30 oktober 2018, JOR 2019/119 m.nt. Van Eeden-Van Harskamp.

93. Hof Arnhem-Leeuwarden d.d. 1 maart 2016, JOR 2016/172 m.nt. Bakker en HR 31 oktober 

2014, JOR 2015/30 m.nt. Hoogenboezem (Eurostrip/Velenturf q.q.).
94. HR 28 oktober 1926, NJ 1926, p. 1387.
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van hoger beroep of cassatie in het belang van de boedel is. Na deze maand gaat 

dan de nieuwe termijn van drie maanden lopen.

De driemaandentermijn voor procedures met betrekking tot ‘artikel 29 Fw-

vorderingen’ zou eerst moeten gaan lopen op de dag nadat een verifi catieverga-

dering heeft plaatsgevonden. Eerst vanaf dat moment is immers duidelijk of een 

uitkering op de vordering zal kunnen plaatsvinden en of het instellen van hoger 

beroep of cassatie in het belang van de boedel of de betrokken wederpartij is.

Tot slot zou een oplossing moeten worden geboden voor die gevallen waarin 

crediteuren van de failliet geen of niet tijdig invloed kunnen uitoefenen op een 

procedure waarin een ‘artikel 29 Fw-vordering’ is betrokken omdat de procedure 

wordt voortgezet c.q. feitelijk wordt beslecht voordat een verifi catievergadering 

heeft plaatsgevonden (ofwel na het instellen van een rechtsmiddel ofwel omdat 

in dezelfde procedure ook ‘artikel 27 en/of artikel 28 Fw-vorderingen’ zijn be-

trokken). Deze complicatie zou kunnen worden verholpen door toe te staan dat 

schuldeisers zich reeds vóór de verifi catievergadering kunnen voegen in (voort-

gezette) procedure.95

95. Vgl. Verstijlen onder 9 van zijn noot onder HR 23 september 2011, NJ 2012/376.
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De bankgarantie en het faillissementsgat

MR. W.H.B.K. NIEUWESTEEG, MR. P.J. PETERS EN MR. F. EL HOUZI1

1. Inleiding

Om zekerheid te verkrijgen voor de betaling van uitstaande verplichtingen is 

het niet ongebruikelijk dat de crediteur zijn debiteur om een bankgarantie ver-

zoekt. De garantieovereenkomst bepaalt onder welke voorwaarden de garantie 

kan worden ingeroepen. Veel gebruikte modellen zijn de beslaggarantie van de 

Nederlandse Vereniging van Banken, het NVB-1999 model2 en het Rotterdamse 

Garantieformulier.3 In beide garantiemodellen is opgenomen onder welke voor-

waarden de garantie kan worden ingeroepen. Normaliter bedingt de bank van 

de hoofdschuldenaar/opdrachtgever een contragarantie al dan niet gedekt door 

zekerheden.

Deze garanties worden veelal afgegeven in de context van een gelegd conserva-

toir beslag. Artikel 705 lid 2 Rv bepaalt immers dat conservatoir beslag gelegd 

voor een geldvordering wordt opgeheven indien voor deze vordering voldoende 

zekerheid is gesteld. Artikel 6:51 lid 2 BW bepaalt op zijn beurt wanneer van 

‘voldoende’ zekerheid sprake is. Bankgaranties worden over het algemeen als 

voldoende zekerheid in die zin beschouwd.4

In beginsel heeft het feit dat een crediteur via de garantie verhaal neemt bij een 

ander een positieve invloed op het te verdelen actief van de hoofdschuldenaar in 

een concursus. Nu de bank in dat geval echter wel altijd onder de contragarantie 

1. Paul Peters en Fouad el Houzi zijn advocaat en curator bij AKD te Rotterdam. Wouter 

Nieuwesteeg is promovendus en docent aan de Universiteit Tilburg en tevens werkzaam als 

Professional Support Lawyer bij AKD te Rotterdam.

2. Zie www.nvb.nl/publicaties/protocollen-regelingen-richtlijnen/model-bankgarantie.

3. www.vervoerrecht.nl/sites/default/fi les/publicaties/rotterdam-garantie-formulier-2008-nl.

pdf.

4. Een Nederlandse bank is immers solvabel te achten, zie Filott in WPNR 6271 (1997) en 

Blomkwist, ‘De beslaggarantie NVB 1999’, TvI 2000. Zoals zal blijken is de solvabiliteit van 

de garant lang niet alles wat meespeelt in de beoordeling of van voldoende zekerheid sprake 

is, zie Kortmann, ‘(Model-)beslaggarantie en faillissement’, WPNR 6250 (1996), p. 921 

en de reactie daarop van Filott in WPNR 6271 (1997) met naschrift van Kortmann waarbij 

moet worden aangetekend dat de garantieformulieren inmiddels enkele malen zijn aangepast 

(waarover straks eveneens meer).



Mr. W.H.B.K. Nieuwesteeg, Mr. P.J. Peters en Mr. F. el Houzi

verhaal zal nemen, zo nodig door zekerheden uit te winnen, heeft een en ander 

de facto wel degelijk invloed op de rangorde onder crediteuren. De crediteur met 

een bankgarantie neemt in wezen indirect verhaal op zekerheden. Weliswaar 

is de regresvordering van de bank toekomstig en wanneer pas na faillissement 

wordt getrokken onder de garantie, ontstaat die vordering ook pas na faillis-

sement, maar onlangs heeft de Hoge Raad nog eens bevestigd dat de bank zich 

inderdaad op die zekerheden kan verhalen, mits de regresvordering voortvloeit 

uit een ten tijde van de faillietverklaring reeds bestaande rechtsverhouding met 

de gefailleerde.5 Daarvan zal bij een contragarantie uit de aard der zaak over het 

algemeen inderdaad sprake zijn.

De voorwaarden waarop onder de bankgarantie getrokken kan worden zijn in de 

loop van de tijd verschillende malen aangepast.6 Vroeger werd namelijk vrijwel 

altijd verreist dat, kort gezegd, een veroordelend vonnis jegens de debiteur ver-

kregen werd. Dit leverde een probleem op bij faillissement van de debiteur nu 

het systeem van artikel 25 jo. artikel 26 jo. artikel 29 Fw de crediteur in beginsel 

enkel de mogelijkheid biedt zijn vordering ter verifi catie in te dienen. In deze 

problematiek leek in veel garanties voorzien doordat ook volstaan kon worden 

met een afschrift van een proces-verbaal van de verifi catievergadering, ware het 

niet dat in de meeste faillissementen een dergelijke vergadering in het geheel 

niet plaatsvindt. Ook wanneer zij wel plaatsvindt kan daarover trouwens lange 

tijd onduidelijkheid bestaan. Daarmee verloor de garantie een belangrijke waar-

borgfunctie.

Bij gebrek aan de mogelijkheid een veroordelend vonnis of een dergelijk af-

schrift te verkrijgen kan de crediteur – mede gelet op het bij bankgaranties gel-

dende principe van strikte conformiteit – niet onder de garantie trekken. In die 

gevallen is de constructie dus niet effectief.

Hetzelfde soort problematiek treft men aan bij zogenaamde escrowarrangemen-

ten. Dit type arrangement komt voor in alle soorten en maten maar houdt telkens 

min of meer het volgende in. Meerdere partijen besluiten een bedrag onder te 

5. HR 16 oktober 2015, ECLI:NL:HR:2015:3023, NJ 2016/48 m.nt. Verstijlen (DLL/Van Log-
testijn q.q.).

6. In 1972 werd voor het eerst een standaardtekst voor een garantie ter opheffi ng of voor-

koming van een conservatoir beslag gepubliceerd door de ‘Commissie Rotterdams Garan-

tieformulier’ (‘CRG’), een informeel samengestelde groep Rotterdamse advocaten uit de 

‘natte’ praktijk. Het formulier werd in de loop van de tijd in brede kring, ook buiten de natte 

praktijk, aanvaard en opnieuw gewijzigd in 1978, 1985 en 1992, zie Blomkwist 2000. Het 

NVB model stamt uit 1995 en vloeit voort uit bezwaren die ontstonden tegen voornoemd 

Rotterdams model.
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brengen bij een ‘trusted third party’, de zogenaamde escrowagent. Dit bedrag 

wordt uiteindelijk afhankelijk van toekomstige omstandigheden, aan een vooraf 

bepaalde begunstigde uitgekeerd. Die toekomstige omstandigheden waarvan 

uitkering afhankelijk is kunnen van alles inhouden, het tonen van bepaalde 

stukken, de uitkomst van een juridische procedure, mededeling van bepaalde 

feiten aan een van de partijen etc. Een probleem als hierboven beschreven komt 

regelmatig voor wanneer in de escrowovereenkomst bepaald is dat uitkering 

afhankelijk is van een veroordelend vonnis jegens een van de deelgenoten in de 

escrowgemeenschap terwijl die partij failliet blijkt.

De beschreven problematiek staat bekend als het ‘faillissementsgat’ en is in het 

verleden al gesignaleerd en onderwerp van debat geweest.7 Dit heeft zoals ge-

zegd meerdere malen geleid tot aanpassing van de formulering in de genoemde 

standaard garanties. Zo voorziet het NVB model 1999 inmiddels in nog speci-

fi ekere bepalingen omtrent het faillissement van de opdrachtgever.8 Er wordt in 

beginsel na vier maanden uitbetaald tenzij:

a) de Bank binnen voornoemde termijn van vier (4) maanden de Begunstigde 
heeft gedagvaard in een gerechtelijke procedure teneinde de gegrondheid 
en de hoogte van de Vordering te doen vaststellen of de Begunstigde te doen 
verbieden een beroep op deze garantie te doen, in welk geval de Bank zal 
overgaan tot betaling aan de Begunstigde tegen overlegging van een af-
schrift van een in kracht van gewijsde gegane beslissing van een Neder-
landse rechter, gewezen in een procedure tussen de Begunstigde en de Bank; 
of

b) de curator in het faillissement of de bewindvoerder binnen voornoemde ter-
mijn van vier (4) maanden de Begunstigde heeft gedagvaard in een gerech-
telijke procedure teneinde de gegrondheid en de hoogte van de Vordering te 
doen vaststellen of de Begunstigde te verbieden een beroep op deze garantie 
te doen en de curator of de bewindvoerder binnen voornoemde termijn de 
Bank per aangetekend schrijven hiervan mededeling heeft gedaan in welk 
geval de Bank zal overgaan tot betaling aan de Begunstigde tegen over-
legging van een afschrift van een beslissing van een (Nederlandse) rechter 
gewezen in een procedure tussen de Begunstigde en de curator of de be-
windvoerder en voor het overige tegen overlegging van een verklaring con-
form artikel 2 sub a dan wel een akte als bedoeld in artikel 2 sub c.

7. Zie bijvoorbeeld Kortmann 1996 en de reactie daarop van Filott in WPNR 6271 (1997) met 

naschrift van Kortmann. Tevens Blomkwist, ‘De beslaggarantie NVB 1999’, TvI 2000 met 

reactie van Van der Wiel in TvI 2001/27 met naschrift Blomkwist.

8. Zie bepaling 3a van het garantiemodel.
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In de recente praktijk blijkt echter dat een ‘faillissementsgat’ nog steeds met 

regelmaat voorkomt terwijl zij de aandacht van de literatuur enigszins verloren 

heeft. Hoewel het voornoemde NVB-model het gat in principe dicht zijn er ken-

nelijk nog oudere of zelf opgestelde versies van genoemde garanties in omloop. 

Ook wordt er bij escrowovereenkomsten vaak met het faillissementsgat geen re-

kening gehouden. Om die reden wordt er in deze bijdrage wederom nader op in-

gegaan en zullen wij betogen dat de – wellicht voor sommigen onbevredigende – 

maar enige juiste oplossing is, het afwachten van de verifi catievergadering, 

en zeker niet het oprekken van het systeem van de artikel 25 jo. artikel 26 jo. 

artikel 29 Fw.

Eerst wordt ingegaan op deze bepalingen uit de Faillissementswet (par. 2). Ver-

volgens is kort aandacht voor de betekenis van het beginsel van strikte confor-

miteit (par. 3), enkele gehanteerde ‘oplossingen’ (par. 4), relevante feitenrecht-

spraak (par. 5) en problemen die daarmee samenhangen (par. 6). De bijdrage 

wordt afgesloten met een conclusie (par. 7).

2. Het systeem van artikel 26 en 29 Fw.

Als op het moment dat de debiteur failliet gaat een zaak jegens hem aanhangig 

is, loopt de crediteur tegen artikel 29 Fw aan dat bepaalt dat aanhangige rechts-

vorderingen tot voldoening van een verbintenis uit de boedel geschorst worden. 

In het geval van een rechtspersoon zal die procedure na het faillissement ver-

moedelijk niet hervat kunnen worden omdat de rechtspersoon door opheffi ng 

bij gebrek aan baten ophoudt te bestaan. De crediteur zal daarmee niet meer 

aan het in de (oudere) bankgaranties en escrowovereenkomsten gestelde vereiste 

kunnen voldoen.

Voor zover de crediteur als gevolg van het faillissement – en dus daarna – onder 

de garantie wil trekken loopt hij tegen artikel 26 Fw aan dat bepaalt dat rechts-

vorderingen die voldoening van een verbintenis uit de boedel ten doel hebben 

enkel ter verifi catie kunnen worden ingediend (vgl. artikel 110 Fw). Ook hier is 

het verkrijgen van een veroordelend vonnis dus niet mogelijk.

3. Strikte conformiteit

Deze specifi ek door het faillissementsrecht ontstane complicaties lijken op het 

eerste gezicht wellicht overkomelijk door op de formulering van de bankgaran-

tie een wat vrijere interpretatie los te laten. Daarvoor is echter in het geval van 

bankgaranties weinig tot geen ruimte gelet op het daarbij geldende beginsel van 

‘strikte conformiteit’. Men spreekt conform dit principe, dat in verschillende 
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arresten van de Hoge Raad is ontwikkeld, ook wel van de ‘abstracte bankga-

rantie’.9 Dat brengt mee dat een strikte toepassing door de bank van de in de 

garantie gestelde voorwaarden geboden is. De bank moet zich niet met de on-

derliggende rechtsverhouding hoeven inlaten. Waar als vereiste voor inroeping 

daarvan bijvoorbeeld staat:

“afschrift van een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing, gegeven 
in een procedure tussen de begunstigde en de debiteur”

Of,

“Afschrift van proces-verbaal van de verifi catievergadering”

kan men daar bijvoorbeeld niet zomaar (op grond van redelijkheid en billijk-

heid) bij interpreteren:

“tenzij de debiteur failliet is en een dergelijk afschrift lastig of onmogelijk te 
verkrijgen blijkt”.

Een beroep van de garant op de stringente voorwaarden zal dus over het alge-

meen slagen nu het uitgangspunt is dat weinig ruimte is voor de aanvullende 

werking van de redelijkheid en billijkheid (uitleg op grond van de redelijkheid 

en billijkheid daaronder begrepen) en dat ook een beroep op de beperkende 

werking van de redelijkheid en de billijkheid zelden zal slagen.10 De gedachte 

hierachter is dat de bank buiten de onderliggende rechtsverhouding staat en zich 

daarin ook niet behoort te hoeven verdiepen. Dat betekent met name dat ver-

weren uit die onderlinge verhouding niet kunnen worden tegengeworpen aan 

degene die betaling verzoekt. De bank mag en moet betalen als aan de strikte 

voorwaarden van de garantie is voldaan. Wie toch wil dat dergelijke verweren 

kunnen worden ingeroepen had dit maar in de voorwaarden bij de bankgarantie 

moeten laten opnemen.11

9. Zie hieromtrent met name: HR 09 juni 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1749, NJ 1996/639 m.nt. 

P. van Schilfgaarde (Gesnoteg/Mees Pierson); HR 26 maart 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO2778, 

NJ 2004/309 m.nt. PVS (Anthea Yachting); HR 13 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:600, NJ 

2015/351 m.nt. T.F.E. Tjong Tjin Tai (ABN AMRO/Rabobank).

10. Zie de noot van Van Schilfgaarde bij HR 26 maart 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO2778, NJ 

2004/309 (Anthea Yachting), onder 2.

11. Zie de noot van Tjong Tjin Tai bij HR 13 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:600, NJ 2015/351 

(ABN AMRO/Rabobank), onder 1.
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De garant zal een dergelijke stringente interpretatie overigens mede aanhouden 

om te voorkomen dat de contragarant diens vordering tot verhaal zal betwisten. 

Om die reden was het ook in 1999 nodig de teksten van de bankgaranties aan 

te passen teneinde het faillissementsgat te dichten. Het faillissementsgat werd 

gedicht door in de garantie op te nemen dat er een procedure volgt tussen de 

schuldeiser en de bank in plaats van een procedure tussen de schuldeiser en de 

failliet.12

Hieraan moet toegevoegd worden dat lang niet iedere garantie momenteel een 

dergelijke toevoeging bevat. Dit zal deels komen omdat onderhavige problema-

tiek partijen niet op het netvlies staat. Deels komt het ook omdat banken een 

dergelijke bepaling onwenselijk achten. Zij voelen er immers niet voor ingeval 

hun client failliet wordt verklaard in rechte te worden betrokken in verband met 

een vermeende vordering op laatstgenoemde. Bovendien is de bank geen partij 

in de betreffende onderlinge rechtsverhouding en ontbreekt het haar zodoende 

aan de gegevens om die procedure degelijk te voeren.13 Daarnaast ontstaat ook 

in sommige escrowvoorwaarden een faillissementsgat indien geen specifi eke 

bepaling is opgenomen dat de escrowagent verplicht is om uit te betalen als de 

hoofdcrediteur failliet gaat. Dat een dergelijke bepaling ontbreekt is overigens 

ook wel weer te verklaren. Een garantie ziet er ook in dat geval uitsluitend op om 

daadwerkelijk verschuldigde bedragen te dekken. Een carte blanche om onder 

een garantie te trekken om de enkele reden dat de hoofdschuldenaar failliet is, 

gaat in veel gevallen te ver.

Zoals hierboven al aangegeven biedt de NVB garantie 1999 met de meest re-

cente aanpassing een betere oplossing nu in beginsel na vier maanden onder de 

garantie betaald wordt tenzij de crediteur zelf door de bank of curator in een 

procedure wordt betrokken. Duidelijk is wel dat – als door de failliet een con-

tragarantie met zekerheden was afgegeven – dit klusje door de curator geklaard 

moet worden. Doet hij dit niet, dan loopt hij het risico dat de bank uitbetaalt en 

het bedrag ten laste van de boedel op zekerheden verhaalt. Dit brengt voor de 

curator echter met zich dat hij gedwongen een procedure moet starten waarvan 

ook de kosten ten laste van de boedel zullen komen.

12. Zie bijvoorbeeld alinea 3 van het Rotterdams Garantie Formulier: www.vervoerrecht.nl/sites/

default/fi les/publicaties/rotterdam-garantie-formulier-2008-nl.pdf en uiteindelijk in dezelfde 

zin het NVB 1999 formulier onder 3a: www.nvb.nl/media/1993/001283_beslaggarantiefor-

mulier-model1999.pdf.

13. Filott 1997, p. 342.
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4. ‘Oplossingen’ voor het faillissementsgat

Zoals gezegd komt men in de praktijk nog steeds met regelmaat verouderde of 

zelfstandig opgestelde garanties en escrowarrangementen tegen met een faillis-

sementsgat. In die gevallen zijn verschillende oplossingen denkbaar voor de 

crediteur. Let wel, telkens zal relevant zijn wat precies in de bankgarantie staat 

want het beginsel van strikte conformiteit brengt mee dat de tekst van de ga-

rantie doorslaggevend is voor de vraag waartoe de bank precies verplicht is. 

Voor escrowvoorwaarden geldt iets vergelijkbaars.

Artikel 25 Fw.

Treft men een garantie aan waarin daadwerkelijk een veroordelend vonnis je-

gens de crediteur, dan wel een afschrift van proces-verbaal van de verifi catie 

vergadering vereist is dan is er wellicht een uitweg voor de crediteur via artikel 

25 Fw. Zo zou men, teneinde aan hetgeen de bankgarantie vereist te kunnen vol-

doen, krachtens dit artikel een vordering jegens de curator kunnen instellen om 

een verklaring voor recht te verkrijgen dat de vordering vaststaat, of desnoods, 

om gewoon veroordeling van de failliet te verkrijgen met als uitsluitende doel 

het mogelijk te maken onder de garantie te trekken. Daarbij zal duidelijk zijn dat 

voldoening uiteindelijk niet uit de boedel zal plaatsvinden maar door de bank. 

Indirect vindt die voldoening echter wel degelijk plaats ten laste van de boedel 

in die gevallen waarin de bank over een contragarantie beschikt waarvoor af-

doende zekerheid is gesteld. Vgl. artikel 25 lid 1 Fw.14

Probleem hierbij blijft dat de relevante vordering er een is die krachtens artikel 

26 Fw alleen ter verifi catie kan worden ingediend. Volgens dat artikel moet de 

weg van verifi catie worden gevolgd, waarbij niet alleen de curator, maar ook 

andere schuldeisers de gegrondheid van de vordering kunnen betwisten. Het 

is dan ook de vraag of de weg van artikel 25 lid 1 Fw wel openstaat op grond 

van het enkele feit dat de vordering tegen de curator in de eerste plaats ten doel 

heeft om betaling onder de bankgarantie af te dwingen. Weliswaar wordt de 

vordering strikt genomen ingesteld met een ander doel dan voldoening uit de 

boedel, namelijk betaling door de bank. Maar enerzijds wordt ook onder die om-

standigheden het door de Faillissementswet voorgeschreven proces van verifi -

catie doorbroken. Anderzijds heeft de bank (doorgaans) verhaal op goederen die 

tot de boedel behoren krachtens haar contragarantie en eventuele zekerheids-

rechten.

14. Zie tevens Kortmann 1996, p. 992.
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De Hoge Raad heeft voor de beantwoording van de vraag of de weg van het 

procederen tegen de curator via artikel 25 Fw nog openstaat het volgende over-

wogen:

“3.5.2 De vorderingen (i) en (iii) strekken tot verkrijging van een verklaring 
voor recht en een gebod, die erop neerkomen dat wordt vastgesteld dat de ar-
beidsrelatie tussen [eiseres] en SRC steeds heeft voortgeduurd, althans voor elk 
nieuw reisseizoen telkens opnieuw had moeten worden aangegaan. Niet blijkt 
dat [eiseres] bij deze vorderingen een ander belang heeft dan dat haar vorderin-
gen (ii) en (iv), die voldoening van verbintenissen uit de boedel ten doel hebben, 
toewijsbaar zijn.”15

De relevante vraag lijkt daarmee te zijn of het enige belang bij de relevante 

vordering, voldoening van een verbintenis uit de boedel is. Er valt op het eerste 

gezicht wel iets te zeggen voor het standpunt dat dit in ons voorbeeld niet het 

geval is. De procedure die met artikel 25 Fw tegen de curator wordt gevoerd 

heeft op zichzelf geen voldoening uit de boedel ten doel. Direct, noch indirect. 

Dat een toewijzing van die vordering uiteindelijk kan resulteren in een indirect 

verhaal op de boedel maakt dit op zichzelf niet anders.

Wij zijn echter van mening dat het toelaten van deze mogelijkheid een te grote 

inbreuk vormt op het uitgangspunt van de Faillissementswet dat voor iedere 

vordering de weg van artikel 26 Fw moet worden gevolgd. Het proces van ve-

rifi catie heeft verschillende doelstellingen, en het past niet dat een schuldeiser 

die materieel wil worden voldaan uit de boedel zich aan dat proces zou kunnen 

onttrekken. Bovendien wordt daarmee ook tekortgedaan aan de belangen van 

overige schuldeisers, die, zoals gezegd, ook het recht hebben op betwisting van 

de vordering in het verifi catieproces. Tenslotte kan men zich zelfs afvragen of 

een procedure tegen de curator wel binnen de grenzen van het door de bank-

garantie vereiste valt, mede gelet op het besproken beginsel van strikte con-

formiteit.

Zoals gezegd heeft het toelaten van deze mogelijkheid voor de curator dezelfde 

negatieve consequenties als hierboven al beschreven. Hij zal – voor zover door de 

failliet een contragarantie is afgegeven – wel verweer moeten voeren in een der-

gelijke procedure omdat een verstek vonnis over het algemeen tot veroordeling 

zal leiden hetgeen uiteindelijk ten laste van de contragarantie met zekerheden 

gebracht wordt. Kosten voor het voeren van dit proces komen vanzelfsprekend 

15. HR 21 maart 2014, NJ 2015/305 m.nt. H.J. Snijder (SRC-Cultuurvakanties).
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ten laste van de boedel. Ook dat is een reden om niet buiten de paden van artikel 

26 Fw te willen treden.

Weliswaar betekent dit dat de begunstigde onder de garantie wellicht enige tijd 

zal moeten wachten of minder profi jt heeft van zijn garantie dan hij had gehoopt, 

maar het gaat niet aan een probleem dat eenvoudig had kunnen worden opgelost 

door de garantie anders te formuleren op het bord van de curator en de overige 

schuldeisers te leggen.

Erkenning vordering door de curator

Kortmann stelt dat het systeem van de Faillissementswet zich er niet tegen ver-

zet dat de curator onder bepaalde omstandigheden, daartoe door een crediteur 

verzocht, de vordering erkent. Hij noemt daarbij het geval dat de vordering in 

redelijkheid niet voor betwisting vatbaar is.16 Zoals hierna zal blijken kan deze 

gang van zaken wel tot praktische problemen leiden. Ook hier is overigens de 

vraag of strikt genomen wel aan de betreffende voorwaarde van de bankgarantie 

is voldaan. Het is – zoals straks nog zal blijken – onder omstandigheden zelfs 

denkbaar dat de curator onrechtmatig handelt door een vordering niet te erken-

nen of een escrowvoorwaarde niet te vervullen.17

5. Relevante jurisprudentie

De beschikbare jurisprudentie omtrent deze materie zal in deze paragraaf wor-

den besproken. Het zal blijken dat hierin geen duidelijke lijn te herkennen valt. 

Zie bijvoorbeeld het arrest van het Hof Amsterdam van 24 maart 2009 waarin 

goederen door de latere failliet in weerwil van beslag werden overgedragen aan 

derden.18 Na het faillissement van de vervreemder oordeelt het hof in het voor-

deel van de beslaglegger:

“(…) dat de schorsing van het geding in reconventie kan worden opgeheven 
voor zover het geding betrekking heeft op verbintenissen die niet de failliete 
boedels betreffen.

De voortzetting van dit gedeelte van het geding raakt immers niet het faillis-
sement, zodat artikel 25 e.v. Faillissementswet daarop ook niet van toepassing 

16. Kortmann 1996, p. 992.

17. Zie par. 5 en de annotatie van Abendroth bij Rb. Rotterdam 4 april 2015, 

ECLI:NL:RBROT:2015:2405, JOR 2016/13.

18. Hof Amsterdam 24 maart 2009, nr. 200.001.053/01, JOR 2009/153.
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zijn. Eventuele uitspraken in dit deel van het reconventionele geding hebben 
tegenover de failliete boedels geen rechtskracht: bij die uitspraken eventueel 
toegewezen vorderingen kunnen niet op de failliete boedels worden verhaald.”

Interessant in dit verband is ook het vonnis van de Rechtbank Amsterdam van 

30 maart 2016.19 In deze zaak oordeelde de rechtbank dat de crediteur niet aan 

de dwingende weg van artikel 26 Fw kan ontkomen door zijn vordering te for-

muleren als een verklaring voor recht dat het bedrag verschuldigd is van de 

crediteur. Ook dan stuit de via de weg van artikel 25 Fw ingestelde vordering af 

op artikel 26 Fw. Met het betoog dat (i) geen betaling maar een verklaring voor 

recht c.q. een bevel tot erkenning wordt geëist en (ii) zij niet het oog heeft op 

voldoening vanuit de faillissementsboedel maar op voldoening door een derde 

(de bank) werd door de rechtbank korte metten gemaakt. De wijze waarop de 

subsidiaire vordering is geformuleerd (in de vorm van een verklaring voor recht) 

doet volgens de rechtbank niet af aan de toepasselijkheid van artikel 26 Fw.

Het onderscheid tussen enerzijds een buiten het faillissement om ingestelde 

vordering tot veroordeling van de schuldenaar (althans: de curator) tot betaling 

en anderzijds een buiten het faillissement om ingestelde vordering van een ver-

klaring voor recht dat de schuldenaar (althans: de curator) dient te betalen, is in 

termen van artikel 26 Fw een irrelevant onderscheid omdat de beide vorderin-

gen voldoening van een verbintenis uit de boedel ten doel hebben, zij het dat 

de eerstgenoemde vordering rechtstreeks op het doel afgaat en de als tweede 

genoemde vordering een opstap naar hetzelfde doel is.20

Met betrekking tot het standpunt dat de schuldeiser niet het oog heeft op vol-

doening vanuit de faillissementsboedel maar op voldoening door een derde, oor-

deelt de rechtbank dat de schuldeiser in objectieve zin wel degelijk dat doel 

heeft. Indien de schuldeiser de gelden onder de bankgarantie kan innen zal dit 

vervolgens door het contragarantiemechanisme door de bank ten laste van de 

faillissementsboedel worden gebracht. Per saldo strekt de subsidiaire vordering 

mitsdien tot voldoening vanuit de faillissementsboedel, waarbij de schuldeisers 

van de faillissementsboedel worden geconfronteerd met de ‘afgeleide’ vorde-

ring van de bank uit hoofde van de contragarantie.

Dit strookt volgens ons ook niet met het recht en het belang van de overige 

schuldeisers om hun recht van betwisting ex artikel 119 Fw e.v. te kunnen doen 

gelden. Daarnaast wordt de schuldeisers het recht ontnomen om op grond van 

19. Rb. Amsterdam 30 maart 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:1521, JOR 2016/249.

20. Vgl. HR 21 maart 2014, NJ 2015/305 m.nt. H.J. Snijder (SRC-Cultuurvakanties).
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aan de pauliana ontleende argumenten de toelating van een vordering te be-

strijden (ex artikel 49 lid 2 Fw).21 Ook het probleem dat het doorgaans onwaar-

schijnlijk is dat wordt overgegaan tot een verifi catievergadering en de vermeende 

schuldeiser dus nooit de gelegenheid zal krijgen om zijn vordering (eventueel na 

renvooi) rechtens te doen vaststellen komt aan de orde in deze rechtbank pro-

cedure. Hierover overweegt de rechtbank dat het een ontoelaatbare inbreuk zou 

zijn op het faillissementsprocesrecht om bij de beoordeling van de vordering te 

preluderen op een mogelijk procesrechtelijk probleem in de verplicht te volgen 

procedure in de zin van de Fw en in dat kader vervolgens een beslissing te 

geven, zodanig dat die Fw-procedure niet behoeft te worden gevolgd.

De uitspraak van de Raad van Arbitrage voor de Bouw van 14 juli 2010 raakt ook 

aan deze kwestie.22 In deze zaak was in verband met de bouw van een pand door 

de opdrachtgever ten behoeve van de inmiddels failliete aannemer een bedrag 

bij de notaris in depot gestort.23 De curator van die aannemer – die overigens bij 

gebrek aan de machtiging daartoe formeel geen verweer kon voeren in de pro-

cedure – heeft er kennelijk in een brief toch op gewezen dat de opdrachtgever 

in zijn vordering tot uitkering van het depot niet-ontvankelijk moet worden ver-

klaard. Het betreft in wezen een vordering tot betaling van een geldsom uit de 

boedel zodat ex 26 slechts indiening ter verifi catie mogelijk is, aldus de curator. 

De notaris wenste het depot niet uit te keren zonder toestemming van beide 

partijen.

De arbiter oordeelt kort gezegd dat het betreffende bedrag in depot het vermogen 

van de opdrachtgever niet heeft verlaten, zodat de vordering niet gekwalifi ceerd 

kan worden als een vordering tot uitbetaling van een geldsom uit de boedel. Ver-

volgens bepaalt de arbiter dat zijn uitspraak dezelfde kracht zal hebben als een 

in wettige vorm opgemaakte akte van de curator inhoudende toestemming tot 

uitkering uit het depot.24

Een soortgelijk geval deed zich voor in de zaak die leidde tot het vonnis van 

de Rechtbank Rotterdam van 1 april 2015, het betrof hier echter een escrowar-

rangement.25 De aan de escrow verbonden voorwaarde was hier dat ‘alle be-

21. Aan schuldeisers komt in faillissement geen eigen vernietigingsrecht toe. Zij kunnen wel bij 

de bestrijding van de toelating tot verifi catie argumenten aan de wetsartikelen over de faillis-

sementspauliana ontlenen, waarover straks meer.

22. RvA Bouw 14 juli 2010, 31.924, TVA 2011/41.

23. Het ging hier om de uitvoering van de regeling waarin de tweede afdeling van titel 12 Boek 

7 BW in voorziet ter bescherming van consumenten.

24. Vgl. artikel 3:300 jo. artikel 3:305 BW.

25. Rb. Rotterdam 4 april 2015, ECLI:NL:RBROT:2015:2405, JOR 2016/13.
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trokken partijen met uitbetaling instemmen’. Een van de partijen ging failliet en 

de vraag rees of diens curatoren gehouden waren een dergelijke instructie af te 

geven aan de escrowagent. De vordering van de begunstigde tot medewerking 

van de curatoren aan die instructie werd door de rechtbank toegewezen. Vast-

stond dat het bedrag hoe dan ook niet aan de boedel zou toekomen. Daarmee 

was de weigering van curatoren om de vereiste instemming af te geven volgens 

de rechtbank onredelijk.

Annotator Abendroth merkt terecht op dat – hoe redelijk deze uitkomst in dit 

geval ook klinkt – zij gegrond lijkt op de onderliggende contractuele verhouding 

tussen de escrowpartijen en dus op nakoming. In die zin verschilt de positie van 

begunstigde niet van andere schuldeisers zodat artikel 26 Fw hier geldt. Een 

betere grond voor toewijzing was daarom geweest te oordelen dat het weigeren 

van het afgegeven van de instructie aan de escrowagent door curatoren in dit 

specifi eke geval onrechtmatig is. Als een uitkering materieel aan een begun-

stigde toevalt en ook bij weigering van die instructie niet in de boedel valt 

maken curatoren misbruik van hun bevoegdheid en kwijten zij zich niet van de 

hen wettelijk opgedragen taak door de instructie te weigeren. Het spreekt voor 

zich dat deze redenatie enkel stand houdt in die gevallen waarin het bedrag in 

geen geval in de boedel zal vallen. Met name bij bankgaranties waarvoor door 

de opdrachtgever jegens zijn garant een met zekerheden gedekte contragarantie 

is afgegeven gaat zij dus niet op.

In het vonnis van de Rechtbank Gelderland van 5 juli 2017 had de curator een 

verbod tegen de begunstigde van een NVB-bankgarantie26 gevorderd, totdat uit 

een vonnis zou blijken dat de begunstigde inderdaad de in de garantie genoemde 

vordering op de opdrachtgever/failliet had.27 De begunstigde verwachtte echter 

– gelet op de schorsing van de procedure – geen gelegenheid meer te zullen 

hebben een dergelijk vonnis tegen de opdrachtgever te krijgen, omdat het faillis-

sement niet tot een verifi catie zal leiden. Dan zal het ook nooit tot een renvooi-

procedure over de vordering komen.

De rechtbank leidt uit de omstandigheden en een verklaring van de curator 

af, dat het te verwachten is dat het wel degelijk tot een renvooiprocedure zal 

komen. Er is door de opdrachtgever (kennelijk) zekerheid gegeven door afgifte 

van een contragarantie. Een procedure is daarom ook voor de boedel van belang, 

omdat alleen langs deze weg de gegeven zekerheid voor de boedel behouden 

26. Het betrof het meest recente NVM-model zoals hierboven in par. 1 opgenomen. Zie specifi ek 

onderdeel ‘b’ voor het gevorderde verbod.

27. Rb. Gelderland 5 juli 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:3506, JOR 2017/303.
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kan worden, voor zover althans de vordering wordt afgewezen en de garantie 

vervalt. Gelet hierop kent de rechtbank het verbod om te claimen toe. De begun-

stigde moet ondanks zijn bankgarantie wachten op de verifi catievergadering. 

De preferentie van de begunstigde van een beslaggarantie in faillissement is 

daarmee geen vanzelfsprekendheid.

Ook in de zaak die ten grondslag ligt aan het vonnis van de Rechtbank Rotterdam 

van 1 augustus 2018 was sprake van een gebrek in de bankgarantie.28 Omdat in 

de garantie geen voorziening was opgenomen voor het ‘faillissementsgat’, was 

de schuldeiser – volgens de tekst van de garantie – genoodzaakt een vonnis te 

verkrijgen tegen de schuldenaar alvorens de garantie te kunnen inroepen. De 

geldvordering kon alleen ter verifi catie worden ingediend bij de curator en dat 

had de schuldeiser ook gedaan. Om onder de door een derde verstrekte garantie 

te trekken heeft de schuldeiser de failliet gedagvaard en naast een geldvordering 

een verklaring voor recht gevorderd zonder dat de titel ten laste van de boedel 

ten uitvoer mag worden gelegd. De failliet was (zoals te verwachten bij gebrek 

aan belang) niet in de procedure verschenen. Omdat een derde (en dus niet de 

schuldenaar) een contragarantie jegens de garant had verstrekt, is deze contraga-

rant in de procedure tussengekomen. Indien de garantie getrokken zou worden, 

zou de contragarant het gelag betalen.

De rechtbank oordeelt dat de primaire vordering (betaling van een geldbedrag) 

gelet op artikel 26 Fw alleen ter verifi catie kan worden ingediend en dat de 

schuldeiser om die reden niet-ontvankelijk is. Bijzonder is dat de subsidiaire 

vordering tot een verklaring voor recht dat een geldbedrag verschuldigd is door 

de rechtbank wordt toegewezen. Volgens de rechtbank bepaalt artikel 25 lid 1 

Fw weliswaar dat een dergelijke vordering tegen de curator moet worden in-

gesteld, maar volgt uit artikel 25 lid 2 Fw en HR 12 februari 1931, NJ 1931/854 

dat procederen tegen de gefailleerde ook mogelijk is (waarbij het gewezen von-

nis geen rechtskracht heeft tegen de boedel). Deze overweging van de rechtbank 

achten wij juist, maar geldt louter indien de vordering niet onder de reikwijdte 

van artikel 26 Fw zou vallen. In het door de rechtbank aangehaalde arrest uit 

1931 is en kon door de Hoge Raad (vanwege procedurele gebreken) niet worden 

getoetst of artikel 26 Fw van toepassing was.

Tot slot overweegt de rechtbank dat het voorziene verhaal onder de bankgarantie 

niet tot een (indirecte) belasting van de faillissementsboedel leidt nu de failliet 

zelf geen contragarantie had gesteld. Dat is wat ons betreft wel een overtuigend 

argument om een veroordelend vonnis tegen de failliet (zonder rechtskracht 

28. Rb. Rotterdam 1 augustus 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:6254, JOR 2018/291.
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tegen de faillissementsboedel) te verkrijgen, niettemin doet het nogal gekun-

steld aan.

Overigens werd in de onderhavige zaak de reconventionele vordering van de 

tussengekomen contragarant, inhoudende een verbod om de garantie in te roe-

pen vanwege overige omstandigheden, toegewezen waardoor de schuldeiser uit-

eindelijk niets opschoot met het vonnis tegen de failliet.

In de uitspraak van de Rechtbank Zwolle van 16 april 2011 draaide het om een 

retentierecht dat door de schuldeiser/retentor werd uitgeoefend voor een vor-

dering op de failliete debiteur op containers die aan een derde toebehoorden.29 

Het retentierecht maakt verhaal op zaken van een ander in principe mogelijk 

(vgl. artikel 3:291 jo. artikel 3:292 BW) maar daarvoor is wel een executoriale 

titel nodig. In dit geval was daar geen ruimte voor omdat ook deze vordering in 

beginsel slechts ter verifi catie kon worden ingediend conform artikel 26 Fw en 

geen verifi catievergadering plaatsvond. De rechtbank oordeelt uiteindelijk kort 

gezegd dat, nu het voor schuldeisers onmogelijk is een executoriale te verkrij-

gen, verhaalsexecutie dus is uitgesloten zodat zij geen rechtens te respecteren 

belang hebben bij hun retentierecht.30

Tot slot heeft ook het bekende Yukos-epos geleidt tot een zaak die voor het on-

derhavige van relevant lijkt, te weten het arrest van 13 november 2015.31 In deze 

zaak hadden schuldeisers beslag gelegd op aandelen van het failliete Yukos Oil 

in Yukos fi nance. Deze aandelen waren echter in weerwil van beslag overgedra-

gen aan Promneftstroy terwijl Yukos Oil ondertussen naar Russisch recht was 

opgehouden te bestaan. Duidelijk is dat schuldeisers het derdenbeslag kunnen 

vervolgen, maar dat moet gebeuren voor een vordering tegen een rechtspersoon 

die niet meer bestaat. In wezen is het probleem dat onderwerp is van deze bij-

drage in dit geval dus nog een fase verder, de schuldenaar is niet meer failliet, 

maar simpelweg niet meer bestaand.

De Hoge Raad oordeelt in deze zaak dat de beslagleggers een executoriale titel 

kunnen krijgen tegen een derde (lees: de verkrijger van de beslagen goederen). 

De in het hiervoor behandelde vonnis van de Rechtbank Zwolle beschreven 

situatie zal zich dus wellicht niet meer voordoen. Tegelijkertijd is duidelijk 

dat deze situaties verschilt van de eerder beschreven situaties waarbij een ten 

29. Rb. Zwolle 16 april 2011, ECLI:NL:RBZLY:2011:BR0240, JOR 2012/263 m.nt Heilbron.

30. Op die analyse is overigens wel e.e.a. aan te merken, zie de noot van Heilbron onder 5-8.

31. HR 13 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3299; ECLI:NL:PHR:2015:987, JOR 2016/24 

m.nt. Steneker (Yukos).

114



De bankgarantie en het faillissementsgat

115

behoeve van een failliet afgegeven bankgarantie een rol speelt. In dat geval moet 

men immers rekening houden met het beginsel van strikte conformiteit en staat 

er – in tegenstelling tot het geval van een niet-bestaande rechtspersoon – wel 

een weg open, te weten die van artikel 26. Bovendien is het proces-verbaal van 

de verifi catievergadering conform artikel 196 Fw een executoriale titel voor 

erkende vorderingen.

6. Faillissementstechnische problematiek

Zowel de garanties met als die zonder de beschreven aanpassingen kunnen in 

de praktijk leiden tot onwenselijke problematiek met betrekking tot het faillis-

sementsprocesrecht. Daarbij valt te denken aan de volgende punten:

• een procedure tegen de curator buiten het verifi catieproces om verdraagt zich 

niet met de mogelijkheid voor andere crediteuren om (een eventueel restant 

van) de vordering van de betreffende crediteur te betwisten (artikel 119 lid 1 

Fw);

• hetzelfde geldt in die situatie met betrekking tot de mogelijkheid van andere 

schuldeisers om op grond van de bepalingen van de artikelen 42 tot en met 

48 Fw de toelating van die vordering te betwisten (artikel 49 lid 2 Fw).

Het ontstaan van een vordering leidt weliswaar niet tot een afname van het te 

verdelen actief maar wel tot een toename van het passief en kan dus paulianeus 

zijn. Het is in beginsel aan de curator om die pauliana in te roepen (hoewel con-

form artikel 49 lid 2 Fw individuele schuldeisers wel degelijk argumenten aan 

de pauliana artikelen kunnen ontlenen om een vordering te betwisten). Echter 

juist bij paulianeuze handelingen die een toename van het passief in plaats van 

een afname van het actief ten gevolge hebben heeft het in de praktijk vaak geen 

zin om de handeling al direct met de pauliana aan te tasten. Zoals bekend blijken 

vele boedels in de praktijk bij nader onderzoek (nagenoeg) leeg.

In die situatie is het natuurlijk altijd zinvol te onderzoeken of via de actio pau-

liana toch nog actief de boedel in gebracht kan worden. Het is echter zinloos 

om via diezelfde pauliana een onderdeel van het passief trachten te verwijderen. 

Of het aantasten van toegevoegd passief via de pauliana zin heeft wordt immers 

uit de aard der zaak – anders dan bij een afgenomen actief – pas later duidelijk. 

Om die reden gaat het niet aan de schuldeisers dan wel de curator al ver voordat 

daarover duidelijk is die mogelijkheid te ontzeggen.

In beide bovengenoemde gevallen worden de schuldeisers c.q. curator gecon-

fronteerd met het feit dat een vordering die in de éne procedure al vast is gesteld 

in een andere procedure nog onderwerp van betwisting is. Dit is onwenselijk 
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zodat naar onze mening in die gevallen waarin de bankgarantie zelf niet vol-

doende effectief geformuleerd is te allen tijde de verifi catievergadering moet 

worden afgewacht, hoe onbevredigend dat ook is voor de begunstigde. Het 

‘oprekken’ van het systeem van de artikelen 25, 26 en 29 is niet de wijze om 

problemen op te lossen die bij het formuleren van een garantie zijn ontstaan. 

Zeker niet als zich daarbij weer andere potentiële problemen zoals hierboven 

beschreven kunnen voordoen.

7. Conclusie

In deze bijdrage is ingegaan op de problematiek die in de praktijk bekendstaat 

met de term ‘faillissementsgat’. Hoewel de problematiek eerder is gesignaleerd 

en beschreven komt zij in de praktijk nog steeds met regelmaat voor.

Om onder een bankgarantie te trekken vereist de formulering van de bankgaran-

ties en escrowarrangementen met regelmaat dat, kort gezegd, een veroordelend 

vonnis jegens de crediteur óf een afschrift van het proces-verbaal van een ve-

rifi catievergadering wordt verkregen. Wanneer de debiteur failliet gaat blijkt 

dit in het gros van die gevallen onmogelijk omdat het systeem van artikel 25 

jo. artikel 26 jo. artikel 29 Fw aan het verkrijgen van een veroordelend vonnis 

jegens de failliet in de weg staat. Tegelijkertijd vindt in vele faillissementen geen 

verifi catievergadering plaats.

Het beginsel van strikte conformiteit verzet zich tegen een meer fl exibele inter-

pretatie van de formulering in die bankgaranties. Bankgaranties zijn in het ver-

leden meerdere malen aangepast naar aanleiding van het faillissementsgat. In 

die aanpassingen zit vaak verwerkt dat een procedure tussen de crediteur en 

bank moet volgen. Dit is niet altijd een optie omdat banken soms geen deel uit 

(willen) maken van de onderliggende rechtsverhouding tussen de betreffende 

debiteur en crediteur.

Bovenstaande problematiek is wel aangepakt via artikel 25 Fw door het instellen 

van een procedure tegen de curator of failliet zelf. Deze gang van zaken wringt 

niet alleen juridisch-technisch maar leidt ook tot praktische problemen. Daar-

bij springt als eerste in het oog dat overige crediteuren – wanneer uiteindelijk 

wel een verifi catievergadering plaatsvindt – de mogelijkheid wordt ontnomen 

de vordering (die dan immers in een andere procedure al is vastgesteld) te be-

twisten conform artikel 119 Fw. Ten tweede ontstaat een probleem wanneer de 

aan de vordering ten grondslag liggende rechtshandeling op dat moment paulia-

neus wordt geacht (vgl. artikel 49 lid 2 Fw.) terwijl de vordering zelf in een 

andere procedure al vaststaat. Concluderend dienen de artikelen 25 Fw e.v. en 
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de belangen die zij waarborgen volgens ons niet te wijken om de consequenties 

van gebrekkig opgestelde documentatie door partijen te mitigeren.

Ook moet men het doel van veel van deze garanties niet uit het oog verliezen. 

Zij dienen in het gros van de gevallen voldoende zekerheid te bieden in de zin 

van artikel 6:51 lid 2 BW zodat een effectief beroep kan worden gedaan op het 

opheffen van het beslag conform 705 lid 2 Rv. Men kan zich afvragen in hoe-

verre de crediteur in faillissement van zijn debiteur nog conform artikel 6:51 

lid 2 BW ‘zonder moeite’ verhaal zal kunnen nemen. Tegelijkertijd wringt die 

kwestie nu juist in faillissement minder omdat het beslag, was het niet eerder 

ingevolge 705 lid 2 opgeheven, zou zijn opgegaan in het faillissementsbeslag 

conform artikel 33 Fw. De crediteur zal zich in die vergelijking vanzelfsprekend 

liever (indirect) verhalen op zekerheden van de failliet, ook als dat via een wat 

omslachtige procedure moet.

De meest recente formulering van de NVB garantie 1999 is een effectieve maat-

regel tegen het faillissementsgat. De curator dan wel de bank zullen de crediteur 

conform het daar bepaalde binnen vier maanden in een procedure betrekken als 

zij uitbetaling willen voorkomen. Hoewel rechtspraak spaarzaam is, bleek in 

par. 5 dat in een recente uitspraak een vordering van de curator om de crediteur 

te verbieden onder de garantie te trekken werd toegekend, zodat ook hier twijfel 

kan bestaan over in hoeverre de garantie ‘voldoende zekerheid’ biedt.32

32. Rb. Gelderland 5 juli 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:3506.
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De paulianaprocedure – is er een rol weggelegd voor de 
failliet?

MR. L.J.J. KERSTENS EN MR. K. DE BRUIJN1

In dit artikel behandelen wij de vraag of een gefailleerde (rechts)persoon door 
middel van voeging of tussenkomst kan interveniëren in een door de curator 
gestarte procedure ex artikel 49 Fw.

1. Inleiding

De gebruikelijke gang van zaken laat zich als volgt samenvatten. De curator 

constateert een (in zijn ogen) paulianeuze rechtshandeling tussen de failliet en 

diens wederpartij. Hij deelt zijn bevindingen in een aan de wederpartij gerichte 

brief waarin hij de gewraakte rechtshandeling buitengerechtelijk vernietigt. De 

wederpartij betwist de door de curator ingeroepen vernietiging en weigert de 

rechtshandeling ongedaan te maken. De curator stelt vervolgens ex artikel 49 

Fw een rechtsvordering in, gegrond op de bepalingen uit de artikelen 42 tot en 

met 48 Fw.2 De failliet speelt in deze procedure doorgaans geen rol. In de meeste 

gevallen zal de failliet daar ook geen interesse in of belang bij hebben. Er zijn 

echter situaties denkbaar waarin de failliet wel degelijk een belang heeft bij de 

uitkomst van een paulianaprocedure. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als de 

failliet een akkoord wil aanbieden.

Het voorgaande roept de vraag op of de gefailleerde (rechts)persoon kan inter-

veniëren in een paulianaprocedure om de uitkomst daarvan te beïnvloeden. In 

de (beperkte) literatuur en rechtspraak wordt deze vraag doorgaans ontkennend 

beantwoord. Daarbij wordt onder meer als argument aangevoerd dat de curator 

zijn eigen wederpartij zou worden. Voorts wordt wel betoogd dat de failliet de 

weg van artikel 69 Fw dient te bewandelen. Op het eerste gezicht lijkt dat geen 

onlogische redenering. De curator verkrijgt immers het beheer en de beschikking 

1. Loek Kerstens en Kim de Bruijn zijn advocaat bij Loyens & Loeff N.V. te Amsterdam.

2. Vgl. Polak/Pannevis, Insolventierecht 2017, p. 160: “Indien de wederpartij deze vernietiging 
niet aanvaardt, of de goederen niet teruglevert, volgt daarover een procedure waarin de rech-
ter de door de curator ingeroepen nietigheid toetst mede aan de hand van de verweren van 
de wederpartij. Dergelijke procedures over de pauliana worden ingesteld door de curator.” 
Vgl. tevens HR 13 april 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV2629, NJ 2012/445 m.nt. A.I.M. van 

Mierlo, r.o. 3.3.3 (Staalduinen/Tiethoff q.q.). Wij zullen in dit artikel niet ingaan op de vraag 

of een buitengerechtelijke vernietiging reeds rechtsgevolg heeft.



Mr. L.J.J. Kerstens en Mr. K. de Bruijn

over de boedel en precies datgene wordt de failliet ontnomen. Toch zijn wij 

van mening dat een categorisch ‘nee’ tegen interventie niet op zijn plaats is en 

wij zullen dat in deze bijdrage toelichten. Daartoe zullen wij eerst ingaan op 

de vraag of het wettelijke systeem ruimte laat voor de failliet als procespartij. 

Daarbij zullen wij onder andere ingaan op de bijzondere rol van de failliet in een 

faillissement. Aansluitend bespreken wij in welke concrete gevallen een failliet 

tot een procedure zou moeten worden toegelaten, op basis van de algemene 

regels inzake voeging en tussenkomst.

2. Het wettelijk systeem

2.1. De wet; artikel 42 Fw e.v. jo. artikel 3:49 BW e.v.

Om de positie van de failliet in het kader van de faillissementspauliana in het 

juiste perspectief te plaatsen, gaan wij eerst in op de regels die gelden bij de 

actio pauliana buiten faillissement. Op grond van artikel 3:45 BW kan iedere 

schuldeiser die in zijn verhaalsmogelijkheden benadeeld is, een rechtshandeling 

vernietigen indien de betreffende rechtshandeling onverplicht is verricht en de 

schuldenaar bij het verrichten daarvan wist of behoorde te weten dat daarvan 

benadeling van een of meer schuldeisers het gevolg zou zijn. Artikel 3:49 BW 

bepaalt vervolgens dat een vernietigbare rechtshandeling kan worden vernietigd 

door een buitengerechtelijke verklaring of door een rechterlijke uitspraak.

Indien de schuldeiser kiest voor een buitengerechtelijke verklaring, bepaalt ar-

tikel 3:50 BW aan welke eisen een dergelijke verklaring moet voldoen. Lid 1 

van dit artikel schrijft voor dat een buitengerechtelijke verklaring moet worden 

gericht tot hen die partij bij de rechtshandeling zijn. Dat betekent dat de vernie-

tigingsverklaring dus ook dient te worden verzonden aan de schuldenaar. Lid 2 

van artikel 3:50 BW, dat uitsluitend ziet op registergoederen, bepaalt dat rechts-

handelingen met betrekking tot dergelijke goederen slechts buitengerechtelijk 

kunnen worden vernietigd indien alle partijen (dus ook de schuldenaar) in die 

vernietiging berusten.

Als de schuldeiser de weg bewandelt van een rechterlijke vernietiging, dan zal 

hij op grond van artikel 3:51 lid 2 BW zijn rechtsvordering dienen in te stellen 

jegens alle partijen bij de betreffende rechtshandeling. Dat betekent dat – naast 

de wederpartij bij de betreffende rechtshandeling – dus ook de schuldenaar par-

tij wordt bij een dergelijke procedure.

In geval van faillissement mist artikel 3:45 BW toepassing en gelden de bepalin-

gen uit de Faillissementswet. De kernbepaling is artikel 42 Fw dat bepaalt dat de 
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curator ten behoeve van de boedel elke rechtshandeling die de schuldenaar vóór 

de faillietverklaring onverplicht heeft verricht en waarvan deze wist of behoorde 

te weten dat daarvan benadeling van de schuldeisers het gevolg zou zijn, door 

een buitengerechtelijke verklaring kan vernietigen.3

De vervolgvraag is aan welke eisen de buitengerechtelijke verklaring van de 

curator dient te voldoen. Voor een antwoord op die vraag gelden de algemene 

regels uit het Burgerlijk Wetboek, meer specifi ek het hiervoor besproken artikel 

3:50 BW. Artikel 42 lid 1 Fw verwijst ook expliciet naar dit artikel en bepaalt 

dat artikel 3:50 BW lid 2 (dat ziet op registergoederen) in geval van faillis-

sement niet van toepassing is. Deze specifi eke uitsluiting van lid 2 impliceert 

dat lid 1 van artikel 3:50 BW in geval van faillissement wel onverkort geldt. En 

dit artikellid vereist zoals gezegd dat een buitengerechtelijke verklaring dient te 

worden gericht aan alle partijen bij de rechtshandeling – dus ook de schulde-

naar/failliet.

Artikel 49 Fw bepaalt vervolgens dat rechtsvorderingen gegrond op de artikel 

42 Fw e.v. worden ingesteld door de curator. Artikel 49 Fw geeft geen concrete 

aanwijzingen voor de eisen waaraan een dergelijke rechtsvordering dient te vol-

doen. Het ligt echter voor de hand om ook hier aansluiting te zoeken bij de 

algemene regels omtrent vernietiging van rechtshandelingen in het Burgerlijk 

Wetboek. Dat betekent dat een curator op grond van artikel 3:51 lid 2 BW zijn 

rechtsvordering dient in te stellen tegen hen die partij zijn bij de rechtshandeling 

(en dus ook tegen de failliet).

Wie strikt de wet hanteert zal onzes inziens dus tot de conclusie moeten komen 

dat een curator steeds gehouden is om een buitengerechtelijke vernietigings-

verklaring ook te richten aan de failliet en de failliet mede te dagvaarden in een 

paulianaprocedure. Het feit dat dit in de praktijk niet gebeurt en wat daarvan de 

mogelijke consequenties kunnen zijn laten wij buiten beschouwing. Voor het 

doel van dit artikel vinden wij het van belang om als uitgangspunt te nemen dat 

de wet zich niet verzet tegen een (actieve) rol van de failliet bij een beroep op de 

faillissementspauliana.

3. Voor verplicht verrichte rechtshandelingen geldt het bepaalde in artikel 47 Fw. Uit artikel 49 Fw 

volgt dat in geval van faillissement uitsluitend de curator een beroep kan doen op de pauliana. 

Dit betreft een exclusieve bevoegdheid die individuele schuldeisers uitsluit van een beroep op 

artikel 3:45 BW. Vgl. onder meer HR 21 december 2001, ECLI:NL:PHR:2001:AD4499, NJ 
2005/96 (Sobi/Hurks), r.o. 5.1.3; en HR 21 december 2001, ECLI:NL:HR:2001:AD2684, NJ 
2005/95 (Lunderstädt/de Kok).
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2.2. De wetsgeschiedenis

Na de voorgaande vaststelling is het zinvol om een blik te werpen op de wets-

geschiedenis om te bezien of daarin contra-indicaties zijn te vinden. De wets-

geschiedenis bevat een uitvoerige passage over de werking van de artikelen 25 

Fw e.v., waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen type vorderingen en de 

(mogelijke) rol van de failliet:

“Het stelsel van het Ontwerp berust op eene drieledige onderscheiding der vor-
deringen en wel in:

1°. vorderingen, waarbij de boedel niet rechtstreeks betrokken is; die voor alles 
persoonlijke of familiebelangen des schuldenaars, niet diens vermogensbelan-
gen betreffen;

2°. vorderingen, waarbij de boedel rechtstreeks betrokken is; m.a.w. zoodanige 
gedingen, welke rechten en verplichtingen, tot den faillieten boedel behoorende, 
ten onderwerp hebben; waarbij de strijd loopt over vermogensrechten;

3°. vorderingen, die bloot voldoening uit den boedel ten doel hebben; vorderin-
gen gericht op eene geldprestatie, op betaling uit den boedel.

Op de eerste categorie van vorderingen oefent het faillissement niet den min-
sten invloed uit. Zij worden, daar de schuldenaar door het faillissement zijne 
persona standi in judicio niet verliest, voortgezet en ingesteld door of tegen den 
schuldenaar op dezelfde wijze als ware er geen faillissement. Na hetgeen over 
den rechtstoestand van den schuldenaar gedurende het faillissement in de Alge-
meene Beschouwingen is gezegd (…), vereischt dit geen nadere uiteenzetting. 
Het is eene eenvoudige toepassing van het beginsel dat des schuldenaars alge-
meene handelingsbevoegdheid onverkort blijft. Of de curator zich in het geding 
zal kunnen voegen of tusschen komen hangt geheel van den aard van het geschil 
af; dat hij, zoo daartoe termen zijn, die bevoegdheid bezit, behoefde niet nog 
uitdrukkelijk geconstateerd te worden.

De Fransche en Belgische wetten (respectievelijk artikel 443 § 4 en 452) verlee-
nen den rechter de bevoegdheid in gedingen over vermogensrechten den gefail-
leerde als intervenient toe te laten. Ernstig is overwogen of dergelijk voorschrift 
navolging verdiende. Het antwoord moet echter beslist ontkennend luiden. Wan-
trouwen jegens den curator was voor de Belgische en Fransche wetgevers het 
voornaamste motief voor ’t toekennen van een interventierecht aan den schulde-
naar. Dit wantrouwen is niet gerechtvaardigd. Voor zooveel de realisatie van den 
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boedel betreft zijn de belangen van de schuldeischers en van den gefailleerde 
identiek. Waar de curator die belangen in een proces niet goed mocht behar-
tigen, is de rechter-commissaris, die over het geheele beheer heeft te waken, de 
aangewezen persoon om den curator tot zijn plicht te brengen. Als correctief den 
schuldenaar als medeeischer of medegedaagde toe te laten is geheel onnoodig, 
te meer daar artikel 69 van het Ontwerp den gefailleerde gelegenheid geeft zoo 
noodig voor de belangen van den boedel op te komen. Behoudens de bepaling 
van dit artikel en van het toezicht van den rechter-commissaris behoort aan den 
curator de beslissing te verblijven over hetgeen er voor den boedel moet worden 
gedaan, of een proces al dan niet ingesteld of voortgezet zal worden, en welke 
defensies er gevoerd zullen worden.”4

Bij een eerste lezing is men geneigd te oordelen dat de wetgever hier een dui-

delijke grens heeft gesteld en dat interventie door de failliet is uitgesloten in 

procedures die rechten of verplichtingen uit de failliete boedel als onderwerp 

hebben (zoals een paulianaprocedure). Dat is in ieder geval de uitleg die het Hof 

Amsterdam in 2017 heeft gegeven aan bovenstaande passage in een zaak die 

wij hierna in par. 4 nader zullen bespreken.5 Wij zijn echter van mening dat de 

wetgever iets anders heeft bedoeld en dat deze passage beperkter moet worden 

geïnterpreteerd.

Om te beginnen is van belang dat de wetsgeschiedenis nogmaals duidelijk 

maakt dat de failliet een eigen (te respecteren) positie inneemt. De wetgever 

benadrukt dat de schuldenaar door het faillissement zijn persona standi in ju-
dicio niet verliest en volledig procesbevoegd blijft ten aanzien van vorderingen 

die zijn persoonlijke belangen betreffen. Op dergelijke vorderingen “oefent het 
faillissement niet den minsten invloed uit”.6

In geval van een paulianaprocedure is sprake van een vordering als bedoeld in 

artikel 25 Fw. Waar het naar onze mening de wetgever om te doen is geweest, 

is om te voorkomen dat de failliet in dergelijke ‘artikel 25-procedures’ gaat 

mee procederen voor een boedelbelang. De wetgever neemt immers voor zijn 

redenering als uitgangspunt de situatie dat de belangen van de gefailleerde en 

de boedel identiek zijn. Tegen die achtergrond zegt de wetgever dat het onnodig 

4. S.C.J.J. Kortmann & N.E.D. Faber, Geschiedenis van de Faillissementswet, heruitgave Van 

der Feltz I, 1994, p. 365-366.

5. Hof Amsterdam 5 december 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:5065, JOR 2018/130 m.nt. 

M.C. van Genugten (Berkenbosch q.q./Oi Coop).

6. S.C.J.J. Kortmann & N.E.D. Faber, Geschiedenis van de Faillissementswet, heruitgave Van 

der Feltz I, 1994, p. 365.
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is dat de failliet aan de zijde van de curator optreedt als mede-eiser of mede-

gedaagde.7 Een eenvoudig voorbeeld daarvan is het geval waarin een curator een 

incassoprocedure start om een uitstaande vordering op een debiteur te innen. In 

die gevallen zijn de belangen van de boedel en de failliet inderdaad in beginsel 

identiek en is er geen reden voor de failliet om de boedel te ondersteunen door 

als mede-eiser op te treden.

In geval van een paulianaprocedure hoeven de belangen van de boedel en de 

failliet echter niet identiek te zijn, waarover hierna meer. In gevallen waarin de 

failliet wenst te interveniëren in een paulianaprocedure zal hij dat in de regel 

niet doen voor een boedelbelang, maar juist voor een eigenbelang. Hij zal dan 

niet optreden als mede-eiser van de curator. En daarmee vallen de argumenten 

weg die de wetgever in bovengenoemde passage hanteert om de failliet van 

interventie uit te sluiten.

Naar onze mening kan uit de wetsgeschiedenis dan ook niet zonder meer wor-

den afgeleid dat een gefailleerde in het geheel niet bevoegd is te interveniëren in 

een procedure die de boedel aangaat (zoals een paulianaprocedure). Wij menen 

dat de beoogde uitsluiting slechts betrekking heeft op de door de wetgever be-

schreven situatie, maar niet voor een geval waarin de failliet voor een eigen-

belang wenst op te komen. Wij zullen dat hierna nader onderbouwen door de 

positie van de failliet in faillissement te bespreken.

3. De positie van de failliet in faillissement

In de literatuur wordt als argument tegen interventie door de failliet aangevoerd 

dat de curator dan tegen zichzelf zou procederen. Van der Weijden erkent bij-

voorbeeld dat de wet verplicht om de failliet in een paulianaprocedure te be-

trekken, maar zou desondanks willen aannemen dat die verplichting niet opgaat 

omdat dit “het eigenaardige gevolg [heeft] dat de curator zijn eigen wederpartij 
wordt in de procedure”.8 Wessels en Verschoof hanteren een vergelijkbare rede-

7. Bepleit kan worden dat de wetgever hiermee enkel de mogelijkheid tot tussenkomst aan 

de zijde van de curator heeft willen uitsluiten voor de failliet. Bij voeging in de zin van ar-

tikel 217 Rv kan immers strikt genomen niet gesproken worden van een ‘mede-eiser’ of een 

‘medegedaagde’. Vgl. M.C. Genugten in zijn noot onder Hof Amsterdam 5 december 2017, 

ECLI:NL:GHAMS:2017:5065, JOR 2018/130, (Berkenbosch q.q./Oi Coop), par. 9.

8. R.J. van der Weijden, De faillissementspauliana (Onderneming en recht nr. 75) (diss. Nijme-

gen), Deventer: Kluwer 2012, p. 191.
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nering.9 Naar onze mening valt op dit argument het nodige af te dingen, gelet op 

de positie van een failliet ten opzichte van de rol van de curator.

Een belangrijk uitgangspunt in het faillissementsrecht is dat een faillissement het 

vermogen treft van de schuldenaar, maar niet diens persoon.10 De schuldenaar 

komt niet onder curatele en blijft bevoegd om rechtshandelingen te verrichten.11 

Hij kan dus ook tijdens faillissement overeenkomsten aangaan, die ertoe leiden 

dat zijn wederpartij een vordering op hem verkrijgt en ook in rechte nakoming 

daarvan kan vragen. Dergelijke overeenkomsten binden alleen de failliete boe-

del niet. Dat betekent dat vorderingen die voortvloeien uit dergelijke overeen-

komsten niet op de boedel kunnen worden verhaald. Er is dus een duidelijk 

onderscheid te maken tussen ‘de boedel’ en de failliete (rechts)persoon.

Het onderscheid tussen boedel en failliet komt ook bij de faillissementspau-

liana duidelijk tot uitdrukking. De actio pauliana heeft immers slechts relatieve 

werking.12 Deze relatieve werking houdt onder meer in dat de vernietiging van 

een rechtshandeling slechts werkt ten opzichte van de boedel. De failliet komt 

zelf geen beroep toe op de actio pauliana en in de verhouding tussen de failliet 

en diens wederpartij blijft de gewraakte rechtshandeling in stand.13 Dat laatste 

wil uiteraard niet zeggen dat de failliet in het geheel niet geraakt wordt door of 

(nadelige) gevolgen kan ondervinden van een vernietiging.

De bijzondere positie van de failliet komt in de Faillissementswet op diverse 

plekken terug. Zonder uitputtend te willen zijn wijzen wij op de volgende wet-

telijke bepalingen waarin de failliet eigen taken en bevoegdheden krijgt toebe-

deeld:

(i) artikel 16 lid 1 Fw: het recht om gehoord te worden alvorens de opheffi ng 

van het faillissement wordt bevolen;

(ii) artikel 69 Fw: de bevoegdheid om tegen elke handeling van de curator een 

bevel uit te lokken bij de rechter-commissaris;

(iii) artikel 73 Fw: de bevoegdheid om verzoek tot ontslag van de curator in te 

dienen bij de rechter-commissaris;

9. B. Wessels, Insolventierecht: Gevolgen van faillietverklaring (2) (Wessels Insolventierecht 

nr. III), Deventer: Kluwer 2013, nr. 3134; R.J. Verschoof, Het nieuwe faillissementsrecht, 
Serie Prakrijkhandleidingen, Zwolle: Tjeenk Willink 1992, p. 69.

10. Vgl. artikel 23 Fw.

11. Polak/Pannevis, Insolventierecht 2017, p. 6.

12. Vgl. R.J. van der Weijden, De faillissementspauliana (Onderneming en recht nr. 75) 

(diss. Nijmegen), Deventer: Kluwer 2012, p. 197 e.v. Vgl. ook HR 24 april 2009, 

ECLI:NL:HR:2009:BF3917, JOR 2010/22 m.nt. Faber (Dekker q.q./Lutèce).

13. J.J. van Hees, Enkele pauliana-perikelen, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 1997, p. 567-576.
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(iv) artikel 116 Fw: de verplichting om de verifi catievergadering bij te wonen;

(v) artikel 126 Fw: de bevoegdheid om vorderingen te betwisten tijdens de 

verifi catievergadering;

(vi) artikel 137 Fw: de bevoegdheid om verbetering van het proces-verbaal van 

de verifi catievergadering te verzoeken;

(vii) artikel 138 Fw: de bevoegdheid om een akkoord aan te bieden;

(viii) artikel 152 Fw: de bevoegdheid om tijdens de homologatiezitting tot ver-

dediging van zijn belangen op te treden; en

(ix) artikel 154 Fw: de bevoegdheid om in hoger beroep te komen tegen de 

weigering van de homologatie.

Ook buiten deze wettelijke bepalingen om is er ruimte voor de failliet om voor 

zijn eigenbelangen op te komen in lopende procedures. Wij verwijzen in dit ver-

band naar een arrest van de Hoge Raad van 12 april 2019. In deze zaak werd een 

failliet toegelaten om hoger beroep in te stellen tegen een beschikking van de 

rechter-commissaris, ook al was die beschikking gericht tot de curator.14 Verder 

verwijzen wij naar een uitspraak van de Rechtbank Overijssel uit 2015 waarin 

werd geoordeeld dat een failliet zich kon voegen in een renvooiprocedure tussen 

de curator en een schuldeiser.15

Uit het voorgaande blijkt dat de failliet nog wel degelijk een actieve rol speelt, 

ook waar het de facto boedelaangelegenheden betreft. De opvatting dat de cu-

rator zijn eigen wederpartij zou worden in geval van voeging of tussenkomst 

is naar onze mening dan ook niet juist. De failliet is tot op zekere hoogte juist 

een tegenspeler van de curator.16 Ook in dit licht bezien valt er dus veel voor te 

zeggen dat een failliet wel degelijk voor een eigenbelang kan opkomen in een 

paulianaprocedure.

4. Hof Amsterdam 5 december 2017

Het hiervoor reeds kort aangestipte arrest van het Hof Amsterdam 5 december 

2017 is voor zover ons bekend de enige gepubliceerde uitspraak over inter-

ventie door de failliet in een paulianaprocedure.17 In deze zaak speelde kort 

14. HR 12 april 2019, ECLI:NL:HR:2019:589, NJ 2019/268 m.nt. F.M.J. Verstijlen (Haeresteijn 
Holding c.s./Dekker q.q.).

15. Rb. Overijssel 16 december 2015, ECLI:NL:RBOVE:2015:5763.

16. S.C.J.J. Kortmann, De curator, de bewindvoerder en de organen van de vennootschap en 
onderneming, Preadvies voor de Vereeniging Handelsrecht 1993, p. 109.

17. Hof Amsterdam 5 december 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:5065, JOR 2018/130 m.nt. 

M.C. van Genugten (Berkenbosch q.q./Oi Coop). Voor de volledigheid zij opgemerkt dat een 

van de auteurs als advocaat bij deze procedure betrokken was namens Oi S.A.
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weergegeven het volgende. Oi Coop was onderdeel van de Braziliaanse Oi 

groep die in een wereldwijde herstructurering verwikkeld was. Ten aanzien van 

Oi Coop was in Nederland het faillissement uitgesproken. Oi Coop had aange-

kondigd een akkoord te zullen aanbieden aan haar schuldeisers, zulks als onder-

deel van de wereldwijde herstructurering. De curator van Oi Coop besloot het 

akkoord niet af te wachten en ging over tot vernietiging van een door Oi Coop 

aan een groepsentiteit verstrekte lening. Hij startte daartoe vervolgens een (pau-

liana)procedure tegen de betreffende groepsentiteit waarbij hij in een inciden-

tele vordering een voorschot vorderde van bijna € 1,7 miljard. Oi Coop betwistte 

dat sprake was van een paulianeus verstrekte lening. Voorts stelde zij zich op het 

standpunt dat een veroordeling tot betaling van het gevorderde voorschot ertoe 

zou leiden dat zij niet langer een akkoord zou kunnen aanbieden waardoor de 

herstructurering en haar eigen voortbestaan in gevaar kwam. Voor dat (eigen-)

belang wenste Oi Coop te interveniëren in de door de curator gestarte procedure. 

Nadat de incidentele vordering daartoe door de rechtbank was afgewezen, ging 

Oi Coop in hoger beroep.

Het Hof Amsterdam oordeelde vervolgens, onder verwijzing naar de in par. 2.2 

geciteerde wetsgeschiedenis, dat de wetgever een stelsel voor ogen heeft gehad 

waarin de curator het procesbeleid bepaalt. In dat proces kan, aldus het hof, de 

gefailleerde alleen interveniëren door middel van een verzoek op grond van ar-

tikel 69 Fw aan de rechter-commissaris dat bij gegrondverklaring dan kan leiden 

tot een bevel aan de curator om zijn procesbeleid overeenkomstig het verzoek 

van de gefailleerde te wijzigen.18

Uit het arrest wordt niet duidelijk wat het hof precies onder ‘procesbeleid’ ver-

staat. Gelet op de verwijzing naar de wetsgeschiedenis ligt voor de hand dat 

hiermee wordt gedoeld op het primaat van de curator om te bepalen wat hij vor-

dert, welke gronden hij daartoe aanvoert en welke eventuele weren hij voert in 

opgeworpen incidenten. Interventie door een failliet voor een eigenbelang doet 

daaraan echter op geen enkele wijze afbreuk. Kortom, naar onze mening blijft 

de curator de baas over zijn eigen procesbeleid, ook in geval van interventie 

door een failliet. Die situatie is immers niet wezenlijk anders dan wanneer een 

derde partij intervenieert.

Voorts kan worden betwijfeld of het juist is dat de failliet ‘alleen’ kan interve-

niëren door middel van een verzoek ex artikel 69 Fw. Dit volgt niet uit het stelsel 

van de wet: de wetsbepaling van artikel 69 Fw voorziet niet in een gesloten 

18. Tegen dit arrest is geen cassatie ingesteld, omdat partijen een minnelijke oplossing hebben 

bereikt.
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stelsel van rechtsingangen.19 Dit geldt ook indien een failliet een juridische pro-

cedure initieert:

“Omdat de gefailleerde in afwijking van de hoofdregel op grond van artikel 69 
Fw persoonlijke rechten jegens de boedel geldend kan maken is artikel 69 Fw 
voor zover het gaat om het geldend maken van persoonlijke rechten door de ge-
failleerde niet exclusief. Artikel 69 Fw sluit dan ook niet uit dat de gefailleerde 
in plaats van de rechter-commissaris te adiëren zich tot de voorzieningenrechter 
wendt.”20

Daarnaast is een verzoek op grond van artikel 69 Fw aan de rechter-commissaris 

geen waardig alternatief voor een (bodem)procedure. In beginsel is de regeling 

van artikel 69 Fw slechts gegeven om de schuldeisers en de failliet invloed toe te 

kennen op het beheer over de failliete boedel en om eventuele fouten te herstel-

len of te voorkomen. Deze procedure is niet met gelijke waarborgen omkleed 

als een ‘gewone’ (bodem)procedure bij de rechtbank waarin partijen hun inhou-

delijke standpunten kunnen bepleiten. Wij kunnen ons moeilijk voorstellen dat 

een rechter-commissaris zich zal wagen aan een inhoudelijk oordeel over de 

(doorgaans complexe en zeer feitelijke) vraag of een rechtshandeling al dan niet 

paulianeus was. De rechter-commissaris zal in de regel slechts toetsen of sprake 

is van een effi ciënt verloop van de faillissementsprocedure en of de curator daar-

bij een juiste afweging van de belangen heeft gemaakt van alle betrokken par-

tijen.21 Op grond van artikel 69 lid 2 Fw dient de rechter-commissaris bovendien 

binnen slechts drie dagen een beslissing te nemen op het verzoek. Daar komt 

bij dat de rechter-commissaris vrij is in de inrichting van de procedure en niet 

zonder meer gehouden is om hoor- en wederhoor toe te passen.22 De procedure 

zoals geregeld in artikel 69 Fw is daarmee naar haar aard een relatief informele 

procedure. Een dergelijke informele procedure vormt niet het juiste forum voor 

partijen om hun inhoudelijke standpunten te laten toetsen.

19. Vgl. HR 7 december 1936, ECLI:NL:HR:1936:257, NJ 1937/388 m.nt. P. Scholten: “…de 
bevoegdheid der schuldeischers om zich ter zake eventueel tot den Rechtercommissaris te 
wenden niet afdoet aan hunne bevoegdheid om door verzet tegen de uitdeelingslijst hunne 
rechten geldend te maken op vereffening en tegeldemaking door den curator…”.

20. Rb. ’s-Hertogenbosch (vzr.) 08 april 2011, ECLI:NL:RBSHE:2011:BQ1549, JOR 2012/20, 

r.o. 5.3.

21. B. Wessels, ‘Kanttekeningen bij artikel 69 Fw’, MvV 2003/11.

22. HR 20 januari 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU3721, NJ 2006/74 (Bennink Bolt/Huizing,Ben-
nink Bolt/Curatoren), r.o. 3.4.2.
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5. Voeging en tussenkomst – voldoende belang van de failliet

Nu in de hoofdstukken hiervoor is vastgesteld dat interventie door de failliet niet 

kan worden uitgesloten, is de vervolgvraag in welke gevallen een incidentele 

vordering tot voeging of tussenkomst voor toewijzing in aanmerking komt. Ar-

tikel 217 Rv bepaalt in dat kader dat ieder die een belang heeft bij een tussen 

andere partijen aanhangig geding, een incidentele vordering kan instellen om 

zich daarin te mogen voegen of daarin te mogen tussenkomen. Bij voeging on-

dersteunt de derde partij het standpunt van een van de oorspronkelijke partijen. 

Bij tussenkomst stelt de derde partij zich zowel tegen de eiser, als tegen de ge-

daagde. Voor voeging of tussenkomst is vereist dat de derde partij een voldoende 

belang heeft. Hieraan is voldaan indien deze partij feitelijke of juridische ge-

volgen kan ondervinden van een uitkomst van die procedure.23 Het lijkt ons dat 

daaraan in beginsel is voldaan als het een geschil betreft over een rechtshan-

deling waarbij de failliet partij is.

Het Hof Amsterdam oordeelde in de hiervoor beschreven zaak echter dat Oi 

Coop zich niet kon voegen, omdat in een incidentele voorlopige voorziening 

niet toegekomen wordt aan een afweging van de persoonlijke belangen van de 

failliete rechtspersoon.24 In zijn noot onder dit arrest wijst Van Genugten er 

echter op dat voor voeging niet vereist is dat de belangen worden afgewogen. 

Het gaat er slechts om dat de failliet mogelijk gevolgen kan ondervinden van de 

uitkomst van de paulianaprocedure.

Aan welke mogelijke gevolgen moeten we dan denken? In de eerste plaats het 

reeds besproken voorbeeld dat de failliet een akkoord wil aanbieden. Het enkele 

feit dat er een procedure wordt gestart staat aan die mogelijkheid niet in de 

weg, maar een dergelijke procedure kan uiteraard ongewenste gevolgen hebben 

voor de slagingskansen van het akkoord. In het besproken voorbeeld werd een 

substantieel voorschot gevorderd waardoor een akkoord hoogst onzeker zou 

23. Zie voor het belangvereiste bij voeging: HR 14 maart 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC6692, NJ 
2008/168; HR 6 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY5241, NJ 2014/58. Zie voor het be-

langvereiste bij tussenkomst: HR 28 maart 2014, ECLI:NL:HR:2014:768, NJ 2015/206 m.nt. 

H.B. Krans (Fiar c.s./Thuiskopie). Deze maatstaf is ruimer dan de maatstaf die de Hoge Raad 

in 1957 formuleerde, namelijk dat sprake moest zijn van een juridische aantasting van de 

rechten of de rechtspositie van de voegende partij (HR 3 mei 1957, ECLI:NL:HR:1957:137, 

NJ 1959/62 m.nt. Mr. D.J. Veegens). Thans is de vraag doorslaggevend of de voegende par-

tijen gevolgen kan ondervinden van een uitkomst van de procedure. Daaruit valt af te leiden 

de bepaling voor voeging en tussenkomst ruimer moet worden toegepast (vgl. G. Snijders, 

GS Burgerlijke Rechtsvordering, artikel 217 Rv, aant. 2 en 3 en B).

24. Hof Amsterdam 5 december 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:5065, JOR 2018/130 m.nt. 

M.C. van Genugten (Berkenbosch q.q./Oi Coop), r.o. 3.5.
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worden. Ook denkbaar is dat bij schuldeisers de indruk ontstaat dat er meer te 

halen valt bij de failliet dan hetgeen onder het akkoord wordt aangeboden. Dat 

zou invloed kunnen hebben op het stemgedrag (of de homologatie) en daarmee 

van invloed zijn op de slagingskansen van het akkoord.

Verder geldt dat de pauliana ook strafrechtelijke implicaties kan hebben. Ar-

tikel 341 Sr bepaalt dat een failliet een strafbaar feit pleegt, indien hij voor of 

tijdens het faillissement enig goed aan de boedel heeft onttrokken, en een van 

zijn schuldeisers op enige wijze wederrechtelijk heeft bevoordeeld, terwijl de 

failliet wist dat hierdoor een of meer schuldeisers in hun verhaalsmogelijkheden 

zouden worden benadeeld. Het spreekt wat ons betreft voor zich dat een failliet, 

zeker als het een natuurlijk persoon betreft, zich moet kunnen verdedigen in een 

procedure waarin een rechterlijk oordeel wordt gevraagd omtrent zijn handelen. 

Een civiel vonnis heeft formeel bezien weliswaar geen bijzondere bewijskracht 

in een strafprocedure, maar zal door de daaraan verbonden betrouwbaarheid en 

geloofwaardigheid hoog worden aangeslagen.25

Wij zouden zelfs niet willen uitsluiten dat de bescherming van de eer en goede 

naam van de failliet een voldoende belang kan zijn om te mogen interveniëren. 

Andere belangen en gevolgen zijn uiteraard denkbaar. De vraag kan onzes in-

ziens ook worden omgedraaid: wat is het bezwaar om de failliet in een pauliana-

procedure te betrekken? Indien een rechtshandeling wordt vernietigd, ligt het 

voor de hand dat alle partijen bij die rechtshandeling in de gelegenheid worden 

gesteld daarover ten overstaan van de rechter hun standpunt kenbaar te maken. 

Dat dient op zijn minst de waarheidsvinding, die ook in het civiele proces een 

steeds prominentere rol krijgt.26 Weliswaar zou dat eventueel ook in de vorm van 

een getuigenverhoor kunnen, maar daarvoor ligt het initiatief nu eenmaal niet 

bij de failliet en het is (dus) geen gegeven dat dit zal plaatsvinden. Bovendien 

vormt een getuigenverhoor niet de gelegenheid voor een getuige om ten volle 

diens standpunten te kunnen uitdragen.

Uiteraard zijn er ook complicaties denkbaar. Het valt niet uit te sluiten dat inter-

ventie tot vertraging leidt, zeker indien een kwaadwillende failliet uitsluitend 

met dat doel wenst te interveniëren. De interveniërende partij heeft bijvoorbeeld 

25. Artikel 344 lid 1 Sv. Zie: Toelichting op Wetboek van Strafvordering, A.L. Melai/M.S. 

Groenhuijsen e.a., artikel 344 Sv, aant. 3.

26. Vgl. bijvoorbeeld J.J. Dammingh e.a., ‘Inspraak in de rechtspraak; de rol van derden in de 

procedure’, TCR 2018/4.
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zelfstandig het recht om in hoger beroep te komen.27 Daarvoor geldt echter de 

waarborg dat de goede procesorde onder specifi eke omstandigheden eraan in de 

weg kan staan dat een partij kan interveniëren.28 Voorts kan de failliet als proces-

partij in de kosten worden veroordeeld, maar hij zal daar in de regel geen verhaal 

voor bieden wat nadelig is voor de boedel. Verder is denkbaar dat een curator 

niet slechts een vordering ex artikel 49 Fw instelt, maar daarnaast ook andere 

vorderingen zoals bijvoorbeeld een vordering uit hoofde van onrechtmatige 

daad. Wij achten deze complicaties op zichzelf echter niet van dusdanig gewicht 

dat om die reden interventie zonder meer zou moeten worden uitgesloten.

6. Conclusie

In dit artikel stond de vraag centraal of een failliet door middel van voeging 

of tussenkomst kan interveniëren in een door de curator gestarte procedure ex 

artikel 49 Fw. Naar onze mening dient die vraag bevestigend te worden beant-

woord. De tekst van de wet verzet zich hier niet tegen en lijkt er zelfs van uit te 

gaan dat de failliet partij wordt bij een paulianaprocedure. De wetsgeschiedenis 

lijkt op het eerste gezicht een duidelijke contra-indicatie te bevatten, maar bij 

nadere lezing heeft de wetgever naar onze mening een andere situatie op het 

oog gehad. Wij hebben voorts aangetoond dat de failliet in een faillissement nu 

eenmaal een bijzondere positie inneemt en in sommige gevallen de tegenspeler 

is van de curator.

Wij betogen in deze bijdrage niet dat een curator in alle gevallen waarin hij 

een beroep doet op de faillissementspauliana, de failliet daar proactief bij moet 

betrekken. Wij betogen evenmin dat een failliet in alle gevallen het recht moet 

worden gegeven om te interveniëren. Wij zijn echter wel van mening dat er 

situaties denkbaar zijn waarin een failliet een eigen – te respecteren – belang 

heeft en dat interventie daarom niet categorisch dient te worden uitgesloten.

27. HR 9 april 2010, ECLI:NL:HR:2010:BK4549, NJ 2010/388 m.nt. E.A. Alkema (Staat en 
SGP/Clara Wichmann c.s.), r.o. 3.2: “Aan de gevoegde partij komt het recht toe zelfstandig 
en op zelfstandig aangevoerde gronden een rechtsmiddel tegen de uitspraak aan te wenden 
om te voorkomen dat de uitspraak jegens haar in kracht van gewijsde gaat en beslissingen 
daarin jegens haar gezag van gewijsde verkrijgen.”

28. HR 28 maart 2014, ECLI:NL:HR:2014:768, NJ 2015/206 m.nt. H.B. Krans (Fiar c.s./Thuis-
kopie), r.o. 4.2.2.
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De pauliana in het IPR

MR. R.M. AVEZAAT EN MR. S.A.H.J. WARRINGA1

1. Inleiding

De actio pauliana kent een lange geschiedenis. Het aantal uitspraken en weten-

schappelijke artikelen waarin de pauliana centraal staat is groot en groeit nog 

ieder jaar. In de jurisprudentie gaat het vaak over de vaststelling en kwalifi catie 

van feiten in een specifi eke casus, waarop de grotendeels uitgekristalliseerde 

rechtsregels van de pauliana worden toegepast. Daarnaast zijn er ook nog dog-

matische vragen te beantwoorden. Een van die vragen ziet op de wijze waarop 

de pauliana vanuit IPR-perspectief moet worden behandeld. Diverse uitspraken 

hebben in de afgelopen jaren voor meer duidelijkheid gezorgd over de bevoegde 

rechter en het toepasselijk recht, maar er blijft op de nodige vlakken nog ondui-

delijkheid.

Te denken valt aan de vraag welke rechter bevoegd is bij vraagstukken waar-

bij betrokken partijen uit verschillende landen komen, er wordt gehandeld in een 

derde land en het op de betreffende – paulianeuze – overeenkomst het nationale 

recht van weer een vierde land van toepassing is. En is het antwoord op die 

vraag anders voorafgaand dan wel tijdens faillissement?

1.1. Probleemstelling

Ondanks verregaande invloed vanuit het Europese en Internationale Recht op de 

verschillende verschijningsvormen van de pauliana in de verschillende rechts-

stelsel bestaat er nog steeds veel onduidelijkheid.2 Deze onduidelijkheid speelt 

met name op de twee klassieke gebieden van het internationale en Europese 

recht, te weten de hiervoor genoemde internationale bevoegdheid en toepas-

selijk recht.

Omdat de pauliana voor de toepasbaarheid in verschillende rechtsstelsels ver-

schillende voorwaarden en rechtsgevolgen kent, is het antwoord op deze vragen 

1. Richard Avezaat en Sjoerd Warringa zijn advocaat insolventierecht en partner bij Ten Holter 

Noordam.

2. Asser/Kramer & Verhagen 10-III 2015/397 spreken over gebrek aan ‘eenstemmigheid’ in 

de literatuur; Rb. Midden-Nederland 30 maart 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:1452, JOR 
2017/326, met annotatie van prof. mr. B. Wessels merkt op dat de verschillende verwijzings-

regels ‘omstreden’ zijn in de literatuur.
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van groot belang. Om de risico’s van internationale transacties in te schatten is 

het noodzakelijk om te weten welk recht van toepassing is. Rechtszekerheid is 

gewenst.

1.2. Plan van aanpak

In dit artikel wordt allereerst stilgestaan bij de pauliana in drie verschillende 

rechtstelsels: het Nederlandse, Duitse en Engelse recht. Hieruit zal blijken dat 

er (grote) verschillen tussen de verschillende rechtsstelsels bestaan. Dat verschil 

bestaat nog ondanks verregaande invloed vanuit het internationale en Europese 

recht. Daardoor bestaat de mogelijkheid tot forum shopping. Dat betreft zowel 

de bevoegde rechter als het toepasselijke recht.

Na deze wat algemene beschouwing van verschillende rechtsstelsels wordt 

specifi ek voor Nederland de stand van zaken met betrekking tot (i) de pauliana 

buiten faillissement en (ii) de pauliana binnen faillissement besproken. Bij deze 

twee onderwerpen zullen twee deelvragen centraal staan: welke rechter is be-

voegd en welk recht is van toepassing. Dit wordt behandeld aan de hand van 

relevante rechtspraak en literatuur.

1.3. De pauliana naar Nederlands recht

De pauliana is verankerd in het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet. 

Artikel 3:45 BW voorziet in de civielrechtelijke pauliana. We veronderstellen 

de lezer bekend met de pauliana en beschrijven die hieronder daarom slechts op 

hoofdlijnen.

Voor de civielrechtelijke pauliana worden in totaal vier toepassingsvoor-

waarden onderscheiden.3 Allereerst moet er sprake zijn van een eenzijdige of 

meerzijdige rechtshandeling. Voorts moet deze handeling onverplicht zijn. Een 

onverplicht verrichte handeling is een handeling die wordt verricht zonder dat 

daartoe een ‘op de wet of overeenkomst berustende verplichting bestaat’.4 Ten 

derde moet deze onverplichte handeling benadeling tot gevolg hebben gehad. 

Van benadeling is sprake indien schuldeisers in hun verhaalsmogelijkheden 

worden benadeeld c.q. minder ontvangen dan zonder de betreffende rechtshan-

deling het geval zou zijn.5 Degene die de onverplichte benadelende handeling 

verrichtte, moest, ten vierde, daar wetenschap van hebben en bij een 

3. GS Vermogensrecht, artikel 3:45 BW, aant. 4.1.

4. HR 8 januari 1937, NJ 1937/431 m.nt. E.M. Meijers (Van der Feltz q.q./Hoornsche Crediet- 
en Effectenbank).

5. B. Wessels, ‘Benadeling van schuldeisers: een overzicht’, Maandblad Vermogensrecht 
2007/4, p. 73.
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rechtshandeling anders dan om niet dient deze wetenschap ook te bestaan bij 

de andere partij.

De faillissementspauliana is geregeld in de Faillissementswet. Deze wet 

voorziet in twee vernietigingsgronden. De eerste vernietigingsgrond heeft be-

trekking op onverplichte rechtshandelingen en is geregeld in artikel 42 Fw. De 

tweede vernietigingsgrond ziet op verplichte rechtshandelingen en is geregeld 

in artikel 47 Fw. Een rechtshandeling is verplicht als een schuldenaar daartoe 

rechtens gehouden is. Een rechtshandeling is onverplicht als daartoe geen op de 

wet of overeenkomst berustende verplichting bestaat.6

De eerste toepassingsvoorwaarde voor beide vernietigingsgronden is de aan-

wezigheid van een rechtshandeling. Feitelijke handelingen vallen hiermee dus 

buiten de reikwijdte van de faillissementspauliana. De tweede toepassingsvoor-

waarde is de benadeling van schuldeisers.

1.4. Verschillende verschijningsvormen

De huidige Nederlandse pauliana kent een lange geschiedenis. De pauliana 

heeft zich echter niet alleen in Nederland genesteld. Ook in diverse andere 

rechtsstelsels kent men de pauliana in enige vorm. De gemeenschappelijke bron 

van deze leerstukken is steeds het Romeinse recht. Ondanks deze gedeelde oor-

sprong vertoont de pauliana in de diverse rechtsstelsels op onderdelen grote 

verschillen.7 De Duitse rechtsorde kent de zogenaamde Insolvenzanfechtung. In 

Engeland worden de diverse leerstukken en rechtsfi guren met betrekking tot de 

pauliana gevat onder de term transaction avoidance in insolvencies. Hieronder 

zullen de Duitse en Engelse situatie worden beschreven.

1.5. Insolvenzanfechtung

Onder Duits recht zijn er twee mogelijkheden om voor schuldeisers benade-

lende transacties an zu fechten. Buiten een formele insolventieprocedure kan 

een beroep worden gedaan op de Anfechtungsgesetz. Binnen faillissement kan 

een beroep worden gedaan op de Insolvenzordnung.

Voordat een beroep op de Insolvenzordnung gedaan kan worden moet er een 

formele insolventieprocedure zijn geopend, ‘das Insolvenzverfahren’. Vervol-

gens moet aan de drie basisvereisten van artikel 129 van de Insolvenzordnung 

6. HR 8 januari 1937, NJ 1937/431 m.nt. E.M. Meijers (Van der Feltz q.q./Hoornsche Crediet- 
en Effectenbank).

7. R.J. de Weijs, Faillissementspauliana, insolvenzanfechtung & transaction avoidance in in-
solvencies : naar een geobjectiveerde regeling van schuldeisersbenadeling (diss. Amsterdam 

UvA; Recht en Praktijk Insolventierecht, deel 1), Deventer: Kluwer 2010, p. 377-422.



Mr. R.M. Avezaat en Mr. S.A.H.J. Warringa

zijn voldaan, namelijk (1) een handeling die (2) tot benadeling van (3) de schuld-

eisers heeft geleid.

Als aan deze drie basisvereisten is voldaan, kan de rechtshandeling worden 

aangetast op een van de zes omstandigheden als uiteengezet in de artikelen 130 

tot en met 136 Insolvenzordnung. Twee voorbeelden van omstandigheden zijn 

de Unentgeltliche Leistung en de Vorsätzliche Benachteiligung. Het eerste voor-

beeld doet zich voor indien de schuldenaar een rechtshanddeling verricht zonder 

dat een tegenprestatie heeft plaatsgevonden door de ontvangende partij in de 

periode van vier jaar voorafgaande aan de aanvraag tot de insolventieverklaring. 

Het tweede voorbeeld ziet op een rechtshandeling van de schuldenaar waarmee 

de schuldenaar zijn schuldeisers opzettelijk benadeelt in een periode van tien 

jaar voorafgaand aan de aanvraag tot de insolventieverklaring.

Als een succesvol beroep wordt gedaan op de Insolvenzordnung treedt artikel 

143 van de Insolvenzordnung in werking. Alle vermogensbestanddelen die op 

basis van de aantastbare handeling uit het vermogen van de schuldenaar c.q. 

uit de boedel zijn verdwenen moeten zurückgewährt worden. Het Duitse recht 

werkt dus niet met nietigheden maar met het ‘retourneren’ van vermogens-

bestanddelen.

1.6. Avoidance in Insolvencies

Een tweede rechtsstelsel dat met betrekking tot de pauliana van groot belang is, 

is de Engelse. In de fi nanciële markten is het gebruikelijk om Engels recht van 

toepassing te verklaren. Dit komt vooral door de gevestigde marktprincipes die 

een hoge mate van rechtszekerheid met zich meebrengen.8

Het Engelse recht kent diverse procedures en bepalingen met betrekking 

tot de pauliana. In het Engelse recht bestaat niet, zoals in het Nederlandse en 

Duitse recht, een rechtsfi guur die aangeeft wat de voorwaarden zijn voor het 

aantasten van benadelende handelingen. Het Engelse recht kent dus ook niet 

een equivalent ten aanzien van de Nederlandse of Duitse faillissementspauliana. 

In de Insolvency Act 1986 zijn diverse procedures en leerstukken geformuleerd.

Verspreid over de Insolvency Act 1986 zijn onder meer zes verschillende 

aantastingsgronden te vinden. Twee voorbeelden hiervan zijn de Transactions 
defrauding creditors en de Transactions at an undervalue. Artikel 238 IA voor-

ziet in laatstgenoemd voorbeeld. Als een bedrijf maximaal twee jaar voor aan-

vang van de insolventieprocedure een transactie met een persoon is aangegaan 

met een ‘undervalue’ kan deze transactie worden aangetast. De Transactions 

8. https://www.iiiglobal.org/sites/default/fi les/media/RUDBORDEH%2C%20Amir%20-%20

An%20Analysis%20%26%20Hypothesis%20on%20Forum%20Shopping%20in%20Insol-

vency%20Law%20%28EU%29.pdf, p. 30, voor het laatst geraadpleegd op 15 oktober 2019.
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defrauding creditors is geregeld in artikel 423 IA. Eenzelfde aantasting kan 

plaatsvinden indien een transactie aangegaan wordt door een schuldenaar ‘at an 

undervalue’ en de schuldenaar dit heeft gedaan met de intentie om zijn of haar 

schuldeisers te benadelen.

De wetenschap heeft op basis van deze zes verschillende aantastingsgronden 

gemeenschappelijke kenmerken geformuleerd. Goode noemt er vier:

1. “De schuldenaar moet in liquidation of adminstration zijn;

2. De handeling moet hebben geresulteerd in een afname van het voor ver-

deling beschikbare actief;

3. De schuldenaar dient reeds op het moment van de handeling niet in staat te 

zijn geweest zijn schulden te voldoen of door die handeling in die staat te 

zijn gekomen, en

4. De gewraakte handeling moet in een bepaalde periode (at a relevant time) 

voor de aanvang van de formele insolventie zijn verricht.”9

De Weijs wijst erop dat er met betrekking tot het Nederlandse en Engelse insol-

ventierecht twee bijzondere verschillen te zien zijn.10 Allereerst dat het Engelse 

recht ‘vrijwel exclusief’ op de subjectieve toestand van niet de schuldeiser maar 

de schuldenaar ziet. Het tweede verschil is dat het Engelse recht de bevoordeling 

van de wederpartij als uitganspunt neemt in plaats van de benadeling van de 

schuldeiser.

De gevolgen van het succesvol inroepen van een aantastingsgrond zijn ‘op-

vallend pragmatisch en ondogmatisch’.11 De rechter kan een sanctie aan de aan-

tastingsgrond knopen die de rechter passend vindt.

Uit deze beschrijving op hoofdlijnen van de pauliana naar Nederlands, Duits 

en Engels recht blijkt dat, ondanks de gedeelde oorsprong, de uitwerking per 

jurisdictie soms subtiele maar soms ook wezenlijke verschillen vertoont met 

andere rechtsstelsels. Dat maakt de vraag welke rechter bevoegd en welk recht 

van toepassing is uitermate relevant. Bovendien maakt het de wenselijkheid van 

uniformering groter. Een zekere mate van uniformering vloeit voort uit de in-

vloed van het Europees en internationaal recht.

9. R.M. Goode, Principles of Corporate Insolvency Law, Londen: Sweet & Maxwell 2005, p. 

413-414, aangehaald door R.J. de Weijs, p. 127.

10. R.J. de Weijs, Faillissementspauliana, insolvenzanfechtung & transaction avoidance in in-
solvencies : naar een geobjectiveerde regeling van schuldeisersbenadeling (diss. Amsterdam 

UvA; Recht en Praktijk Insolventierecht, deel 1), Deventer: Kluwer 2010, p. 377-422.

11. R.J. de Weijs, Faillissementspauliana, insolvenzanfechtung & transaction avoidance in in-
solvencies : naar een geobjectiveerde regeling van schuldeisersbenadeling (diss. Amsterdam 

UvA; Recht en Praktijk Insolventierecht, deel 1), Deventer: Kluwer 2010, p. 129.
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1.7. Invloed vanuit Europees en internationaal recht

Het Nederlandse insolventierecht staat al geruime tijd onder invloed van het 

internationale en Europese faillissementsrecht. In 2002 trad de Europese In-

solventieverordening (de ‘Insolventieverordering’) in werking en in 2015 werd 

deze verfi jnd.12 De Insolventieverordening leidde tot een ‘indrukwekkend sys-

teem’ van geharmoniseerd grensoverschrijdende insolventiewetgeving in de 

EU.13 Een ander voorbeeld van vergaande invloed van de EU is de recent aange-

nomen richtlijn (EU) 2019/1023 van het Europees Parlement en de Raad van 20 

juni 2019 betreffende preventieve herstructureringsstelsels, betreffende kwijt-

schelding van schuld en beroepsverboden, en betreffende maatregelen ter ver-

hoging van de effi ciëntie van procedures inzake herstructurering, insolventie en 

kwijtschelding van schuld, en tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132.

Verhagen en Veder concludeerden in 2002 ten aanzien van de faillissements-

pauliana: “De Insolventieverordening leidt […] tot een grote mate van unifi catie 
van de verwijzingsregels van de lidstaten van de EU.”14 Dit is in overeenstem-

ming met het doel van het Europese faillissementsrecht. Het Europese Faillis-

sementsrecht streeft naar doelmatigheid en rechtszekerheid. Ter voorkoming 

van een ‘onoverzichtelijk rechtskader’ dat ‘economische initiatieven’ ontmoe-

digt in de EU is de Insolventieverordening in het leven geroepen.15 Punt vier 

van de considerans van de oude Insolventieverordening plaatst dit streven in het 

kader van de interne markt:

“de goede werking van de interne markt moet verhinderen dat er prikkels voor 
partijen bestaan om ter verbetering van hun rechtspositie geschillen of goede-
ren van de ene lidstaat naar de andere over te brengen (‘’forum shopping’’)”16

Volgens, Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer, voormalig advocaat-generaal van het 

Hof van Justitie van de Europese Unie, lijkt de verordening te impliceren dat 

forum shopping een absoluut ongeoorloofde praktijk is. Naar aanleiding daar-

van merkt hij op:

12. R.J. van Galen, De herziene Europese Insolventieverordening, Ondernemingsrecht 2017/3, p. 

13-20.

13. B. Wessels, International Insolvency Law Part II – European Insolvency Law, Deventer: 

Wolters Kluwer 2017, p. V.

14. H.L.E. Verhagen en P.M. Veder, Faillissementspauliana, TvI 2002, p. 131 e.v.

15. Conclusie A-G in de zaak C-339/07, r.o. 59.

16. Verordening (EG) nr. 1346/2000 van de Raad van 29 mei 2000 betreffende insolventieproce-

dures, punt 4 van de considerans.
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“Het gemeenschapsrecht gaat het opportunistische en bedrieglijke gebruik van 
de forumkeuzebevoegdheid tegen, wat iets geheel anders is dan de absolute ver-
kettering van een praktijk die soms beter kan worden aangemoedigd.”17

Naast invloed vanuit ‘Brussel’ op het nationale insolventierecht, is er ook invloed 

vanuit het internationale recht. Met name de United Nations Commission on In-

ternational Trade Law laat zich gelden op dit vlak. Een voorbeeld hiervan is ‘het 

groeiende aantal zaken’ met betrekking tot de UNCITRAL Model Law on Cross-

Border Insolvency.18 Dit model is ontworpen door de UNCITRAL om staten 

behulpzaam te zijn bij het maken van hun insolventiewetgeving met betrekking 

tot grensoverschrijdende insolventieprocedures. Terwijl de Europese wetgeving 

de nadruk legt op unifi catie, accepteert de UNCITRAL de verscheidenheid in 

wetgeving en promoot juist de coöperatie tussen verschillende rechtsordes.19

Een ander voorbeeld van de invloed van de UNCITRAL is een aantal ‘legis-

lative guides’. In totaal zijn drie ‘legislative guides’ aangenomen in 2004, 2010 

en 2013. Deze guides bevatten een uitgebreid verslag over de ‘key objectives 

and principles that should be refl ected in a State’s insolvency laws’.20 Een voor-

beeld van een legislative guide is deel drie, dat handelt over de manier waarop 

met ondernemingsgroepen moet worden gehandeld in geval van insolventie.

Hierboven is geschetst welke verschillen er kunnen bestaan tussen de diverse 

rechtsstelsels en de invloeden die er zijn vanuit Europees en internationaal recht. 

Het kan dus zeer veel uitmaken bij welke rechter een zaak wordt behandeld en 

welk recht wordt toegepast. Hieronder zal aan de hand van literatuur en juris-

prudentie worden ingegaan op de huidige stand van zaken met betrekking tot 

bevoegdheid en toepasselijk recht in grensoverschrijdende zaken. Met andere 

woorden: waar staan we nu?

2. Pauliana buiten faillissement

2.1. Het toepasselijke recht

2.1.1. De literatuur

In de literatuur zijn diverse regels voorgesteld om het toepasselijke recht op de 

vernietigbaarheid van een rechtshandeling vast te stellen.

17. Conclusie A-G in de zaak C-339/07, voetnoot 49.

18. B. Wessels, International Insolvency Law Part I – Global Perspectives on Cross-Border 
Insolvency Law, Deventer: Wolters Kluwer 2017, p. V.

19. https://uncitral.un.org/en/texts/insolvency/modellaw/cross-border_insolvency.

20. https://uncitral.un.org/en/texts/insolvency/legislativeguides/insolvency_law.
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1. De eerste verwijzingsregel is de lex causae. Het gaat dan kort gezegd om het 

recht dat van toepassing is op de rechtshandeling waarvan de vernietiging 

wordt gevorderd.

2. De lex domicilii debitoris is de tweede verwijzingsregel. Als de lex do-

micilii debitoris gekozen wordt dan is het recht van de woonplaats van de 

schuldenaar toepasselijk.

3. De derde verwijzingsregel is een cumulatieve toepassing van de lex causae 

en de lex domicilii debitoris.

4. Een andere verwijzingsregel is de aanknoping van de pauliana aan het recht 

dat op de vordering van de benadeelde crediteur van toepassing is.21

Verhagen en Veder concludeerden in 2000 reeds dat de gewone pauliana be-

heerst wordt door de lex causae van de paulianeuze handeling. Van Asperen 

sloot zich recentelijk daarbij aan.22 Aangezien voor een rechtshandeling gelegen 

in een overeenkomst (hetgeen vaak het geval zal zijn) een rechtskeuze mogelijk 

is, leidt dat tot het gevolg dat voor de actio pauliana uit het Burgerlijk recht par-

tijen kunnen kiezen voor een rechtsstelsel waarin de positie van de benadeelde 

crediteur zo ongunstig mogelijk is. Van Asperen stelt dat misbruik hiervan weer 

kan worden voorkomen door het inroepen van de pauliana op de rechtskeuze.

2.1.2. De rechtspraak

Er is slechts zeer spaarzame Nederlandse rechtspraak op dit gebied. In de zaak 

eisers/Jachthaven Lemmer Vastgoed B.V. deed zich het volgende voor.23 Jacht-

haven Lemmer Vastgoed koopt drie zeiljachten van verkoper X. Verkoper X 

heeft twee schuldeisers. Deze twee schuldeisers beroepen zich op artikel 3:45 

BW. De voorzieningenrechter oordeelt echter dat niet Nederlands recht, maar 

Duits recht van toepassing is op het onderhavige geschil. Hoe komt de voor-

zieningenrechter tot deze conclusie?

Allereerst overweegt de voorzieningenrechter dat de pauliana zich voordoet 

buiten faillissement in een internationaal geschil. De vraag naar welk recht de 

vernietigbaarheid van een rechtshandeling kan worden ingeroepen is, zo over-

weegt de voorzieningenrechter, ‘nog niet beantwoord’ door de Hoge Raad. 

Daarnaast zijn de verwijzingsregels in de literatuur ‘omstreden’.

21. H.L.E. Verhagen en P.M. Veder, de ‘Pauliana’ in het Nederlandse internationaal privaat-
recht, NIPR 2000, afl . 1, p. 8 onder noot 47, 48 en 49.

22. P. van Asperen, ‘Bevoegde rechter en toepasselijk recht bij de actio pauliana’, Onderneming 

en Financiering 2019, afl . 1, p. 54-56.

23. Rb. Noord-Nederland 8 december 2016, ECLI:NL:RBNNE:2016:5613, RI 2017/37, r.o. 2.1-

2.12.

140



De pauliana in het IPR

141

Vervolgens herhaalt de voorzieningenrechter de mogelijke verwijzings-

regels: de lex domicilii debitoris, de lex causae en het recht dat van toepassing 

is op de vordering van de crediteur op de debiteur. De voorzieningenrechter 

bestempelt deze verwijzingsregels als mogelijkheden, maar kiest niet uit deze 

mogelijkheden. Omdat alle drie de verwijzingsregels in het voorliggende naar 

Duits recht leidden, hoefde die keuze ook niet gemaakt te worden.

Een optie is volledig uitgesloten door de voorzieningenrechter: aangezien 

de pauliana betrekking heeft op de vernietiging van een rechtshandeling wordt 

het toepasselijk recht niet bepaald door het goederenrechtelijke regime dat van 

toepassing is op het object van de rechtshandeling.24

2.2. Het HvJ EU

Uit de zaak eisers/Jachthaven Lemmer Vastgoed B.V. kan dus de conclusie 

worden afgeleid dat er onduidelijkheid heerst op het vlak van het toepasselijke 

recht. De in de literatuur gesuggereerde opties staan nog open en daarmee de 

mogelijkheid van forum shopping. Het Hof van Justitie van de EU heeft echter 

wel een belangrijke beperking gesteld aan forum shopping dat ook hier – in-

dien inderdaad de lex causea leidend is – relevant is. Daarbij verstaan wij onder 

forum shopping:

“At its simplest, forum shopping means little more than identifying the optimal 
jurisdiction for a certain transaction […] and taking measures so that the law 
of that jurisdiction is applied.”25

De zaak Vinyls Italia/de Curator26 heeft weliswaar betrekking op een zaak die 

zich in faillissement afspeelt, maar de overweging ten aanzien van misbruik 

van forumshopping kan evenzeer worden toegepast in andere gevallen. Vinyls 

Italia heeft een bedrag van € 44.740,72 overgeboekt aan Mediterranea. Deze 

transactie vond plaats voor het faillissement van Vinyls Italia op basis van een 

overeenkomst voor de bevrachting van een schip. Ondanks dat beide partijen 

in Italië gevestigd zijn, is het een grensoverschrijdend geschil. Partijen hadden 

namelijk Engels recht van toepassing verklaard op de overeenkomst. Op basis 

van de oude Insolventieverordening had naar het oordeel van het HvJ EU het 

volgende te gelden:

24. Rb. Noord-Nederland 08 december 2016, ECLI:NL:RBNNE:2016:5613, RI 2017/37, r.o. 

4.16.

25. W.-G. Ringe, ‘Forum Shopping under the EU Insolvency Regulation’, E.B.O.L.R. 2008, vol. 

9, p. 581.

26. HvJ EU 8 juni 2017, ECLI:EU:C:2017:433 (Vinyls Italia).
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“Artikel 13 van verordening nr. 1346/2000 kan geldig worden ingeroepen wan-
neer de contractspartijen, die zijn gevestigd in dezelfde lidstaat op het grond-
gebied waarvan zich ook alle overige relevante aanknopingspunten van de be-
trokken situatie bevinden, het recht van een andere lidstaat hebben aangewezen 
als het recht dat op de overeenkomst van toepassing is, mits die partijen dat 
recht niet op bedrieglijke of onrechtmatige wijze hebben gekozen, hetgeen de 
verwijzende rechter dient na te gaan.”

Contractspartijen kunnen dus een ander rechtsstelsel kiezen zonder dat die 

rechtskeuze nietig of vernietigbaar is, mits de keuze niet bedrieglijk of onrecht-

matig is. Om vast te stellen wanneer sprake is van misbruik, is zowel een ob-

jectief als een subjectief element vereist. Om vast te stellen of aan het objectieve 

element is voldaan, moet uit een geheel van objectieve omstandigheden blijken 

dat in weerwil van de formele naleving van de door de Europese wetgeving 

opgelegde voorwaarden, het door deze regeling beoogde doel niet werd bereikt. 

Voor het subjectieve element moet uit die objectieve omstandigheden blijken dat 

het ‘wezenlijke doel van de betrokken handelingen erin bestaat een ongerecht-

vaardigd voordeel te verkrijgen’. Met betrekking tot dit subjectieve element oor-

deelde het HvJ EU eerder dat met name rekening gehouden kan worden met het 

‘louter kunstmatige karakter van de betrokken handeling’.

Het bewijs of voldaan is aan de wezenskenmerken van het misbruik van recht 

mag naar het oordeel van het HvJ EU worden vastgesteld aan de hand van het 

nationale procesrecht. Dit nationale procesrecht mag dan weer niet de doeltref-

fendheid van het Unierecht aantasten.

2.3. De bevoegde rechter

Relatief recent heeft het HvJ EU bij arrest van 4 oktober 2018 een belangrijke 

uitspraak gedaan over de rechterlijke bevoegdheid inzake de pauliana in inter-

nationaal verband.27 Deze uitspraak is uitvoerig besproken door onder meer Van 

Asperen.28

De vraag die voorlag was of naast de bevoegdheid van de Spaanse rechter 

op basis van de hoofdregel van de EEX-verordening (woonplaats gedaagde), 

tevens de Poolse rechter bevoegd was van de zaak kennis te nemen op grond 

van de stelling dat de vordering een vordering uit overeenkomst is en in Polen 

is of zou moeten worden nagekomen (artikel 7 lid 1 sub a EEX-verordening). 

27. HvJ EU 4 oktober 2018, C-337/17, ECLI:EU:C:2018:805 (Feniks).

28. Zie P. van Asperen, ‘Bevoegde rechter en toepasselijk recht bij de actio pauliana’, Onder-

neming en Financiering 2019, afl . 1 en C.F. Michiels, Maandblad voor Vermogensrecht 2019, 

nr. 6.
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Het Hof stelde in de eerste plaats vast dat de pauliana haar grondslag vindt in 

de schuldvordering, een persoonlijk recht van de schuldeiser jegens de schulde-

naar, waarmee de schuldeiser het hem eventueel toekomende verhaalsrecht op 

het vermogen van de schuldenaar kan veiligstellen. Deze rechtsvordering stelt 

de belangen van de schuldeiser veilig, met het oog op in het bijzonder een latere 

gedwongen executie van de verbintenissen van de schuldenaar, aldus het Hof. In 

casu vloeiden de vorderingen van de benadeelde schuldeiser op de schuldenaar 

voort uit overeenkomsten met de schuldenaar. Het Hof concludeert dat daarmee 

de paulianavordering in essentie berust in de schendingen van de verplichtingen 

die de schuldenaar tegenover de schuldeiser is aangegaan. Het Hof stelt ver-

volgens vast dat de pauliana, wanneer deze is gebaseerd op schuldvorderingen 

die voortvloeien uit contractuele verplichtingen, wordt ingesteld ‘ten aanzien 

van verbintenissen uit overeenkomst’ hetgeen leidt tot de toepasselijkheid van 

artikel 7 lid 1 sub a EEX-verordening. Het resultaat is bevoegdheid van de rech-

ter van de plaats waar de verbintenis is of moet worden uitgevoerd, naast de 

hoofdregel van bevoegdheid voor het gerecht van de woonplaats van gedaagde.

Met dit arrest heeft het Hof duidelijkheid geschapen over de alternatieve 

bevoegdheid ingeval de pauliana wordt ingeroepen door een schuldeiser die een 

vordering op de schuldenaar heeft uit hoofde van een met de schuldenaar aange-

gane overeenkomst. Voor gevallen waarin de schuldeiser een vordering uit ande-

ren hoofde heeft, bijvoorbeeld uit onrechtmatige daad, geldt dit arrest niet een-

op-een. Wel ligt dan een analoge toepassing voor de hand op basis van artikel 

7 lid 2 EEX-verordening, te weten bevoegdheid voor het gerecht van de plaats 

waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan of kan voordoen. Voor de 

goede orde, het gaat dan niet om de pauliana als een vorm van onrechtmatige 

daad actie, hetgeen immers is uitgesloten in Reichert II.29 Doorslaggevend is dat 

de pauliana wordt ingesteld ten aanzien van een verbintenis uit onrechtmatige 
daad van de schuldenaar jegens de schuldeiser.

3. Pauliana binnen faillissement

3.1. Het toepasselijke recht

De Insolventieverordening bepaalt welk recht van toepassing is op een paulia-

navordering voor zover deze is ingesteld door een curator binnen een lidstaat 

(artikelen 7 en 16 IVO). Indien bijvoorbeeld een paulianavordering door een 

curator uit een EU-lidstaat voor de Nederlandse rechter wordt gebracht, zal de 

Nederlandse rechter de artikelen 7 en 16 IVO toepassen. De in artikel 7 lid 2 

29. HvJ EG 26 maart 1992, C-261/90, ECLI:EU:C:1992:149.
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sub m IVO neergelegde hoofdregel bepaalt dat het recht van de lidstaat waar de 

insolventieprocedure wordt geopend van toepassing is op de pauliana. Artikel 

16 IVO voegt daar echter aan toe dat artikel 7 lid 2 sub m niet van toepassing 

is indien degene die voordeel heeft gehad, bewijst dat de nadelige handeling 

onderworpen is aan het recht van een andere lidstaat dan de lidstaat waar de pro-

cedure is geopend én het recht van die andere lidstaat in het gegeven geval niet 

voorziet in de mogelijkheid om die handeling te bestrijden.

Het HvJ EU heeft in zijn uitspraak van 15 oktober 2015 in de zaak Nike/
Sportland belangrijke richtlijnen gegeven voor de bewijslastverdeling in het 

kader van de toepassing van artikel 16 IVO (toen nog in artikel 13 IVO opge-

nomen). In die uitspraak oordeelde het HvJ EU dat artikel 16 IVO aldus moet 

worden uitgelegd dat de toepassing ervan is onderworpen aan de voorwaarde 

dat de betrokken (paulianeuze) rechtshandeling niet kan worden bestreden op 

grond van het recht dat op deze handeling van toepassing is (lex causae), gelet 

op alle omstandigheden van het geval. Daarnaast overwoog het HvJ EU dat 

ingeval degene die verweer voert tegen een vordering tot nietigheid, vernietiging 

of niet-tegenwerpbaarheid van een handeling een bepaling van de lex causae 

aanvoert op grond waarvan deze handeling slechts kan worden bestreden onder 

de in artikel 16 vastgestelde omstandigheden, is het aan deze verweerder om aan 

te voeren dat van deze omstandigheden geen sprake is en hiervoor het bewijs 

te leveren. Met de bewoordingen “niet voorziet in de mogelijkheid om die han-
deling te bestrijden” worden, naast de insolventiebepalingen van de lex causae, 

ook alle bepalingen en algemene beginselen van de lex causae bedoeld, aldus 

het HvJ EU. Het Hof besluit met de vaststelling dat artikel 16 IVO aldus moet 

worden uitgelegd dat degene tegen wie een vordering tot nietigheid, vernieti-

ging of niet-tegenwerpbaarheid van een handeling is ingesteld, moet aantonen 

dat deze handeling niet kan worden bestreden op basis van de lex causae in zijn 

geheel. De nationale rechterlijke instantie bij wie een dergelijke vordering is 

ingesteld, mag de bewijslast voor het bestaan van een bepaling of een beginsel 

van dit recht op grond waarvan de handeling kan worden bestreden alleen bij 

de verzoeker leggen, indien zij van oordeel is dat de verweerder in eerste in-

stantie, gelet op de regels die normaliter van toepassing zijn in zijn nationale 

procesrecht, daadwerkelijk heeft aangetoond dat de betrokken handeling niet 

kan worden bestreden op grond van ditzelfde recht.

Uit de eerdergenoemde uitspraak van het HvJ EU in de zaak Vinyls Italia/
de Curator blijkt dat de lex causae ook door middel van een rechtskeuze door 

partijen kan zijn gekozen, mits dit geen misbruik oplevert.

In gevallen waarin de Insolventieverordening toepassing mist, bijvoorbeeld 

omdat de pauliana wordt ingesteld voor de Nederlandse rechter door een curator 

die niet in een lidstaat is gevestigd, biedt het arrest van de Hoge Raad van 24 

oktober 1997 (Gustafsen q.q./Mosk) duidelijkheid over welke verwijzingsregels 
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de Nederlandse rechter moet toepassen bij de vaststelling van het toepasselijk 

recht. Voor die tijd werden verschillende verwijzingsregels verdedigd in de li-

teratuur30.

In het arrest Gustafsen q.q./Mosk oordeelde de Hoge Raad:

“Naar huidig Nederlands internationaal privaatrecht moet het op het faillis-
sement toepasselijke recht (de ‘lex concursus’), dat het bestaan en de inhoud 
van de bevoegdheden van de curator bepaalt, worden toegepast op een door een 
buitenlandse curator in Nederland ingestelde faillissements-Pauliana. De eis 
van rechtszekerheid brengt echter mee dat rekening behoort te worden gehou-
den met de omstandigheid dat de in Nederland gevestigde wederpartij van de 
gefailleerde — de partij met wie de gefailleerde de door de curator aangevoch-
ten rechtshandeling heeft verricht — niet bedacht behoeft te zijn op een door 
regels van vreemd recht beheerste vordering tot vernietiging van de betrokken 
rechtshandeling, voor zover deze rechtshandeling zelf niet door dat recht wordt 
beheerst en vorenbedoelde regels minder strenge eisen stellen aan toewijzing 
van een dergelijke vordering dan het recht dat de aangevochten rechtshandeling 
beheerst (de ‘lex causae’). 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.”31

De Hoge Raad liep met deze uitspraak in lijn met het destijds van toepassing 

zijnde Verdrag betreffende insolventieprocedures, waarvan toen ook al bekend 

was dat dit verdrag in een verordening (de IVO) zou worden omgezet32.

3.2. De bevoegde rechter

De Insolventieverordening bepaalt dat de rechter van de lidstaat op het grond-

gebied waarvan de insolventieprocedure is geopend en waar het centrum van de 

voornaamste belangen is gelegen, bevoegd is kennis te nemen van alle vorde-

ringen die rechtstreeks uit de insolventieprocedure voortvloeien en er nauw ver-

band mee houden, zoals vorderingen tot nietigverklaring. Deze regel gaat ook 

op indien de gedaagde geen woonplaats heeft in een lidstaat.

Een voorbeeld van een zaak voor de Nederlandse rechter waarin dit speelde 

is de zaak Van Andel q.q./Maneesh Pharmaceuticals Limited (Maneesh). In 

30. H.L.E. Verhagen en P.M. Veder, de ‘Pauliana’ in het Nederlandse internationaal privaat-
recht, NIPR 2000, afl . 1, p. 3 onder noot 4, 5 en 6.

31. HR 24 oktober 1997, NJ 1999/316, ECLI:NL:HR:1997:ZC2468.

32. Zie A.L.E. Verhaegen en P.M. Veder, t.a.p., p. 6.
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deze zaak speelde kort gezegd het volgende. Svizera Holdings B.V. (Svizera) is 

een gefailleerde onderneming. Maneesh is actief in India, heeft daar 700 werk-

nemers en is de moederonderneming van Svizera. Svizera verkoopt aan Man-

eesh 45% van de aandelen welke Svizera houdt in een andere niet-gefailleerde 

Nederlandse dochteronderneming. Betalingswijze: verrekening van schulden.33

De Nederlandse rechtbank ziet zich gesteld voor de vraag of zij bevoegd is. 

De Nederlandse rechter overweegt eerst dat er geen internationale regeling is 

tussen Nederland en India. Daarom is Nederlands internationaal privaatrecht 

van toepassing, waaronder de Insolventieverordening. Op basis van de Insol-

ventieverordening zijn rechters van de lidstaat waar de insolventieprocedure is 

geopend, ook bevoegd kennis te nemen van vorderingen die (1) rechtstreeks 

voortvloeien uit en (2) nauw aansluiten op de insolventieprocedure. De pauliana 

sluit nauw aan op en vloeit rechtstreeks voort uit de insolventieprocedure. De 

rechtbank citeert hierbij de uitspraak van het Hof van Justitie van de EU inzake 

Schmid q.q./Hertel ten aanzien van de bevoegdheid, ook indien de gedaagde 

geen woonplaats heeft in een lidstaat en verklaart zich bevoegd kennis te nemen 

van de zaak.

Ten aanzien van de bevoegdheid voor pauliana vorderingen die worden in-

gesteld door een curator die niet is gevestigd in een lidstaat, is het reguliere IPR 

van toepassing. De Nederlandse rechter zal, bij een gedaagde die woonplaats 

heeft in Nederland, bevoegd zijn op grond van de algemene regel van artikel 4 

EEX-verordening en alternatief de regeling van titel 1, afdeling 1 Rv.

4. Tot slot

Steeds meer vragen omtrent bevoegdheid van de rechter en het toepasselijk 

recht bij de grensoverschrijdende pauliana worden beantwoord in rechtspraak 

en literatuur. Dat zal ongetwijfeld niet tot gevolg hebben dat na honderden jaren 

van rechtsontwikkeling het aantal procedures over de pauliana zal afnemen. 

Er resteren nog steeds vragen, waarbij de belangrijkste onbeantwoorde vraag 

vanuit IPR-perspectief betrekking heeft op het toepasselijk recht op de buiten-

faillissementpauliana.

Hierboven is geschetst dat ten aanzien van die vraag diverse mogelijkheden 

bestaan, waarbij in de literatuur veelal wordt verdedigd dat de lex causae van 

toepassing is.

Wij vragen ons af of dat wenselijk is, alhoewel het logisch lijkt omdat daar-

mee zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de stand van zaken met betrekking 

tot de faillissementspauliana. Daar vindt immers een dubbele toets plaats van 

33. Rb. Midden-Nederland 30 maart 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:1452, JOR 2017/326, r.o. 

2.1-2.18.
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lex concursus en lex causae. Toch is er sprake van wezenlijk verschillende si-

tuaties. De lex causae ligt minder voor de hand dan op het eerste gezicht lijkt. 

Wij zullen dat hieronder nader toelichten aan de hand van een analyse van de 

faillissementspauliana op dit punt.

Bij de faillissementspauliana is hetzij de IVO van toepassing, hetzij het cri-

terium van Gustafsen q.q./Mosk. De IVO is van toepassing bij – kort gezegd – 

pauliana’s binnen de sfeer van lidstaten. In het systeem van de IVO is steeds 

zowel de lex concursus als de lex causae het recht van een lidstaat. De lex con-

cursus is altijd van toepassing, terwijl er een dubbele toets plaatsvindt aan de 

lex causae voor zover de lex causae ook het recht van een lidstaat betreft. Voor 

(toetreding van) lidstaten gelden zware regels, o.a. met betrekking tot de na-

tionale rechtsstelsels. Daarmee bestaat een bepaalde waarborg voor de kwaliteit 

van de wetgeving. Onder de IVO wordt een partij bijvoorbeeld niet zomaar op-

gezadeld met één of ander obscuur recht uit een ander land waarvan het een feit 

van algemene bekendheid is dat corruptie er welig tiert. Het is altijd hetzij een 

enkele hetzij een dubbele toets aan het recht van één respectievelijk twee lid-

staten. De eerste laag van de bescherming van de schuldeiser zit min of meer al 

ingebakken in het systeem.

Die eerste laag bescherming ontbreekt in faillissementspauliana’s waarop de 

IVO niet van toepassing is. De Hoge Raad oordeelde in Gustafsen q.q/Mosk 

dat in die zaak naast de lex concursus de lex causae van toepassing is. Aange-

zien in een buiten-faillissementspauliana geen sprake is van een lex concursus, 

lijkt het eenvoudig om dan de lex causae als enig (overblijvend) uitgangspunt 

te nemen. Dat is onzes inziens echter te kort door de bocht en gaat voorbij dat 

naar onze mening steeds de lex concursus als hoofdregel geldt. In de aan dit 

arrest ten grondslag liggende casus ging het om een in Nederland gevestigde 

wederpartij van de schuldeiser, die in de visie van de Hoge Raad beschermd 

moest worden tegen regels van vreemd recht (lex concursus niet-lidstaat) die 

“minder strenge eisen stellen aan toewijzing van een dergelijke vordering dan 
het recht dat de aangevochten rechtshandeling beheerst” (de ‘lex causae’). De 

Hoge Raad noemde uitdrukkelijk de omstandigheden van een in Nederland 

gevestigde wederpartij van de schuldeiser en het niet bedacht hoeven zijn op 

regels van vreemd recht. De uitspraak lijkt ingegeven door bescherming van de 

Nederlandse rechtsorde. De daaruit voortvloeiende conclusie dat ter correctie op 

de hoofdregel (lex concursus) tevens de lex causae dient te worden toegepast, 

heeft wat ons betreft geen universele doorwerking in situaties waarin de feiten 

anders liggen. Met name niet indien niet de gerechtvaardigde belangen van de 

wederpartij van de schuldenaar dienen te worden beschermd, maar de gerecht-

vaardigde belangen van de schuldeiser. Deze zal juist veel vaker bescherming 

nodig hebben, nu in veel gevallen paulianeuze transacties plaatsvinden tussen 

gelieerde partijen.
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Er is geen reden de regel van Gustafsen q.q./Mosk door te trekken naar een 

situatie waarin bijvoorbeeld de wederpartij van de schuldeiser buiten de EU is 

gevestigd en de lex causae juist zou verwijzen naar regels van vreemd recht die 

de rechten van een schuldeiser ernstig zouden beknotten.

De vraag is dan welk recht wel – als hoofdregel – van toepassing zou moeten 

zijn op de buiten-faillissementspauliana. Wanneer we nader kijken naar de hoofd-
regel zoals door de Hoge Raad genoemd in Gustafsen q.q./Mosk, te weten lex 

concursus, dan kan daarover het volgende worden opgemerkt. De lex concursus 

betreft het recht dat het faillissement beheerst. De lex concursus wordt over het 

algemeen gegeven door de plaats waar de failliet is gevestigd. De lex concursus 

valt dus in het algemeen samen met de lex domicilii debitoris. Indien dit wordt 

doorgetrokken naar de buiten-faillissementspauliana, ligt het voor de hand de 

lex domicilii debitoris als uitgangspunt te nemen voor het toepasselijk recht 

bij de buiten-faillissementspauliana. Met ook hier weer de mogelijkheid van 

correctie, bijvoorbeeld cumulatieve toepasselijkheid van de lex causae, indien 

dat in een gegeven geval tot onaanvaardbare gevolgen leidt voor de wederpartij 

van de schuldeiser. Wij zien de cumulatieve toepasselijkheid van de lex causae 

echter niet als enig correctiemiddel. In gevallen waarin de lex domicilii debitoris 

of de lex causae tot een onaanvaardbaar resultaat leiden voor een schuldeiser, 

achten wij het mogelijk en wenselijk dat de rechter ook andere middelen heeft 

om de ongewenste gevolgen weg te nemen, bijvoorbeeld door een rechtskeuze 

te negeren. Uit de eerder aangehaalde uitspraak van het HvJ EU in de zaak 

Vinyls Italia/de Curator bleek reeds dat voor de pauliana binnen faillissement 

de rechter bij de toepassing van artikel 16 IVO een rechtskeuze mag negeren, 

indien die rechtskeuze misbruik van recht oplevert. Wij zien geen reden waarom 

een dergelijke correctie niet zou kunnen plaatsvinden in geval van de pauliana 

buiten faillissement.
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Over de convergentie tussen wetenschap van 
benadeling en goede trouw

MR. DRS. V.R. VROOM EN MR. A.J. DUNKI JACOBS1

1. Inleiding

1.1. Wanneer goede trouw ontbreekt bij de overname van een schuld of vor-

dering, is de overnemer krachtens artikel 54 Fw niet bevoegd tot verrekening in 

het kader van een faillissement van zijn debiteur. Sinds het arrest ABN AMRO/
Van Dooren q.q. I2 staat vast dat het goede trouw criterium zoals dat bij ver-

rekening in faillissement geldt, niet kan worden ingeroepen door een curator 

die een verplichte rechtshandeling tracht te vernietigen. De criteria voor ver-

nietiging van een verplichte rechtshandeling moeten immers restrictief worden 

uitgelegd. Het is interessant om te onderzoeken in hoeverre er wel convergentie 

mag worden aangenomen tussen de normen die gelden voor vaststelling van het 

(ontbreken van) goede trouw zoals bedoeld in artikel 54 Fw en wetenschap van 

benadeling in het kader van artikel 42 Fw. In de rechtspraak en literatuur lijkt de 

afgelopen jaren een tendens te ontdekken waaruit een dergelijke convergentie 

kan worden afgeleid.

1.2. Het bestaan van wetenschap van benadeling in het kader van de pauliana 

is voor een curator zoals bekend vaak niet eenvoudig te bewijzen. Om dit te 

ondervangen schiet de wet de curator in bepaalde gevallen, die door de wetgever 

als ‘verdacht’ zijn aangemerkt, te hulp met wettelijke bewijsvermoedens. In-

dien zou mogen worden aangenomen dat de normen wat betreft de goede trouw 

(ex artikel 54 Fw) en de pauliana (ex artikel 42 Fw) convergeren, lijkt goed te 

verdedigen dat de curator naar anologie een beroep op de wettelijke bewijs-

vermoedens van artikel 43 Fw zou moeten toekomen. Een dergelijke ‘refl ex-

werking’ kan de positie van de curator versterken in kwesties waarbij een partij 

een vordering of schuld heeft overgenomen met het oogmerk zijn positie in het 

faillissement van de schuldenaar te versterken.

1. Vincent Vroom en Joris Dunki Jacobs, beiden werkzaam als advocaat bij Loyens & Loeff 

N.V. te Amsterdam.

2. Hoge Raad 16 juni 2000, NJ 2000/578 (ABN AMRO/Van Dooren q.q. I).
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1.3. Dit artikel beoogt eerst de relevante normen te schetsen, zoals die zijn 

uitgekristalliseerd in de rechtspraak over pauliana respectievelijk verrekening, 

en vervolgens te bezien in hoeverre de convergentie daarvan reeds is aange-

nomen, dan wel aangenomen zou moeten worden (par. 2). Vervolgens wordt 

onderzocht of en zo ja, hoe de bewijsvermoedens van artikel 43 Fw een rol 

zouden kunnen spelen in het kader van een beroep op artikel 54 Fw (par. 3).

2. Convergentie tussen de wetenschap van benadeling bij pauliana en 
goede trouw bij verrekening?

2.1. Wetenschap van benadeling

2.1.1. Het criterium dat geldt bij de beantwoording van de vraag of sprake is 

van wetenschap van benadeling van schuldeisers is inmiddels staande juris-

prudentie van de Hoge Raad. Sinds het ABN AMRO/Van Dooren q.q. III3 arrest 

weten we dat eerst sprake is van wetenschap van benadeling van schuldeisers 

indien “het faillissement en het tekort daarin met redelijke mate van waarschijn-
lijkheid voorzienbaar zijn voor zowel de schuldenaar als diens wederpartij”. Dit 

criterium is in latere rechtspraak door de Hoge Raad herhaaldelijk bevestigd.

2.1.2. Dit criterium is in latere rechtspraak door de Hoge Raad herhaaldelijk 

bevestigd.4 Er bestaat echter onzekerheid over de exacte invulling van het we-

tenschapscriterium en  er is ook de nodige kritiek geleverd op de maatstaf, onder 

meer omdat deze reddingspogingen zou bemoeilijken.5 Wanneer is immers 

sprake van een redelijke mate van voorzienbaarheid van een faillissement? Moet 

er in dat kader worden uitgegaan van kansberekeningen en zo ja, hoe groot moet 

de kans op een faillissement dan zijn en op welke gegevens dient een dergelijke 

berekening te worden gebaseerd? Bergervoet beschrijft in zijn noot bij het Jon-
gepier/Drieakker arrest in dit verband dat door sommigen wordt betoogd dat een 

redelijke mate van waarschijnlijkheid betekent ‘meer dan 50%’, terwijl anderen 

3. HR 22 december 2009, NJ 2010, 273 (ABN AMRO/Van Dooren q.q. III).
4. Zie onder meer HR 29 november 2013, NJ 2014/9 (Roeffen q.q./Jaya), r.o. 3.6; HR 16 okto-

ber 2015, NJ 2016/49 (Ingwersen q.q./ING Commercial Finance) en meer recent nog HR 7 

april 2017, NJ 2017/177 (Jongepier q.q./Drieakker).

5. Zie onder meer I. Spinath, ‘ABN AMRO/Van Dooren III – (nog) geen happy end’, in: R.J. 

van Galen e.a. (red.), De Insolvente Vennootschap, Insolad Jaarboek 2010, Deventer: Kluwer 

2010; N.E.D. Faber in zijn nt. bij HR 22 december 2009, JOR 2011/19 (Van Dooren q.q./
ABN AMRO III) onder 3; R.J. van der Weijden, De faillissementspauliana (diss. Nijmegen), 

Deventer: Kluwer 2012, p. 3.2.2; P.R Dekker & F. Ortiz Aldaba, ‘Waarom toepassing van het 

“tweeledig wetenschapscriterium” bij art. 42 Fw. als maatstaf onjuist is’, TvI 2014/34; N.B. 

Pannevis, ‘Een rationele benadering van kansen en uitkomsten bij reddingspogingen’, TvI 
2017/37; M.H.E. Rongen, Ondernemingsrecht 2017/120, afl . 14.

150



Over de convergentie tussen wetenschap van benadeling en goede trouw

151

betogen dat aanknoping gezocht moet worden bij het gerede kans criterium uit 

het fi scale recht (dat een percentage van 30% hanteert).6

2.1.3. In de weging van de relevante omstandigheden van het geval kunnen het 

type transactie dat wordt uitgevoerd alsmede het type wederpartij factoren van 

belang zijn bij de invulling van het wetenschapscriterium.7 Een wederpartij die 

door middel van inbetalinggeving haar vorderingen krijgt voldaan, zal normaal 

gesproken minder betrokken zijn bij de onderneming dan de ‘huisbankier’ die 

krediet heeft verstrekt aan de ondernemer. De mate van betrokkenheid van een 

wederpartij bij de schuldenaar en het aanwezige kennisniveau bij die wederpar-

tij (dus niet alleen reeds aanwezige kennis uit hoofde van diens betrokkenheid, 

maar ook uit hoofde van diens deskundigheid) zijn relevant voor de mate waarin 

op een dergelijke wederpartij een (nadere) onderzoeksplicht rust.8

2.1.4. In het kader van door een bank verstrekte noodzaakfi nanciering, wordt 

in de praktijk wel aangenomen dat op de bank een (verdergaande) onderzoeks-

plicht rust ten aanzien van de vraag of de bank redelijkerwijs kan concluderen 

dat het faillissement niet met een redelijke mate van waarschijnlijkheid te ver-

wachten valt. Meer nog dan in situaties waar verhaal wordt gezocht voor be-

staande verplichtingen is in situaties waarbij een nieuw krediet wordt verstrekt 

tegen zekerheid met als doel om een noodlijdende entiteit de kans te geven om te 

herstructureren een zo voorspelbaar mogelijk toetsingskader gewenst. Gewaakt 

dient te worden voor ‘hindsight bias’ bij rechters en curatoren.

2.1.5. Het toetsingskader (in het bijzonder bij noodzaakfi nanciering9) dient 

naar onze mening uit twee aspecten te bestaan. Er is sprake van een ‘entree-

toets’, waarbij zal moeten worden bezien in hoeverre het faillissement en het 

tekort daarin zonder de te verrichten rechtshandeling voorzienbaar is. Indien aan 

de entreetoets is voldaan, dan zal moeten worden bezien in hoeverre het faillis-

sement en het tekort daarin als gevolg van de voorgenomen rechtshandeling niet 

langer te verwachten is: een zogenaamde ‘exit-toets’. In het kader van nood-

zaakfi nanciering geldt als entreetoets in hoeverre zonder verstrekking van de 

noodzaakfi nanciering (tegen zekerheid) het faillissement en het tekort daarin 

6. HR 7 april 2017, JOR 2017/213 (Jongepier q.q./Drieakker).

7. Ook Wessels bepleit een differentiatie naar de aard en inhoud van de relevante rechtshan-

deling. Zie B. Wessels Insolventierecht nr. III, 2019, p. 3128b.

8. Vgl. P.A. Stein, GS Vermogensrecht, art. 3:11 BW, aant. 30.

9. Zie ook Wessels, B. Wessels, Insolventierecht nr. III, 2019/3128, met verdere verwijzingen.
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met een redelijke mate van waarschijnlijkheid is te voorzien.10 Voor de exit-toets  

is relevant in hoeverre als gevolg van de te verstrekken fi nanciering redelijker-

wijs niet langer sprake is van een ‘voorzienbaar’ faillissement.

2.1.6. De omvang van de op de fi nancier rustende onderzoeksplicht in het kader 

van de ‘entreetoets’ zal mede worden ingevuld door het type fi nanciering dat 

wordt verzocht. Welhaast vanzelfsprekend zal een bank doorgaans bijvoorbeeld 

korte termijn en middellange termijn cash fl ow prognoses opvragen en analyse-

ren voordat zij tot kredietverstrekking overgaat. Bij het verstrekken van een kre-

diet in de normale bedrijfsuitoefening van een debiteur die zich niet in fi nanciële 

problemen bevindt, zal voor de fi nancier op basis van de verstrekte fi nanciële 

prognoses makkelijk vast te stellen zijn dat geen sprake is van een voorzienbare 

deconfi ture. Daarmee haalt de fi nancier zich ook geen verdere onderzoeksplicht 

op de hals bij het verstrekken van een krediet.

2.1.7. In gevallen waar het verzoek om fi nanciering echter is gericht op het vlot-

trekken van een in zwaar weer verkerend bedrijf zal een grotere mate van ‘due 

diligence’ om de hoek komen kijken. In Van Dooren q.q./ABN AMRO III heeft 

de Hoge Raad de op een fi nancier rustende onderzoeksplicht nader ingevuld 

voor gevallen waarin het reeds vaststaat dat het gaat om een noodlijdende onder-

neming. Indien in dat soort omstandigheden om een (aanvullend) krediet wordt 

verzocht waarvoor zekerheden zullen worden verstrekt, dan moet de fi nancier 

de beschikbare fi nanciële gegevens analyseren met het oog op de vraag of een 

faillissement en het tekort daarin met redelijke mate van waarschijnlijkheid zijn 

te voorzien.11 De kans is dan uiteraard groot dat al snel zal worden vastgesteld 

dat een faillissement en het tekort daarin bij een gelijkblijvende stand van zaken 

redelijkerwijs voorzienbaar is. Aan de ‘entreetoets’ voor vaststelling van weten-

schap van benadeling is daarmee al snel voldaan. De fi nancier zal in dat geval 

comfortabel moeten zijn dat met de nieuwe fi nanciering de vennootschap naar 

verwachting over het moeilijke punt heen zal komen. Indien de verwachting 

redelijk is dat met de fi nanciering het naderende faillissement (waarschijn-

lijk) afgewend kan worden, is de verstrekking van zekerheden op basis van de 

10. Deze ‘entreetoets’ valt te herleiden tot de door de Hoge Raad in HR 22 december 2009, NJ 

2010/273 (ABN AMRO/Van Dooren q.q. III) aangelegde maatstaf voor het criterium ‘weten-

schap van benadeling’, zie r.o. 3.10 van dit arrest.

11. HR 22 december 2009, NJ 2010/273 (ABN AMRO/Van Dooren q.q. III), r.o. 3.10.
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‘exit-toets’ te rechtvaardigen. Er zou in een dergelijke situatie geen ruimte moe-

ten bestaan om de verstrekte zekerheden te vernietigen.12

2.1.8. Ten aanzien van de zogenaamde ‘exit-toets’ zou derhalve moeten wor-

den gekeken naar wat het verwachte effect van de voorgenomen transactie is 

voor (de overlevingskansen van) de in moeilijkheden verkerende onderneming 

en diens schuldeisers. Timmerman stelt in zijn conclusie onder Jongepier q.q./
Drieakker dat een beoordeling van het toekomstperspectief van de onderneming 

ten tijde van de litigieuze rechtshandeling vereist is. Indien kon worden voor-

zien dat de onderneming ondanks de reorganisatie waarschijnlijk zou failleren, 

dan is sprake van wetenschap van benadeling. Daartegenover staat dat als kon 

worden voorzien dat de onderneming er als gevolg van de reorganisatie waar-

schijnlijk bovenop zou komen, de vereiste wetenschap niet aanwezig is. Hij 

geeft aan dat de beoordeling alleen zal kunnen geschieden op basis van op dat 

moment kenbare gegevens en dat deze zal dienen te geschieden naar objectieve 

maatstaven. De maatstaf dient noch te soepel, noch te strikt te zijn en secuur 

toegepast te worden met inachtneming van de gerechtvaardigde belangen van 

de betrokkenen.13

2.1.9. Enerzijds impliceert één en ander naar onze mening dat het reorganisa-

tieplan en het daaraan ten grondslag liggende cijfermateriaal (de ‘input’ als het 

ware) objectief op betrouwbaarheid en haalbaarheid dienen te worden getoetst. 
Anderzijds moet voldoende vast komen te staan dat partijen op basis van de 

gemaakte aannames en een doorrekening van de effecten van de fi nanciering re-

delijkerwijs mogen aannemen dat de reorganisatie zal slagen en de onderneming 

derhalve levensvatbaar is. Voor beide aspecten kan een externe fi nanciële advi-

seur een nuttige rol spelen. Daarbij moet wat ons betreft leidend zijn in hoeverre 

de betrokkenen onder de specifi eke omstandigheden van het geval objectief en 

in redelijkheid tot de gemaakte afweging konden komen. Op deze wijze wordt in 

onze ogen recht gedaan aan de betrokken belangen en wordt tegelijkertijd een zo 

voorspelbaar mogelijk toetsingskader gecreëerd. Wij menen dat het zwaartepunt 

12. Vgl. het voorgestelde artikel 42a Fw in het kader van het Wetsvoorstel homologatie onder-

hands akkoord, Kamerstukken II 2019/07, 35  249, nr. 1 en artikel 16 van Richtlijn (EU) 

2016/11 van het Europees Parlement en de Raad betreffende preventieve herstructurerings-

stelsels. Beide artikelen hebben de strekking dat fi nancieringen verstrekt in het kader van een 

reddingspoging niet aangetast zouden moeten kunnen worden in gevallen waarin redelijker-

wijs mag worden aangenomen dat deze in het belang zijn van de gezamenlijke schuldeisers 

en de rechten van individuele schuldeisers niet wezenlijk worden geschaad.

13. A-G L. Timmerman in HR 7 april 2017, NJ 2017/177 (Jongepier q.q./Drieakker), concl. 

3.10, 3.11, 3.14 en 3.15; in gelijke zin A-G L. Strikwerda in HR 22 december 2009, NJ 

2010/273 (ABN AMRO/Van Dooren q.q. III), concl. 34.
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van de redelijkheidstoets zou moeten liggen op de aannames die ten grondslag 

liggen aan het reorganisatieplan en de daaraan gekoppelde cashfl ow prognose. 

Bij deze redelijkheidstoets zullen vele factoren in aanmerking kunnen (en moe-

ten) worden genomen (afhankelijk van de omstandigheden van het geval), zoals 

markt trends, de gebleken (on)betrouwbaarheid van de historische cijfers en het 

management van schuldenaar. Door het element van redelijkheid (met name) toe 

te passen op de gebruikte aannames kan idealiter een meer absolute uitkomst 

van de gebruikte modellen worden geëist, namelijk dat het faillissement wordt 

afgewend. In de praktijk wordt echter vaak gewerkt met modellen die ‘worst, 

base and best-case’ scenario’s doorrekenen, waarbij worst-case een zeer nega-

tief scenario weergeeft, base-case het meest waarschijnlijke scenario en best-

case een zeer positief scenario. Wij menen dat in dergelijke gevallen minimaal 

het base-case scenario ertoe zou moeten leiden dat het faillissement wordt af-

gewend.

Goede trouw

2.1.10. Ook voor wat betreft het criterium van (het ontbreken van) de goede 

trouw van artikel 54 Fw is sinds lange tijd een bestendige lijn in de rechtspraak 

van ons hoogste rechtscollege te ontwaren: de overnemer is niet te goeder trouw 

indien hij op het moment van overname van de vordering of schuld wist dat 

de schuldenaar in een zodanige toestand verkeerde dat zijn faillissement of 

surseance van betaling te verwachten is.14 Over de feitelijke invulling van dit 

‘goede trouw’ criterium lijkt minder discussie gevoerd te zijn in rechtspraak en 

literatuur. Het merendeel van de rechtspraak en literatuur inzake artikel 54 Fw 

ziet op girale betalingen alsmede de vraag wanneer sprake is van ‘overnemen’ 

van vordering of schuld.15

2.1.11. Evenmin als ten aanzien van wetenschap van benadeling is uit de recht-

spraak ten aanzien van artikel 54 Fw een voorspelbare maatstaf ontwikkeld 

waaruit met zekerheid een omslagpunt van goede trouw naar kwade trouw is te 

ontwaren. Het betreft ook hier een afweging van alle omstandigheden van het 

geval en de kennis omtrent het redelijkerwijs te verwachten faillissement (maar 

ditmaal alleen bij de overnemer).

14. Deze lijn is al in 1953 ingezet door de Hoge Raad in het bekende arrest Doyer/Kalff (HR 30 

januari 1953, NJ 1953/578). Zie recent bijvoorbeeld nog HR 7 oktober 1988, NJ 1989/449 

(AMRO/THB), r.o. 3.4; HR 17 februari 2012, NJ 2012/605 (Rabobank/Kezer), r.o. 3.8.

15. De standaardarresten op dit vlak bestaan onder meer uit HR 30 januari 1953, NJ 1953/578 

(Doyer/Kalff); HR 8 juli 1987, NJ 1988/104 (Loeffen q.q./Mees & Hope I); HR 7 oktober 

1988, NJ 1989/449, (AMRO/Curatoren THB); HR 21 juni 2013, JOR 2013/320 (Eringa q.q./
ABN AMRO); HR 10 juli 2015, NJ 2015/353, JOR 2015/282 (Wemaro/De Bok q.q.).
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Vergelijking criteria

2.1.12. Op het eerste (grammaticale) gezicht lijken de beide criteria in materiele 

zin niet uiteen te lopen: verwachten en voorzien zijn immers nagenoeg syno-

niem. Het ‘object’ van de verwachting is ook gelijk, namelijk insolventie van 

de debiteur. Ook de ratio achter beide artikelen lijkt dezelfde: het redresseren 

van rechtshandelingen die zijn aangegaan in het zicht van faillissement en die 

benadelend zijn voor de gezamenlijke schuldeisers. Handelingen die te goeder 

trouw verricht zijn, dienen buiten schot te blijven.16

2.1.13. De gedachte achter artikel 42 Fw is dat de curator door de schuldenaar 

onverplicht verrichte rechtshandelingen (anders dan om niet) kan vernietigen als 

gevolg waarvan de verhaalsmogelijkheden van diens gezamenlijke schuldeisers 

zijn afgenomen (en dus zijn benadeeld). Voor die vernietiging bestaat ruimte 

indien deze rechtshandelingen zijn verricht op een moment dat de schuldenaar 

en diens wederpartij te kwader trouw waren. Dit zijn zij indien zij gelet op hun 

kennis van de toestand waarin de schuldenaar zich op het moment van het ver-

richten van de rechtshandeling bevond en de gevolgen van die rechtshandeling 

voor de verhaalspositie van de crediteuren van de schuldenaar wisten (dan wel 

behoorden te weten) dat de rechtshandeling tot benadeling zouden leiden.17 Ar-

tikel 54 lid 1 Fw strekt ter voorkoming van misbruik, door het tegengaan van 

het opkopen van vorderingen en het overnemen van schulden aan de vooravond 

van het faillissement door een overnemer te kwader trouw, met het doel om de 

mogelijkheid tot verrekening te creëren.18

2.1.14. Beide bepalingen gaan uit van (het ontbreken van) goede trouw.19 De 

vraag hierbij is of de wederpartij van de aanstaande gefailleerde, respectievelijk 

de overnemer van een vordering of schuld, behoorde te weten dat het faillis-

sement aanstaande was en dat het resultaat van de voorliggende transactie tot 

benadeling van de crediteuren van de aanstaande gefailleerde zou leiden.

16. Voor wat betreft artikel 42 Fw: Kortmann/Faber, Geschiedenis van de Faillissementswet, 

heruitgave Van der Feltz I, p. 437 e.v.; voor wat betreft artikel 54 Fw: (impliciet) Kortmann/

Faber, Geschiedenis van de Faillissementswet, wetswijzigingen, p. 160.

17. Kortmann/Faber, Geschiedenis van de Faillissementswet, heruitgave Van der Feltz I, p. 437 

e.v.

18. Kortmann/Faber, Geschiedenis van de Faillissementswet, heruitgave Van der Feltz I, p. 464-

465; HR 7 november 2003, NJ 2004/61, (Curatoren Juno/Van der Heijden,Bouma/Van der 
Heijden).

19. Zie ten aanzien van artikel 42 Fw Kortmann/Faber, Geschiedenis van de Faillissementswet, 

heruitgave Van der Feltz I, p. 437-440; zie ten aanzien van artikel 54 Fw Kortmann/Faber, 

Geschiedenis van de Faillissementswet, wetswijzigingen, p. 158.
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2.1.15. Naast de overeenkomsten, zijn er vanzelfsprekend ook verschillen tussen 

de vereisten die gelden voor een beroep op artikel 42 Fw respectievelijk artikel 

54 Fw. Zo geldt in het kader van de actio pauliana op basis van de wetsgeschie-

denis niet de eis dat gefailleerde en diens wederpartij het oogmerk moeten heb-

ben op de benadeling die het gevolg is van de rechtshandeling in kwestie. De 

wederpartij zal het doorgaans te doen zijn om een voordeel te behalen en hij zal 

niet zozeer gericht zijn op het benadelen van de overige schuldeisers. Een andere 

toepassing zou de actio pauliana ook praktisch onbruikbaar maken.20 Bij artikel 

54 Fw valt in de wetsgeschiedenis wel een dergelijk uitdrukkelijk oogmerk te 

ontwaren: de overnemer moet met de transactie kennelijk als doel hebben om 

een verrekeningsmogelijkheid te creëren. Dit element dwingt wat ons betreft 

echter niet tot de conclusie dat de maatstaf ten aanzien van de voorzienbaarheid 

van insolventie en de benadeling van de rechtshandeling die aan beide criteria 

ten grondslag ligt, een andere zou moeten zijn in het kader van de pauliana dan 

die in het kader van de verrekening.

2.1.16. Een ander onderscheid vloeit voort uit het feit dat de voorzienbaarheid 

(verwachting) van het faillissement in het kader van de pauliana zowel bij de 

schuldeiser als de debiteur dient te bestaan. Inzake verrekening in faillissement 

geldt dat de voorzienbaarheid alleen hoeft te bestaan bij de overnemer van de 

vordering of schuld. Dit ligt bij overname van een vordering voor de hand nu 

een dergelijke overname doorgaans geïmplementeerd kan worden zonder be-

trokkenheid van de schuldenaar. De overname van een schuld vergt echter wel 

de betrokkenheid van de schuldenaar.21 Wat daar ook van zij, voor wat betreft 

de vraag wanneer een faillissement redelijkerwijs voorzienbaar is lijkt ook dit 

onderscheid niet relevant en daarmee ook geen aanleiding te geven voor een 

onderscheid tussen beide criteria.

2.1.17. Een interessant verschil is dat in het kader van wetenschap van bena-

deling naast het faillissement tevens het tekort voorzienbaar moet zijn. Deze 

additionele eis is nog niet door de Hoge Raad van toepassing verklaard op ver-

rekening krachtens artikel 54 Fw. Als een tekort in faillissement niet redelijker-

wijs voorzienbaar is, dan zien wij niet in waarom een schuldeiser geen beroep 

20. Kortmann/Faber, Geschiedenis van de Faillissementswet, heruitgave Van der Feltz I, p. 439-

441.

21. Zie in dit verband ook R.J. De Weijs & N.J. Huurdeman, ‘Kortsluiting in schuldeisersbe-

scherming: over de onwenselijkheid van gelijkschakeling van de criteria van art 47 Fw en 54 

Fw’, WPNR 2007/6713, p. 513.
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op verrekening toekomt bij overname van een vordering of schuld.22 Het ‘oog-

merk’ om een voordeelspositie te creëren ontbreekt immers bij de schuldeiser 

wanneer een tekort niet te verwachten is. Een verrekening onder die omstandig-

heden leidt niet tot een verwachte benadeling van de overige schuldeisers.

2.1.18. Voor wat betreft de vraag naar een mogelijke convergentie van beide 

normen valt verder op te merken dat curatoren vaak op basis van (min of meer) 

hetzelfde feitencomplex een beroep doen op zowel artikel 42 Fw als op artikel 

54 Fw. Hierna zullen wij de meer recente rechtspraak van de Hoge Raad in dit 

verband behandelen.

2.2. Ingwersen q.q./ING Commercial Finance

2.2.1. De Hoge Raad lijkt, in ieder geval volgens sommige schrijvers, in het 

arrest Ingwersen q.q./ING Commercial Finance te bevestigen dat de betreffende 

criteria overeenkomen.23 In de zaak die heeft geleid tot dit arrest, die middels 

sprongcassatie aan de Hoge Raad werd voorgelegd, had de curator de toelaat-

baarheid en rechtsgeldigheid van twee overwaardearrangementen aan de orde 

gesteld.24 Tevens kwam aan de orde of de betreffende overwaardearrangemen-

ten door de curator konden worden vernietigd met een beroep op artikel 42 Fw 

en of met (analogische) toepassing van artikel 54 Fw verhaal onder de gestelde 

zekerheden kon worden verhinderd.

2.2.2. In feitelijke instantie had de rechtbank het beroep van de curator op ar-

tikel 42 Fw afgewezen door vast te stellen dat gefailleerde met de vestiging 

van de overwaardearrangementen had voldaan aan een op haar rustende ver-

plichting. Daarnaast overwoog de rechtbank, naar haar mening ten overvloede, 

dat de curator ook niet had voldaan aan de op hem rustende bewijslast ter zake 

de wetenschap van benadeling in het kader van het aangaan van de bewuste 

overwaardearrangementen. Op het beroep van de curator op artikel 54 Fw was 

de rechtbank niet (expliciet) ingegaan.

22. Hoewel wellicht enigszins theoretisch zouden wij menen dat een bank die zich op verreke-

ning beroept in het kader van op de bankrekening van de schuldenaar binnen gekomen be-

dragen, zich zou moeten kunnen verweren met de stelling dat een tekort in het faillissement 

niet voorzienbaar was. Vgl. HR 8 juli 1987, NJ 1988/104 (Loeffen q.q./Mees & Hope I); HR 7 

oktober 1988, NJ 1989/449 (AMRO/THB) en HR 17 februari 2012, NJ 2012/605 (Rabobank/
Kezer).

23. HR 15 oktober 2015, NJ 2016/49 (Ingwersen q.q./ING Commercial Finance).

24. Voor de beantwoording van de in dat verband voorgelegde vragen verwijst de Hoge Raad 

naar zijn overwegingen in HR 15 oktober 2015, NJ 2016/48 (De Lage Landen Trade Fi-
nance/Van Logtesteijn q.q.)
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2.2.3. In cassatie stelt de Hoge Raad vast dat het aangaan van de overwaarde-

arrangementen weliswaar geen verplichte rechtshandeling betrof, maar dat de 

rechtbank terecht had geconcludeerd dat de curator gelet op de gemotiveerde 

betwisting door ING Commercial Finance onvoldoende had aangetoond dat er 

sprake was van wetenschap van benadeling ten tijde van het aangaan van de 

overwaardearrangementen.25 Ten aanzien van de klachten van de curator met 

betrekking tot de (analogische) toepassing van artikel 54 Fw overweegt de Hoge 

Raad in r.o. 4.5 van zijn arrest het volgende:

“Onderdeel 9d klaagt erover dat de rechtbank niet is ingegaan op het verweer 
van de curator dat (toepassing bij analogie van) art. 54 Fw in de weg staat aan 
het door ICF verlangde verhaal op de opbrengst van de door Boon verpande 
vorderingen. De curator heeft echter geen belang bij deze klacht. Hetgeen de 
rechtbank in rov. 4.2 met betrekking tot de wetenschap van benadeling bij Boon 
heeft overwogen, heeft zij immers ook betrokken op ICF (‘laat staan bij ICF en 
ING’). Hierin ligt besloten dat het beroep van de curator op (toepassing bij ana-
logie van) art. 54 Fw niet kan slagen omdat hij het ontbreken van goede trouw 
bij ICF onvoldoende heeft onderbouwd. Ook voor onderdeel 9d geldt derhalve 
hetgeen hiervoor in 4.3.2 is overwogen.”

2.2.4. De rechtbank had ten aanzien van de vraag omtrent wetenschap van 

benadeling in r.o. 4.2 overwogen dat:

“Ten overvloede overweegt de rechtbank dat, ook indien zou moeten worden 
geoordeeld dat WZA-II en WZA-III onverplichte rechtshandelingen zijn, en 
dat schuldeisers daardoor zouden zijn benadeeld, geen sprake is van vernie-
tigbaarheid van de WZA’s. De Curator heeft, tegenover de gemotiveerde be-
twisting door ICF, onvoldoende onderbouwd dat bij Boon (laat staan bij ICF 
en ING) ten tijde van het aangaan van de WZA’s wetenschap van benadeling 
aanwezig was. Bij de beantwoording van de vraag of de partijen bij de weder-
zijdse zekerheidsarrangementen wisten, dan wel behoorde te weten, dat door 
het aangaan van die overeenkomsten de boedel zal worden benadeeld geldt als 
uitgangspunt dat daarvan slechts sprake is indien ten tijde van de handeling het 
faillissement en een tekort daarin met een redelijke mate van waarschijnlijk-
heid waren te voorzien voor zowel de schuldenaar als degene met of jegens wie 
de schuldenaar de rechtshandeling verrichtte (Hoge Raad 22 december 2009, 
ECLI:NL:HR:2009:BI8493).”

25. HR 15 oktober 2015, NJ 2016/49 (Ingwersen q.q./ING Commercial Finance), r.o. 4.3.2.
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2.2.5. Op basis van diens overwegingen in voornoemd arrest stellen Ouhris 

en Van Hees vast dat in de ogen van de Hoge Raad het ontbreken van weten-

schap van benadeling als bedoeld in artikel 42 Fw eveneens betekent dat er geen 

sprake is van ‘niet te goeder trouw handelen’ van de betreffende fi nanciers in de 

zin van artikel 54. Zij menen dat ondanks het verschil in bewoordingen van de 

beide criteria wat betreft de voorzienbaarheid van het faillissement, uit de over-

wegingen van de Hoge Raad volgt dat hij daartussen geen materieel verschil 

ziet.26

2.2.6. Daar waar Ouhris en van Hees menen dat de Hoge Raad geen (materieel) 

verschil ziet tussen de beide normen, formuleert Verstijlen het in zijn NJ-noot 

bij HR Ingwersen q.q./ING Commercial Finance iets voorzichtiger. Hij merkt 

op dat de overwegingen van de Hoge Raad meebrengen dat het criterium van de 

goede trouw van artikel 54 Fw ten minste even restrictief is als (en dus kennelijk 

mogelijk nog strenger dan) dat van de wetenschap van benadeling van artikel 

42 Fw. Dat mag volgens Verstijlen geen verbazing wekken nu het criterium van 

artikel 42 Fw veronderstelt dat het faillissement met een redelijke mate van 

waarschijnlijkheid is te voorzien, terwijl het criterium van artikel 54 Fw inhoudt 

dat er wetenschap is dat het faillissement is te verwachten. In zijn commentaar 

bij artikel 54 Fw in T&C Insolventierecht (dat van latere datum is dan zijn noot 

bij Ingwersen q.q./ING Commercial Finance) stelt Verstijlen dat het criterium 

ten aanzien van de vraag of de overnemer te goeder trouw is in de zin van ar-

tikel 54 Fw sterk lijkt op het criterium voor wetenschap van benadeling in ar-

tikel 42 Fw. Daarnaast stelt hij dat uit Ingwersen q.q./ING Commercial Finance 

volgt dat indien het faillissement en het tekort daarin niet met redelijke mate van 

waarschijnlijkheid te verwachten is, een beroep op artikel 54 Fw is uitgesloten.27 

Hij lijkt hiermee zijn conclusie in zijn NJ-noot enigszins te nuanceren, in die 

zin dat het criterium van de goede trouw van artikel 54 Fw in ieder geval niet 

restrictiever is dan dat van wetenschap van benadeling in het kader van artikel 

42 Fw. Immers, als de (onder)grens van artikel 42 Fw niet is bereikt, kan tevens 

geen beroep op artikel 54 Fw worden gedaan.

2.3. Jongepier q.q./Drieakker

2.3.1. In zijn bijna anderhalf jaar later gewezen arrest Jongepier q.q./Drieakker 

lijkt de Hoge Raad opnieuw te suggereren dat de relevante normen van artikel 

42 en 54 Fw in essentie overeenkomen. Net als in het hiervoor besproken arrest 

26. A. Ouhris & J.J. van Hees, ‘Kroniek van het Insolventierecht’, NTBR 2016/748, p. 1076-

1077.

27. F.M.J Verstijlen, T&C Insolventierecht, commentaar bij artikel 54 Fw, aant. 3.
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werd in deze procedure een overwaardearrangement aan de kaak gesteld. Het 

arrangement was overeengekomen in het kader van de verstrekking van een 

noodkrediet. De tijdspanne tussen het vestigen daarvan en het faillissement van 

de schuldenaar bedroeg – in tegenstelling tot de situatie die voorlag in Ingwer-
sen q.q./ING Commercial Finance – slechts enkele maanden.

2.3.2. In hoger beroep had het Hof als maatstaf voor de vraag of sprake was van 

wetenschap van benadeling aangehouden dat een faillissement onafwendbaar 

dient te zijn.28 Het Hof betrekt hetgeen hij in het kader van de wetenschap van 

benadeling heeft overwogen tevens op het beroep van de curator op artikel 54 

Fw en komt tot afwijzing van deze vordering van de curator.29

2.3.3. De curator betoogt in diens cassatiemiddel dat het Hof had miskend dat 

goede trouw ook kan ontbreken wanneer geen sprake is van wetenschap van 

benadeling. De maatstaf voor artikel 54 Fw zou een andere zijn dan die voor ar-

tikel 42 Fw en het ontbreken van goede trouw kan niet enkel worden afgeleid uit 

het bestaan van wetenschap van benadeling. Gelet hierop kon het hof volgens de 

curator niet volstaan met een verwijzing naar diens oordeel omtrent wetenschap 

van benadeling in het kader van een beroep op artikel 54 Fw.30

2.3.4. A-G Timmerman gaat in zijn conclusie bij Jongepier q.q./Drieakker in 

op de mogelijke samenval van de criteria van artikel 42 en 54 Fw. Eerst stelt 

hij vast dat uit de jurisprudentie van de Hoge Raad volgt dat de schuldeiser 

bij de overneming niet te goeder trouw is indien hij wist dat de schuldenaar in 

een zodanige toestand verkeerde dat zijn faillissement dan wel zijn surseance 

van betaling was te verwachten. Timmerman concludeert dat dit criterium sterk 

lijkt op het criterium voor wetenschap van benadeling van artikel 42 Fw.31 In 

zijn visie kon het Hof Den Haag voor wat betreft zijn oordeel over de goede 

trouw van artikel 54 Fw aansluiten bij het begrip wetenschap van benadeling 

van artikel 42 Fw. Timmerman verwijst in zijn conclusie naar Ingwersen q.q./
ING Commercial Finance, waaruit hij afl eidt dat indien het faillissement niet 

met een redelijke mate van waarschijnlijkheid te verwachten was, een geslaagd 

28. R.o. 3.8-3.10 van het Hof, zoals opgenomen in HR 7 april 2017, NJ 2017/177 (Jongepier 
q.q./Drieakker).

29. R.o. 3.12 van het Hof, zoals opgenomen in HR 7 april 2017, NJ 2017/177 (Jongepier q.q./
Drieakker).

30. Onderdeel II.B, zoals opgenomen in HR 7 april 2017, NJ 2017/177 (Jongepier q.q./Drie-
akker).

31. A-G L. Timmerman in HR 7 april 2017, NJ 2017/177 (Jongepier q.q./Drieakker), concl. 

3.27.
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beroep op artikel 54 Fw is uitgesloten.32 Timmerman lijkt zich daarmee op het 

standpunt te stellen dat het criterium van de goede trouw van artikel 54 Fw in 

ieder geval niet restrictiever is dan dat van de wetenschap van benadeling van 

artikel 42 Fw.

2.3.5. De Hoge Raad casseert het arrest van het Hof nu het hof een onjuiste 

maatstaf heeft aangelegd ter zake de wetenschap van benadeling. Onder ver-

wijzing naar de door hem in zijn eerdere rechtspraak aangelegde maatstaf beves-

tigt de Hoge Raad het criterium dat in het kader van wetenschap van benadeling 

doorslaggevend is of het faillissement en het tekort daarin met een redelijke 

mate van waarschijnlijkheid voorzienbaar moeten zijn.33 Nu het hof de afwij-

zing van de toepassing van artikel 54 Fw op dezelfde (onjuiste) gronden had 

gebaseerd als de afwijzing van de paulianavordering, oordeelt de Hoge Raad dat 

ook hier het middel van de curator slaagt.34

2.3.6. De verschenen literatuur met betrekking tot het arrest Jongepier/Drie-
akker richt zich met name op de vragen die het aangelegde wetenschapscrite-

rium in het kader van de toepassing van de actio pauliana oproept. Voor onze 

visie daaromtrent verwijzen wij naar par. 2.1 hiervoor. Wanneer wordt gekeken 

naar de in deze procedure vaststaande feiten menen wij dat het Hof eenvoudig 

had kunnen concluderen dat een faillissement niet redelijkerwijs voorzienbaar 

was, wat het Hof ook had moeten doen op basis van de bestendige ABN AMRO/
Van Dooren III lijn. Het was kennelijk een brug te ver om op basis van die feiten 

te trachten de Hoge Raad van zijn niet lang daarvoor geformuleerde weten-

schapscriterium af te laten stappen.

2.4. Convergentie van normen

2.4.1. De convergentie van in essentie vergelijkbare normen is in de recht-

spraak van de Hoge Raad eerder expliciet aan de orde gekomen bij andere 

wetsartikelen. Illustratief in dit verband is de convergentie van de normen voor 

interne en externe bestuurdersaansprakelijkheid bij rechtspersonen. Zowel in 

geval van interne aansprakelijkheid ex artikel 2:9 BW en externe aansprake-

lijkheid op basis van artikel 6:162 BW dient sprake te zijn van een ernstig ver-

wijt aan de bestuurders voordat aan persoonlijke aansprakelijkheid kan worden 

32. A-G L. Timmerman in HR 7 april 2017, NJ 2017/177 (Jongepier q.q./Drieakker), concl. 

3.32.

33. HR 7 april 2017, NJ 2017/177 (Jongepier q.q./Drieakker), r.o. 3.3.2.

34. HR 7 april 2017, NJ 2017/177 (Jongepier q.q./Drieakker), r.o. 3.4.
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toegekomen.35 Naar onze mening verschilt dit criterium, in uitwerking althans, 

ook niet materieel van het criterium dat ex artikel 2:248 BW geldt voor bestuur-

dersaansprakelijkheid.36 Wanneer wordt gekeken naar de rechtspraak waarbij 

een beroep op de normen van de actio pauliana en het verrekeningsverbod wordt 

getoetst, tekent zich het volgende beeld af. Uit het arrest Van Dooren q.q./ABN 
AMRO I volgde reeds dat het goede trouw criterium van artikel 54 Fw niet kan 

worden gebruikt om rechtshandelingen te vernietigen op grond van artikel 47 

Fw.37 Het criterium voor (het ontbreken van de) goede trouw van artikel 54 Fw 

is daarmee in ieder geval minder streng dan dat van artikel 47 Fw. In het geval 

van artikel 47 Fw handelt een schuldeiser volgens de Hoge Raad slechts in strijd 

met de door hem tegenover zijn medeschuldeisers in acht te nemen goede trouw 

bij in ontvangstneming van een voor zijn schuldenaar verplichte (opeisbare) 

betaling, indien hij weet dat het faillissement is aangevraagd of indien sprake is 

van samenspanning. In dit verband is wel betoogd dat artikel 47 Fw als het ware 

abstraheert van goede of kwade trouw in het concrete geval. In plaats hiervan 

legt artikel 47 Fw een objectief criterium aan op basis waarvan een schuldeiser 

onweerlegbaar vermoed wordt niet te goeder trouw te hebben gehandeld in de 

in artikel 47 Fw genoemde gevallen.38 Evident is in ieder geval dat goede trouw 

een rol speelt bij de invulling van het pauliana-criterium (ook al is dit derhalve 

geobjectiveerd in het kader van artikel 47 Fw).

2.4.2. In onze visie kan uit de overwegingen van de Hoge Raad in Ingwersen 
q.q./ING Commercial Finance worden afgeleid dat hij geen (materieel) verschil 

ziet tussen de normen voor goede trouw zoals die gelden krachtens artikel 42 

Fw en 54 Fw. De Hoge Raad verwijst in genoemd arrest in r.o. 4.5, dat handelt 

over artikel 54 Fw, expliciet naar de overwegingen van de rechtbank in diens 

r.o. 4.2. De rechtbank haalt daarin het wetenschapscriterium van artikel 42 Fw 

aan39 en betrekt dat (zoals de Hoge Raad ook aangeeft) expliciet ook op ING 

Commercial Finance. De Hoge Raad overweegt dat de vaststellingen van de 

rechtbank in het kader van de toepassing van artikel 42 Fw met zich brengen 

35. HR 8 december 2006, NJ 2006/359 (Ontvanger/Roelofsen).

36. Het relevante criterium voor artikel 2:248 BW is dat voor aansprakelijkheid is vereist dat 

geen redelijk handelend bestuurder onder dezelfde omstandigheden op dezelfde wijze had 
gehandeld, zie HR 26 oktober 2001, NJ 2002/94 (Juno). Voor wat betreft de mogelijke con-

vergentie tussen de maatstaf van ernstig verwijt met die van kennelijk onbehoorlijke taakver-

vulling zie onder meer Asser/Maeijer, Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II* 2009/457 en A-G 

L. Timmerman in HR 21 december 2018, NJ 2019/31 (Geocopter), concl. 3.3.

37. HR 16 juni 2000, NJ 2000/578 (ABN AMRO/Van Dooren q.q. I), r.o. 3.5.

38. Zie bijvoorbeeld A-G L. Strikwerda in HR 16 juni 2000, NJ 2000/578 (ABN AMRO/Van 
Dooren q.q. I), concl. 13.

39. Zoals geformuleerd in HR 22 december 2009, NJ 2010/273 (ABN AMRO/Van Dooren q.q. 
III).
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dat het beroep van de curator op artikel 54 Fw ten aanzien van (onder meer) 

ING Commercial Finance niet kan slagen omdat hij het ontbreken van goede 

trouw bij ING Commercial Finance onvoldoende heeft onderbouwd. Met de 

door hem gekozen formuleringen laat de Hoge Raad weinig ruimte voor een 

andere conclusie dan dat hij meent dat de betreffende normen overeenkomen. 

Ook Schuijling en Rongen concluderen dat de norm van de goede trouw van 

artikel 54 Fw en die van wetenschap van benadeling in het kader van artikel 42 

Fw overeenkomen.40

2.4.3. Er is wat ons betreft geen goede grond voorstelbaar die aanleiding geeft 

tot het hanteren van een restrictievere of minder restrictieve norm voor wat be-

treft de goede trouw van artikel 42 Fw ten opzichte van die van artikel 54 Fw. 

Zoals eerder vastgesteld lijkt de ratio achter beide artikelen dezelfde, namelijk 

voorkoming van benadeling van de gezamenlijke schuldeisers door handelingen 

van bepaalde schuldeisers aan de vooravond van het faillissement van de debi-

teur.

3. Bewijsvermoedens artikel 43 Fw

3.1. Na te hebben betoogd dat er geen wezenlijk verschil bestaat tussen de 

normen die gelden bij de pauliana ex artikel 42 Fw en verrekening ex artikel 54 

Fw, komt de vraag op hoe om te gaan met de wettelijke bewijsvermoedens die 

zijn opgenomen in artikel 43 Fw.41

3.2. Een interessant gegeven in dit verband is dat uit de wetsgeschiedenis 

blijkt dat de wetgever zich heeft uitgelaten over een mogelijke refl exwerking van 

de bewijsvermoedens van artikel 43 Fw in het kader van de bewijsvoering bij 

een beroep op artikel 54 Fw. In reactie op daartoe strekkende vragen antwoordt 

de minister – hieronder voor zover relevant geciteerd – dat hij het niet nodig 

acht om een met artikel 43 Fw vergelijkbaar artikel in de Faillissementswet op te 

nemen. De minister meende destijds dat de invulling ter zake het criterium van 

(het ontbreken van) goede trouw een taak is voor de rechter, maar dat er voor die 

40. M.H.E. Rongen, Ondernemingsrecht 2017/120, afl . 14, p. 681; B.A. Schuijling, Verrekening 
(Monografi eën BW nr. B.40) 2019, par. 44.

41. Een ander in het kader van insolventie relevant wettelijk bewijsvermoeden is dat ten aanzien 

van het oorzakelijk verband tussen het (in het voorkomende geval vaststaande) onbehoorlijk 

bestuur en het faillissement van artikel 2:248 lid 2 BW.
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rechter bij de toepassing van artikel 54 Fw aanleiding kan zijn om acht te slaan 

op artikel 43 Fw.42

“Een Minister moet, naar ik meen, altijd zeer voorzichtig wezen om een inter-
pretatie te geven, omdat het van belang is, dat de jurisprudentie zich ten op-
zichte van de beteekenis van een bepaling op de juiste wijze ontwikkelt. Maar 
dit meen ik toch wel te mogen zeggen, dat S waar de geachte afgevaardigde heeft 
herinnerd aan de artt. 42 en 43 S er voor den rechter wel aanleiding zal zijn om 
in de richting van die bepalingen de wet toe te passen. Het kan in elk geval voor 
het oogenblik veilig aan de jurisprudentie worden overgelaten om te zien, in 
hoeverre hetgeen de heer Slingenberg heeft aangevoerd juist is, dat hier [lees: in 
artikel 54 Fw] een te groote ruimte wordt gelaten voor de beoordeeling of goede 
trouw al of niet aanwezig is.”

3.3. Uitgaande van de convergentie tussen de normen van artikel 42 en 54 

Fw ligt het op de weg van een curator om de rechter er, mede onder de ver-

wijzing naar de wetsgeschiedenis, op te attenderen dat zich een met de in artikel 

43 Fw geschetste gevallen vergelijkbare situatie voordoet. De rechter zou dan 

op basis van het rechterlijke vermoeden kunnen komen tot analogische toepas-

sing van artikel 43 Fw bij een oordeel over de vraag of een schuldeiser van een 

failliet een beroep op verrekening toekomt.

3.4. Van een rechterlijk (ook wel: feitelijk) vermoeden spreekt men als een 

rechter uit het bestaan van een bepaald feit een ander feit afl eidt. De rechter acht 

dan de stellingen van degene op wie de bewijslast rust voorshands voldoende 

aannemelijk (en in die zin ‘bewezen’) en de wederpartij wordt belast met het 

tegenbewijs daarvan. Het verschil met het wettelijke vermoeden – zoals bijvoor-

beeld opgenomen in artikel 43 Fw – is derhalve dat het rechterlijk vermoeden 

niet is gebaseerd op de wet zelf maar op de feitelijke waardering door de rechter 

van de door partijen in het aan hem voorgelegde geschil betrokken stellingen en 

de daarbij (al dan niet) ingebrachte bewijsmiddelen.43

3.5. De bewijsvermoedens van artikel 43 Fw dienen in procesrechtelijke zin 

te worden onderscheiden van regels waaruit bewijslastomkering volgt.44 Bij 

42. Kortmann/Faber, Geschiedenis van de Faillissementswet, wetswijzigingen, p. 160. Zie 

ook R.J. De Weijs & N.J. Huurdeman, ‘Kortsluiting in schuldeisersbescherming: over de 

onwenselijkheid van gelijkschakeling van de criteria van artikel 47 Fw en 54 Fw’, WPNR 

2007/6713, p. 515.

43. M. Kremer, SDU Commentaar Burgerlijk Procesrecht, commentaar bij artikel 150 Rv, aant. 

C 5.

44. Vgl. B. Wessels, Gevolgen van faillietverklaring (2), Insolventierecht nr. III, 2019/3149.
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een bewijsvermoeden wordt uit een vaststaand feit een ontbrekend feit afgeleid 

waaraan bepaalde rechtsgevolgen worden verbonden, waartegen vervolgens 

tegenbewijs kan worden geleverd. Voor het leveren van tegenbewijs ten aan-

zien van bewijsvermoedens is voldoende dat door degene die tegenbewijs levert 

zoveel twijfel wordt gezaaid dat de op het vermoeden berustende vaststelling 

onhoudbaar wordt. Slaagt de aangesprokene daarin, dan vervalt het vermoeden 

en rust de bewijslast en het bewijsrisico (nog steeds) op degene die tevergeefs 

een beroep op het vermoeden deed, in casu de curator.45

3.6. Wanneer vervolgens wordt gekeken naar de in artikel 43 Fw opge-

somde bewijsvermoedens, dan lijken de bepalingen van lid 1 sub 3 e.v., die 

zien op rechtshandelingen tussen de schuldenaar en gerelateerde partijen, voor 

de hand liggende bepalingen om ook een beroep op te doen in het kader van 

artikel 54 Fw. Waar in de zin van artikel 43 Fw sprake is van rechtshandelingen 

tussen de gefailleerde en diens wederpartij, gaat het bij artikel 54 Fw door-

gaans om transacties die zich ‘boven het hoofd’ van een (bijna) insolvente 

partij afspelen tussen diens schuldeisers en schuldenaren. Het behoeft echter 

weinig verbeeldingskracht om tot een analogie te komen zodanig dat goede 

trouw ontbreekt bij het overnemen van vorderingen van verbonden entiteiten 

of wanneer er sprake is van overlap tussen bestuurders van de betrokken enti-

teiten (net zoals dit bij pauliana zou leiden tot het vermoeden van wetenschap 

van benadeling).

3.7. Voor wat betreft transacties die tegen een ‘onderwaarde’ worden uitge-

voerd zoals bedoeld in artikel 43 lid 1 Fw, valt met goede wil eveneens een 

parallel te trekken met artikel 54 Fw. De waarde in het economisch verkeer van 

een vordering op de aanstaande failliet, zal doorgaans een fractie zijn van de 

nominale (boekhoudkundige) waarde. Een partij die een dergelijke vordering 

overneemt zal derhalve slechts een zeer gering bedrag willen betalen aan een 

verkoper van zo’n vordering. Voor de verkoper wordt dit gerechtvaardigd door 

het feit dat hij nog maar moet bezien of en zo ja wanneer, voor welk bedrag en 

op welke termijn het tot een uitkering zal komen op die vordering in faillisse-

ment van de debiteur. De koper van de vordering kan echter het volle nominale 

bedrag van de vordering op de (latere) failliet verrekenen met zijn schuld aan de 

(latere) failliet. De overnemer kan zo door een relatief geringe investering van 

zijn schuld aan de failliet afkomen.

45. D.J. Beenders, T&C Burgerlijke Rechtsvordering, commentaar bij artikel 150 Rv, aant. 6.
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Een getallenvoorbeeld kan dit verhelderen. Stel partij A heeft een vordering 
op (latere) failliet F van 100, terwijl partij B een schuld heeft aan F van 100. 
De verwachte uitkering in het (latere) Faillissement bedraagt zo’n 10%. A zal 
dus 10 ontvangen uit het faillissement van F en B moet 100 betalen aan F. B 
koopt nu de vordering van A op F voor 25. De nominale waarde bedraagt (nog 
steeds) 100 dus B kan zijn schuld aan F volledig verrekenen met zijn nieuw ver-
worden vordering op F. A ontvangt 25 aan opbrengst (in plaats van 10) en B 
heeft slechts een “cash out” van 25 (in plaats van 100).

3.8. Hoewel er in directe economische zin in de hierboven beschreven si-

tuatie geen sprake is van een transactie tegen een ‘onderwaarde’,46 is er onzes 

inziens toch sprake van een naar zijn aard verdachte transactie.47 De daadwer-

kelijke waarde van de transactie zit hem namelijk in de mogelijkheid tot ver-

rekening tegen nominale waarde en – mede gelet op het moment waarop de 

overname plaatsvindt – lijkt er op het eerste gezicht geen andere reden te zijn 

voor de overname dan het creëren van de verrekeningsmogelijkheid. Het ligt 

in de rede dat een curator wil achterhalen welk bedrag door de overnemer is 

betaald. Bij een signifi cant verschil tussen de koopsom voor de vordering op 

de failliet (25 in het voorbeeld) en het bedrag dat de overnemer in verrekening 

wenst te brengen in faillissement (100 in het voorbeeld), zou een beroep naar 

analogie op artikel 43 lid 1 sub 1 Fw voor de hand liggen.

4. Conclusie

4.1. Hoewel een expliciete bevestiging van ons hoogste rechtscollege ont-

breekt, volgt uit de hierboven beschreven jurisprudentie dat er aanleiding is om 

te veronderstellen dat de normen van artikel 42 en 54 Fw in de visie van de 

Hoge Raad inderdaad convergeren. In het bijzonder de overwegingen van de 

Hoge Raad in Ingwersen q.q./ING Commercial Finance – maar ook in Jonge-
pier/Drieakker – geven daartoe voldoende aanleiding. De ratio achter artikel 42 

en 54 Fw onderstreept wat ons betreft de juistheid van het aannemen van een 

gelijke maatstaf.

46. De overnemer zal immers een minimaal marktconforme prijs betalen voor de vordering op 

de failliet. In het hier bovengenoemde voorbeeld is de marktwaarde van de vordering 10 en 

betaalt B een koopprijs van 25, dus in dit geval meer dan de marktwaarde.

47. Vgl. ook R.J. De Weijs & N.J. Huurdeman, ‘Kortsluiting in schuldeisersbescherming: over 

de onwenselijkheid van gelijkschakeling van de criteria van art 47 Fw en 54 Fw’, WPNR 

2007/6713, p. 513, m.nt. 21.
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4.2. Uitgaande van de voornoemde convergentie van normen is er onzes 

inziens in het kader van een beroep op artikel 54 lid 1 Fw een rol weggelegd 

voor de bewijsvermoedens uit artikel 43 Fw. Als een bepaald type handeling in 

het kader van de actio pauliana bij voorbaat zodanig verdacht is dat dit een as-

sumptie van kwade trouw rechtvaardigt, dan zou dit bij in essentie vergelijkbare 

gevallen evengoed dienen te gelden in het kader van de overname van vorderin-

gen dan wel schulden.
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Faillissementsprocesrechtelijke complicaties van het 
retentierecht

MR. E.A.H. TEN BERGE EN MR. K.S.L. VAN VLIET1

Het retentierecht is een bevoegdheid die, in de bij de wet aangegeven gevallen, 
aan een schuldeiser toekomt om de nakoming van een verplichting tot afgifte 
van een zaak aan zijn schuldenaar op te schorten totdat de vordering is vol-
daan. Het retentierecht heeft een tweeledige functie en omvat zowel een bijzon-
dere opschortings- als verhaalsbevoegdheid. Een faillissement heeft in beginsel 
geen invloed op het retentierecht maar zorgt wel voor (faillissements)proces-
rechtelijke complicaties. Na een meer algemene inleiding over de werking van 
het retentierecht, beschrijven wij aan de hand van de beschikbare literatuur en 
jurisprudentie de praktische en theoretische aspecten van het retentierecht in 
faillissement en de geconstateerde procesrechtelijke complicaties.

1. Inleiding

Artikel 3:290 BW geeft een schuldeiser de bevoegdheid om, in de bij de wet 

aangegeven gevallen, de verplichting tot afgifte van een zaak op te schorten tot 

de vordering wordt voldaan. Het retentierecht is daarmee een species van het ge-

nerieke opschortingsrecht,2 zodat de hierop betrekking hebbende bepalingen uit 

Boek 6 BW – voor zover daarvan in Boek 3 BW niet is afgeweken – van toepas-

sing zijn.3 Het retentierecht is feitelijk weliswaar een zekerheidsrecht maar geen 

op de betreffende zaak drukkend zakelijk (goederenrechtelijk) beperkt recht.4 

Deze vaststelling is met name relevant, omdat bij executie van een onroerende 

zaak het retentierecht niet valt onder de werkingssfeer van zuivering. Het reten-

tierecht kan derhalve in geval van executie ook worden tegengeworpen aan de 

verkrijger.5

Voor de uitoefening van het retentierecht dient de schuldeiser op zodanige 

wijze de feitelijke macht over de zaak uit te oefenen, dat afgifte noodzakelijk 

is om de zaak weer in de macht van de schuldenaar of andere rechthebbende 

1. Emile ten Berge en Karlijn van Vliet zijn als advocaat verbonden aan Cees Advocaten N.V.

2. Kamerstukken II 1970/71, 3 770, nr. 5, p. 296.

3. Artikel 6:57 BW.

4. Parl. Gesch. BW Boek 3 1981, p. 882 en Heilbron, Retentierecht en uitwinning (O&R nr. 110) 

2019/19.

5. Artikel 3:272 BW.
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te brengen.6 De retentor dient derhalve houder of bezitter van de zaak te zijn. 

De zaak waarvan afgifte wordt opgeschort kan ook een onroerende zaak zijn. 

Ingeval het retentierecht wordt uitgeoefend op een onroerende zaak geldt dat 

‘afgifte’ geschiedt door de zaak te ontruimen.7

De retentor kan zijn retentierecht tegenwerpen aan derden. Dat geldt voor 

derden met een jonger recht maar onder omstandigheden ook voor derden met 

een ouder recht.8 Dat laatste is mogelijk als de vordering van de schuldeiser 

voortvloeit uit een overeenkomst die de schuldenaar bevoegd was met betrek-

king 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. Het 

moment van het aangaan van de betreffende overeenkomst is daarvoor door-

slaggevend.9 Veelal is sprake van samenloop tussen retentierecht en rechten van 

derden, bijvoorbeeld eigendom of een pand- respectievelijk hypotheekrecht. 

Het komt vanuit het perspectief van de retentor dan aan op de vraag of hij het 

retentierecht kan tegenwerpen aan die derde.

De schuldeiser kan het retentierecht uitoefenen, omdat hij de zaak (bevoegd) 

in zijn macht heeft. Een retentierecht kan niet worden gecreëerd door een zaak 

met dat doel onder zich te nemen.10 Het retentierecht eindigt doordat hij de 

macht over de zaak verliest, tenzij de schuldeiser haar weer uit hoofde van de-

zelfde rechtsverhouding onder zich krijgt.11

2. Het retentierecht als opschortings- en verhaalsrecht buiten 
faillissement

De positie van de retentor is met de invoering van het Nieuw Burgerlijk Wetboek 

in 1992 versterkt. Het retentierecht omvat sindsdien niet alleen een opschor-

tingsrecht, maar geeft de schuldeiser die met recht daarop een beroep doet ook 

de bevoegdheid zijn vordering op de betreffende zaak te verhalen met voorrang 

boven allen tegen wie het retentierecht kan worden ingeroepen.12 Onder het oude 

recht kon de retentor zich niet verhalen op zaken van derden. Aan zijn vordering 

was evenmin voorrang verbonden. Het ontbreken van voorrang zorgde, aldus 

de parlementaire geschiedenis, voor een impasse als op een te executeren zaak 

een retentierecht werd uitgeoefend. Een andere schuldeiser had geen belang bij 

6. HR 23 juni 1995, NJ 1996/216 (Deen/Van der Drift).
7. HR 15 februari 1991, NJ 1991/628 (Agema/WUH).

8. Artikel 3:291 lid 1 BW respectievelijk artikel 3:291 lid 2 BW.

9. Parl. Gesch. BW Boek 3 1981, p. 887-888; HR 20 september 2002, JOR 2002/213 (Van der 
Wal/Duinstra).

10. Vgl. Rb. Overijssel 25 februari 2016, ECLI:NL:RBOVE:2016:757 (Aarnink q.q./X).

11. Artikel 3:294 BW.

12. Artikel 3:291 BW jo. artikel 3:292 BW.
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executie zo lang het retentierecht werd uitgeoefend en de retentor had geen be-

lang omdat hij zich niet kon verhalen op de zaak of schuldeisers met een hogere 

rang bij de verdeling van de opbrengst voor moest laten gaan.13

De retentor heeft, buiten faillissement en de wettelijke schuldsaneringsrege-

ling,14 geen recht van parate executie en dient over een executoriale titel te be-

schikken om daadwerkelijk verhaal te nemen.15 Daadwerkelijk verhaal nemen 

geschiedt door het (tijdig) leggen van executoriaal beslag op de zaak.16 De re-

tentor deelt uitsluitend als beslaglegger mee in de executieopbrengst.17 Indien de 

retentor ten tijde van de executie (nog) geen executoriale titel heeft verkregen, 

staat deze met lege handen.18 Dat is alleen anders indien de retentor (tijdig) con-

servatoir beslag heeft gelegd op de zaak. Weliswaar staat zijn vordering dan nog 

niet vast en is deze voor betwisting vatbaar, maar kan de retentor voorwaardelijk 

in een rangregeling opkomen.19 In geval van betwisting, volgt, als nog geen pro-

cedure aanhangig was, verwijzing naar een renvooiprocedure.20

Voor zover de achtergehouden zaak eigendom is van een derde, is een uit-

sluitend jegens de schuldenaar verkregen executoriale titel in beginsel niet toe-

reikend. Immers, veroordeling van de schuldenaar heeft, behoudens berusting, 

geen bevoegdheid tot verhaal op een goed van een derde tot gevolg. Een derde 

hoeft verhaal op de aan hem in eigendom toebehorende zaak derhalve niet te 

dulden. Indien de schuldenaar ex artikel 3:292 BW executoriaal beslag legt op 

een zaak van een derde, heeft deze derde recht van verzet.21 Het gelegde execu-

toriale beslag geldt in dat geval jegens de derde slechts als een conservatoir be-

slag. Voor executie van de zaak zal jegens de derde een executoriale titel moeten 

worden verkregen op basis waarvan deze derde de executie dient te dulden. Een 

schuldeiser die wetenschap heeft van de rechten van een derde doet er dan ook 

verstandig aan tijdig op verzet door een derde te anticiperen. Dit kan bijvoor-

beeld door, naast de schuldenaar, ook de derde in rechte te betrekken om een 

titel tot het dulden van de executie te verkrijgen.22

13. Parl. Gesch. BW Boek 3 1981, p. 889.

14. Artikel 60 lid 3 Fw respectievelijk artikel 299b lid 3 Fw.

15. Zie: Parl. Gesch. BW Boek 3 1981, p. 889 alsmede HR 12 juni 2009, JOR 2009/273 (Heem-
bouw Roelofarendsveen B.V./Fortis Bank Nederland N.V. c.s.) m.nt. A.I.M. van Mierlo.

16. Zie M.A. Heilbron, ‘De positie van de retentor in faillissement’, FIP 2013/156 en J.J. van 

Hees, ‘Ieder het zijne: verdeling, insolventie en retentierecht’, WPNR 6882 (2011), p. 326.

17. Vgl. artikel 480 Rv.

18. Vgl. HR 12 juni 2009, JOR 2009/273 (Heembouw Roelofarendsveen B.V./Fortis Bank Neder-
land N.V. c.s.) r.o. 3.11.

19. Artikel 481 lid 1 Rv.

20. Artikel 484 lid 1 Rv jo. artikel 486 lid 1 Rv.

21. Artikel 435 lid 3 Rv.

22. Zie nader Heilbron, Retentierecht en uitwinning (O&R nr. 110) 2019/274-290.
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3. Het retentierecht als opschortings- en verhaalsrecht in faillissement

Het faillissement van de schuldenaar heeft niet tot gevolg dat de retentor zijn 

retentierecht verliest. Voor zover het retentierecht wordt uitgeoefend op een aan 

de (gefailleerde) schuldenaar toebehorende zaak, volgt dit expliciet uit artikel 60 

lid 1 Fw. Dit volgt ook uit artikel 6:53 BW.23 Zowel de bevoegdheid om afgifte 

van de zaak op te schorten als het verhaalsrecht met voorrang blijven in stand.

In geval van faillissement geldt voor een aantal specifi eke zaken dat een re-

tentierecht daarop niet mogelijk is. Dat betreft het retentierecht ten aanzien van 

advocatendossiers en administratie c.q. dossiers van de gefailleerde in behan-

deling bij – kort gezegd – accountants en boekhoudkantoren. Ten aanzien van 

advocatendossiers heeft de Hoge Raad geoordeeld dat deze dossiers als zodanig 

geen waarde hebben en naar hun aard in redelijkheid niet voor verkoop ex artikel 

101 Fw jo. artikel 176 Fw in aanmerking komen. Een (voortgezet) retentierecht 

door een advocaat ten aanzien van deze dossiers is dan ook naar maatstaven van 

redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar.24 Ten aanzien van administratie c.q. 

dossiers van de accountant/boekhouder heeft de wetgever met ingang van 1 juli 

2017 een uitzondering op de hoofdregel van artikel 60 Fw gecodifi ceerd.25

3.1. De zaak behoort aan de gefailleerde schuldenaar in eigendom toe

3.1.1. De positie van de curator

Ingeval de schuldenaar in staat van faillissement is verklaard en de achterge-

houden zaak aan de gefailleerde in eigendom toebehoort, staan de curator een 

tweetal mogelijkheden ten dienste. In de eerste plaats kan de curator de retentor 

lossen, waarbij de curator de vordering van de retentor voldoet. In de insolven-

tiepraktijk speelt lossing nauwelijks een rol. In vrijwel iedere situatie zal het in 

het belang van de boedel zijn om de zaak op te eisen. Lossing lijkt uitsluitend 

aan de orde als het op korte termijn te gelde maken van de achtergehouden zaak 

niet wenselijk is.

De curator heeft in de tweede plaats de mogelijkheid de achtergehouden 

zaak op te eisen. Hoewel het retentierecht ook in faillissement een sterk recht 

lijkt, heeft de wetgever, op basis van een afweging van belangen, de machtige 

positie van de retentor in faillissement feitelijk grotendeels uitgehold. Immers, 

de curator heeft de mogelijkheid de achtergehouden zaak op te eisen en met 

23. Asser/Van Mierlo 3-VI 2016/508.

24. HR 15 april 1994, NJ 1995/640 (Middendorf/Kouwenberg).

25. Artikel 105b Fw zoals ingevoerd bij Wet van 22 maart 2017, Stb. 124 en in werking getreden 

op 1 juli 2017.
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toepassing van artikel 101 of artikel 176 Fw te verkopen.26 De retentor behoudt 

zijn voorrang op de opbrengst, maar dient wel bij te dragen in de omslag van 

de algemene faillissementskosten.27 De boedel zal echter veelal volledig op-

gaan aan de faillissementskosten. Daardoor ontvangt de retentor in veel gevallen 

feitelijk geen enkele opbrengst.28

3.1.2. De positie van de zekerheidsgerechtigde

Geregeld zal op de achtergehouden zaak een zekerheidsrecht zijn gevestigd. 

Als de curator de achtergehouden zaak opeist, heeft dat niet tot gevolg dat de 

pand- of hypotheekhouder zijn separatistenpositie verliest. Op grond van artikel 

57 lid 1 Fw kan de separatist – ook nadat de curator de zaak heeft opgeëist – 

tot executie overgaan.29 Het voorgaande neemt niet weg dat de separatist het 

retentierecht tegen zich moet laten gelden en de voorrang ex artikel 3:292 BW 

dient te eerbiedigen. Op grond van artikel 57 lid 3 Fw dient de curator mede 

de belangen van de retentor te behartigen. Dit komt er concreet op neer dat de 

curator bij de separatist een bedrag ter hoogte van de vordering van de retentor, 

waarvoor hem het voorrecht ex artikel 3:291 BW toekomt, moet opeisen.30 Het 

meerdere komt aan de separatist toe, zonder dat deze hoeft bij te dragen in de 

algemene faillissementskosten.

De situatie dat de pandhouder het retentierecht dient te respecteren en de 

retentor op zijn beurt – als gevolg van de te leveren bijdrage in de faillissements-

kosten – zijn ogenschijnlijk sterk recht feitelijk teniet ziet gaan, heeft er in de 

praktijk toe geleid dat in voorkomend geval tussen een bank31 en de retentor 

overleg tot stand komt, waarbij de bank de retentor voorstelt om de zaak, tegen 

voldoening van een bedrag aan de retentor, aan de bank af te geven. De bank exe-

cuteert de zaak vervolgens met gebruikmaking van het recht van parate executie 

en brengt de opbrengst in mindering op de bancaire schuld. De desbetreffende 

zaak is dan van het retentierecht bevrijd en de retentor blijft buiten de omslag 

van de faillissementskosten.32 Een retentor zal over het algemeen bereid zijn 

daaraan mee te werken, indien hij voorziet dat opeising van de achtergehouden 

26. Artikel 60 lid 2 Fw.

27. Artikel 60 lid 2 Fw jo. artikel 182 lid 1 Fw.

28. Zie bijvoorbeeld Rb. Den Haag 9 maart 2007, JOR 2007/163 (X/Rosenberg Polak q.q.).
29. Steneker, Pandrecht (Mon. BW nr. B12a) 2012/41.

30. Vgl. onder meer Steneker, Pandrecht (Mon BW nr. B12a) 2012/41 en B.F. Louwerier, ‘Het 

“gereedschap” van art. 57 lid 3 Fw’, in: Ph.W. Schreurs (red.), De gereedschapskist van de 
curator, Insolad Jaarboek 2015, p. 215-230.

31. De aanduiding zekerheidsgerechtigde is nauwkeuriger maar omwille van de leesbaarheid 

wordt deze in het vervolg aangeduid als bank.

32. Wessels, Gevolgen van faillietverklaring (2) (Wessels Insolventierecht nr. III) 2019/3494.
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zaak door de curator en het dientengevolge moeten meedelen in de algemene 

faillissementskosten voor hem uiteindelijk tot een lagere opbrengst zal leiden. 

Voor de pand- of hypotheekhouder heeft een dergelijke praktische afspraak als 

voordeel dat deze met de retentor een lagere vergoeding overeen kan komen dan 

het bedrag dat hij ex artikel 57 lid 3 Fw jo. 3:291 BW bij executie na opeising 

aan de curator zal moeten voldoen.33

De visie omtrent de rechtmatigheid c.q. wenselijkheid van een dergelijk 

praktische oplossing loopt uiteen. Steneker en Heilbron zijn van mening dat een 

dergelijk opzetje tussen een pandhouder en de retentor buiten de boedel om niet 

mogelijk is.34 Voor deze visie vinden zij steun in het arrest van de Hoge Raad 

van 5 november 1993.35 Messelink en Van den Bosch zijn van oordeel dat een 

dergelijke afspraak tussen de pandhouder en de retentor het meest recht doet 

aan de bedoeling van de wet en bovendien resulteert in de meest rechtvaardige 

verdeling. De baten komen dan immers terecht bij de partijen die vorderingen 

hebben die bij uitstek tot het object in kwestie zijn te herleiden. De retentor 

heeft werkzaamheden aan de achtergehouden zaak verricht, terwijl de bank in 

ruil voor een pand- respectievelijk hypotheekrecht de aanschaf van het object in 

kwestie mogelijk heeft gemaakt en heeft gefi nancierd.36 Goethals en Hekman 

alsmede Groenewegen en De Groot achten een dergelijke afspraak tussen bank 

en retentor eveneens mogelijk.37 Laatstgenoemde auteurs wijzen daarbij onder 

meer op een in de Leidraad Invordering opgenomen mogelijkheid tot overleg 

tussen pandhouder en Ontvanger om de nadelige gevolgen van het bodemvoor-

recht voor de pandhouder te beperken, in het bijzonder door te voorkomen dat de 

curator ex artikel 57 lid 3 Fw voor de belangen van de Ontvanger moet opkomen 

33. J.L.M. Groenewegen en M.N. de Groot, ‘Retentierecht in faillissement: curator houd uw 

nijptang gereed!’, in: Ph.W. Schreurs (red.), De gereedschapskist van de curator, Insolad 

Jaarboek 2015, p. 270.

34. Steneker, Pandrecht (Mon. BW nr. B12a) 2012/41, Heilbron, ‘De positie van de retentor in 

faillissement’, FIP 2013/157 alsmede A.S. Steneker in zijn noot onder Rb. Den Haag 9 maart 

2007, JOR 2007/163 (X/Rosenberg Polak q.q.). In voornoemde uitspraak overweegt de recht-

bank dat een dergelijke afspraak voor de retentor (die bij afwikkeling van het faillissement 

geen opbrengst ontving) een optie was geweest om aan het meedelen in de algemene faillis-

sementskosten te ontkomen.

35. HR 5 november 1993, NJ 1994/258 m.nt. W.M. Kleijn (Dutch Air B.V./H. Albert de Bary & 
Co N.V.).

36. Messelink & Van den Bosch, Juridisch handboek intensief beheer (R&P nr. InsR10) 

2017/6.5.4.

37. M.J.F. Goethals en T. Hekman, ‘Het retentierecht en faillissement. Een weinig gelukkige 

driehoeksverhouding tussen retentor, curator en hypotheekhouder’, TvI 2018/35, p. 220-221, 

J.L.M. Groenewegen en M.N. de Groot, ‘Retentierecht in faillissement: curator houd uw 

nijptang gereed!’, in: Ph.W. Schreurs (red.), De gereedschapskist van de curator, Insolad 

Jaarboek 2015, p. 271-272.
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en de Ontvanger ter zake de opbrengst van de bodemzaken moet meedelen in de 

algemene faillissementskosten.38

Wij achten een dergelijke afspraak tussen bank en retentor eveneens toe-

laatbaar. Echter, in de gebruikelijk situatie dat tussen bank en curator bij aan-

vang van het faillissement afspraken zijn gemaakt over het uitwinnen van de 

zekerheidsrechten met betrekking tot roerende zaken, bestaat onzes inziens niet 

langer de vrijheid om afzonderlijke rechtstreekse afspraken te maken. Een cura-

tor doet er zekerheidshalve verstandig aan het voorgaande expliciet onderdeel te 

laten uitmaken van de met de bank gemaakte afspraken.

De beleidsvrijheid van de curator om de achtergehouden zaak al dan niet 

op te eisen, is groot. De curator behoeft alvorens de achtergehouden zaak op te 

eisen weliswaar machtiging van de rechter-commissaris, maar ook die zal veelal 

van oordeel zijn dat het opeisen van de zaak in het belang van de boedel is. De 

hiervoor aangehaalde omstandigheid dat het opeisen van de zaak uitsluitend 

zorgt voor (gedeeltelijke) delging van de algemene faillissementskosten en/of 

door het opeisen de pand- of hypotheekhouder in de gelegenheid wordt gesteld 

alsnog de separatistenpositie uit te oefenen, doet daaraan niet af. Misbruik van 

bevoegdheid aan de zijde van de curator zal uitsluitend onder bijzondere om-

standigheden aan de orde kunnen zijn.39 Ook het verkrijgen van dekking van de 

faillissementskosten is een legitieme reden om de zaak op te eisen en te execute-

ren. Aansprakelijkheid van de curator op deze grond is niet aan de orde.40

3.1.3. Het stellen van een termijn aan de curator

De retentor heeft er – onder omstandigheden – belang bij dat de curator zich uit-

spreekt over het al dan niet opeisen van de zaak. De curator kan, op straffe van 

verval van recht, worden gedwongen een keuze te maken tussen al dan niet op-

eisen en/of lossen van de retentor.41 Het bepaalde in artikel 60 lid 3 Fw vertoont 

daarmee belangrijke overeenkomsten met artikel 58 lid 1 Fw. Deze bepaling 

geeft de curator de mogelijkheid de pand- of hypotheekhouder een termijn te 

38. Artikel 22bis.5 en artikel 22bis.5.1 Leidraad Invordering 2008.

39. J.L.M. Groenewegen en M.N. de Groot, ‘Retentierecht in faillissement: curator houd uw 

nijptang gereed!’, in: Ph.W. Schreurs (red.), De gereedschapskist van de curator, Insolad 

Jaarboek 2015, p. 254-259.

40. Heilbron, Retentierecht en uitwinning (O&R nr. 110) 2019/361 met verwijzing naar Hof 

’s-Hertogenbosch 5 december 2017, RI 2018/20 (ABN AMRO Lease N.V./Y q.q.).
41. Artikel 60 lid 3 Fw.
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stellen om tot uitwinning over te gaan. In de literatuur wordt ook nadrukkelijk 

het verband getrokken tussen beide bepalingen.42

De termijnstelling van de retentor aan de curator artikel 60 lid 3 Fw heeft 

blijkens de parlementaire geschiedenis als doel een impasse te voorkomen of 

een ontstane impasse te doorbreken als de curator naar aanleiding van aan hem 

gestelde termijn ex artikel 60 lid 3 Fw blijft stilzitten en er feitelijk niks met de 

achtergehouden zaak gebeurt.43 Als de curator ondanks een aan hem gestelde 

redelijke termijn blijft stilzitten, slaat de lijdelijke positie van de retentor om in 

een zelfstandig verhaalsrecht van deze retentor. Na het verstrijken van de aan 

de curator gestelde termijn kan de retentor de achtergehouden zaak verkopen 

overeenkomstig de bepalingen betreffende de parate executie door een pand- 

(roerende zaken) of hypotheekhouder (registergoederen).44

Uit artikel 60 lid 3 Fw volgt dat de retentor de curator een redelijke termijn 

dient te stellen. De parlementaire geschiedenis biedt geen concreet handvat voor 

het antwoord op de vraag wat een redelijke termijn is. Een termijn is redelijk 

als de curator in staat is om de zaak binnen de door de retentor gestelde termijn 

op te eisen en te verkopen.45 De aard van de achtergehouden zaak is voor het 

bepalen van een redelijke termijn mede van belang. De rechter-commissaris in 

de Rechtbank ’s-Hertogenbosch overweegt, in het kader van een aan hem door 

curatoren voorgelegd verlengingsverzoek, op dit punt – voor de hand liggend – 

dat het antwoord op de vraag of een aan de curator gestelde termijn redelijk 

is, afhankelijk is van alle omstandigheden van het geval.46 Op het punt van de 

redelijke termijn ligt de vergelijking met de termijn van artikel 58 lid 1 Fw voor 

de hand.47 De rechter-commissaris ziet echter een principieel verschil tussen de 

termijn ex artikel 58 lid 1 Fw en de termijn ex artikel 60 lid 2 Fw. Volgens de 

rechter-commissaris heeft de termijn als bedoeld in artikel 58 Fw de strekking 

de pandhouder tot actie te dwingen en om spoedig duidelijkheid te verkrijgen 

over de omvang van de boedel en nodeloze vertraging bij de afwikkeling van 

het faillissement te voorkomen. De termijn ex artikel 60 lid 3 Fw is bedoeld om 

een eventuele patstelling te voorkomen, waarbij met de achtergehouden zaak 

feitelijk niets gebeurt, omdat de curator – bijvoorbeeld in verband met de kosten 

van executie in relatie tot de verwachte opbrengst – niet tot opeising wenst over 

42. J.L.M. Groenewegen en M.N. de Groot, ‘Retentierecht in faillissement: curator houd uw 

nijptang gereed!’, in: Ph.W. Schreurs (red.), De gereedschapskist van de curator, Insolad 

Jaarboek 2015, p. 254-259.

43. Kamerstukken II 1980/81, p. 150.

44. Artikel 60 lid 4 Fw.

45. Heilbron, Retentierecht en uitwinning (O&R nr. 110) 2019/388.

46. Rb. ’s-Hertogenbosch 23 oktober 2009, RI 2010/14 (Te Biesebeek q.q. c.s./Wyckerveste Ad-
viseurs B.V.).

47. Zie nader: Heilbron, Retentierecht en uitwinning (O&R nr. 110) 2019/392-394.

176



Faillissementsprocesrechtelijke complicaties van het retentierecht

177

te gaan en op dit punt geen beslissing neemt. Een aan de curator gestelde termijn 

heeft tot gevolg dat de retentor de bevoegdheid tot parate executie verkrijgt. Het 

uitoefenen van de bevoegdheid tot parate executie kan onder omstandigheden, 

in het bijzonder als een aan de curator gestelde termijn onredelijk is, kwalifi ce-

ren als misbruik van bevoegdheid.48

Zowel ten aanzien van de te stellen termijn als voor het opeisen van de zaak 

gelden geen specifi eke (vorm)voorschriften. De algemene bepalingen van titel 2 

van Boek 3 BW zijn van overeenkomstige toepassing.49 De gestelde termijn zal 

ondubbelzinnig moeten zijn en het moet duidelijk zijn dat de retentor heeft be-

doeld de curator daadwerkelijk een termijn tot opeising en/of lossing te stellen.50 

Ten aanzien van een opgeëist registergoed geldt dat de retentor, op straffe van 

verval van het recht van parate executie binnen veertien dagen, na het verstrijken 

van de aan de curator gestelde termijn, bij deurwaardersexploot, de executie 

dient aan te zeggen en voor inschrijving daarvan in de openbare registers zorg 

dient te dragen.51

In de situatie waarin tussen de pandhouder en de curator of tussen de pand-

houder en de retentor afspraken zijn of kunnen worden gemaakt ontstaat een 

dergelijke impasse niet. In die situatie wordt de retentor respectievelijk de cura-

tor (feitelijk) buiten spel gezet.

3.2. De zaak behoort niet aan de gefailleerde schuldenaar in eigendom toe

Het faillissement van de schuldenaar heeft ook geen gevolg voor het door de 

schuldeiser uitgeoefende retentierecht op de zaak van een derde-eigenaar. Ook 

in dat geval kan het retentierecht nog steeds aan de derde-eigenaar van de zaak 

worden tegengeworpen. Zowel de bevoegdheid om afgifte van de achtergehou-

den zaak op te schorten, als de mogelijkheid om de vordering op de schuldenaar 

op de zaak van de derde-eigenaar te verhalen blijft bestaan.

Omdat de achtergehouden zaak niet aan de gefailleerde schuldenaar in ei-

gendom toebehoort is artikel 60 Fw op deze situatie niet van toepassing. Ook 

niet naar analogie.52 Voor de curator van de schuldenaar is dan ook geen rol 

weggelegd.

48. Vgl. HR 6 februari 2015, JOR 2015/309 m.nt. N.E.D. Faber (Welage q.q./Rabobank U.A.).
49. Op grond van artikel 3:37 lid 1 jo. 3:37 lid 3 BW volstaat een vormvrije daartoe strekkende 

verklaring aan de curator.

50. Vgl. M.N. de Groot in haar noot onder Hof Den Haag 18 juli 2017, JOR 2017/307 (X/Unicum 
Schiedam B.V.).

51. Artikel 60 lid 4 Fw.

52. Heilbron, Retentierecht en uitwinning (O&R nr. 110) 2019/304.
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3.2.1. Voortduren van de opschortingsbevoegdheid

In de gepubliceerde jurisprudentie is het handhaven van het retentierecht ten 

laste van de derde-eigenaar na het faillissement van de schuldenaar een aantal 

malen aan de orde geweest. De tendens in de (lagere) rechtspraak is dat een 

retentor – ondanks dat hij jegens de gefailleerde schuldenaar geen executoriale 

titel meer kan verkrijgen – het retentierecht niet hoeft op te geven.53 De druk 

op de derde-eigenaar om de vordering van de retentor te voldoen, om zodoende 

over de zaak te kunnen beschikken en daarmee het retentierecht te beëindigen, 

blijft onverkort in stand.54 Wij onderschrijven deze visie.

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Zwolle-Lelystad heeft anders ge-

oordeeld. De rechtbank heeft – ten onrechte – het belang van het handhaven van 

het retentierecht na het faillissement niet onderkend en de retentor na het faillis-

sement van zijn schuldenaar ten onrechte veroordeeld tot afgifte van de achter-

gehouden zaak aan de derde.55 Wiggers onderschrijft de visie van de rechtbank.56

3.2.2. Verhaalsbevoegdheid

Ook de bijzondere verhaalsbevoegdheid van de retentor blijft in stand. Het is 

echter de vraag op welke wijze de retentor zijn vordering op de achtergehouden 

zaak van een derde kan verhalen. De retentor heeft immers geen recht van pa-

rate executie en heeft een executoriale titel nodig om zich, middels een exe-

cutoriaal beslag, op de zaak te verhalen. Een schuldeiser die ten tijde van het 

faillissement nog niet over een executoriale titel beschikt zal, tenzij de zaak 

staat voor wijzen van vonnis,57 veelal ook geen executoriale titel meer jegens 

de gefailleerde kunnen verkrijgen. De retentor zal zijn vordering ter verifi catie 

in het faillissement van zijn schuldenaar moeten indienen.58 Het proces-verbaal 

van de verifi catievergadering, uitgaande dat de vordering niet is betwist, levert 

een executoriale titel op. Indien er geen verifi catievergadering wordt gehouden, 

bijvoorbeeld omdat het faillissement wordt opgeheven wegens de toestand van 

53. Vgl. o.a. Hof Arnhem-Leeuwarden 1 juli 2014, JOR 2014/309 m.nt. M.A. Heilbron (ABN 
AMRO Lease N.V./Truckservice Jager Groningen B.V.), Rb. Utrecht 17 mei 2005, NJF 

2005/278 (B&B Renting & Leasing N.V./Terberg-Benschop B.V.), Rb. Utrecht (vzr.) 26 ja-

nuari 2011, JOR 2012/192 (Schaap/Hagoort Vastgoed B.V.), Rb. Gelderland 19 januari 2019, 

NJF 2019/309.

54. Vgl. M.J.F. Goethals en T. Hekman, ‘Het retentierecht en faillissement. Een weinig geluk-

kige driehoeksverhouding tussen retentor, curator en hypotheekhouder’, TvI 2018/35, p. 218.

55. Rb. Zwolle-Lelystad (vzr.) 16 mei 2011, JOR 2012/263 (Combipass SAS/Transportbedrijf E. 
Boudewijn en Zn. B.V. c.s.).

56. S.H. Wiggers, ‘Het retentierecht en de relatie tot ouder gerechtigden’, V&O 2005/3, p. 49-50.

57. Artikel 30 lid 1 Fw.

58. Artikel 26 Fw jo. artikel 110 Fw.
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de boedel of middels een vereenvoudigde afwikkeling, dan kan de schuldeiser  

geen executoriale titel verkrijgen jegens de schuldenaar.59 Deze situatie zal zich 

regelmatig voordoen.

3.2.2.1. Verhaal op grond van een jegens de derde te verkrijgen 

executoriale titel

Over de gevolgen voor het verhaalsrecht van de retentor als zijn schuldenaar in 

staat van faillissement is verklaard en het retentierecht wordt uitgeoefend op een 

zaak van een derde, bestaat onduidelijkheid. Wij zijn van mening dat uit artikel 

3:292 BW volgt dat de retentor zich (onvoorwaardelijk) bij voorrang op de ach-

tergehouden zaak kan verhalen. Er bestaan geen goede gronden om de gevolgen 

van het faillissement van de schuldenaar ten laste van de retentor te brengen en 

zijn (verhaals)rechten te beperken. De retentor zou ook in die situatie een exe-

cutoriale titel jegens uitsluitend de derde-eigenaar moeten kunnen verkrijgen. In 

de literatuur en praktijk wordt geworsteld met de vraag of het mogelijk is zelf-

standig jegens de derde een executoriale titel te verkrijgen.60

Het arrest van de Hoge Raad van 13 november 2015 vormt een belangrijke 

aanwijzing dat de Hoge Raad van oordeel is dat dit mogelijk is. De zaak waar-

over de Hoge Raad moest oordelen zag op een situatie waarin de door een (ge-

failleerde) Russische vennootschap in een Nederlandse vennootschap gehouden 

aandelen door de curator zijn overgedragen in weerwil van een daarop gelegd 

beslag. Kort nadien is het faillissement in Rusland beëindigd. Omdat de Rus-

sische vennootschap was opgehouden te bestaan, hebben de beslagleggers de 

koper gedagvaard. De Hoge Raad is – kort gezegd – van oordeel dat een be-

slaglegger, onder de gegeven omstandigheden, de eis in de hoofdzaak kan in-

stellen of vervolgen tegen de koper, inhoudende dat de beslaglegger vordert dat 

voor recht wordt verklaard (i) dat de vorderingen toewijsbaar zijn en (ii) dat hij 

daarvoor verhaal kan zoeken op goederen waarop het beslag rust. Toewijzing 

van deze vorderingen levert een executoriale titel op voor het verhaal op de be-

slagen goederen.

De Hoge Raad abstraheert in r.o. 3.5.2 tot en met 3.5.8. van dit arrest heel 

nadrukkelijk van het betreffende geval en geeft in algemene bewoordingen aan 

dat een beslaglegger op deze wijze een executoriale titel jegens een derde kan 

verkrijgen. Dit arrest wordt om die reden in de literatuur van groot belang geacht 

voor alle gevallen waarin een beslag rust op een goed van een derde. Steneker en 

Van Mierlo verwijzen in hun annotaties onder het arrest van 13 november 2015 

59. Artikel 16 Fw respectievelijk artikel 137a Fw.

60. A.S. Steneker in zijn noot onder HR 13 november 2015, JOR 2016/24 (Promneftstroy/Yukos 
Capital c.s.).
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(onder meer) nadrukkelijk naar de situatie van verhaal door de retentor ten laste 

van een derde-eigenaar.61 In de nadien verschenen literatuur wordt deze visie 

omarmd.62 Heilbron concludeert in dat verband dat de Hoge Raad met het arrest 

van 13 november 2015 een procesrechtelijke voorziening heeft geschapen voor 

het effectueren van materiële verhaalsaanspraken van de schuldeiser jegens een 

derde en het verkrijgen van een executoriale titel jegens een derde een gepaste 

oplossing is in een geval dat het niet mogelijk is om tegen de schuldenaar zelf 

een executoriale titel te verkrijgen.63

Voor zover ons bekend is het daadwerkelijk nemen van verhaal jegens de 

derde-eigenaar na het faillissement van de schuldenaar (tot op heden) eenmaal 

in de gepubliceerde rechtspraak aan de orde geweest. In de desbetreffende zaak 

is tussen ABN AMRO Lease N.V. (AAL)64 en Duotrans V.O.F. (Duotrans) een 

operational leaseovereenkomst gesloten met betrekking tot – kort gezegd – een 

vrachtwagen met oplegger. Duotrans heeft aan de door haar geleasede objecten 

onderhoudswerkzaamheden laten verrichten door Truckservice Jager Gronin-

gen B.V. (Jager). Jager heeft de geleasede objecten op enig moment (opnieuw) 

onder zich gekregen. De vennootschap onder fi rma is nadien ontbonden. De 

onderneming is voortgezet door één van haar vennoten, Oortman. Oortman is 

kort nadien in staat van faillissement verklaard. Jager heeft ten opzichte van 

AAL retentierecht uitgeoefend.

In deze zaak is over meerdere aspecten geprocedeerd. AAL heeft in eerste 

instantie in kort geding aanspraak gemaakt op afgifte van de geleasede objec-

ten. De voorzieningenrechter heeft de vordering van AAL afgewezen. In hoger 

beroep overweegt het hof dat Jager, ondanks het feit dat zij als gevolg van het 

faillissement, althans tijdens het faillissement, geen executoriale titel jegens Y 

kan verkrijgen, belang heeft bij de uitoefening van het retentierecht.65 Na het ar-

rest hebben AAL en Jager een minnelijke regeling getroffen waarbij, om verdere 

waardevermindering te voorkomen, de objecten zijn verkocht en de opbrengst 

ad € 36.500 in depot is gestort op de derdengeldenrekening van (de toenmalige) 

advocaat van Jager.

AAL heeft Jager gedagvaard en gevorderd voor recht te verklaren dat Jager 

geen rechtsgeldig beroep toekwam op de geleasede objecten, althans slechts 

61. A.S. Steneker en A.I.M. van Mierlo in hun annotaties onder HR 13 november 2015, JOR 

2016/24 respectievelijk NJ 2016/425 (Promneftstroy/Yukos Capital c.s.).
62. Onder meer Asser/Van Mierlo & Van Velzen 3-VI 2016/471 en Heilbron, Retentierecht en 

uitwinning (O&R nr. 110) 2019/307-311.

63. Heilbron, Retentierecht en uitwinning (O&R nr. 110) 2019/311.

64. De statutaire naam van ABN AMRO Lease N.V. is tijdens de procedure gewijzigd in ABN 

AMRO Asset Based Finance N.V.

65. Hof Arnhem-Leeuwarden 1 juli 2014, JOR 2014/309 m.nt. M.A. Heilbron (ABN AMRO 
Lease N.V./Truckservice Jager Groningen B.V.).
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voor uitsluitend een (beperkt) deel van haar vordering, althans voor een zodanig 

bedrag als de rechtbank zal bepalen. Hangende de bodemprocedure is ook Jager 

in staat van faillissement verklaard. De curator van Jager heeft de procedure 

overgenomen. De rechtbank heeft voor recht verklaard dat Jager een rechts-

geldig beroep op het retentierecht toekwam voor haar vordering tot een bedrag 

van €  28.152,64.66 De curator van Jager heeft zich ex artikel 3:292 BW tot 

voornoemd bedrag met voorrang boven AAL verhaald op de in depot gestorte 

verkoopopbrengst. Het vonnis van de rechtbank is in beroep, zonder relevante 

rechtsoverwegingen ter zake de hier besproken materie, bekrachtigd.67

Uit het hiervoor aangehaalde (gepubliceerde) vonnis van de Rechtbank 

Noord-Nederland van 18 mei 2016 is overigens ook kenbaar dat Jager – ge-

durende het faillissement van Oortman – heeft getracht rechtstreeks een exe-

cutoriale titel jegens Oortman te verkrijgen.68 Het is AAL toegestaan om tus-

sen te komen in de procedure tussen Jager en Oortman.69 Na het faillissement 

van Jager is tussen AAL en de curator van Jager uitsluitend doorgeprocedeerd 

over de vraag of (de curator van) Jager zich met voorrang boven AAL kon ver-

halen op de in depot gestorte verkoopopbrengst. De procedure waarmee Jager 

heeft getracht rechtstreeks een executoriale titel jegens Oortman te verkrijgen, 

is ambtshalve geroyeerd.

3.2.2.2. De positie van de curator bij het nemen van verhaal

Een andere wijze om de impasse gedurende faillissement te doorbreken is het 

verkrijgen van een executoriale titel door (ook) de curator van de schuldeiser in 

rechte te betrekken. De grondslag van een vordering jegens de curator zal dan 

moeten worden gebaseerd op artikel 25 Fw of artikel 26 Fw. Rechtsvorderingen 

die rechten en verplichtingen tot de failliete boedel behorende tot onderwerp 

hebben, worden zowel door als tegen de curator ingesteld.70 Een rechtsvorde-

ring die de voldoening van een verbintenis uit de boedel ten doel heeft, kan 

66. Rb. Noord-Nederland 18 mei 2016, RI 2018/71 (ABN AMRO Lease N.V./Verdonk q.q.).
67. Hof Arnhem-Leeuwarden 27 maart 2018, JOR 2018/255 m.nt. M.A. Heilbron (ABN AMRO 

Asset Based Finance N.V./Verdonk q.q.).
68. Rb. Noord-Nederland 18 mei 2016, RI 2018/71 (ABN AMRO Lease N.V./Verdonk q.q.) r.o. 

4.15 en 4.16 waarin wordt verwezen naar een (ongepubliceerd) vonnis van de Rb. Noord-

Nederland van 8 oktober 2014. Blijkens de uit laatstgenoemd vonnis geciteerde rechtsover-

wegingen is (onder meer) tussen partijen de ontvankelijkheid van Jager in haar vordering 

jegens Oortman onderwerp van geschil.

69. Rb. Noord-Nederland 30 oktober 2013, nr. C/19/100195 HA ZA 13-215 (niet gepubliceerd).

70. Artikel 25 Fw.
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gedurende het faillissement echter uitsluitend geldend worden gemaakt door 

deze vordering ter verifi catie in te dienen.71

Een schuldeiser die gedurende het faillissement een vordering instelt om, 

vooruitlopend op de al dan niet te houden verifi catievergadering of de beëindi-

ging van het faillissement, een executoriale titel te verkrijgen, ook met als doel 

verhaal te nemen ten laste van een derde, is in die vordering dan ook in beginsel 

niet-ontvankelijk.72 Dit volgt uit (oudere) jurisprudentie, in het bijzonder uit het 

arrest van de Hoge Raad van 12 februari 1904.73 In meer recente literatuur is het 

tegenovergestelde betoogd.74 Ook in de jurisprudentie is steun te vinden voor 

dat standpunt, met dien verstande dat die betreffende procedure ten tijde van het 

faillissement al aanhangig was, en uitsluitend voortzetting buiten bezwaar van 

de boedel is toegestaan.75

Het feit dat een schuldeiser de curator in rechte betrekt teneinde een execu-

toriale titel te verkrijgen om (ook) verhaal te nemen op een goed van een derde, 

maakt niet dat de schuldeiser in afwijking van de hoofdregel van artikel 26 Fw 

in die vordering kan worden ontvangen, ook niet als het doel van de rechtsvorde-

ring – te weten verhaal op een goed van een derde – nadrukkelijk tot uitdrukking 

wordt gebracht.76 De vordering van de schuldeiser kwalifi ceert, nu deze in ieder 

geval ten tijde van het instellen van een rechtsvordering een (rest)vordering op 

de gefailleerde heeft, in alle gevallen tenminste ook als een vordering tot voldoe-

ning uit de boedel. Immers, naast verhaal op de derde zal een schuldeiser ook, al 

is het ter bewaring van rechten, een vordering ter verifi catie willen indienen. Het 

gedurende het faillissement instellen van een rechtsvordering voor een vordering 

die voor verifi catie vatbaar is, is dan ook een onaanvaardbare doorkruising van 

71. Artikel 26 Fw jo. artikel 110 Fw.

72. M.P. van Eeden-van Harskamp, GS Faillissementswet, artikel 26 Fw, aant. 5.

73. HR 12 februari 1904, W 8032 zoals kenbaar uit N.W.M. van de Heuvel, ‘Verhaal op het goed 

van een derden. Opmerkingen naar aanleiding van HR 20 februari 2009, RvdW 2009, 322 

(Ontvanger/De Jong q.q.)’, WPNR 6808 (2009), p. 671-672 met verwijzing naar bevestigde 

(oude) jurisprudentie.

74. H.A.G. Fikkers, ‘Verhaalsuitoefening op een zaak van een derde’, TCR 2000, p. 16, N.W.M. 

van den Heuvel, ‘Verhaal op het goed van een derden. Opmerkingen naar aanleiding van HR 

20 februari 2009, RvdW 2009, 322 (Ontvanger/De Jong q.q.)’, WPNR (6808) 2009, p. 671, 

Heilbron, Retentierecht en uitwinning (O&R nr. 110) 2019/313-314. J.J. van Hees in zijn 

noot onder Hof Den Haag 24 maart 1998, JOR 1998/113 (Post & Co B.V./Van Berkum q.q.) 
en E. Loesberg in zijn noot onder Hof Den Haag 25 november 2008, JOR 2009/89 (Bors-
boom q.q./Jonkman Coating B.V. c.s.).

75. Hof Amsterdam 24 maart 2009, JOR 2009/153 (Holland Bolroy Markt B.V./Gosira q.q. c.s.).
76. Anders: Heilbron, Retentierecht en uitwinning (O&R nr. 110) 2019/314 in navolging op Van 

Hees in zijn noot onder Hof Den Haag 24 maart 1998, JOR 1998/113 (Post & Co B.V./Van 
Berkum q.q.) en N.W.M. van den Heuvel, ‘Verhaal op het goed van een derden. Opmerkin-

gen naar aanleiding van HR 20 februari 2009, RvdW 2009, 322 (Ontvanger/De Jong q.q.)’, 

WPNR 6808 (2009), p. 672.
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het systeem van de verifi catie van vorderingen en brengt, zonder dat daarmee 

een redelijk belang is gemoeid, uitsluitend onverhaalbare boedelkosten met zich 

mee. Het standpunt dat de boedel daarbij juist belang heeft omdat bij verhaal op 

een goed van een derde de schuldenlast afneemt, is onjuist.77 Door verhaal ten 

laste van de derde zal subrogatie in de vordering van de schuldeiser op de gefail-

leerde plaatsvinden.78 De schuldenlast blijft daardoor gelijk.

4. Afronding

Het retentierecht geeft een schuldeiser de bevoegdheid om de nakoming van een 

verplichting tot afgifte van een zaak op te schorten totdat de vordering wordt 

voldaan. Het faillissement van de schuldenaar heeft niet tot gevolg dat de re-

tentor zijn retentierecht verliest. Zowel de bevoegdheid om afgifte van de zaak 

op te schorten als het verhaalsrecht met voorrang blijft in stand. Daarbij moet 

worden onderscheiden tussen de situatie dat de zaak aan de gefailleerde of aan 

een derde in eigendom toebehoort.

Hoewel het retentierecht ook in faillissement een sterk recht lijkt, heeft de 

wetgever de sterke positie van de retentor in faillissement grotendeels uitgehold 

omdat de curator de mogelijkheid heeft de aan de gefailleerde in eigendom toe-

behorende, achtergehouden zaak op te eisen en met toepassing van artikel 101 

Fw of artikel 176 Fw te verkopen. Weliswaar behoudt de retentor voorrang op 

de opbrengst maar hij moet wel meedelen in de algemene faillissementskosten. 

In het gros van de faillissementen draagt het opeisen van de achtergehouden 

zaak derhalve uitsluitend bij aan het (gedeeltelijk) delgen van de faillissements-

kosten, veelal het salaris van de curator. De (faillissements)procesrechtelijke 

complicaties zijn echter beperkt tot het op rechtens correcte wijze opeisen en te 

gelde maken van de zaak en situaties waarbij de retentor de curator een termijn 

stelt als bedoeld in artikel 60 lid 3 Fw.

Indien de achtergehouden zaak aan een derde in eigendom toebehoort, ont-

staan complicaties bij het effectueren van het verhaalsrecht. De rechtmatigheid 

van het blijven opschorten van de verplichting tot afgifte van de zaak staat naar 

onze mening niet ter discussie. Ter zake het uitoefenen van het verhaalsrecht ex 

artikel 3:292 BW geldt dat na het faillissement van de schuldenaar, als in dat 

faillissement geen verifi catievergadering wordt gehouden, jegens hem geen exe-

cutoriale titel meer kan worden verkregen omdat een rechtsvordering gedurende 

het faillissement niet anders geldend kan worden gemaakt dan door indiening 

ter verifi catie. Het voorgaande heeft tot gevolg dat de schuldeiser, uitsluitend als 

gevolg van een procesrechtelijke belemmering, zich niet meer op de aan hem 

77. Heilbron, Retentierecht en uitwinning (O&R nr. 110) 2019/314.

78. Artikel 6:150 sub a BW.
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toegekende voorrang kan beroepen en zich niet meer met voorrang op de achter-

gehouden zaak kan verhalen.

Deze impasse kan worden doorbroken door niet primair jegens de schulde-

naar, maar jegens de derde-eigenaar een procedure te entameren teneinde een 

executoriale titel tegen deze derde te verkrijgen. De retentor kan met steun van 

het arrest van de Hoge Raad van 13 november 2015 een procedure starten waar-

bij hij (i) vordert te verklaren voor recht dat de vordering op de schuldenaar 

toewijsbaar is, (ii) de schuldeiser hiervoor verhaal kan nemen op het goed van 

de derde, (iii) met veroordeling van de derde om deze executie te dulden. Artikel 

26 Fw staat aan de andere in de literatuur verdedigde manier om deze impasse 

te doorbreken in de weg. De vordering van een schuldeiser gericht tegen de 

curator kwalifi ceert in alle gevallen ook als een vordering tot voldoening uit de 

boedel. Het systeem van de verifi catie van vorderingen wordt daarmee boven-

dien op onaanvaardbare wijze doorkruist, zonder dat daarmee een boedelbelang 

is gemoeid en dit uitsluitend leidt tot onverhaalbare boedelkosten.
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Failliet? Zonder rechten ben je niet…?

MR. DR. B.J. ENGBERTS1

1. Inleidende opmerkingen

Tijdens en na mijn promotieonderzoek2 ben ik mij gaan verdiepen in het insol-

ventieprocesrecht.3 Ik merk dat dit onderwerp (of rechtsterrein) de laatste jaren 

steeds meer in de belangstelling is komen te staan. Het verbaast dan ook niet 

dat dit bijzondere procesrecht onderwerp is van het Insolad Jaarcongres 2020. 

In deze bijdrage zal ik de positie van de gefailleerde bezien en onderzoeken 

welke rechtsbescherming de Faillissementswet hem biedt. In de literatuur heb 

ik weinig bijdragen kunnen vinden die zich specifi ek op de gefailleerde richten.4 

Zelfs in het vorige jaarboek van Insolad, dat toch de titel draagt ‘De curator en 

de Gefailleerde’, heb ik hierover weinig gelezen. Alle reden om mij in de rechts-

positie van de gefailleerde te verdiepen.

Vanuit het perspectief van diens rechtsbescherming levert dat geen fraai 

beeld op (par. 2). De belangrijkste ingang voor de gefailleerde bij de rechter is 

het zo te noemen klachtrecht van artikel 69 Fw. Daarnaast kan de gefailleerde in 

sommige gevallen in hoger beroep komen van een beschikking van de rechter-

commissaris ex artikel 67 Fw. In par. 3 zal ik artikel 69 Fw en de jurisprudentie 

over dit klachtrecht bespreken. De mogelijkheden die artikel 67 Fw biedt en de 

voor de rechtsbescherming van de gefailleerde relevante ontwikkelingen in de 

jurisprudentie komen in par. 4 aan bod. De Hoge Raad heeft rechtsbescherming 

hoog in het vaandel en in deze paragraaf zal blijken dat hij de gefailleerde op 

enkele deelterreinen de helpende hand biedt. In par. 5 zal ik beschrijven langs 

welke lijnen verbetering van de procesrechtelijke positie van de gefailleerde kan 

worden gekomen en daartoe enkele voorstellen doen. Met een korte afronding 

wordt dit artikel afgesloten.

1. Berend Engberts is raadshaar in het Hof Arnhem-Leeuwarden en lid van de commissie insol-

ventierecht.

2. B.J. Engberts, Voorlopige voorzieningen en dwangregeling in het schuldsaneringsrecht 
(Recht en Praktijk nr. InsR6) (diss. Leiden), Deventer: Wolters Kluwer 2015. Als promotor 

trad op prof. mr. B. Wessels.

3. Procesrecht dat van toepassing is op procedures ingevolge de Faillissementswet. Zie hier-

over ook: B.J. Engberts, ‘Insolventieprocesrecht in de schijnwerpers’, TvI 2016/10 hierna: 

Engberts (2016) met verwijzing naar andere literatuur.

4. J.C. van Apeldoorn, Insolventieprocedures en grondrechten (diss. Tilburg 2009), Den Haag: 

Boom Juridische uitgever 2009. Hierna: Van Apeldoorn (2009).
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Alvorens van wal te steken is het goed het onderwerp af te bakenen. De ge-

failleerde natuurlijke persoon is het uitgangspunt. De strafrechtelijke kant van 

de zaak – als de gefailleerde zijn inlichtingenplicht niet nakomt kan hij zich bij-

voorbeeld schuldig maken aan een strafbaar feit (artikel 194, 344a en 344b Sr) – 

laat ik buiten beschouwing. Dit geldt ook voor de vraag of de rechter-commis-

saris als ‘impartial tribunal’ in de zin van artikel 6 EVRM kan worden aange-

merkt.5 Ik heb de rechtspositie van de gefailleerde niet tegen het licht van het 

EVRM gehouden. Hiervoor verwijs ik naar het proefschrift van Van Apeldoorn.6 

Wel komt het EVRM aan bod bij de bespreking van jurisprudentie. Verder heb 

ik een aantal van de opmerkingen en aanbevelingen uit het proefschrift van Van 

Apeldoorn verwerkt in mijn voorstellen in par. 5.

De hierna te noemen wetsartikelen staan in de Faillissementswet, tenzij an-

ders aangegeven. Het artikel is op 20 september 2019 afgesloten.

2. De gefailleerde zit klem

De gevolgen van een faillissement zijn buitengewoon ingrijpend voor een ge-

failleerde. Dat is de lezer natuurlijk bekend, maar de werkelijke impact van een 

faillissement komt toch beter op het netvlies als de diverse gevolgen bij elkaar 

gezet worden. Daarbij laat ik in het midden of en in hoeverre de diverse, hierna 

te noemen wetsartikelen in de praktijk daadwerkelijk worden toegepast. Het 

gaat mij om de rechtspositie en rechtsbescherming van de gefailleerde (en de 

dwangmiddelen tegen een onwillende gefailleerde) zoals deze in de wet is zijn 

neergelegd. Dan rijst het volgende beeld.

De gefailleerde is niet meer beheers- en beschikkingsbevoegd ten aanzien van 

zijn tot de faillissementsboedel behorende vermogen (artikel 23 Fw). In die boe-

del valt vrijwel al zijn vermogen en ook zijn inkomen of wat hij anderszins na 

faillietverklaring ontvangt (of te vorderen krijgt) (artikel 20 en 21). De curator 

zal zijn bezittingen verkopen (artikel 68 en 100).7 In principe gebeurt dat op 

een openbare veiling wat veel kosten met zich brengt en vaak weinig oplevert 

(artikel 176). Onderhandse verkoop is in de praktijk de norm en ook daar zijn de 

opbrengsten vaak laag. Bij deze verkoop is de gefailleerde in principe niet be-

trokken, ik kom daar in par. 3 op terug. De curator heeft, mede gelet op de vaak 

vereiste spoed, een grote vrijheid in zijn handelen. Als de gefailleerde een eigen 

woning heeft, wordt deze in beginsel verkocht wat gezien de huidige woning-

markt heel ingrijpend kan zijn. De belangen van de minderjarige kinderen van 

5. HR 20 januari 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU3721 en Wessels Insolventierecht IV 2015/4226.

6. Zie noot 3.

7. Preciezer: zijn vermogen vereffenen.
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de gefailleerde kunnen bij zo’n verkoop (en verhuizing) in het gedrang komen. 

Het is dus in hoge mate aan hem overgelaten hoeveel en welke inspanningen hij 

levert om een goede (hoge) verkoopprijs te realiseren. Door de gefailleerde vóór 

het faillissement tegen derden aanhangig gemaakte procedures kan de curator 

overnemen en vervolgens schikken of zelfs intrekken (artikel 27).8

De gefailleerde verschijnt met naam, adres en geboortedatum in het de bij 

schuldeisers en vele anderen bekende, via internet te raadplegen,9 insolventie-

register (artikel 19a Fw). In verslagen van de curator, die voor ieder kosteloos 

te inzage liggen bij de rechtbank (artikel 73a), kunnen allerlei privacygevoe-

lige gegevens opduiken.10 De gefailleerde mag zijn woonplaats niet verlaten, 

tenzij hij daarvoor toestemming krijgt van de curator (artikel 91). De curator 

opent zijn post (artikel 99). De rechter-commissaris is, met het oog op vlucht-

gevaar, bevoegd om het paspoort en/of de identiteitskaart van de gefailleerde 

in te nemen, vooruitlopend op een verzoek een paspoortaanvraag te weigeren 

of een verzoek om het recht op een reeds verstrekt paspoort te doen verval-

len (zie artikel 19, 25 en 52 Paspoortwet).11 Op de gefailleerde (en ook zijn 

echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner) rust een zware inlichtingenplicht 

(artikel 105 Fw). Deze houdt in dat hij niet alleen gevraagd maar ook ongevraagd 

alle inlichtingen aan de curator moet verstrekken.12 Hij moet ook overigens alle 

medewerking aan het beheer en de vereffening van de boedel verlenen (artikel 

105a). Hij moet in dat kader toegangscodes van websites met fi nanciële infor-

matie geven.13 Als hij zijn verplichtingen niet nakomt kan een huiszoeking14 en/

of opsluiting in het huis van bewaring volgen (artikel 93a en 87). Inbewaring-

stelling is een zware maatregel, zeker in een tijd waarin de met inbewaringstel-

ling vergelijkbare (strafrechtelijke) voorlopige hechtenis kan worden geschorst 

8. HR 6 juli 2018, ECLI:NL:HR:2018:1100 (Haeresteijn B.V./Dekker q.q.).
9. Mits men (i) de volledige naam en geboortedatum, (ii) achternaam, postcode en huisnummer 

of (iii) geboortedatum, postcode en huisnummer van de gefailleerde kent.

10. Zie bijvoorbeeld een uitspraak van de Klachtencommissie Wsnp (noot 56) van 3 mei 2019 

(adviesnummer 2019-03, www.bureauwsnp.nl) waarin een schuldenaar erover klaagt dat 

in het schuldsaneringsverslag informatie stond over haar levensloop, haar relatie met haar 

ex-echtgenoot, de situatie van haar meerderjarige kinderen en details over haar medische 

situatie.

11. Wessels Insolventierecht IV 2015/4339a.

12. Zie hierover ook R. Feenstra, ‘De rechten en verplichtingen van de gefailleerde: is de wet-

gever het spoor bijster?’, in: Feenstra, Broeders & Schreurs (red.), De curator en de Failliet, 
Insolad Jaarboek 2019, Deventer: Wolters Kluwer 2019, p. 271. Feenstra noemt dit een zorg-

plicht tegenover de boedel.

13. In de praktijk wordt, zo begrijp ik, vaak de computer meegenomen en onderzocht. Recent 

verwijderde informatie op die computer levert dan ook vaak interessante informatie op.

14. Feenstra, Broeders & Schreurs (red.), De Curator en de Failliet, Insolad Jaarboek 2019 

2019/14.
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onder de voorwaarde van elektronisch toezicht (enkelband).15 Maatregelen die 

in het huis van bewaring van toepassing zijn, zoals met betrekking tot het ver-

zenden of het ontvangen van post, zelfs post van en naar de raadsman, en het al 

dan niet ontvangen van bezoek, staan niet ter beoordeling van de rechter-com-

missaris maar kunnen afhankelijk worden gesteld van de toestemming van de 

gevangenisautoriteiten.16 Mogelijk kan de rechter, de jurisprudentie is verdeeld, 

bij het bevel tot inbewaringstelling een contactbeperking opleggen.17

Als een vordering op de verifi catievergadering niet door de curator (of een 

andere schuldeiser) is betwist dan wordt deze geplaatst op de lijst van erkende 

schuldeisers en heeft de in het proces-verbaal vermelde erkenning kracht van 

gewijsde in het faillissement. Als de gefailleerde de vordering niet betwist dan 

staat deze vordering ook na afl oop van het faillissement (mits het tot een uitde-

ling komt en geen akkoord is aangeboden en gehomologeerd) tegenover hem 

vast en levert het proces-verbaal van de verifi catievergadering voor de schuld-

eiser een executoriale titel op (artikel 196 Fw).18

Op de kosten van het faillissement heeft de gefailleerde geen invloed, hij 

wordt althans niet gehoord als de curator kosten maakt en evenmin als het loon 

van de curator wordt vastgesteld (artikel 71 Fw)19 en vervolgens bij voorrang uit 

de boedel (zijn vermogen) wordt voldaan. De vaststelling van het salaris van de 

curator wordt als een beslissing van administratieve aard gezien.

Het faillissement biedt de gefailleerde weinig soelaas. De vereffening van 

zijn vermogen levert meestal (relatief) weinig op en de faillissementskosten zijn 

(vaak) aanzienlijk. De gefailleerde blijft, een enkele uitzondering daargelaten, 

na het faillissement met de (rest)schulden zitten. Het aanbieden van een akkoord 

kan een uitweg betekenen maar is bepaald geen sinecure. Doorschakelen naar 

een schuldsaneringsregeling, waarin een schone lei lonkt, is altijd mogelijk als 

de gefailleerde zelf het faillissement aanvroeg (artikel 15b Fw). Maar als hij 

15. Zie hierover nader de Aanwijzing voorwaardelijke vrijheidsstraffen en schorsing van voor-

lopige hechtenis onder voorwaarden van het College van procureurs generaal, Stcrt. 2015, 

5390. De aanwijzing richt zich op het toepassen van algemene en bijzondere voorwaarden 

bij de schorsing van de voorlopige hechtenis (artikel 80 lid 1 Sv)) en de voorwaardelijke vrij-

heidsstraf.

16. Van Apeldoorn (2009), p. 171. Zie ook Hof ’s-Hertogenbosch 8 mei 2014, 

ECLI:NL:GHSHE:2014:1310.

17. Hof Arnhem 1 november 2012, ECLI:NL:GHARN:2012:BY1916: bekrachtigde de beslis-

sing dat de gefailleerde alleen contact mocht hebben met zijn advocaat, de curator en de rech-

ter-commissaris. Anders Hof ’s-Hertogenbosch 8 mei 2014, ECLI:NL:GHSHE:2014:1310: 

er bestaat geen grond voor contactbeperking.

18. Het in de vorm van een grosse opgemaakte uittreksel van het proces-verbaal.

19. HR 23 februari 2001, ECLI:NL:HR:2001:AB0205. Anderzijds geldt dat de curator wel ge-

hoord moet worden als het salaris lager vastgesteld wordt dan door de curator voorgesteld 

(HR 12 november 1999, ECLI:NL:HR:1999:AA3364).
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het faillissement aanvraagt om in die schuldsaneringsregeling te komen, loopt 

hij de kans dat dit faillissementsverzoek wordt afgewezen wegens misbruik 

van bevoegdheid.20 Als een schuldeiser het faillissementsverzoek deed, kan de 

gefailleerde alleen omzetting naar een schuldsaneringsregeling krijgen als hij 

aantoont dat hij niet in staat was een schuldsaneringsverzoek te doen toen dat 

faillissementsverzoek kwam (artikel 15b).

En als een schuldenaar van wie het faillissement is aangevraagd een schuld-

saneringsverzoek doet dan moet hij zeer korte tijd een zogeheten minnelijk 

traject doorlopen wat in de praktijk vaak niet lukt.21 Dit laatste valt een beetje 

buiten het onderwerp van dit artikel, maar het illustreert wel hoe lastig het is om 

uit het faillissement te blijven en in de schuldsaneringsregeling te komen. Ik 

kom hier in mijn aanbevelingen nog op terug.

Het voorgaande levert een tamelijk deprimerend beeld voor de gefailleerde. Dit 

kan verklaard worden uit de 19e-eeuwse wortels van ons faillissementsrecht. Het 

faillissement was in die tijd, en is dat tot op grote hoogte nog steeds, een zaak 

van en voor de faillissementsschuldeisers (degene van wie de vordering in het 

faillissement verifi eerbaar is). De magere rechtsbescherming van de gefailleerde 

laat zich daarnaast verklaren doordat het procesrecht in de Faillissementswet op 

snelheid is gericht wat zich uit in zeer korte (beroeps)termijnen, de niet-toepas-

selijkheid van het bewijsrecht en de minder prominente positie die het beginsel 

van hoor en wederhoor inneemt.22

Uit het geschetste overzicht rijst ook een zeker wantrouwen tegen de gefail-

leerde. En dat is begrijpelijk want faillissementsfraude tiert welig.23 Bestrijding 

van die fraude en andere ongerechtigheden staan ook bij de wetgever hoog op 

de agenda. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de sinds kort aan de curator toebedeelde 

taak om te onderzoeken of er sprake is van onregelmatigheden (lees: fraude) 

in het faillissement die het faillissement (mede) hebben veroorzaakt24 en waar-

over hij de rechter-commissaris moet informeren waarna strafrechtelijke aan-

gifte kan volgen (artikel 68 Fw). Een beetje buiten dit kader – want dan is het 

faillissement van een rechtspersoon aan de orde – noem ik nog de bevoegdheid 

van de curator om te vorderen dat aan de bestuurder van een rechtspersoon een 

bestuursverbod wordt opgelegd (artikel 106a).

20. HR 28 juni 2013, ECLI:NL:HR:2013:48.

21. Zie voor een voorbeeld van de praktische problemen waar zo’n schuldenaar tegen aanloopt 

Hof ’s-Hertogenbosch 20 juni 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:2217.

22. Zie hierover nader: Engberts (2016) - noot 3.

23. Zie bijvoorbeeld C.M. Hilverda, De bestrijding van faillissementsfraude: waar een wil is, … 

(Onderneming en recht nr. 73) (oratie Nijmegen), Deventer: Kluwer 2012, p. 5.

24. Of de vereffening van de boedel bemoeilijken, of het tekort in het faillissement hebben ver-

groot.
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Terug naar de magere rechtsbescherming. Helemaal zonder rechten was ook 

de 19e-eeuwse gefailleerde natuurlijk niet. De gefailleerde kan, voor zover hij 

als belanghebbende kan worden aangemerkt, in hoger beroep komen van be-

schikkingen van de rechter-commissaris (artikel 67 Fw). Dit heeft nogal wat 

voeten in de aarde omdat de beroepstermijn erg kort is (vijf dagen) en het beroep 

door een advocaat moet worden ingesteld. Daar komt bij dat de gefailleerde 

blijkens de jurisprudentie van de Hoge Raad niet steeds als belanghebbende aan 

te merken is, waarover meer in par. 4. Verder is in artikel 69 aan de gefailleerde 

(en de faillissementsschuldeisers) een klachtrecht25 toegekend.

3. Het klachtrecht van artikel 69 Fw biedt weinig soelaas

Toepassingsbereik en beoordelingsmaatstaf

De bescherming van de gefailleerde, althans zijn inspraak en rechtsbescherming 

bij de afwikkeling van zijn faillissement, is vooral neergelegd in artikel 69 Fw. 

Deze bepaling geeft hem het recht om door het indienen van een verzoek – hier-

voor is geen advocaat nodig – bij de rechter-commissaris op te komen tegen elke 

handeling van de curator of een bevel uit te lokken dat de curator een bepaalde 

handeling verricht of een voorgenomen handeling nalaat. Artikel 69 is bedoeld 

om de gefailleerde en de faillissementsschuldeisers26 invloed toe te kennen op 

het beheer over de failliete boedel en om, zo zij menen dat bij dat beheer fouten 

worden gemaakt, deze te doen herstellen of voorkomen.27 Het beleid van de 

curator wordt in volle omvang getoetst.28 In een hierna nog te bespreken uit-

spraak uit 2018 overwoog de Hoge Raad dat het aan de rechter-commissaris 

is om “de belangen van de belanghebbende” – dat zijn, in beginsel, diens be-

langen bij goed boedelbeheer – af te wegen tegen die van een vlotte afwikkeling 

van de boedel.29 Dit ruime beoordelingscriterium neemt niet weg dat het toepas-

singsbereik van artikel 69 en daarmee de aan de gefailleerde geboden rechts-

bescherming beperkt is. In het bijzonder geldt dat artikel 69 niet is bedoeld 

om persoonlijke rechten (van de gefailleerde) tegenover de boedel geldend te 

maken. De Hoge Raad heeft in 1985 op deze regel een uitzondering gemaakt 

voor het geval de gefailleerde tegenover de boedel rechten op gelden als bedoeld 

in artikel 21 onder 3e (zijnde buiten de faillissementsboedel vallende gelden 

25. Wessels Insolventierecht IV 2015/4226.

26. Degene van wie de vordering in het faillissement verifi eerbaar is.

27. HR 10 mei 1985, NJ 1985/792.

28. Verstijlen, GS Faillissementswet, artikel 69 Fw, aant. 12 en Wessels Insolventierecht IV 

2015/4232 e.v.

29. HR 28 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1799, NJ 2019/16 m.nt. Verstijlen.
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die aan de gefailleerde worden verstrekt ter voldoening aan een onderhouds-

plicht) geldend wil maken. Deze uitzondering geldt, aldus de Hoge Raad in 

bedoelde uitspraak, ook als de gefailleerde zich bij een dergelijke claim baseert 

op wettelijke bepalingen, die met genoemd artikel 21 onder 3e moeten worden 

gelijkgesteld.30

Zit er rek in het toepassingsbereik?

Zowel wetgever als Hoge Raad lijken open te staan voor verruiming van het 

toepassingsbereik, ook al gaat dat in kleine stapjes. In de lagere rechtspraak is 

deze tendens eveneens waar te nemen.

Ik begin bij de wetgever. Ten eerste bepaalt artikel 22a lid 4 Fw ten aanzien 

van een begunstigde van een door de gefailleerde afgesloten levensverzekering 

dat “artikel 69 van overeenkomstige toepassing is”. In dat vierde lid van ar-

tikel 22a is geregeld dat als de begunstiging na het faillissement onherroepelijk 

wordt dit niet aan de boedel kan worden tegengeworpen en dat de verzekeraar 

verplicht is de uitkering uit de levensverzekering (waarop de begunstiging be-

trekking heeft) onder zich te houden. Doordat artikel 69 van toepassing is ver-

klaard kan de begunstigde zich tot de rechter-commissaris wenden en proberen 

te voorkomen dat de voor hem bestemde uitkering in de faillissementsboedel 

vloeit. Dat is een uitbreiding van het toepassingsgebied van artikel 69 omdat de 

begunstigde niet per se een faillissementsschuldeiser is. Verder kan hij een be-

lang inroepen dat geen boedelbelang is maar juist een belang dat tegenover het 

belang van de boedel staat.31

Voorts blijkt uit de parlementaire behandeling van het voorstel voor de Wet 

civielrechtelijk bestuursverbod dat de wetgever ruime mogelijkheden voor toe-

passing van het klachtrecht van artikel 69 Fw ziet. In de nota naar aanleiding 

van het verslag zegt de minister namelijk, op vragen van de Tweede Kamer: als 

de curator “in weerwil van het verzoek van belanghebbenden afziet van een vor-
dering tot het opleggen van een bestuursverbod, de schuldeisers respectievelijk 
de schuldeiserscommissie zich op voet van artikel 69 Fw tot de rechter-commis-
saris (kunnen) wenden.”32 Dat is opvallend want een bestuursverbod levert in 

30. HR 10 mei 1985, NJ 1985/792.

31. Hierin ben ik schatplichtig aan F.M.J. Verstijlen, ‘De faillissementsprocedure van art. 69 Fw 

revisited’, WPNR 7074 (2015).

32. Kamerstukken II 2013/14, 34 011, nr. 3, p. 4 en de nota naar aanleiding van het verslag, 

Kamerstukken II 2014/15, 34 011, nr. 6, p. 15-16. Waarom anderzijds sinds de inwerking-

treding van de Wet versterking positie curator (Stb. 2017, 124) op 1 juli 2017 hoger beroep 

is uitgesloten tegen een beschikking van de rechter-commissaris ex artikel 68 lid 2 Fw dat 

de curator ‘onregelmatigheden’ moet melden of aangeven is mij in het licht van voorgaande 

wetsgeschiedenis niet duidelijk.



Mr. dr. B.J. Engberts

beginsel niets op voor de boedel (de gezamenlijke faillissementsschuldeisers). 

Zo’n verbod beschermt hooguit, zoals Verstijlen terecht opmerkt, schuldeisers 

in toekomstige faillissementen of voorkomt dergelijke faillissementen terwijl de 

boedel juist zal worden belast met (proces)kosten.33

De Hoge Raad lijkt zich ook niet altijd druk te maken over de vraag of een 

artikel 69-verzoek aan de rechter-commissaris valt binnen het beperkte toepas-

singsbereik of toepassingsgebied van artikel 69 Fw.34 Dit kan althans worden 

afgeleid uit een uitspraak uit 2018 en betreft een onderhandse verkoop van de 

activa van een gefailleerde vennootschap A aan een vennootschap in oprichting 

die, zo blijkt uit de uitspraak, is gelieerd aan A.35 Van de zeven gegadigden had 

alleen deze vennootschap een bod uitgebracht. Artikel 176 bepaalt dat goederen 

in het openbaar of met toestemming van de rechter-commissaris onderhands 

worden verkocht. De curator vraagt de rechter-commissaris om toestemming 

voor de(ze) verkoop. Vervolgens verzoekt LM, een faillissementsschuldeiser, 

de rechter-commissaris op de voet van artikel 69 om de curator te verbieden 

de activa onderhands te verkopen. De rechter-commissaris wijst het verzoek af 

en verleent de curator de in artikel 176 bedoelde machtiging. LM gaat in hoger 

beroep en wordt daarin niet-ontvankelijk verklaard omdat van de machtiging 

tot onderhandse verkoop geen hoger beroep openstaat. De Hoge Raad oordeelt 

dat de in artikel 69 bedoelde personen kunnen opkomen tegen de wijze van ver-

koop door curator (zelfs als daarvoor eerder toestemming is verleend) en ook 

bezwaar kunnen maken tegen ‘de verkoop zelf’. De uitsluiting van hoger beroep 

in artikel 67 lid 1, derde volzin, in verbinding met artikel 176 lid 1 ziet – aldus 

de Hoge Raad – uitsluitend op de procedure waarin de curator toestemming 

heeft verzocht om tot ondershandse verkoop van goederen over te gaan en de 

rechter-commissaris die toestemming heeft verleend. Er is natuurlijk veel voor 

te zeggen dat ‘toestemming’ voor onderhandse verkoop niet alleen de wijze 

van de verkoop (onderhands) maar de hele transactie als zodanig omvat en dat 

het klachtrecht van artikel 69 daarop betrekking heeft. Maar ik zit wel met de 

vraag of het belang dat faillissementsschuldeiser LM klaarblijkelijk nastreeft 

(geen verkoop aan een aan A gelieerde vennootschap terwijl deze vennootschap 

de enige was die een bod uitbracht) wel een door artikel 69 beschermd belang 

betreft. De Hoge Raad lijkt daarin geen probleem te zien en in die zin lees ik in 

deze uitspraak een verruiming van het toepassingsbereik van artikel 69.

Wat betreft de lagere rechtspraak beperk ik mij tot de bespreking van een uit-

spraak van de Rechtbank Midden-Nederland uit 2017 waarin een poging van de 

rechter-commissaris tot zeer verstrekkende verruiming van het toepassingsbereik 

33. F.M.J. Verstijlen, ‘De faillissementsprocedure van art. 69 Fw revisited’, WPNR 7074 (2015).

34. Soms zijn hier natuurlijk cassatie-technische redenen voor aan te voeren.

35. HR 28 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1799, NJ 2019/16 m.nt. Verstijlen.
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van artikel 69 Fw voor de gefailleerde grotendeels wordt afgestopt.36 Ik be-

spreek deze zaak wat uitgebreider omdat daarin enkele interessante kwesties 

rond artikel 69 aan bod komen. In deze zaak verzoekt de gefailleerde aan de 

rechter-commissaris om (i) de ontbinding van een besloten vennootschap uit te 

stellen totdat er onherroepelijk beslist is op de klachten die de gefailleerde heeft 

ingediend over KPMG bij de Accountantskamer omdat, als hij in die procedure 

in het gelijk wordt gesteld dit volgens hem zal leiden tot schadevergoeding en 

het wegvallen van de vorderingen die tot het faillissement hebben geleid, (ii) de 

voorgenomen verkoop van zijn woning en de verkoop van de inboedel van zijn 

woning uit te stellen totdat er beslist is in genoemde procedure en (iii) het maken 

van beeld- en geluidsopnamen van de voorgenomen taxatie van zijn woning niet 

aan te merken als het verhinderen van zijn taxatie.

De rechter-commissaris acht de gefailleerde ontvankelijk in zijn verzoeken 

omdat deze verzoeken betrekking hebben op de vereffening van zijn vermogen 

door de curator. Dit is een recht dat, mede in verband met artikel 1 van het Eerste 

Protocol bij het EVRM,37 voor de toepassing van artikel 69 Fw met een aan de 

gefailleerde persoonlijk toekomend recht moet worden gelijkgesteld. De ver-

zoeken worden op inhoudelijke gronden afgewezen waartegen de gefailleerde 

in hoger beroep komt.

De rechtbank verwerpt de voor de gefailleerde ruimhartige redenering ten 

aanzien van de ontvankelijkheid omdat de consequentie daarvan is dat de rechts-

gang van artikel 69 Fw dan voor de gefailleerde openstaat zodra diens verzoek 

betrekking heeft op een eigendomsrecht dat in de boedel valt. Aangezien het 

faillissement (op enkele uitzonderingen na) het hele vermogen van de gefail-

leerde omvat en de curator dit vermogen beheert en vereffent, zullen verzoeken 

van de gefailleerde vrijwel zonder uitzondering op in de boedel vallende eigen-

domsrechten betrekking hebben en dus onder artikel 1 van het Eerste Protocol 

bij het EVRM vallen. Dit strookt, aldus nog steeds de rechtbank, niet met de 

achtergrond van de beperking die op artikel 69 Fw is aangebracht, namelijk dat 

het artikel erop is gericht het beleid van de curator – feitelijk ten behoeve van 

crediteuren en de gefailleerde – aan de orde te stellen en niet omdat dat beleid 

specifi ek voor de betreffende verzoeker negatieve gevolgen zou kunnen hebben. 

Artikel 1 van het Eerste Protocol is te ruim om met artikel 21 onder 3e Fw gelijk 

36. Rb. Midden-Nederland 3 mei 2017, ECLI:NL:RBMNE:2017:6899.

37. Deze bepaling luidt als volgt: “Every natural or legal person is entitled to the peaceful enjoy-
ment of his possessions. No one shall be deprived of his possessions except in the public 
interest and subject to the conditions provided for by law and by the general principles of 
international law.
The preceding provisions shall not, however, in any way impair the right of a State to enforce 
such laws as it deems necessary to control the use of property in accordance with the general 
interest or to secure the payment of taxes or other contributions or penalties.”
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te kunnen worden gesteld zoals de Hoge Raad in 1985 besliste.38 Daarmee komt 

een effi ciënt beheer en een effi ciënte afwikkeling van de boedel te zeer onder 

druk te staan. De enige onderdelen van het verzoek die naar oordeel van de 

rechtbank wel ontvankelijk zijn, zijn de verzoeken om de voorgenomen verkoop 

van de woning en de inboedel van appellant uit te stellen tot er beslist is in de 

procedure bij de Accountantskamer. In artikel 8 EVRM is namelijk, aldus de 

rechtbank, het recht op respect voor iemands woning opgenomen. Deze bepa-

ling is voor de toepassing van artikel 69 Fw gelijk te stellen aan de bepaling in 

artikel 21 onder 3e, nu het evenals dat artikel betrekking heeft op een primaire 

levensvoorwaarde die bescherming verdient in het kader van artikel 69. Dat 

geldt eveneens voor de inboedel voor zover noodzakelijk om de woning ook 

daadwerkelijk te kunnen bewonen. Deze verzoeken worden vervolgens (ook) op 

inhoudelijke gronden afgewezen.

Een zekere verruiming van het toepassingsgebied van artikel 69 Fw valt in de 

uitspraak dus wel te lezen. Ik vind dat een goede ontwikkeling.39

Hoor en wederhoor in een artikel 69-procedure?

De procedure van artikel 69 Fw is heel globaal beschreven; in lid 2 staat al-

leen dat de rechter-commissaris beslist nadat hij de curator heeft gehoord.40 Ik 

vraag mij af of dat voldoende is. Zodra de curator stellingen inneemt of stukken 

overlegt die voor de gefailleerde nieuw zijn zal de rechter hem in beginsel in 

de gelegenheid moeten stellen om, overeenkomstig het beginsel van hoor en 

wederhoor, daarop te reageren.41 Dat beginsel brengt naar mijn mening mee dat 

dan re- en dupliek of een mondelinge behandeling noodzakelijk is.42 Van diverse 

curatoren heb ik vernomen dat dit (inmiddels) praktijk is.43 Geldend recht lijkt 

dit niet want in 2006 oordeelde de Hoge Raad dat een ‘rondje’ re- en dupliek 

niet nodig is.44 Maar in 2016 oordeelde hij dat een procedure ex artikel 58 lid 

2 (verzoek verlenging termijn uitoefening rechten door separatist) weliswaar 

38. Zie noot 29.

39. Zie in soortgelijke zin Van Apeldoorn (2009), p. 57.

40. Zie ook Wessels Insolventierecht IV 2015/4233. De regels voor de verzoekschriftprocedure 

in het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering zijn niet van toepassing. Zie nader Engberts, 

GS Faillissementswet, artikel 362 Fw, aant. 2.

41. Voor de toepasselijkheid van dit fundamentele beginsel in insolventieprocedures zie Eng-

berts, Voorlopige voorzieningen en dwangregeling in het schuldsaneringsrecht (Recht en 

Praktijk nr. InsR6) 2015/2.5.9 en Engberts (2016).

42. De ervaring leert dat het mondeling bespreken van de klacht met klager en curator gewaar-

deerd wordt en ook bijdraagt aan de acceptatie van de beslissing.

43. Het spoedeisende karakter van de procedure brengt wel met zich dat zowel voor de curator 

als de gefailleerde korte reactietermijn gelden en gehandhaafd mogen worden.

44. HR 20 januari 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU3721 r.o. 3.4.2.
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voortvarend behoort te worden afgewikkeld maar dat de rechter-commissaris 

wel het beginsel van hoor en wederhoor in acht behoort te nemen.45 Dat beginsel 

was geschonden omdat zijn beslissing op het artikel 58-lid 2-verzoek mede be-

rustte op het verweerschrift van de curatoren, zijnde stukken en gegevens waar-

over de verzoeker zich niet had kunnen uitlaten. Ik zie daarin een bevestiging 

van mijn opvatting dat re- en dupliek of een mondelinge behandeling in artikel 

69-procedures het uitgangspunt moet zijn.

Kan de gefailleerde ook overigens klagen bij de rechter-commissaris?

Als de gefailleerde bij de rechter-commissaris klaagt over de communicatie, 

de bejegening of het gedrag van de curator, dan dient hij formeel gezien niet-

ontvankelijk verklaard te worden. Uit het artikel van P.J. Neijt, rechter-com-

missaris bij de Rechtbank Midden-Nederland, in het vorige Insolad Jaarboek 

kan worden afgeleid dat die opvatting bij de Rechtbank Midden-Nederland de 

heersende is.46 Maar deze rechtbank lijkt in de hiervoor besproken uitspraak 

uit 2017 een andere opvatting te huldigen. De rechtbank merkt daarin namelijk 

terzijde op dat het eenieder vrijstaat om zich met een verzoek tot de rechter-

commissaris te wenden ook als dat niet binnen de reikwijdte van artikel 69 Fw 

valt. Bij verzoeken die niet binnen de reikwijdte van artikel 69 vallen, is het aan 

de rechter-commissaris om te bepalen of er reden is om ambtshalve op te treden 

naar aanleiding van dit verzoek uit hoofde van zijn rol als toezichthouder. De 

verzoeker heeft, aldus nog steeds de Rechtbank Midden-Nederland, dan niet de 

bescherming van de in artikel 69 vastgelegde procedure en de rechtsmiddelen 

tegen de beslissing van de rechter-commissaris. De Rechtbank Rotterdam han-

teert ook deze werkwijze.

4. De Hoge Raad reikt de gefailleerde de rechtsbeschermende hand

In de rechtspraak zijn, naast de in de vorige paragraaf genoemde jurispruden-

tie, enkele ontwikkelingen ten gunste van de (rechts)positie van de gefailleerde 

waar te nemen. Ten eerste stelt de Hoge Raad het beginsel van hoor en weder-

hoor in procedures ingevolge de Faillissementswet de laatste jaren sterker op de 

voorgrond en heeft ook overigens de rechtsbescherming van bij het faillissement 

betrokkenen hoog in het vaandel.47 Hij gaat (nog) niet zo ver dat de gefailleerde 

45. HR 19 februari 2016, ECLI:NL:HR:2016:297.

46. Feenstra, Broeders & Schreurs (red.), De Curator en de Failliet, Insolad Jaarboek 2019 

2019/4.

47. Engberts, Voorlopige voorzieningen en dwangregeling in het schuldsaneringsrecht (Recht en 

Praktijk nr. InsR6) 2015/2.5.9.
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wordt gehoord op het voorstel van de curator tot vaststelling van zijn (uit de 

boedel van de gefailleerde te betalen) salaris.48 Wel heeft de Hoge Raad geoor-

deeld dat de gefailleerde belanghebbende is bij de beslissing op een verzoek tot 

het instellen van een (voorlopige) schuldeiserscommissie.49 En als een curator 

een door de gefailleerde ingestelde procedure wil overnemen dan kan die ge-

failleerde zich daartegen in die procedure verzetten.50 Een rechtsmiddel dat de 

wet niet kent en waarover in de literatuur ook niet werd geschreven. De Hoge 

Raad motiveert deze beslissing voornamelijk met de overweging dat de beslis-

sing op het verzet van de gefailleerde tegen de overname “ingrijpt in de rechten 

en belangen” van de gefailleerde en daarom moet worden aangemerkt als een 

uitspraak waartegen een rechtsmiddel openstaat. Vanuit het oogpunt van rechts-

bescherming valt dit toe te juichen.51

In par. 2 kwam al aan de orde dat de gefailleerde van beschikkingen van de 

rechter-commissaris in hoger beroep kan komen (artikel 67 Fw) maar dat de 

beroepstermijn heel kort is en hij bovendien een advocaat moet inschakelen. 

Een andere hobbel is hier dat hij als zo te noemen partij-belanghebbende moet 

kwalifi ceren. Dat wil zeggen hetzij dat hij degene was die het verzoek deed dat 

tot de beschikking leidde hetzij dat hij degene is tot wie de beschikking zich 

richt. In de praktijk blijkt dit laatste lastig te bepalen.52

Als de curator toestemming van de rechter-commissaris krijgt tot het ver-

richten van een rechtshandeling met een faillissementsschuldeiser of de rechter-

commissaris anderszins een beslissing neemt ten aanzien van zo’n schuldeiser 

kan de gefailleerde daar meestal niet en soms wel tegen opkomen op de voet van 

artikel 67 Fw. ‘Soms wel’ omdat de Hoge Raad precies kijkt of de gefailleerde 

als partij-belanghebbende is aan te merken. Ik geef enkele casusposities uit de 

jurisprudentie van de Hoge Raad om dit te illustreren:

a) Als een curator toestemming krijgt om in een ex artikel 28 Fw door hem 

overgenomen (tegen de gefailleerde ingestelde) procedure een schikking 

aan te gaan met een schuldeiser, dan kan de gefailleerde daartegen niet 

opkomen ex artikel 67 omdat hij buiten het geding staat en dus geen be-

langhebbende is in de zin dat hij niet kan gelden als degene tot wie de 

48. HR 23 februari 2001, ECLI:NL:HR:2001:AB0205.

49. HR 6 juni 2014, ECLI:NL:HR:2014:1338.

50. HR 6 juli 2018, ECLI:NL:HR:2018:1100, TvI 2019/6 m.nt. Engberts.

51. Maar de introductie van een ‘verzet’ in de procedure zelf is een problematische omdat dat 

verzet ziet, of behoort te zien, op vragen rond de afwikkeling van het faillissement. Iets wat 

ver af kan staan van de rechter in de desbetreffende procedure. Zie nader: B.J. Engberts, 

‘Noot bij Hoge Raad 6 juli 2018 (Haeresteijn B.V./Dekker q.q.)’, TvI 2019/1.

52. Zie bijvoorbeeld HR 21 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3253, JBPR 2018/31 m.nt. B.J. 

Engberts.

196



Failliet? Zonder rechten ben je niet…?

197

beschikking is gericht.53 Het geding is, aldus de Hoge Raad, voortgezet 

met als inzet het belang van de boedel en niet dat van de gefailleerde. Met 

de positie van de gefailleerde wordt op andere wijze rekening gehouden 

waarbij de Hoge Raad verwijst naar artikel 126. In deze wetsbepaling is de 

gefailleerde de bevoegdheid gegeven zich te verzetten tegen de erkenning 

van een vordering of van een gestelde voorrang.

b) Als de rechter-commissaris beslist om niet door schuldeisers maar door de 

curator ingediende vorderingen54 toch tot de verifi catie toe te laten, kan de 

gefailleerde van die beschikking in hoger beroep komen.55 De Hoge Raad 

betrekt daarbij dat een eventueel overschot na het verbindend worden van 

de slotuitdelingslijst dus aan de gefailleerde toekomt. Dit “brengt mee dat 
hij een rechtens te respecteren belang heeft bij zijn beroep tegen de beslis-
sing om niet bij de curator ingediende schuldvorderingen toe te laten tot 
de verifi catie. De gefailleerde dient in zoverre te worden beschouwd als 
“partij” bij de beschikking van de rechter-commissaris en kan daarom in 
zijn daartegen gerichte beroep worden ontvangen. Een andere opvatting 
zou meebrengen dat zijn vermogen, zonder dat daartegen voor hem rechts-
bescherming bestaat, blootstaat aan verhaal mede ten behoeve van derden 
van wie de vorderingen op grond van de Faillissementswet niet tot de ve-
rifi catie mochten worden toegelaten.”

c) Als de rechter-commissaris de curator toestemming geeft om een door ge-

failleerde ingestelde fi scale procedure over te nemen en in te trekken (arti-

kel 68 lid 2 Fw) dan kan de gefailleerde daartegen hoger beroep instellen.56 

De reden hiervan is dat bij belastingaanslagen geen verifi catie plaatsvindt 

en (dus) artikel 126 niet voor de gefailleerde openstaat. De Hoge Raad over-

weegt daarbij: “Indien de belastingplichtige in staat van faillissement ver-
keert en een vordering uit hoofde van een belastingaanslag ter verifi catie 
is ingediend, kan ook de curator de juistheid of de hoogte daarvan alleen 
aantasten door gebruik te maken van de daartoe aangewezen bestuursrech-
telijke weg (…). Wordt die weg niet of niet met succes bewandeld, dan staat 
de (hoogte van de) aanslag jegens alle betrokkenen vast. Dit betekent dat in 
het faillissement van de belastingplichtige met diens belangen ten aanzien 
van een aan hem opgelegde belastingaanslag geen rekening kan worden 
gehouden.” Een behoorlijke rechtsbescherming brengt daarom, aldus de 

53. HR 15 maart 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY4558 (Van Schijndel/Hoppenbrouwer).

54. Indiening van vorderingen door de curator was destijds niet mogelijk. Nu wel, zie artikel 110 

Fw.

55. HR 28 november 2014, ECLI:NL:HR:2014:2014:3464 (Van Galen q.q./BSM).

56. HR 12 april 2019, 589, ECLI:NL:HR:2019, NJ 2019/268 m.nt. Verstijlen (Haeresteijn/Dek-
ker qq & Te Biesebeek qq).
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Hoge Raad, mee dat de toestemmingsbeschikking van de rechter-commis-

saris voor de gefailleerde belastingplichtige “bij wijze van uitzondering” op 

de voet van artikel 67 voor hoger beroep vatbaar is.

Deze uitspraken laten zien dat de Hoge Raad zorgvuldig kijkt of de gefailleerde 

voldoende rechtsbescherming heeft, maar illustreren dat het soms lastig is te 

doorgronden of het rechtsmiddel van artikel 67 Fw ook voor de gefailleerde 

openstaat. Als ik de besproken drie gevallen naast elkaar leg, begrijp ik bij-

voorbeeld niet waarom de gefailleerde ingeval a geen rechtsbescherming wordt 

geboden. Artikel 126 geeft de gefailleerde weliswaar de bevoegdheid om een 

erkenning van een vordering te betwisten maar de door de curator getroffen 

regeling met de schuldeiser heeft hoe dan ook gevolgen voor de gefailleerde.

5. Een aanzet tot herijking – verbetering – van de rechtspositie 
van de gefailleerde

Uit de beschrijving van de positie van de gefailleerde in par. 2 blijkt dat deze 

weinig rechten heeft. Par. 3 liet zien dat wetgever en Hoge Raad (al dan niet be-

wust) openstaan voor verruiming van het toepassingsgebied van het klachtrecht 

van artikel 69 Fw en dat, dit blijkt ook uit de in par. 4 besproken jurisprudentie, 

de rechtsbescherming van de gefailleerde door de Hoge Raad in het oog wordt 

gehouden. Maar daarmee is de rechtspositie van de gefailleerde niet structureel 

verbeterd. Daarvoor is nodig dat deze opnieuw wordt doordacht. Bij die ge-

dachtevorming dient niet de frauderende en/of onwillende gefailleerde – daar-

tegen zijn genoeg dammen opgeworpen (zie par. 1) – maar de beknelde, ‘bona 

fi de’ gefailleerde tot uitgangspunt te worden genomen. Daarnaast zou de weg 

naar een schuldenvrije toekomst voor de (schuldenaar of) gefailleerde verbeterd 

moeten worden. Het klassieke beeld van het faillissement waarin de curator alle 

vermogen bij elkaar schraapt, vereffent en aan de schuldeisers uitdeelt is immers 

minder en minder dominant aan het worden. Voor wie de wettelijke schuldsane-

ringsregeling, de dwangregeling van artikel 287a, het wetsvoorstel homologatie 

onderhands akkoord57 en de Europese herstructureringsrichtlijn 2019/101258 

kent, en daartoe reken ik de lezers van dit artikel, behoeft dit geen betoog.

57. Wijziging van de Faillissementswet in verband met de invoering van de mogelijkheid tot 

homologatie van een onderhands akkoord (Wet homologatie onderhands akkoord), Kamer-
stukken II 2018/19, 35 249.

58. Deze richtlijn is op 20 juni 2019 aangenomen door het Europees Parlement (Richtlijn EU 

2019/1012 van het Europees Parlement en de Raad, L 172/18). Daarbij ligt de nadruk op pre-

insolventie herstructureringsmaatregelen.
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Met de beknelde, ‘bonafi de’ gefailleerde in het achterhoofd kan, gekoppeld aan 

hetgeen in par. 2, 3 en 4 is besproken, aan het volgende gedacht worden:

De rechtspositie van de gefailleerde in het algemeen (par. 2)
i. Het verbod om de woonplaats te verlaten geldt alleen als de gefailleerde 

zijn medewerking niet verleent of als er gegronde vrees is dat hij tot de 

boedel behorende goederen zal ‘verduisteren’.59 Artikel 91 Fw dient in die 

zin gewijzigd te worden.

ii. Als de rechter-commissaris toestemming verleent voor de verkoop van de 

woning waarin de gefailleerde en zijn kinderen in gezinsverband samen-

wonen kan de rechter-commissaris de gefailleerde zo mogelijk een termijn 

toestaan afhankelijk van de feiten en omstandigheden van het geval waar-

onder ook de positie van de minderjarige kinderen van de gefailleerde.60

iii. Als het komt tot een verifi catievergadering zendt de curator de gefailleerde 

(bij het bericht dat hij moet deelnemen aan de verifi catievergadering) af-

schriften van de gedeponeerde lijsten met schulden (artikel 114 Fw) en in-

formeert hij hem over de gevolgen van het niet-betwisten van vorderingen 

(artikel 196). Dit kan bijvoorbeeld in een nieuw lid 2 van artikel 116 worden 

geregeld.

iv. De gefailleerde krijgt het recht om op- en aanmerkingen te maken op het sa-

larisvoorstel (waaronder de bijgevoegde urenstaten) van de curator. Hiertoe 

kan artikel 71 Fw worden aangepast.

v. De afwikkeling van het faillissement en de uitvoering daarvan wordt pri-

vacy en AVG-proof gemaakt.61 Er zouden bijvoorbeeld aanwijzingen voor 

curatoren kunnen komen over de persoonsgegevens – privacygevoelige 

informatie – die wel en niet in een verslag kunnen worden opgenomen.62 

Het voorstel Van Apeldoorn63 dat Recofa, bijvoorbeeld in samenspraak met 

Insolad, tot afspraken komt op welke wijze de curator de persoonsgegevens 

van de diverse belanghebbenden moet verzamelen, vastleggen, bewaren of 

59. Zie in deze zin ook Van Apeldoorn (2009), p. 171.

60. Zie in deze zin ook Van Apeldoorn (2009), p. 56. Daar voeg ik nog aan toe dat artikel 3 

van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (Trb. 1990/170), vereist dat 

bij alle maatregelen betreffende (minderjarige) kinderen de belangen van het kind de eerste 

overweging vormen in die zin dat deze belangen zwaarwegend en fundamenteel zijn.

61. Staat voor Algemene Verordening Persoonsgegevens. Voluit: Verordening (EU) 2016/679 

van het Europese Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van 

natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het 

vrije verkeer van die gegevens, van toepassing vanaf 25 mei 2018.

62. In artikel 4 AVG staat dat voor de toepassing van die verordening onder persoonsgegevens 

wordt verstaan: “alle informatie over een geïdentifi ceerde of identifi ceerbare natuurlijke 
persoon (‘de betrokkene’);”

63. Van Apeldoorn (2009), p. 56.
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op de één of andere manier ter beschikking mag stellen lijkt mij zeer ver-

standig.64 In een later stadium zou wetswijziging (bijvoorbeeld aanpassing 

van artikel 73a Fw) kunnen volgen.

vi. De regeling van de inbewaringstelling (dit geldt voor de beknelde en minder 

voor de ‘bona fi de’ gefailleerde) wordt gemoderniseerd. Daarbij wordt ge-

regeld of de rechter aan de gefailleerde een contactbeperking op kan leggen 

en wordt bepaald dat de rechter de tenuitvoerlegging van dit dwangmiddel 

kan schorsen onder het stellen van bijzondere voorwaarden65 zoals de toe-

passing van elektronisch toezicht.66

Het klachtrecht van de gefailleerde (par. 3)
vii. De rechter-commissaris informeert de gefailleerde over zijn taken en be-

voegdheden en in het bijzonder over het klachtrecht van artikel 69 Fw. 

Zo weet de gefailleerde dat en waar hij klachten over het (niet-)handelen 

van de curator kan voorleggen. Dit kan in richtlijnen van Recofa worden 

vastgelegd.

viii. Het toepassingsbereik van het klachtrecht van artikel 69 Fw wordt verbreed 

in die zin dat de gefailleerde ook persoonlijke rechten tegenover de boedel 

aan de orde kan stellen zolang hij met zijn verzoek het beleid van de curator 

aan de orde stelt en (dus) geen misbruik maakt van zijn bevoegdheid. De 

procedure van artikel 69 wordt uitgebreider beschreven inhoudende dat 

deze in beginsel een mondelinge behandeling dan wel een re- en dupliek 

inhoudt. Dat zou kunnen door deze procedure te enten op de in het Wetboek 

van Burgerlijke Rechtsvordering voor de behandeling van verzoekschriften 

voorgeschreven procedure (artikel 261 e.v. Rv). Hierbij dient er uiteraard 

rekening mee te worden gehouden dat artikel 69-verzoeken in beginsel met 

de meeste spoed dient te worden behandeld.

  Daarnaast dient de gefailleerde klachten over gedragingen van de cura-

tor aan de rechter-commissaris of een onafhankelijke klachtencommissie te 

kunnen voorleggen. Een daartoe op te stellen klachtregeling en gedragscode 

kunnen worden geschoeid op de leest van de klachtregeling voor schul-

denaren in de Wsnp en daaraan gekoppelde Gedragscode Bewindvoerders 

64. Zie recent hierover M. Reijneveld, ‘De faillissementscurator en persoonsgegevens’, AAe 

2019/614 en ook F.M.J. Verstijlen, ‘De curator en de AVG’, TvI 2018/50.

65. In de jurisprudentie wordt aangenomen dat schorsing van de inbewaringstelling mogelijk is, 

zie voor een overzicht Wessels Insolventierecht IV 2015/4329. Onduidelijk is welke geldings-

duur een besluit tot schorsing heeft. Zie hierover recent Rb. Midden-Nederland 9 augustus 

2019, ECLI:NL:RBMNE:2019:3912.

66. Zie ook noot 15.
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Wsnp67 en/of de klachtenregeling van Insolad en de daaraan gekoppelde 

Praktijkregels voor curatoren.68 Op grond van deze regelingen kan, kort 

gezegd, worden geklaagd over het gedrag van de Wsnp-bewindvoerder en 

Insolad-curator. De klachtenregeling van Insolad volstaat niet omdat deze 

alleen betrekking heeft op curatoren die lid zijn van Insolad. Het verdient 

bovendien de voorkeur dat de overheid een klachtenprocedure opstelt en 

faciliteert. Een en ander zou in artikel 67 Fw neergelegd kunnen worden.

Het hoger beroep tegen beschikkingen van de rechter-commissaris (par. 4)
ix. Voor de vraag wie belanghebbende is bij een door de rechter-commissaris 

gegeven beschikking en daartegen (dus) hoger beroep kan instellen wordt 

aangesloten bij het begrip ‘belanghebbende’ in verzoekschriftprocedures in 

het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en meer in het bijzonder ar-

tikel 358 Rv. Hierin is bepaald dat hoger beroep tegen eindbeschikkingen 

kan worden ingesteld door de verzoeker en door ‘de in de procedure ver-

schenen belanghebbenden’. Of iemand belanghebbende in de zin van arti-

kel 358 Rv is, wordt – als het in de desbetreffende wet niet is bepaald – in de 

jurisprudentie afgeleid uit de aard van de procedure en de daarmee verband 

houdende wetsbepalingen.69 Daarbij zal, volgens deze jurisprudentie, een 

rol spelen in hoeverre iemand door de uitkomst van de desbetreffende pro-

cedure zodanig in een eigen belang kan worden getroffen dat deze daarin 

behoort te mogen opkomen ter bescherming van dat belang of in hoeverre 

deze anderszins zo nauw betrokken is of is geweest bij het onderwerp dat 

in de procedure wordt behandeld, dat daarin een belang is gelegen om in de 

procedure te verschijnen. Toepassing van dit belanghebbende-begrip biedt 

de gefailleerde mijns inziens meer rechtszekerheid (omdat het huidige be-

grip ‘partij-belanghebbende’ lastig toe te passen is) en rechtsbescherming 

terwijl de rechter voldoende handvatten heeft om misbruik af te stoppen. 

67. Gedragscode Bewindvoerders Wsnp II, Stcrt. 2013/29039. De schuldenaar kan een klacht 

indienen bij de Raad voor Rechtsbijstand te ’s-Hertogenbosch als hij meent dat de bewind-

voerder zich niet heeft gehouden aan deze gedragscode. Er kan hier niet geklaagd worden 

over de inhoudelijke behandeling van de schuldsaneringsregeling omdat daarin de regeling 

van artikel 317 Fw (behandeling van klachten door de rechter-commissaris) voorziet.

68. De klachtencommissie van Insolad heeft als taak het toetsen van gedragingen van Insolad-

leden in hun hoedanigheid van – onder meer – faillissementscurator en in het bijzonder in 

hoeverre die gedragingen blijk geven van voldoende integriteit, onafhankelijkheid en ob-

jectiviteit, zorgvuldigheid vakkundigheid en respect jegens betrokkenen een en ander zoals 

mede tot uitdrukking komend in de Praktijkregels voor Curatoren van Insolad.

69. Zie voor deze jurisprudentie o.a. HR 10 november 2006, ECLI:NL:HR:2006:AY8290 en 

HR 25 mei 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV9961. Voor een verder uitwerking van deze over-

eenkomstige toepassing van het begrip belanghebbende verwijs ik naar mijn noot bij HR 22 

december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3253 in JBPR 2018/31.
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Tevens wordt de hogerberoepstermijn van vijf dagen met enkele dagen 

verlengd.

Vanuit het besef dat voor elke schuldenaar (al dan niet in staat van faillissement 

verklaard) de weg naar een schuldenvrije toekomst behoort open te staan meen 

ik dat de volgende wetswijzigingen/maatregelen voor de hand liggen:

i. Allereerst dient de toegang tot de schuldsaneringsregeling verbeterd te 

worden in het geval een faillissementsvraag tegen een schuldenaar is in-

gediend en daarop nog niet is beslist. Dit kan door de eis van het doorlopen 

van een minnelijk traject te laten vervallen dan wel – dit heeft niet mijn 

voorkeur – de schuldenaar adequate hulp te bieden en voldoende tijd te 

geven om een minnelijk aanbod te kunnen doen. Een andere optie is om de 

in 2008 geschrapte voorlopige toepassing van de schuldsaneringsregeling 

weer in te voeren.70 Een verzoek tot toepassing van de schuldsanerings-

regeling kan dan, als eerder een faillissementsverzoek is ingediend, voor-

lopig van toepassing worden verklaard. De te benoemen bewindvoerder zal 

vervolgens, korte tijd na de toelating, een verslag uitbrengen over de vraag 

of de schuldenaar voldoet aan, kort gezegd, de toelatingseisen van artikel 

288 Fw waarna de rechter beslist of de schuldenaar defi nitief tot de schuld-

saneringsregeling wordt toegelaten.

ii. Als het faillissement is uitgesproken dient omzetting in een schuldsanerings-

regeling – mits natuurlijk voldaan is aan de toelatingseisen van artikel 288 

Fw – te allen tijde mogelijk te zijn.71 Artikel 15b lid 1 (zie hierover par. 1) 

dient dus te vervallen.

iii. Het inkomen van waaruit de gefailleerde moet leven (en dat dus buiten de 

faillissementsboedel dient te vallen) dient te worden geschoeid op de leest 

van het voor de schuldsaneringsregeling geldende artikel 295 Fw (vrij te 

laten bedrag) zodat hij over een fatsoenlijk inkomen beschikt en het ont-

staan van nieuw schulden vermeden wordt. In de praktijk gebeurt dit al wel, 

maar dit recht op een inkomen verdient vastlegging in de wet, wat wijziging 

van artikel 21 impliceert.

iv. De gefailleerde dient te kunnen rekenen op professionele hulp bij het aan-

bieden van een faillissementsakkoord, bijvoorbeeld in de vorm van bijstand 

van een in deze materie bekwame persoon zoals een insolventieadvocaat of 

accountant.

70. Kamerstukken II 2004/05, 29 942, nr. 3, p. 7.

71. Misbruik kan en wordt al afgestopt door verzoeken af te wijzen wegens misbruik van be-

voegdheid (artikel 3:13 BW).
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6. Afronding

De rechtsbescherming van de gefailleerde is voor verbetering vatbaar. Recente 

wetswijzigingen – zoals de Wet versterking positie curator72 – lijken vooral 

gevoed door de gedachte dat de gefailleerde een onwillende schuldenaar en 

(mogelijke) fraudeur is. Het arsenaal aan (dwang)middelen tegen deze gefail-

leerde is op orde. Het is nu tijd om de rechtsbescherming van de gefailleerde ‘up 

to date’ te maken. In nationale en Europese regelgeving wordt steeds meer de 

nadruk gelegd op een schuldenvrije toekomst voor schuldenaren. De Faillisse-

mentswet dient ook in dit licht te worden aangepast ten gunste van de beknelde, 

‘bona fi de’ gefailleerde. Tegen deze achtergrond heb ik in de vorige paragraaf 

een aantal voorstellen gedaan tot verbetering van de rechtspositie van de gefail-

leerde en tot vergroting van de mogelijkheden tot sanering van zijn schulden.

72. De Wet versterking positie curator (Stb. 2017, 124) is in werking getreden op 1 juli 2017.
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Artikel 65 Fw: meer voetangels en klemmen dan 
men zou denken

MR. W.F. KORTHALS ALTES1

“De rechter-commissaris houdt toezicht op het beheer en de vereffening van de 

boedel.” Zo luidt artikel 64 Faillissementswet (Fw), de bepaling waarmee de 

wettelijke taak van de rechter-commissaris in faillissementszaken in volle om-

vang wordt geëtaleerd. Als vervolgens artikel 65 Fw de rechtbank de verplich-

ting oplegt “alvorens in enige zaak, het beheer of de vereffening des faillieten 

boedels betreffende een beslissing te geven” de rechter-commissaris te horen, 

lijkt ook daarmee een breed terrein te worden geplaveid. Niets is echter minder 

waar: artikel 65 heeft maar een beperkte reikwijdte.

Wat is die reikwijdte? Waarom is die zo gelimiteerd? Hoe verhoudt de in 

artikel 65 Fw opgenomen verplichting zich tot andere regelingen in de wet? 

Leiden de verschillen niet tot ongewenste gevolgen? Hoe werkt artikel 65 in 

de praktijk? Welke andere bepalingen hebben daarop invloed? Dit zijn vragen 

die rijzen en waarop wordt getracht hierna een antwoord te geven. Gezien zijn 

formulering en toepassing is artikel 65 nauw verwant met artikel 85 Fw. Volgens 

deze bepaling wijst de rechtbank alle beschikkingen “het beheer of de vereffe-

ning des faillieten boedels betreffende” in hoogste ressort. Cassatie is dus het 

enige rechtsmiddel. Verder duidt het tweede lid van artikel 314 Fw erop dat 

artikel 65 ook in de wettelijke schuldsanering toepassing vindt. Ten slotte kan 

artikel 65 niet los worden gezien van de artikelen 67 en 69 Fw.

1. De hoorplicht

1.1. Een eerste afbakening

De reikwijdte van artikel 65 Fw, in het bijzonder de hoorplicht zelf, kwam bij 

de Hoge Raad voor het eerst ter sprake in 1933 in het kader van het faillis-

sement van Nivard. De curator vroeg de rechter-commissaris toestemming voor 

het voeren van een procedure, maar deze weigerde die te geven. De rechtbank 

was het met de rechter-commissaris eens en de curator ging in cassatie. Als 

middel voerde hij onder meer aan dat de rechtbank artikel 65 had geschonden 

1. Willem F. Korthals Altes  was tot zijn pensionering per 1 januari 2020 senior-rechter in de 

rechtbank Amsterdam, waarvan de laatste vijf jaar als rechter-commissaris in insolventiezaken.
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door de rechter-commissaris niet te horen alvorens te beslissen. De Hoge Raad 

verwierp dit middel:

“Dat het eerste middel – daargelaten dat de daarbij aangevoerde grief feitelij-
ken grondslag mist – ook hierom ongegrond is, wijl art. 65 Fw slechts geldt bij 
de behandeling van rechtstreeks tot de Rechtbank gerichte verzoeken en niet bij 
die, houdende hooger beroep van beschikkingen van den Rechter-Commissaris, 
daar deze daarbij reeds schriftelijk van zijn gevoelens deed blijken.”2

In 1942 kreeg de Hoge Raad te oordelen over een zaak waarin de curator wei-

gerde te voldoen aan het verzoek van de gefailleerde goederen uit een na schei-

ding en deling nog onverdeelde boedel te verkopen. Rechter-commissaris en 

rechtbank waren het met de curator eens. De gefailleerde klaagde er in cassatie 

over dat de rechtbank de rechter-commissaris ten onrechte niet had gehoord. De 

Hoge Raad bepaalde met vrijwel dezelfde bewoordingen als in 1933 dat dat niet 

hoefde.3

Op grond van deze twee arresten hoeft de rechtbank de rechter-commis-

saris dus niet te horen, als zij in hoger beroep over diens beschikking dient te 

oordelen.4 De ratio is dat zij uit de beschikking weet wat de rechter-commis-

saris van de zaak vindt. Klopt dat altijd? En weet de rechtbank, als een verzoek 

rechtstreeks bij haar wordt ingediend, zonder de rechter-commissaris te horen 

vaak niet toch hoe deze tegen de zaak aankijkt? Is bijvoorbeeld denkbaar dat de 

rechtbank zich van die hoorplicht mag onthouden, als de rechter-commissaris op 

andere wijze ‘van zijn gevoelens deed blijken’?

1.2. Horen altijd nodig?

Om met dit laatste te beginnen: daarvoor lijkt ruimte te bestaan. In 2009 wees 

de Hoge Raad arrest in een zaak waarin twaalf schuldeisers de rechtbank ver-

geefs hadden verzocht de curator te ontslaan. Ook hier werd in cassatie als 

middel aangevoerd dat de rechtbank haar beslissing had genomen zonder de 

2. HR 23 januari 1933, NJ 1933/660 (faillissement Nivard).

3. HR 16 oktober 1942, NJ 1942/817.

4. In hoeverre partijen 70 jaar later dachten dat deze jurisprudentie achterhaald was, is niet 

duidelijk. In HR 16 november 2012, ECLI:NL:HR:2012:BY3284 voerden verzoekers in cas-

satie tegen een bekrachtiging door de rechtbank van een beschikking van de rechter-com-

missaris (men zou zeggen, nogal zinloos) aan dat de rechtbank de rechter-commissaris had 

moeten horen. De HR deed het dit keer met artikel 81 RO af. Alleen A-G Wuisman legde 

het in enkele woorden nog eens uit. In een meer recente (hierna sub 1.4 nog te bespreken) 

zaak werd de hoorplicht ten onrechte niet toegepast. HR 4 mei 2018, ECLI:NL:HR:2018:686 

(X/mr Warnink qq), TvI 2018/47 m.nt. Q.J.C.M. Bongaerts.
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rechter-commissaris eerst te horen. De Hoge Raad verklaarde de klacht ge-

grond: “Nu uit de stukken niet valt op te maken dat de rechtbank de rechter-
commissaris heeft gehoord, kan de bestreden beschikking niet in stand blijven.”5 

Dit oordeel laat zich niet uit over de vraag of een rechter-commissaris ook 

op andere wijze van zijn gevoelens kan doen blijken. In zijn conclusie gaat A-G 

Wuisman echter dieper op de zaak in. Hij vraagt zich af of het horen van de rech-

ter-commissaris door de rechtbank altijd nodig is. Hij ziet “aanleiding om een 
vernietiging wegens het niet horen van de rechter-commissaris […] achterwege 
te laten, indien uit het dossier blijkt dat tijdens de mondelinge behandeling van 
het verzoek al zoveel en zodanige informatie over het standpunt van de rechter-
commissaris […] beschikbaar is dat in redelijkheid niet valt te twijfelen aan het 
standpunt dat de rechter-commissaris ten aanzien van het verzoek inneemt”. 
Strikt vasthouden aan de plicht de rechter-commissaris ter zitting te horen – met 

vernietiging van de beschikking van de rechtbank als gevolg – zou dan onnodig 

formalistisch zijn en, gezien de snelheid waarmee in faillissementen vaak moet 

worden gewerkt, tot ongewenste gevolgen kunnen leiden. In het onderhavige 

geval bleek uit het proces-verbaal van de zitting bij de rechtbank niet dat met 

de rechter-commissaris over het ontslag contact was opgenomen of wat zijn 

standpunt was. Evenmin was daarover iets aan verzoekers bekend. Horen was 

dus geboden.

Ook A-G Timmerman bekijkt de hoorplicht pragmatisch. In een zaak waarin 

de rechtbank een verzoek tot ontslag van een curator en een waarnemend curator 

kreeg te behandelen, gaf zij ter zitting aan partijen te kennen dat zij de rechter-

commissaris om advies had gevraagd. In cassatie kreeg de Hoge Raad als klacht 

voorgeschoteld dat deze handelwijze niet aan de wettelijke hoorplicht voldeed.6 

Verzoekers waren, overigens zonder nadere motivering, van mening dat de 

rechtbank de rechter-commissaris mondeling ter zitting had dienen te horen. 

Timmerman zag niet in waarom dat zo zou moeten. Volgens hem is “er weinig 
op tegen dat de rechter-commissaris op schrift zijn mening geeft. Het gaat erom 
dat de rechtbank geïnformeerd raakt over het standpunt van de rechter-com-
missaris.” In dit geval had de rechter-commissaris de rechtbank schriftelijk van 

advies gediend. Dat was voor de A-G voldoende.7

In een kennelijk bewerkelijk Fries faillissement lukte het de curator, die een 

lege boedel had aangetroffen, door het voeren van diverse procedures ongeveer 

€ 575.000 in kas te brengen. Dat nam ongeveer tien jaar in beslag. De curator 

5. HR 16 oktober 2009, ECLI:NL:HR:2009:BJ3718, NJ 2009/517.

6. HR 22 september 2006, ECLI:NL:HR:2006:AY5700, JOL 2006/530. De HR deed de zaak op 

basis van artikel 81 RO af.

7. Ook de Rb. Rotterdam loste het zo op: Rb Rotterdam 17 november 2010, 

ECLI:NL:RBROT:2010:BO5199.
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moest daartoe het nodige voorfi nancieren en vroeg de rechter-commissaris 

daarom aan zijn salaris € 79.391,73 wettelijke rente toe te voegen. De rechter-

commissaris legde dat aan de rechtbank voor, die hem conform artikel 65 Fw 

voor de zitting uitnodigde en het verzoek vervolgens afwees. De curator ging 

in cassatie. Volgens hem had de rechter-commissaris in een schriftelijk besluit 

voorafgaand aan de zitting kenbaar moeten maken dat en waarom hij niet met 

het door hem ingediende renteverzoek instemde. Hij voelde zich op een achter-

stand gezet. A-G Wuisman wees er in zijn conclusie – terecht – op dat de wet 

aan het uitbrengen van het advies van de rechter-commissaris geen vormvereiste 

stelt.8 De Hoge Raad deed de zaak op grond van artikel 81 RO af.9

De rechtbank moet zich er dus in ieder geval van vergewissen wat het stand-

punt van de rechter-commissaris is, als zij (rechtstreeks) een verzoek krijgt te 

behandelen. Aan de manier waarop zij dat doet, zijn geen vormvereisten ver-

bonden. Zij kan de rechter-commissaris op de zitting laten opdraven, maar zij 

kan hem ook vragen zijn advies op papier te zetten. Vraag is of de rechtbank 

ermee kan volstaan de rechter-commissaris zijn standpunt mondeling aan haar 

kenbaar te maken. Uitgesloten lijkt dat niet, maar het is wel hearsay met alle 

risico’s van dien. Nadeel van een (schriftelijk of mondeling) advies buiten de 

zitting om is ook dat partijen niet in de gelegenheid zijn in aanwezigheid van de 

rechter-commissaris op zijn standpunt te reageren of hem een nadere toelichting 

te vragen. Het recht daarop volgt niet uit artikel 65 Fw, ook niet in het geval de 

rechtbank de rechter-commissaris ter zitting hoort. Naar de letter van artikel 

65 genomen kan de rechtbank na indiening van een verzoek ermee volstaan de 

rechter-commissaris te horen en dan een beslissing nemen, zelfs zonder de an-

dere betrokkenen (bijvoorbeeld de gefailleerde en de curator) in de gelegenheid 

te stellen zich over het standpunt van de rechter-commissaris uit te laten.

1.3. Beginsel van hoor en wederhoor

Maar dan rijst de vraag of dit niet met het beginsel van hoor en wederhoor in 

strijd is. In een Oost-Brabants faillissement (van A BV) verzocht X als indirect 

bestuurder en als schuldeiser van A BV de rechtbank de curator te ontslaan. 

De rechtbank agendeerde de zitting voor 15 november 2016. Bij brief van 14 

november 2016 vroeg de advocaat van X de rechtbank de zitting te verplaatsen, 

omdat hij de schriftelijke reactie van de curator nog niet had ontvangen. De 

rechtbank stelde de behandeling tot 20 december 2016 uit. Bij brief van 6 de-

cember 2016 klaagde de advocaat van X erover dat hij de reactie van de curator 

nog altijd niet had gekregen. Hij verzocht de rechtbank ook de behandeling aan 

8. ECLI:NL:PHR:2015:312.

9. HR 8 mei 2015, ECLI:NL:HR:2015:1223 (verzoek mr Pasma).
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een andere rechtbank over te dragen. Bij brief van 19 december 2016 stuurde 

hij een reminder en deelde hij mee dat hij en zijn cliënt op 20 december 2016 

niet zouden verschijnen. De rechtbank hield niettemin op die dag haar zitting en 

besliste tot niet-ontvankelijkverklaring van X in zijn verzoeken.

In cassatie klaagde X onder meer erover dat de rechtbank de reactie van de 

rechter-commissaris van 14 november 2016 op het ontslagverzoek niet aan hem 

had gestuurd. Kennelijk wisten X en zijn advocaat niet eens van het bestaan van 

deze reactie. De Hoge Raad reageerde hierop onder verwerping van het cas-

satieberoep als volgt:10

“De rechtbank heeft [X] als (indirect) bestuurder van [A] niet-ontvankelijk ver-
klaard in zijn verzoek op de grond dat niet is aangetoond dat [A] als gefailleerde 
een eigen belang heeft bij dat verzoek […]. De rechter-commissaris heeft zich in 
de brief van 14 november 2016 ten aanzien van de ontvankelijkheid gerefereerd 
aan het oordeel van de rechtbank. Nu die brief van de rechter-commissaris [X] 
in zoverre geen aanleiding kon geven tot commentaar, heeft [X] geen belang bij 
zijn […] klacht voor zover het de beslissing over de ontvankelijkheid betreft.”

Ook in deze procedure is het een advocaat-generaal, in dit geval De Bock, die 

uitgebreider op de zaak ingaat. Zij merkt op dat de rechter-commissaris zich ten 

aanzien van de ontvankelijkheid weliswaar aan het oordeel van de rechtbank had 

gerefereerd, maar ook tot afwijzing van het ontslagverzoek had geconcludeerd. 

De A-G acht het feit dat X en diens raadsman de brief van de rechter-commis-

saris niet hadden gekregen, in strijd met het beginsel van hoor en wederhoor. 

Dit beginsel, dat ook in artikel 19 Wetboek van Rechtsvordering (Rv) staat en 

dat in insolventieprocedures in volle omvang van toepassing is, omvat het recht 

van partijen kennis te nemen van, en zich te kunnen uitlaten over, alle gegevens 

en bescheiden die in het geding zijn gebracht en zijn bedoeld om in de oor-

deelsvorming van de rechter te worden betrokken.11 Daarbij maakt het niet uit 

of het stuk op de beslissing van de rechtbank van invloed is geweest. Dat is aan 

partijen om te beoordelen. De Bock voegt, onder verwijzing naar de aange-

haalde jurisprudentie, hieraan toe dat dit mogelijk anders is, als het ‘gegevens 

van feitelijke aard betreft waarvan in redelijkheid niet kan worden gezegd dat zij 

van enig belang kunnen zijn voor de beoordeling van de zaak’. Maar zij vraagt 

zich af of zelfs dit wel door de Straatsburgse beugel kan. Als de brief bij X was 

terechtgekomen, had hij met kennis van de inhoud daarvan kunnen bepalen of 

10. HR 5 januari 2018, ECLI:NL:HR:2018:15 (X/mr Dekker qq).

11. Zie ook HR 9 november 2012, ECLI:NL:HR:2012:BX5882, NJ 2012/637; HR 1 mei 2015, 

ECLI:NL:HR:2015:1195 en HR 16 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2879, NJ 2017/15 

(X/Gemeente Rheden).
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hij al of niet op de zitting zou verschijnen. In dit geval kon hij dat niet. De A-G 

adviseert de Hoge Raad dan ook de klacht gegrond te verklaren.12

De redenering van De Bock doet de vraag rijzen of de rechtbank voor de 

beslissing of zij de rechter-commissaris moet horen, nog kan volstaan met de 

toepassing van het door de Hoge Raad in 1933 en 1942 gehanteerde verschil tus-

sen procedures waarbij de rechter-commissaris een beschikking heeft genomen, 

en die waarbij dat niet het geval is. Is eigenlijk niet in alle zaken gewenst de 

rechter-commissaris te vragen zijn standpunt ter zitting duidelijk te maken en 

partijen de gelegenheid te bieden hem vragen te stellen en op zijn standpunt te 

reageren? Want dat lijkt vanwege het beginsel van hoor en wederhoor vereist.13

1.4. Spreekt ook de rechter-commissaris altijd door zijn ‘vonnis’?

Vanuit een ander perspectief zou dat mogelijk onwenselijk zijn. Dat is de strek-

king van de stelling van de annotator van een recent arrest.14 In deze zaak vroeg 

de gefailleerde de rechtbank de curator te ontslaan. De rechtbank deed dat zon-

der de rechter-commissaris te horen en de Hoge Raad casseerde de beschikking 

wegens schending van artikel 65 Fw. Annotator Bongaerts maakt in zijn noot 

een uitstapje naar artikel 67 Fw en werpt de vraag op of de rechtbank in een 

zaak waarin de rechter-commissaris een beschikking heeft gegeven, deze nog 

wel mag horen. “De rechter spreekt door zijn vonnis,” zo merkt hij op. Dat geldt 

ook voor de rechter-commissaris. Volgens de annotator kunnen uitlatingen van 

een rechter over een door hem berechte zaak leiden tot twijfel over zijn onpartij-

digheid en de wijze waarop hij de zaak heeft behandeld. Alleen bij herstel of 

aanvulling in geval van kenbare fouten zou een rechter na het uitspreken van 

zijn vonnis nog een rol hebben. Maar in andere gevallen moet een rechter 

– en dus ook een rechter-commissaris als ‘rechtsprekende rechter’ – niet om een 

toelichting op zijn beslissing worden gevraagd, ook als een schriftelijke vast-

legging ontbreekt.

Principieel heeft Bongaerts natuurlijk gelijk. Niet voor niets kennen wij al 

jaren persrechters, die komen opdraven om rechterlijke uitspraken uit te leggen, 

als de media daarom vragen. Belangrijkste reden is dat het ongewenst is dat de 

rechter die het vonnis heeft gewezen, dit zou doen. Hij zou eens iets kunnen zeg-

gen wat onduidelijkheden over het gewezen vonnis teweegbrengt of wat – in het 

geval van een meervoudige kamer-uitspraak – afbreuk aan het raadkamergeheim 

12. ECLI:NL:PHR:2017:1301.

13. Over hoor en wederhoor uitgebreid J.C. van Apeldoorn, Insolventieprocedures en grond-
rechten (diss. Tilburg) 2009.

14. HR 4 mei 2018, ECLI:NL:HR:2018:686, TvI 2018/47 m.nt. Q.L.C.M. Bongaerts (X/mr War-
nink qq).
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doet. De positie van een rechter-commissaris in faillissementszaken is echter 

een andere. In de gevallen waarin hij op verzoek van de rechtbank zijn standpunt 

kenbaar maakt, gaat het niet om een nadere uitleg van zijn uitspraak, maar om 

nadere inlichtingen in het kader van zijn toezicht op een faillissement, die voor 

de direct betrokkenen bestemd zijn.15 Hij kan daarbij bovendien nieuwe ont-

wikkelingen meenemen en op het ingediende verzoek reageren. Als er gevoelig-

heden zijn, zal hij die kennen en daarmee rekening houden. Ook in zaken waarin 

de rechtbank het standpunt van de rechter-commissaris uit de oorspronkelijke 

beslissing kent, kan het dus van nut zijn hem te vragen zijn standpunt (nader) 

te duiden.

1.5. Voorlopige conclusie

Als voorlopige conclusie moeten we het er dus voor houden dat de rechtbank de 

rechter-commissaris in beginsel altijd ter zitting zou moeten horen, ongeacht of 

het gaat om zaken waarin diens standpunt door een eerdere beschikking of een 

andere uitlating al bekend is, of zaken waarin hij zich nog niet heeft uitgelaten. 

Het beginsel van hoor en wederhoor brengt mee dat betrokkenen, onder wie 

met name de curator,16 de gelegenheid moet worden geboden in aanwezigheid 

van de rechter-commissaris op zijn standpunt te reageren en aan hem vragen te 

stellen.17 Als dat zo is, rijzen twee vragen. De eerste is of artikel 65 Fw nog een 

zelfstandige functie vervult. De tweede is of de plicht betrokkenen te horen niet 

in strijd komt met de aard van de procedures waarvoor artikel 65 is geschreven. 

Om deze vraag te kunnen beantwoorden moeten we kijken naar een element van 

die bepaling dat tot nu toe nog niet ter sprake is gekomen: de term ‘het beheer 

of de vereffening des boedels betreffende’.

2. Het beheer of de vereffening des boedels betreffende

2.1. De wetsgeschiedenis

De woorden “het beheer of de vereffening des boedels betreffende” stonden 

niet in het oorspronkelijke wetsontwerp. De voorgestelde tekst van artikel 65 

Fw luidde:

15. Bij horen wordt vooral op het inwinnen van advies gedoeld. Zie B. Wessels, Insolventierecht, 
deel IV Bestuur en beheer na faillietverklaring, Deventer: Kluwer 2010 (Wessels Insolventie-
recht IV 2010), nr. 4018.

16. Wessels Insolventierecht IV 2010/4117.

17. Zie ook EHRM 6 juni 2000, No. 34130/96 (Morel/Frankrijk).
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“Alvorens in eenige faillissementszaak eene beslissing te geven, is de rechtbank 
verplicht den rechter-commissaris te hooren.”

Tijdens de behandeling in de Tweede Kamer werd de vraag gesteld of ‘faillis-

sementszaak’ niet te onbestemd was. Over de betekenis daarvan liet de memorie 

van toelichting zich bij de uitleg van artikel 65 Fw niet uit, maar wel bij die van 

artikel 85, waarin in het oorspronkelijke wetsontwerp eveneens over ‘faillis-

sementszaken’ werd gesproken. In de memorie van toelichting staat:

“De eigenlijk gezegde faillissementszaken waaronder natuurlijk niet begrepen 
zijn verifi catie-processen en andere burgerlijke gedingen welke voor of tegen 
den boedel gevoerd worden, maar uitsluitend zaken betreffende de faillisse-
mentsafwikkeling, betreffende het beheer en de vereffening des boedels, kunnen 
gevoegelijk door de Rechtbank in hoogste ressort beslist worden. Zij zijn meer 
van administratieven aard, en juist de administratie van het faillissement mag 
niet telkens blootstaan aan de mogelijkheid door hooger beroep onderbroken te 
worden. […] Ook strekt zij om eene geregelde en spoedige beredding des boe-
dels mogelijk te maken. Bij beslissingen van ingrijpenden aard, zoals failliet-
verklaring, opheffi ng van het faillissement, homologatie en ontbinding van een 
akkoord, is het hooger beroep afzonderlijk geregeld.”

Naar aanleiding van de opmerkingen uit de Tweede Kamer werd de tekst in 

beide bepalingen aangepast in de thans geldende zin.18

2.2. Aangelegenheden van administratieve aard

De uitleg in de memorie van toelichting maakt duidelijk dat het in artikel 65 

Fw (en 85) gaat om aangelegenheden van (meer) administratieve aard, die de 

afwikkeling van het faillissement betreffen en waarbij het om relatief snel han-

delen gaat.19 Wat moeten we daaronder verstaan? Iets meer inzicht hierin kan 

worden geput uit een conclusie (alweer!) van, in dit geval, A-G Huydecoper.20 

In het faillissement van Elektrim Finance BV vond onder leiding van een 

18. Zie over dit alles uitgebreid Geschiedenis van de Faillissementswet, Heruitgave Van der 

Feltz, red. S.C.J. Kortmann en N.E.D. Faber, Zwolle: Tjeenk Willink 1994, deel II onder 

de artikelen 65 en 85. Gevolg van de tekstwijziging was overigens dat de terminologie van 

artikel 65 gelijk werd aan die van artikel 64, waar de term “het beheer en de vereffening van 

de boedel” al stond (en is blijven staan).

19. Zie o.a. HR 12 november 1999, ECLI:NL:HR:1999:AA3364, NJ 2000/52 m.nt. P. van Schilf-

gaarde (verzoek mr Muller).

20. Bij HR 19 november 2010, ECLI:NL:HR:2010:BN8529, NJ 2011/403 m.nt. F.M.J. Verstijlen 

(Vivendi SA c.s./mr Schimmelpenninck qq en Elektrim SA).
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Amsterdamse rechter-commissaris een verifi catievergadering plaats. Onder-

werp van bespreking waren onder meer (door de curator betwiste) vorderingen 

van vijf vennootschappen: Vivendi SA en VTI samen met drie andere entiteiten. 

Ter vergadering werden alle vijf door dezelfde twee advocaten vertegenwoor-

digd. In het proces-verbaal van de vergadering stonden deze echter alleen als 

vertegenwoordigers van Vivendi SA vermeld; VTI c.s. werden niet genoemd. 

VTI c.s. stonden ook niet op de lijst van betwiste schuldvorderingen. Gevolg 

van dit alles was dat zij niet naar de renvooiprocedure werden verwezen. Zij 

verzochten de rechtbank het proces-verbaal onder toepassing van artikel 137 

lid 2 Fw te herstellen in die zin dat daarin zou worden opgenomen dat de beide 

advocaten ook voor VTI c.s. waren verschenen. Bovendien wilden zij langs deze 

weg alsnog aan de renvooiprocedure kunnen meedoen.

Uit de aantekeningen van rechter-commissaris en griffi er maakte de recht-

bank op dat de beide advocaten ook voor VTI c.s. waren verschenen. In die zin 

kon het proces-verbaal worden verbeterd. Maar het feit dat VTI c.s. niet op de 

lijst van voorlopig betwiste schuldvorderingen stond, kon met behulp van ar-

tikel 137 lid 2 Fw niet worden rechtgezet. Het ging daarbij immers niet om een 

kennelijke verschrijving, maar om een procedurele fout. De rechtbank wees de 

eis van VTI c.s. dan ook in zoverre af. Na bekrachtiging door het hof kwam de 

zaak bij de Hoge Raad terecht.

De eerste (door de curator in voorwaardelijk incidenteel beroep ingediende) 

klacht betrof het oordeel van het hof dat tegen de beslissing van de rechtbank tot 

verbetering van het proces-verbaal hoger beroep openstond – en dat het daarbij 

dus om meer dan een beslissing van louter administratieve aard ging. De Hoge 

Raad honoreerde deze klacht:

“De procedure tot verbetering van het proces-verbaal van de verifi catiever-
gadering als bedoeld in art. 137 lid 2 ziet op het herstel van kennelijke fouten in 
het proces-verbaal van de verifi catievergadering die zich voor eenvoudig herstel 
lenen, en kan niet ertoe dienen om alsnog vorderingen te verifi ëren die op de 
verifi catievergadering niet zijn geverifi eerd. Aangenomen moet dan ook worden 
dat een beslissing van de rechtbank op een verzoek als in art. 137 lid 2 bedoeld, 
behoort tot de naar hun inhoud administratieve beslissingen die door de rechter 
genomen worden in het kader van de vereffening van de boedel waarop art. 85 
het oog heeft. Daartegen staat dan ook geen hoger beroep open.”
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Kortom, administratieve beslissingen van de hier besproken aard betreffen het 

beheer of de vereffening van de boedel (zowel in de zin van artikel 85 Fw als, 

moet men aannemen, in de zin van artikel 65).21

Dat is ook wat Huydecoper in zijn conclusie bij deze zaak betoogt: “De be-
schikkingen waar de regel van art. 85 Fw voor geldt, zijn ‘naar hun inhoud 
administratieve beslissingen die in het kader van de gerechtelijke vereffening 
van de boedel […] door de rechter worden genomen’.” Onder die beslissingen 

vallen, zo betoogt hij, die tot vaststelling van het salaris van de curator, maar 

bijvoorbeeld niet die waarbij in strijd met de wet bepaalde publicatiekosten ten 

laste van de debiteur worden gebracht of die er – impliciet – toe strekken dat 

in een reeds opgeheven faillissement nog van een failliete boedel sprake was 

waarbij vereffening moest plaatshebben.22 “Wat mij betreft, springt hieruit niet 
een heel duidelijk beeld naar voren van de ‘administratieve’ beslissingen waar 
art. 85 Fw voor geldt”, voegt hij hieraan toe. Hij verwijst dan naar de hiervoor 

aangehaalde memorie van toelichting. Wel is voor Huydecoper duidelijk dat be-

slissingen die rechtstreeks van betekenis zijn voor de rechten van betrokkenen, 

inclusief de gefailleerde, buiten bereik van artikel 85 (en artikel 65) vallen, zodat 

daarvan wel hoger beroep mogelijk is (en de rechter-commissaris moet worden 

gehoord).

2.3. Voorbeelden uit de Faillissementswet

Kijkt men naar de jurisprudentie over artikel 65 Fw, dan lijkt het criterium “het 

beheer of de vereffening des faillieten boedels betreffende” nauwelijks een 

zelfstandige functie te vervullen en wordt voor de toepasselijkheid van deze 

bepaling vrijwel steeds teruggegrepen op de vraag of de rechtbank als eerste 

een beslissing neemt. In dergelijke gevallen moet de rechter-commissaris dus 

worden gehoord. In de Faillissementswet vallen de volgende situaties te onder-

scheiden waarin dat in lopende faillissementen en schuldsaneringen het geval is:

- vaststelling van het salaris van de curator (artikel 71 Fw) en van de Wsnp-be-

windvoerder (artikel 320 Fw);

- vaststelling van het salaris van de curator na vernietiging van het vonnis tot 

faillietverklaring (artikel 15 lid 3 Fw);

21. Overigens hadden de schuldeisers nog een andere mogelijkheid hun vorderingen geverifi eerd 

te krijgen, zo merkt annotator Verstijlen op. Zij hadden dit via een ‘bezemvergadering’ (ar-

tikel 178 Fw) of door verzet tegen de uitdelingslijst (artikel 186 Fw) kunnen realiseren. Dat 

is in de praktijk ook gebeurd.

22. Zie voor dit laatste het hierna onder 2.5 te bespreken arrest HR 10 augustus 1984, 

ECLI:NL:HR:1984:AG4850, NJ 1985/70 m.nt. W.C.L. van der Grinten (verzoek Dekkers).
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- ontslag van de curator (artikel 73 Fw) en van de Wsnp-bewindvoerder (ar-

tikel 319 Fw);

- toevoeging van een medecurator (artikel 73 Fw);

- benoeming van een voorlopige schuldeiserscommissie (artikel 74 lid 1 Fw);

- voorziening in een vacature in een voorlopige schuldeiserscommissie (ar-

tikel 74 lid 2 Fw);

- vaststelling van een reglement over de werkwijze van de schuldeiserscom-

missie (artikel 75a lid 1 Fw);

- ontslag van een lid van de schuldeiserscommissie (artikel 75a lid 2 Fw);

- inbewaringstelling van de gefailleerde (artikel 87 Fw) of een bestuurder/

beleidsbepaler van een gefailleerde (artikel 87 in samenhang met artikel 106 

Fw);

- ontslag uit inbewaringstelling (artikel 88 Fw);

- opleggen van een bestuursverbod (artikel 106a Fw).

Zijn dit zaken die “het beheer of de vereffening des faillieten boedels betref-

fende”?

Ontslag van de curator

In de hiervoor onder 1.2 besproken zaak uit 2006 kreeg de Hoge Raad over een 

verzoek tot ontslag van een curator te oordelen. De gefailleerde had de recht-

bank verzocht de curator en een – kennelijk ook aangestelde – plaatsvervan-

gend curator te ontslaan. De rechtbank had dat verzoek afgewezen. In cassatie 

klaagden de verzoekers erover dat de rechtbank de rechter-commissaris niet 

had gehoord alvorens op het verzoek te beslissen. De rechter-commissaris had 

echter schriftelijk van advies gediend en dat achtte de Hoge Raad voldoende.23 

Hiervoor is al gerefereerd aan het arrest van 16 oktober 2009 en de daaraan ge-

koppelde conclusie van A-G Wuisman.24 Ook daarin ging het om het ontslag 

van een curator en ook in dat geval was het buiten twijfel dat de rechtbank de 

hoorplicht van artikel 65 Fw diende toe te passen. De Hoge Raad casseerde de 

beschikking van de rechtbank, omdat zij dat had verzuimd. Hetzelfde gebeurde 

in het hiervoor reeds besproken meer recente geval.25

23. HR 22 september 2006, ECLI:NL:HR:2006:AY5700, JOL 2006/530.

24. HR 16 oktober 2009, ECLI:NL:HR:2009:BJ3718, NJ 2009/517.

25. HR 4 mei 2018, ECLI:NL:HR:2018:686, TvI 2018/47 m.nt. Q.J.C.M. Bongaerts (X/mr War-
nink qq).
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Vaststelling salaris curator langs twee wegen

Het ontslag van de curator valt dus (net als dat van de Wsnp-bewindvoerder) 

onder het beheer of de vereffening van de failliete boedel in de zin van artikel 

65 Fw.26 Dat geldt eveneens voor de vaststelling van het salaris van de curator 

(artikel 71) en dat van de Wsnp-bewindvoerder (artikel 320). Zie het hiervoor 

besproken arrest waarin de curator om toevoeging van wettelijke rente aan zijn 

salaris vroeg.27 Gaat dit echter ook op, als het salaris wordt vastgesteld, nadat 

een vonnis tot faillietverklaring in hoger beroep is vernietigd? Dan is niet artikel 

71, maar artikel 15 lid 3 van toepassing. Die vraag kwam aan de orde in een zaak 

waarin het hof het salarisverzoek van de curator onder toepassing van artikel 15 

lid 3 voor slechts 60% honoreerde en de curator daarover in cassatie klaagde.28 

Volgens de curator, die stelde dat hij zijn voorstel in overeenstemming met de 

Recofa-richtlijnen had opgesteld, had het hof hem in strijd met artikel 6 EVRM 

de toegang tot de rechter ontnomen.

De Hoge Raad overwoog daarover het volgende:

“Art. 71 lid 1 Fw houdt in dat ‘Onverminderd het bepaalde in art. 15, derde lid’ 
het salaris van de curator in elk faillissement wordt vastgesteld door de recht-
bank. Volgens vaste rechtspraak van de Hoge Raad staat ingeval het salaris van 
de curator op de voet van art 71 Fw wordt vastgesteld, geen hoger beroep open, 
maar wel cassatieberoep. Het onderdeel betoogt dat dit meebrengt dat ook bij 
toepassing van art. 15 lid 3 cassatieberoep openstaat, omdat anders een tegen-
strijdigheid zou bestaan tussen art. 15 lid 3 en art. 71 lid 1 Fw. Dit onderdeel 
faalt. Art. 71 lid 1 betreft de salarisvaststelling bij de afwikkeling van het faillis-
sement (en art. 71 lid 2 de salarisvaststelling in geval van een akkoord). Het 
gaat bij art. 71 Fw om een beschikking betreffende het beheer en de vereffening 
van de boedel als bedoeld in art. 85 Fw. Art. 15 lid 3 Fw heeft betrekking op de 
salarisvaststelling na vernietiging van het vonnis van faillietverklaring en ziet 
derhalve op kosten die zijn gemaakt gedurende de betrekkelijk korte periode 
waarin van een faillissement sprake was. Laatstgenoemde bepaling is in 1925 
in de wet gevoegd om te voorzien in een leemte die bestond, nu art. 71 niet van 
toepassing is bij vernietiging van het vonnis van faillietverklaring (Wet van 13 
november 1925 Stb. 445). Bij voormelde wetswijziging is tevens in art. 71 lid 1 
de hiervoor geciteerde passage ‘Onverminderd het bepaalde in art. 15, derde 

26. Zie ook HR 16 oktober 2009, ECLI:NL:HR:2009:BJ3718 en Wessels Insolventierecht IV 

2010/4121.

27. HR 8 mei 2015, ECLI:NL:HR:2015:1223 (verzoek mr Pasma).

28. HR 12 juli 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ9953, NJ 2014/506 m.nt. W.D.H. Asser (mr Barthel 
qq/P. c.s.).
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lid’ opgenomen. De wetgever heeft derhalve met het opnemen van art. 15 lid 3 
Fw beoogd een afzonderlijke bepaling op te nemen met betrekking tot de vast-
stelling van het salaris van de curator in geval van vernietiging van het vonnis 
van faillietverklaring en heeft daarbij ervoor gekozen om voor dit geval een 
rechtsmiddelenverbod op te nemen. Tegen deze achtergrond kan – anders dan 
het onderdeel betoogt – niet worden aangenomen dat de curator een rechtsmid-
del kan aanwenden tegen een op de voet van art. 15 lid 3 Fw genomen beslissing 
omtrent de faillissementskosten en het salaris van de curator.”

Annotator Asser vraagt zich, net als A-G Wuisman, af waarom de salarisvast-

stelling na vernietiging van het faillissement anders zou moeten geschieden dan 

na een regulier einde van het faillissement. Terecht merkt hij op dat het om een-

zelfde soort administratieve beslissing van de rechter gaat. Hij vermoedt dat het 

ermee te maken heeft dat men in 1925 dacht dat het, gezien de korte periode, 

na vernietiging bij faillissementskosten en salaris curator om geringe bedragen 

zou gaan. In dit geval was daarvan echter geen sprake: de curator vroeg om 

toekenning van ongeveer € 16.000 aan salaris voor een faillissement dat veertien 

weken had geduurd. Het ging om een onderaannemer in de bouw.

Overige duidelijke gevallen

Ook ten aanzien van de benoeming van een voorlopige schuldeiserscommissie 

(artikel 74 lid 1 Fw) en de invulling van een vacature in die commissie (artikel 

74 lid 2) bestaat geen twijfel dat artikel 65 daarop van toepassing is.29 Het-

zelfde geldt voor de inbewaringstelling van (de bestuurder of de beleidsbepaler 

van) een gefailleerde (artikel 87, samen met artikel 106) en het ontslag uit de 

inbewaringstelling.30 Aangezien het hierbij niet gaat om beslissingen die recht-

streeks voor de rechten van betrokkenen van betekenis zijn – hoe ingrijpend een 

inbewaringstelling ook zal zijn! –, ligt het voor de hand dat ze binnen het bereik 

van artikel 65 vallen. Dat geldt niet voor het bestuursverbod (artikel 106a). Dat 

kan niet als een beslissing van louter administratieve aard in het kader van de 

afwikkeling van het faillissement worden beschouwd.

Twijfelgevallen

Er zijn echter ook zaken waarin de uitkomst niet zonder meer vaststaat. Het 

gaat hierbij onder meer om zaken waarin artikel 65 Fw zelf niet aan de orde is, 

29. Wessels Insolventierecht IV 2010/4276.

30. Wessels Insolventierecht IV 2010/4324 en 4330.
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maar artikel 85, dat – zoals hiervoor al aangeduid – hetzelfde terrein bestrijkt: 

het beheer of de vereffening van de boedel. Enkele voorbeelden ter illustratie.

Enkele jaren na het opheffen van een faillissement bij de Rechtbank Mid-

delburg kwam er een belastingteruggaaf – een niet ongebruikelijk verschijnsel. 

De rechtbank beval de curator daarop onder toepassing van artikel 194 Fw de 

in de boedel aanwezige baten te verdelen en te vereffenen. De (voormalige) 

gefailleerde ging niet in hoger beroep, maar in cassatie. Hij klaagde erover dat 

de rechtbank had miskend dat zo’n bevel alleen mogelijk is op grond van de 

vroegere uitdelingslijsten. De Hoge Raad overwoog daarover onder meer het 

volgende:

“In de beschikking van de Rb. ligt besloten een – bevestigend – antwoord op de 
vraag of er, ondanks de eerdere opheffi ng van het faillissement, nog een failliete 
boedel bestond, waarin baten aanwezig konden zijn zodat de verdeling daarvan 
kon worden bevolen. Een beslissing omtrent die vraag kan niet worden aange-
merkt als enkel te betreffen ‘het beheer of de vereffening des faillieten boedels’ 
als bedoeld in art. 85 Fw. Dat brengt mee dat tegen een beschikking als de 
onderhavige – krachtens de algemene regel van art. 345 Rv – hoger beroep 
openstaat, voor zover er over wordt geklaagd – gelijk thans in cassatie – dat de 
Rb. de voormelde vraag ten onrechte bevestigend heeft beantwoord. Het cas-
satieberoep is derhalve niet-ontvankelijk.”31

De beslissing waarvoor de rechtbank hier stond – is er nog een failliete boedel 

waarin baten aanwezig zijn waarvan de verdeling kan worden bevolen? –, be-

trof, zo oordeelde de Hoge Raad, niet enkel “het beheer of de vereffening des 

faillieten boedels”.

In de rechtspraktijk is ook het onderscheid tussen de artikelen 65 en 67 Fw 

niet altijd even scherp. Bij de Rechtbank Rotterdam kwam de vraag aan de orde 

of een juridische levering van een onroerende zaak kon worden afgedwongen. 

Vennootschap A was eigenaar van een perceel, dat uit een kantoor/loodsgebouw 

en een (afzonderlijk) woonhuis bestond. In 1994 kwamen A en bestuurder X de 

economische overdracht door A van het gehele perceel aan X overeen. Tevens 

spraken zij af dat de vennootschap het verkochte op eerste vordering van X juri-

disch aan deze zou leveren. X betaalde de afgesproken koopprijs van ƒ 295.000 

v.o.n. en betrok de woning. Voorts verhuurde X de bedrijfsruimte voor € 7.560 

per jaar aan een derde (Y).

In 2006 ging A failliet. X verzocht de curator daarop aan de juridische le-

vering mee te werken en merkte daarbij op dat hij zich, voor zover nodig, op een 

31. HR 10 augustus 1984, ECLI:NL:HR:1984:AG4850, NJ 1985/70 m.nt. W.C.L. van der Grin-

ten (verzoek Dekkers).
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retentierecht op het gehele perceel beriep. Aanvankelijk toonde de curator zich 

tegen vergoeding van een boedelbijdrage tot de verzochte juridische levering 

bereid. Nadat de rechter-commissaris daartegen bedenkingen had geuit, liet de 

curator het perceel taxeren en kreeg hij een waarde van € 795.000 als uitslag. 

Vervolgens eiste hij dat X en Y het perceel leeg en ontruimd zouden opleveren. 

X en Y weigerden dat en de curator legde zijn vordering bij de rechtbank neer. In 

reconventie eiste X gestanddoening van de overeenkomst tot juridische levering.

De rechtbank stelde vast dat de zaak erom draaide of X een retentierecht 

toekwam en, als dat zo was, wat de gevolgen daarvan voor de door de curator ge-

wenste ontruiming waren. Zij besloot de zaak aan te houden, omdat de rechter-

commissaris de overeenkomst niet had goedgekeurd en niet duidelijk was 

waarom niet:

“Gelet op die achtergrond en de in het geding gebrachte correspondentie acht 
de rechtbank aannemelijk dat […] deze procedure ingevolge overleg tussen 
partijen aanhangig is gemaakt om, met het oog op de afwikkeling van het faillis-
sement, op eenvoudige en snelle wijze een beslissing van de rechtbank over het 
retentierecht te krijgen. […] Dit heeft het gevolg dat een kwestie voorligt die 
normaliter, via een beroep tegen een afwijzende beschikking van de rechter-
commissaris […], in het kader van art. 67 Fw aan de meervoudige kamer van 
deze rechtbank zou zijn voorgelegd. In die bijzondere omstandigheden ziet de 
rechtbank aanleiding om met toepassing van art. 65 Fw de rechter-commissaris 
te verzoeken zijn standpunt kenbaar te maken.”32

Volgens de rechtbank had de curator dus toestemming aan de rechter-commis-

saris moeten vragen en had hij de zaak daarna op grond van artikel 67 Fw aan 

haar kunnen voorleggen. Gelet op het door de Hoge Raad in 1933 en 1942 ge-

maakte onderscheid had dit meegebracht dat de rechtbank de rechter-commis-

saris niet had hoeven bevragen, omdat hij dan bij zijn beschikking al “van zijn 

gevoelens had doen blijken”. De rechtbank omzeilde dit door toepassing van 

artikel 65 en kon dit in die zin doen, omdat de zaak rechtstreeks aan haar was 

voorgelegd. Maar valt de onderhavige procedure aan te merken als “het beheer 

of de vereffening des faillieten boedels betreffende”? Dat lijkt mij moeilijk te 

verdedigen. Het ging hier uiteindelijk om een beslissing die rechtstreeks van 

betekenis was voor de rechten van betrokkenen, en niet om een beslissing van 

louter administratieve aard. De rechtbank had echter ook zonder de omweg 

van artikel 65 de rechter-commissaris kunnen vragen zijn standpunt kenbaar te 

maken. Weliswaar verplicht artikel 67 daartoe niet, deze bepaling verbiedt het 

evenmin.

32. Rb. Rotterdam 17 november 2010, ECLI:NL:RBROT:2010:BO5199.



Mr. W.F. Korthals Altes

2.6. De twee hoofdcriteria met elkaar gecombineerd

Als we de twee hoofdelementen van artikel 65 Fw (de ratio van de hoorplicht en 

het administratieve karakter van de toepasselijke beslissingen) bij elkaar nemen, 

zou de logica meebrengen dat deze bepaling bij beslissingen over het salaris 

van de curator, de inbewaringstelling van een gefailleerde en het ontslag daar-

uit, het ontslag van een curator, de benoeming van een voorlopige schuldeisers-

commissie en de voorziening in een vacature in de schuldeiserscommissie van 

toepassing is, omdat beide elementen een rol spelen. Met andere woorden, bij al 

deze beslissingen zou de rechter-commissaris niet al eerder van zijn gevoelens 

hebben doen blijken (de kerncriteria uit de arresten van de Hoge Raad uit 1933 

en 1942) en zou het niet gaan om beslissingen die rechtstreeks van betekenis 

zijn voor de rechten van betrokkenen, inclusief de gefailleerde (het door Huyde-

coper in zijn hiervoor besproken conclusie gehanteerde criterium).

Is deze gevolgtrekking wat het tweede criterium betreft nog wel te aanvaar-

den, voor het eerste ligt dat moeilijker. In een aantal situaties heeft de rechter-

commissaris immers wel al van zijn gevoelens doen blijken. Dat is het geval, als 

hij om de inbewaringstelling (of het ontslag daaruit) verzoekt, als hij een voor-

dracht tot ontslag van de curator of de aanstelling van een medecurator indient 

en als hij de dubbele voordracht doet die de rechtbank nodig heeft om in een va-

cature in de voorlopige schuldeiserscommissie te voorzien. In al deze gevallen 

zou de rechtbank ervan kunnen afzien de rechter-commissaris te horen. Gelet op 

de uitleg die aan artikel 65 Fw wordt gegeven, zou dat dus alleen nodig zijn, als 

de curator of schuldeisers om de inbewaringstelling vragen, als de gefailleerde 

zelf om ontslag uit de inbewaringstelling verzoekt en als de curator, crediteuren 

of gefailleerde om toevoeging van een medecurator verzoeken. In die gevallen 

heeft de rechter-commissaris niet eerder van zijn gevoelens doen blijken.

3. Slotopmerkingen

Aan artikel 65 Fw zitten dus nogal wat voetangels en klemmen. Welke soorten 

beslissingen eronder vallen, is, gelet op de hier besproken rechterlijke uitspra-

ken, niet altijd even duidelijk. Enigszins vastomlijnd is hooguit dat het moet 

gaan om beslissingen van meer administratieve aard die niet rechtstreeks van 

betekenis zijn voor de rechten van betrokkenen, inclusief de gefailleerde. Het 

horen van de rechter-commissaris is bij dit soort beslissingen verplicht, volgens 

de redenering uit de oudste arresten, omdat deze nog niet eerder van zijn gevoe-

lens deed blijken. Maar uit de jurisprudentie valt af te leiden dat er veel voor te 

zeggen is de rechter-commissaris altijd te horen, niet alleen om te weten hoe hij 

over de zaak denkt in gevallen waarin dat niet bekend is, maar, in het kader van 

het beginsel van hoor en wederhoor, ook als hij zich wel eerder in welke vorm 
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dan ook heeft uitgelaten. Dat laatste is dan vooral om de andere betrokkenen 

de gelegenheid te bieden op zijn standpunt te reageren en hem nadere vragen te 

stellen. Dat betekent dat in dit opzicht geen onderscheid kan worden gemaakt 

tussen situaties waarin de rechtbank rechtstreeks beslist en die waarin zij dat 

doet in hoger beroep tegen een beschikking van een rechter-commissaris. Het 

verschil tussen de artikelen 65 en 67 wordt daarmee dus betrekkelijk vaag. In 

die zin heeft artikel 65 dan ook geen zelfstandige, of, zo men wil, een verder-

gaande betekenis dan men bij een oppervlakkige bestudering van die bepaling 

zou vaststellen.
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Artikel 67 Fw: een kansloze exercitie?

MR. R.J. VAN GALEN EN MR. T.B. DE CLERCK1

1. Inleiding

Artikel 67 Fw bepaalt dat van beschikkingen van de rechter-commissaris ge-

durende vijf dagen hoger beroep op de rechtbank openstaat. In de literatuur 

wordt wel gediscussieerd over de vraag welke partijen (veelal via artikel 69 

Fw) toegang hebben tot de procedure van artikel 67 Fw.2 De vraag is of zij veel 

gebaat zijn bij een dergelijke toegang.

Ten behoeve van dit artikel hebben wij bij spelers in de markt (banken, advo-

caten, hoogleraren) gepeild hoe zij tegen de artikel 67 Fw-procedure aankijken. 

Het beeld dat daaruit naar voren komt is dat in brede kring de indruk bestaat 

dat beroepen ex artikel 67 Fw weinig zinvol zijn, en dat rechtbanken alleen in 

uitzonderlijke gevallen beschikkingen van rechters-commissarissen vernietigen.

In dit artikel onderzoeken wij of dit beeld van een lage succeskans terug te zien 

is in de jurisprudentie, en gaan we in op het toetsingskader dat rechtbanken 

dienen aan te leggen in een artikel 67 Fw-procedure. Mogelijke oorzaken van de 

(ervaren) lage succeskans komen eveneens aan bod.

2. Onderzoek jurisprudentie

In het kader van dit artikel hebben wij onderzocht alle (gepubliceerde) beschik-

kingen van rechtbanken in artikel 67 Fw-procedures in de periode 2009 t/m 

augustus 2019. In totaal hebben wij 66 beschikkingen gevonden. Van deze 66 

gevallen waarin hoger beroep is ingesteld zijn er vijftien gegrond verklaard 

(22,7%). In 48 gevallen was het hoger beroep niet succesvol (72,8%); ofwel 

omdat het ongegrond werd verklaard, ofwel omdat verzoeker(s) niet-ontvan-

kelijk werden geacht. In drie gevallen werd het beroep deels gegrond en deels 

ongegrond verklaard (4,5%).

1. Robert van Galen en Tom de Clerck zijn advocaat bij NautaDutilh N.V.

2. Zie bijvoorbeeld R.J. Verschoof, ‘Behoort de rechtsgang van artikel 69 Fw. Open te staan 

voor boedelschuldeisers?’, Advocatenblad 1987, p. 7; F.M.J. Verstijlen, ‘Artikel 69 Fw. In het 

licht van de Antilliaanse faillissementszaken’, Advocatenblad 1994, p. 857; F.M.J. Verstijlen, 

De faillissementscurator (diss.) 1998, p. 320-325.
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Een slagingskans van 22,7% is vrij redelijk. De in de markt ervaren lage suc-

ceskans is dus niet (direct) terug te zien in de jurisprudentie. Daar zijn twee 

mogelijke oorzaken voor: (i) het beeld in de markt is onjuist, of (ii) de gepubli-

ceerde jurisprudentie is niet-representatief. Er is een aantal omstandigheden die 

erop wijzen dat de laatstgenoemde oorzaak – dat de jurisprudentie een niet-re-

presentatief beeld laat zien – juist zou kunnen zijn.

Ons onderzoek heeft zich beperkt tot de gepubliceerde beschikkingen. Hoewel 

uitspraken openbaar zijn, publiceert de rechtspraak slechts een klein deel van 

alle rechtbankuitspraken. Dit doet zij aan de hand van een aantal selectiecriteria, 

zoals vastgelegd in het Besluit selectiecriteria uitsprakendatabank Rechtspraak.

nl3. Uit het feit dat er over een periode van (ruim) tien jaar slechts 66 beschikkin-

gen in een artikel 67 Fw-procedure zijn gepubliceerd, terwijl deze procedures 

toch regelmatig gevoerd worden, blijkt wel dat slechts een bescheiden deel van 

de beschikkingen gepubliceerd wordt.

Aannemelijk is daarbij dat gegronde beroepen vaker zullen worden gepubli-

ceerd dan ongegronde beroepen, omdat bij gegronde beroepen eerder aan de se-

lectiecriteria zal zijn voldaan.4 Met name aan de criteria dat “de uitspraak mede 
de belangen raakt van natuurlijke of rechtspersonen die geen partij waren in het 
geding” of dat “de uitspraak een jurisprudentievormend karakter heeft”5 lijkt in 

geval van een gegrond beroep (waarbij immers een beschikking van een rechter-

commissaris in het faillissement wordt vernietigd) doorgaans eerder voldaan, 

dan bij het in stand laten of bekrachtigen van een beschikking van een rechter-

commissaris. Dit geldt in het bijzonder omdat de Hoge Raad (veelal) lage eisen 

stelt aan de motivering van beschikkingen ex artikel 67 Fw, met name indien 

het afwijzende beschikkingen betreft.6 Dat werkt bovendien het gebruik van 

standaardformuleringen in de hand bij afwijzingen.7 Afwijzende beschikkingen 

in artikel 67 Fw-procedures zullen daarom slechts bij uitzondering interessant 

genoeg zijn om te publiceren.

Een bevestiging van deze aanname kan worden gevonden in het feit dat van de 

48 beschikkingen waarin het hoger beroep niet succesvol was, er slechts zes 

beschikkingen zijn waarin de verzoeker niet-ontvankelijk werd verklaard (in 

3. www.rechtspraak.nl/Uitspraken/Paginas/selectiecriteria.aspx.

4. Zie ook de hierna besproken beschikking van de Rb. Breda van 24 september 2012 (voetnoot 

29); ook deze afwijzende beschikking is niet gepubliceerd.

5. Artikel 5(c) en (e) Besluit selectiecriteria uitsprakendatabank Rechtspraak.nl.

6. Zie bijvoorbeeld conclusie A-G Moltmaker bij HR 23 september 1983, ECLI:NL:HR:1983:AC8104.

7. Artikel 6 lid 1 Besluit selectiecriteria uitsprakendatabank Rechtspraak.nl.
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de meeste gevallen met een uitgebreide motivering) – gezien de discussie die 

bestaat over de toegang tot de artikel 67 Fw-procedure (zie voetnoot 2) zouden 

er veel meer van dergelijke beschikkingen moeten zijn, maar die worden dus 

blijkbaar maar zelden gepubliceerd.

Aannemelijk is dan ook dat de gepubliceerde jurisprudentie geen representatief 

beeld geeft van de slagingskans, maar vooral de uitzonderingen bevat die de 

regel bevestigen. In het licht daarvan is het percentage afwijzende gepubliceerde 

jurisprudentie eigenlijk nog bijzonder hoog. In het vervolg van dit artikel zal 

worden uitgegaan van de aanname dat de slagingskans van een artikel 67 Fw-

procedure (zeer) klein is. In aanmerking nemende het geringe aantal gepubli-

ceerde uitspraken in absolute zin, waarin een beroep wel gegrond werd geacht 

vermoeden wij dat het percentage onder de 10% zal liggen en misschien zelfs 

onder de 5%.

3. Gegrond verklaarde beschikkingen

Om een beeld te geven van de gepubliceerde gevallen uit de lagere rechtspraak 

waarin een artikel 67 Fw-beroep gegrond werd geacht wordt daarvan hieronder 

een overzicht gegeven. Wij zullen hierna nog zien dat de rechtbank in beginsel 

zowel op rechtmatigheid als op doelmatigheid dient te toetsen, reden waarom 

wij de gegrond verklaarde beschikkingen hierna op basis van de aangelegde 

toets hebben onderverdeeld.

Zoals hiervoor toegelicht zijn wij bekend met vijftien succesvol ingestelde ar-

tikel 67 Fw-procedures in de afgelopen (ruim) tien jaar. In twee gevallen ging 

het om een door de curator aangespannen artikel 67 Fw-procedure.

In zes van de gevallen ging het om een situatie waarin de rechter-commissaris 

op basis van een rechtmatigheidstoets werd teruggefl oten:

• In een uitspraak van de Rechtbank Rotterdam uit 2011 ging het (met name) 

om de uitleg van de verplichting van de curator om informatie te verstrekken 

aan de pandhouder op grond van HR Hamm q.q./ABN AMRO.8 De recht-

bank oordeelde dat de curator gehouden is alle informatie te verstrekken die 

de pandhouder nodig heeft voor de inning van zijn vorderingen, daaronder 

begrepen het weerleggen van de tegen de betrokken vorderingen gevoerde 

verweren. Het door de curator aan de bestuurder van de failliet opgelegde 

8. HR 30 oktober 2009, LJN BJ0861 (Hamm q.q./ABN Amro).
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verbod om (deze) informatie met pandhouder te delen was door de rechter-

commissaris ten onrechte in stand gelaten, aldus de rechtbank.9

• De Rechtbank Oost-Brabant (’s-Hertogenbosch) vernietigde in 2011 een 

door de rechter-commissaris aan de curator opgelegd verbod om beslagkos-

ten ten laste van de boedel te brengen, op basis van het feit dat de vaststelling 

van de faillissementskosten tot de bevoegdheid van de rechtbank behoort.10

• In het faillissement van KPNQwest oordeelde de Rechtbank Noord-Holland 

(Haarlem) in 2012 dat de rechter-commissaris artikel 84 Fw verkeerd inter-

preteerde en dus ten onrechte het verzoek een vergadering van schuldeisers 

te bepalen had afgewezen.11

• In het Boele II-faillissement oordeelde de Rechtbank Rotterdam in 2013 dat 

een aantal door de rechter-commissaris tijdens de verifi catievergadering ge-

nomen beslissingen niet in stand konden blijven wegens strijd met de Faillis-

sementswet.12

• De Rechtbank Oost-Brabant ten slotte vernietigde in 2017 en 2018 beslissin-

gen van de rechter-commissaris in een van de Lips-faillissementen. Het ging 

hier om een dispuut tussen de rechter-commissaris en Lips over de wijze van 

communiceren. In de eerste uitspraak ging het om de beschikking van de 

rechter-commissaris om geen berichten meer naar het buitenland te sturen, 

maar Lips te verplichten berichten in persoon af te halen bij de rechtbank. Dit 

besluit werd door de rechtbank vernietigd, maar de discussie eindigde daar 

niet. In de tweede uitspraak ging het om de weigering van de rechter-com-

missaris om berichten per fax te versturen. Ook dit besluit kon volgens de 

rechtbank niet in stand blijven.13

In de andere negen gevallen legde de rechtbank (in meer of mindere mate) een 

doelmatigheidstoets aan, althans maakte zij een belangenafweging:

• In drie zaken diende de rechtbank te beslissen over het door de curator aan-

gaan van een vaststellingsovereenkomst. De Rechtbank Amsterdam oor-

deelde in 2009 dat een door de curator gewenste en door de rechter-com-

missaris goedgekeurde schikking niet in stand kon blijven, nu de rechtbank 

tot een voorlopige inschatting van de kansen14 van de curator in de pro-

cedures kwam die niet strookte met de schikking.15 De Rechtbank Limburg 

9. Rb. Rotterdam 15 maart 2011, ECLI:NL:RBROT:2011:BP9091.

10. Rb. ’s-Hertogenbosch 26 april 2011, ECLI:NL:RBSHE:2011:BQ6195.

11. Rb. Haarlem 14 juni 2012, ECLI:NL:RBHAA:2012:BX0047.

12. Rb. Rotterdam 31 oktober 2013, ECLI:NL:RBROT:2013:8691.

13. Rb. Oost-Brabant 8 september 2017, ECLI:NL:RBOBR:2017:4709 en Rb. Oost-Brabant 4 

juli 2018, ECLI:NL:RBOBR:2018:3235.

14. Zie ook voetnoot 36 hierna.

15. Rb. Amsterdam 15 mei 2009, JOR 2009/242.
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diende in 2013 te oordelen over een (concept-)vaststellingsovereenkomst, 

waarbij door de curator als voorwaarde werd gesteld dat de wederpartij zijn 

restantvordering op gefailleerden zou prijsgeven. De rechter-commissaris 

wees een verzoek om de curator te bevelen de vaststellingsovereenkomst 

zonder die voorwaarde aan te gaan af, onder meer met de overweging dat 

een dading feitelijk een eind moet maken aan alle geschillen (ook tegen ge-

failleerden). De rechtbank kon zich daar niet in vinden en oordeelde dat de 

rechter-commissaris en de curator zich ten onrechte hebben laten leiden door 

de voornoemde overweging en het belang van de gefailleerden, terwijl zij 

zich (meer) op het belang van de gezamenlijke schuldeisers hadden moeten 

richten.16 De Rechtbank Gelderland ten slotte oordeelde in 2017 dat de rech-

ter-commissaris ten onrechte haar goedkeuring had onthouden aan een door 

de curator voorgestelde schikking, omdat de rechter-commissaris ‘nagenoeg 

niets’ had gesteld tegenover de gemotiveerde onderbouwing van de curator 

van het belang en de ratio van de vaststellingsovereenkomst.17

• In twee zaken ging het om de afkoop van een levensverzekering ex artikel 

22a Fw. In 2011 oordeelde de Rechtbank Haarlem dat het voor de vraag of 

de failliet nu door de afkoop onredelijk zou worden benadeeld, niet rele-

vant is of hij – zoals de curator betoogde – in het verleden verkeerde keuzes  

heeft gemaakt bij het aanwenden van zijn kapitaal.18 De Rechtbank Gelder-

land toetste in 2016 uitgebreid of er sprake was van de in artikel 22a Fw 

genoemde ‘onredelijke benadeling’, en kwam tot een genuanceerd oordeel: 

de levensverzekering van de failliet mocht tot aan de AOW-leeftijd volledig 

worden afgekocht, daarna slechts gedeeltelijk.19

• In een procedure bij de Rechtbank Arnhem in 2011 werd door een aantal be-

trokkenen en de curator geruzied over het recht een woning te verkopen. De 

hypotheekhouder zag zich daarbij gehinderd door een ingestelde afkoelings-

periode. De curator stelde dat het belang van de boedel erin gelegen was dat 

bij een onderhandse verkoop een hogere opbrengst en mogelijke overwaarde 

zou kunnen worden gerealiseerd. De rechtbank oordeelde dat dit ongewis 

was, en dat de afkoelingsperiode bovendien andere doelen diende dan het 

door de curator beschreven boedelbelang. De beschikking waarbij een af-

koelingsperiode was ingesteld werd vernietigd.20

• De Rechtbank Groningen vernietigde in 2012 de door een rechter-commis-

saris aan een bank gegeven goedkeuring tot afronding van een verkoopproces 

16. Rb. Limburg 3 juli 2013, JOR 2014/243.

17. Rb. Gelderland 10 maart 2017, JOR 2017/182.

18. Rb. Haarlem 29 april 2011, JOR 2012/262.

19. Rb. Gelderland 14 oktober 2016, JOR 2017/105.

20. Rb. Arnhem 20 juni 2011, ECLI:NL:RBARN:2011:BQ8586.
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van een woning na het verstrijken van een termijn ex artikel 58 Fw. De curator 

kwam hiervan in beroep en kreeg gelijk, nu het volgens de rechtbank aan de 

bank was om de voortgang van het verkoopproces te bewaken, de termijnen 

in acht te nemen en zo nodig voor het verstrijken van de termijn verlenging 

te vragen. Het feit dat de curator niet voortvarend had gereageerd op een ver-

zoek van de bank om de verkoop te mogen initiëren maakte dat niet anders. 

Het stond de curator vrij de woning op te eisen (en te verkopen).21

• In 2016 oordeelde de Rechtbank Noord-Holland over de vraag of de curator 

bepaalde taxatierapporten aan een schuldeiser diende af te geven. De curator 

had dit geweigerd, en de rechter-commissaris wees een verzoek ex artikel 69 

Fw af. De rechtbank maakte een belangenafweging tussen de belangen van 

de schuldeiser en de belangen van de boedel en/of curator, die in het voordeel 

van de schuldeiser uitviel.22

• In 2017 ten slotte vernietigde de Rechtbank Gelderland een beschikking van 

een rechter-commissaris. Schuldeisers stelden dat de bank toerekenbaar te-

kort was geschoten door de kredietrelatie op te zeggen en de voorraad in 

vuistpand te nemen, en wilden de (gestelde) vordering van de failliet op de 

bank overnemen van de curator. De curator, en later de rechter-commissaris, 

weigerden omdat zij het procederen over de vordering kansloos achtten. De 

rechtbank oordeelde dat uit de standpunten niet kon worden afgeleid dat de 

stellingname van de schuldeisers bij voorbaat kansloos was en beval de cura-

tor mee te werken aan de verkoop.23

4. Toetsingskader

De rechter-commissaris dient toezicht te houden op het beheer en de vereffening 

van de failliete boedel (artikel 64 Fw). Het toetsingskader is duidelijk: de rech-

ter-commissaris dient het beleid van de curator ten volle te toetsen,24 en dient na 

te gaan of de curator zich houdt aan de grenzen van de wet, of hij handelt in het 

belang van de boedel en of hij zijn taak behoorlijk vervult.25 De rechter-com-

missaris dient dus niet alleen de rechtmatigheid maar ook de doelmatigheid van 

het beleid van de curator te toetsen.

Het toetsingskader van de rechtbank bij artikel 67 Fw-procedures is minder dui-

delijk. Allereerst is van belang op te merken dat er een onderverdeling te maken 

21. Rb. Groningen 27 maart 2012, JOR 2013/25.

22. Rb. Noord-Holland 28 juni 2016, JOR 2017/204.

23. Rb. Gelderland 20 december 2017, RI 2019/50.

24. HR 10 mei 1985, NJ 1985/793.

25. ECLI:NL:PHR:2013:1314.
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valt in de zaken die op de voet van artikel 67 Fw aan de rechtbank worden voor-

gelegd. Enerzijds zijn er zaken waarin de rechter-commissaris heeft beslist over 

het beleid van de curator (ex artikel 69 Fw). De rechtbank in het hoger beroep 

zal dan eveneens het beleid van de curator moeten toetsen. Anderzijds zijn er de 

gevallen waarin de rechter-commissaris gebruik heeft gemaakt van een discre-

tionaire bevoegdheid (bijvoorbeeld het bevelen van een getuigenverhoor ex ar-

tikel 66 lid 1 Fw). Als van een dergelijke beschikking in beroep wordt gekomen 

dient de rechtbank de discretionaire bevoegdheid van een rechter(-commissaris) 

te toetsen. Voorstelbaar is dat voor een dergelijke toetsing een ander toetsings-

kader wordt gehanteerd. In de jurisprudentie wordt dit onderscheid echter niet 

– althans niet expliciet – gemaakt, wat de duidelijkheid van het toetsingskader 

niet ten goede komt.

In beginsel geldt dat de rechtbank het beleid van de curator in volle omvang 

moet toetsen, zodat voor de rechtbank hetzelfde toetsingskader geldt als voor de 

rechter-commissaris bij het toezicht ex artikel 64 Fw en het oordeel ex artikel 

69 Fw.26 De Hoge Raad overwoog in een beschikking uit 1985 (Brink/curatoren 
THB)27 als volgt:

“(…) dient op grond van de geschiedenis van de Faillissementswet te worden 
vooropgesteld dat het de taak is van de R-C, beslissend op de voet van art. 69, 
en van de Rb. in hoger beroep om het beleid van de curator in volle omvang te 
toetsen.”

De Hoge Raad is hier duidelijk dat de rechtbank in een artikel 69/67 Fw pro-

cedure ‘in volle omvang’ moet toetsen; ook hier zowel een rechtmatigheidstoets 

als een doelmatigheidstoets dus.

Indien het niet gaat om het beroep van een artikel 69 Fw-beschikking, maar 

om een beslissing waarbij de rechter-commissaris een ruime discretionaire be-

voegdheid heeft, kiest de Hoge Raad een iets andere weg en liet hij een terug-

houdender toetsing door de rechtbank toe. In een beschikking uit 2013 (Van 
Laar/curatoren Impact)28 ging het om een door de rechter-commissaris op de 

voet van artikel 66 lid 1 Fw bevolen verhoor van getuigen, een discretionaire be-

voegdheid van de rechter-commissaris. De betreffende getuigen kwamen tegen 

deze beschikking van de rechter-commissaris in hoger beroep bij de Rechtbank 

te Breda. Zij voerden onder meer aan dat de rechter-commissaris geen gebruik 

26. Polak/Pannevis, Insolventierecht 2017, par. 7.2.2.4.

27. HR 10 mei 1985, NJ 1985/793, r.o. 3.2.2.

28. HR 17 mei 2013, NJ 2013/292.
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had mogen maken van zijn bevoegdheid een getuigenverhoor te bevelen, omdat 

dit niet bij zou dragen aan het verhogen van het boedelactief, maar zou leiden 

tot een hogere boedelschuld. Dit zou niet in het belang van de gezamenlijke 

schuldeisers zijn, aldus nog steeds de getuigen. De rechtbank wees het verzoek 

tot vernietiging van de beschikking van de rechter-commissaris af, en overwoog 

onder meer het volgende:

“3.9 De wetgever heeft de rechter-commissaris de mogelijkheid gegeven om 
desgewenst getuigen te horen. Bij die beslissing zal de rechter-commissaris 
alle concrete omstandigheden betrekken, derhalve ook de daaraan verbonden 
kosten.

De rechtbank kan de beslissing van de rechter-commissaris slechts marginaal 
toetsen. Dit betekent dat zij, nu niet gesteld en overigens ook niet gebleken is 
dat deze kosten buitensporig hoog zijn in verhouding tot het boedelactief, dit 
bezwaar zal passeren.”29

Getuigen kwamen van deze beschikking in cassatie, waarbij zij onder meer aan-

voerden dat de rechtbank door te overwegen dat zij slechts marginaal kon toet-

sen uit was gegaan van een onjuiste rechtsopvatting omtrent haar toetsingskader.

A-G Wuisman concludeert tot verwerping van het cassatieberoep, en overweegt 

over het toetsingskader als volgt:

“2.3 De voorvraag te dezen is wat de rechtbank tot uitdrukking heeft willen 
brengen door in rov. 3.9 te overwegen dat zij de beslissing van de rechter-com-
missaris slechts marginaal kan toetsen. Neemt men mede de eerdere over-
wegingen in aanmerking en met name de meer algemene rov. 3.4 dan, zo valt 
aan te nemen, heeft de rechtbank met haar oordeel, dat de beslissing van de 
rechter-commissaris slechts marginaal is te toetsen, beoogd aan te geven dat 
aan een rechter-commissaris, die besluit tot het gebruik maken van de hem in 
artikel 66 Fw verleende bevoegdheid, en dus ook aan de rechter-commissaris 
in het onderhavige geval een grote ruimte toekomt voor het uitoefenen van die 
bevoegdheid. Die grote ruimte wordt rechtens gewaarborgd door het uitoefenen 
van de bevoegdheid uit artikel 66 Fw slechts op zwaarwichtige gronden niet ge-
oorloofd te achten. Anders gezegd, met marginaal toetsen wordt hier gedoeld op 
een toetsen van een handeling op (on)rechtmatigheid op een zodanige wijze dat 
daarmee de grote ruimte, die het recht voor het kunnen en mogen verrichten van 
de betrokken handeling biedt, wordt gerespecteerd. Of de bevoegdheidsgrenzen, 

29. Rb. Breda 24 september 2012 (niet gepubliceerd).
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gezien vanuit de zwaarwichtige gronden, zijn overschreden, vormt intussen een 
beoordeling die de rechter – in casu de appelrechter – wel ten volle heeft uit te 
voeren.”30

De A-G komt dan tot de conclusie dat de erkenning van de ruime bevoegdheid 

van artikel 66 Fw tot uitdrukking komt door de uitoefening ervan pas bij ‘mis-

bruik’ ervan ongeoorloofd te achten, en dat de toetsing van een ruime bevoegd-

heid als in artikel 66 Fw ‘slechts restrictief ’ kan zijn.

De Hoge Raad laat de beschikking van de rechtbank in stand. Hij wijst eveneens 

als de A-G op de ruime bevoegdheid van de rechter-commissaris, maar verbindt 

daaraan anders dan de A-G niet de conclusie dat dus slechts restrictief getoetst 

kan worden:

“3.4. De klachten falen. Art. 66 Fw geeft de rechter-commissaris een ruime 
bevoegdheid om ter opheldering van alle omstandigheden het faillissement be-
treffende getuigen te horen. Het staat de rechter in het hoger beroep op grond 
van artikel 67 Fw vrij om met deze ruime bevoegdheid rekening te houden, nu 
het hier gaat om een onderdeel van het toezicht door de rechter-commissaris als 
bedoeld in art. 64 Fw. De rechtbank heeft met de woorden ‘marginaal toetsen’ 
kennelijk niet meer bedoeld dan te beslissen overeenkomstig deze vrijheid. Dat 
volgt ook uit de wijze waarop de rechtbank blijkens de rov. 3.4 en 3.5 zelfstandig 
heeft beoordeeld of er voldoende reden voor de rechter-commissaris bestond om 
[de getuigen] te horen.”31

In deze beschikking en de conclusie A-G wordt niets opgemerkt over een ver-

schil in toetsingskader tussen gevallen waarin beleid van de curator dient te 

worden getoetst en een geval als het onderhavige waarin de uitoefening van 

een discretionaire bevoegdheid van de rechter-commissaris diende te worden 

getoetst. Uit de overweging van de Hoge Raad dat de bevoegdheid van artikel 

66 Fw onderdeel is van het toezicht door de rechter-commissaris als bedoeld in 

artikel 64 Fw, en dat het de rechter daarom vrijstaat met de ruime bevoegdheid 

van de rechter-commissaris rekening te houden, lijkt te volgen dat het onder-

scheid er niet is. De procedure van artikel 69 Fw is immers ook onderdeel van 

het toezicht door de rechter-commissaris als bedoeld in artikel 64 Fw.

Uitgangspunt lijkt derhalve een toetsing in volle omvang te zijn, maar bij 

het beoordelen van een beslissing waarbij de rechter-commissaris een ruime 

30. Conclusie A-G Wuisman in HR 17 mei 2013, NJ 2013/292.

31. HR 17 mei 2013, NJ 2013/292, r.o. 3.4.
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beoordelingsvrijheid toekomt staat het de rechtbank “vrij om met deze ruime 

bevoegdheid rekening te houden”. Niet duidelijk is wat de Hoge Raad hier pre-

cies mee bedoelt: moet de rechtbank altijd ten volle toetsen, of kan zij onder 

omstandigheden volstaan met een marginale(re) toetsing? In deze casus had de 

rechtbank weliswaar overwogen dat zij slechts marginaal kon toetsen, maar had 

zij tevens zelfstandig afgewogen of er voldoende reden bestond voor de rechter-

commissaris om de getuigen te horen.

In ieder geval is duidelijk dat de Hoge Raad in deze zaak niet meegaat in de 

gedachtegang van de A-G dat de erkenning van de ruime bevoegdheid van een 

rechter-commissaris tot uitdrukking dient te komen door de uitoefening ervan 

(pas) te begrenzen bij misbruik van recht.

Dat lijkt ons een verstandig uitgangspunt, omdat het standpunt van de A-G 

zou betekenen dat alle beschikkingen van een rechter-commissaris op onder-

werpen waar hij een discretionaire bevoegdheid heeft, slechts aan een marginale 

toets onderworpen kunnen worden. Dat zou de functie van de rechtbank als 

appelrechter te zeer uithollen. Zeker als men in aanmerking neemt dat de voor-

naamste taak van de rechter-commissaris, het houden van toezicht op het beleid 

van de curator, zeer ruim omschreven is, en veel ruimte laat voor discretionaire 

bevoegdheid.32 Ook op specifi eker omschreven taken van de rechter-commis-

saris geldt veelal een ruime discretionaire bevoegdheid.33

In een andere beschikking van de Hoge Raad uit hetzelfde jaar ging het om 

een door de rechter-commissaris op de voet van artikel 104 Fw goedgekeurde 

door de curator aangegane vaststellingsovereenkomst, waarmee onder meer een 

lopende cassatieprocedure zou worden beëindigd.34 De failliet komt van de be-

schikking van de rechter-commissaris in beroep, met het verzoek de beschikking 

te vernietigen en de curator te gelasten de cassatieprocedure voort te zetten. De 

rechtbank bekrachtigt de beschikking van de rechter-commissaris en overweegt 

dat zij uitsluitend dient te beoordelen of het verzoek van de curator in het belang 

32. Vgl. P.J. Neijt, ‘Achterwerk van toezicht’, in: Feenstra, Broeders & Schreurs (red.), De Cu-
rator en de Failliet, Insolad Jaarboek 2019 2019, p. 73, die opmerkt “de taak van de rechter-
commissaris is niet de boedel te beheren, maar uitsluitend het houden van toezicht op het 
beleid van de curator. Dat is een hele ruime taak, want hij toetst het beleid van de curator 
in volle omvang aan open normen. In de praktijk is de beperking van de omvang van het 
toezicht er met name in gelegen dat de rechter-commissaris afhankelijk is van informatie die 
hij van de curator zelf krijgt ”.

33. Zie onder meer het hiervoor besproken arrest HR 17 mei 2013, NJ 2013/292 waar de Hoge 

Raad overweegt dat artikel 66 Fw de rechter-commissaris een ruime bevoegdheid geeft.

34. HR 11 oktober 2013, NJ 2013/491.

234



Artikel 67 Fw: een kansloze exercitie?

235

van de boedel en de schuldeisers was, dat zij niet vooruit dient te lopen op het 

oordeel van de bodemrechter, en dat zij zich kan beperken tot een voorlopige 

(dat wil zeggen: globale) inschatting zonder onderzoek te doen naar de kans van 

slagen in de cassatieprocedure. De Hoge Raad oordeelt dat gelet op de bijzon-

dere omstandigheden,35 die aanleiding moesten geven tot bijzondere aandacht 

voor de positie van de failliet, de rechtbank niet had kunnen volstaan met een 

voorlopige inschatting van de kansen. Zij had de inhoudelijke klachten van de 

failliet tegen het arrest van het hof in de belangenafweging moeten betrekken 

en dus een inschatting moeten maken van de uitkomst van de bodemprocedure.

Het lijkt wellicht alsof de Hoge Raad hier uitgaat van een ruim toetsingskader 

voor rechtbanken in een dergelijke artikel 67 Fw-procedure, maar een nadere 

blik op de formulering leert dat dit niet het geval is. De Hoge Raad benadrukt 

namelijk dat de bijzondere omstandigheden in deze zaak (zie voetnoot 35) aan-

leiding hadden moeten geven tot bijzondere aandacht voor de positie van de 

failliet en dat daarom in dit geval niet kon worden volstaan met een beperkte 

toetsing. Hieruit valt af te leiden dat dit in andere zaken, waar dergelijke bijzon-

dere omstandigheden zich niet voordoen, wellicht wel kan.36

Wij achten het van bijzonder belang in dit verband op te merken dat de rechter-

commissaris niet als een onafhankelijke onpartijdige rechter kan worden be-

schouwd en dat kan worden betwijfeld of zijn beslissing in, bijvoorbeeld, een 

artikel 69 Fw-procedure, kan voldoen aan de maatstaf van artikel 6 EVRM.37 Hij 

of zij heeft regelmatig vertrouwelijk overleg met de curator en zal de daardoor 

verworven vertrouwelijke kennis niet kunnen negeren wanneer hem of haar ge-

vraagd wordt een beslissing te nemen.38 In sommige gevallen gaat zijn eerdere 

35. De failliet had een geschil met de Nederlandse Letselstichting (‘NLS’) en een advocaat die 

eerder voor haar optrad in een letselschadezaak. De curator schikt het geschil met NLS. De 

bijzondere omstandigheden van het geval bestonden onder meer uit het feit dat sprake was 

van letselschade, het feit dat de betrokken advocaat tuchtrechtelijk was veroordeeld en het 

feit dat het faillissement was uitgesproken op verzoek van die advocaat en NLS.

36. Rechtbanken volstaan in dergelijke artikel 67 Fw-verzoeken wel vaker met een globale in-

schatting, zie bijvoorbeeld Rb. Utrecht 22 november 2012, JOR 2013/350; Rb. Amsterdam 

15 mei 2009, JOR 2009/242; Rb. Groningen 1 december 2005, JOR 2006/87.

37. Zie o.a. J.C. van Apeldoorn, Human Rights in Insolvency Proceedings 2012, p. 192-199; 

R.D. Vriesendorp, ‘De rechter-commissaris bij insolventies; onpartijdige rechter of betrok-

ken commissaris?’, Justitiële Verkenningen 2000/2, p. 55-64; EHRM 6 juni 2000, 34130/96 

(Morel/France); Asser Procesrecht/Giesen I 2015/256 en R.J. van Galen, ‘Toezicht op de cu-

rator in faillissement’, in: Verantwoording aan Hans Beckman, 2006, p. 137-149; zie echter 

ook HR 20 januari 2006, JOR 2006/161.

38. Zie het hiervoor in voetnoot 32 aangehaalde citaat waaruit blijkt dat een rechter-commissaris 

voor zijn toezicht veelal afhankelijk is van de informatie die hij van de curator krijgt.
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betrokkenheid bij de aangelegenheid waarover zijn beslissing wordt gevraagd 

ook verder dan loutere (vertrouwelijke) kennis. Zo zal hij, in het kader van zijn 

toezicht, betrokken geweest kunnen zijn bij de beslissing of actie van de curator 

waartegen het artikel 69 Fw-beroep zich richt, en kan hij, als gevolg van zijn 

overleg, of eerder gegeven toestemming, feitelijk gecommitteerd zijn. Daarbij 

mag ook niet uit het oog verloren worden dat de rechter-commissaris soms in 

vele faillissementen de toezichthouder is van dezelfde curator. Daardoor bestaat 

tussen beiden een gedeeltelijk vertrouwelijke werkrelatie die zich niet goed ver-

draagt met een onbevangen onpartijdige beoordeling in geschillen tussen de cu-

rator en één of meer belanghebbenden. De rechter-commissaris heeft aldus meer 

de kenmerken van een toezichthoudende commissaris dan die van een onpartij-

dige, onafhankelijke rechter en de praktijk laat zien dat de rechter-commissaris 

in principe achter zijn curator blijft staan. Dit is een van de redenen waarom de 

procedure van artikel 69 Fw in de praktijk niet kan functioneren als een echte 

gerechtelijke procedure.39 De rechtbank is daarmee de eerste onafhankelijke en 

onpartijdige rechter die de gang van zaken beoordeelt. Het zou onwenselijk zijn 

indien die beoordeling tot een marginale toetsing beperkt zou blijven, omdat het 

faillissement een procedure is waarin ingrijpende beslissingen worden genomen 

door een door de overheid aangestelde vermogensvertegenwoordiger en diens 

toezichthouder, die grote gevolgen voor de belanghebbenden kunnen hebben.

5. Mogelijke verklaringen lage slagingskans

Hoe komt het dat zo weinig artikel 67 Fw-beroepen succesvol zijn. Een eerste, 

ook wel uit de mond van een rechter-commissaris gehoorde, verklaring, is dat 

de kwaliteit van het werk van de rechters-commissarissen in faillissement zo 

uitmuntend is, dat er vrijwel nooit grond is voor vernietiging. Wij willen geens-

zins afdoen aan de inzet van rechters-commissarissen en hun deskundigheid hier 

niet aan de orde stellen, maar het is niet aannemelijk dat een laag vernietigings-

percentage dat signifi cant afwijkt van vernietigingspercentages in andere delen 

van het burgerlijk recht hierdoor verklaard kan worden.40 Er valt een aantal meer 

39. Zie J.C. van Apeldoorn, Human Rights in Insolvency Proceedings 2012, p. 192-199; R.D. 

Vriesendorp, ‘De rechter-commissaris bij insolventies; onpartijdige rechter of betrokken 

commissaris?’, Justitiële Verkenningen 2000/2, p. 55-64; EHRM 6 juni 2000, 34130/96 

(Morel/France); Asser Procesrecht/Giesen I 2015/256 en R.J. van Galen, ‘Toezicht op de cu-

rator in faillissement’, in: Verantwoording aan Hans Beckman, 2006, p. 137-149; zie echter 

ook HR 20 januari 2006, JOR 2006/161.

40. Een vuistregel is dat in civiele procedures in handelszaken een appelprocedure in 30% van 

de gevallen tot vernietiging leidt. In ieder geval blijven bijvoorbeeld in appellen van kort-ge-

dingen niet zoveel uitspraken in stand als in artikel 67-procedures, terwijl onze kortgeding-

rechters toch zeker (ook) tot de top van de rechterlijke macht behoren.
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voor de hand liggende omstandigheden te noemen die (in meer of mindere mate) 

van invloed kunnen zijn op de lage slagingskans van artikel 67 Fw-procedures.

(i) Toetsingskader – doelmatigheidstoets

Allereerst is er het hiervoor besproken toetsingskader.41 In beginsel dient 

de rechtbank ten volle te toetsen, niet alleen op rechtmatigheid maar ook op 

doelmatigheid. Dit laatste is voor rechters echter geen dagelijkse kost. Zij zijn 

(slechts) gewend om op rechtmatigheid te toetsen. Uit de hiervoor besproken 

gegrond verklaarde beschikkingen blijkt ook niet van het door rechtbanken aan-

leggen van een daadwerkelijke doelmatigheidstoets – rechtbanken beperken 

zich tot het maken van een belangenafweging op grond van de door partijen 

naar voren gebrachte standpunten en belangen.

(ii) Toetsingskader – onduidelijkheid

Daar komt bij dat er onduidelijkheid bestaat of kan bestaan over het precieze 

toetsingskader en de vraag of de rechtbank altijd ten volle moet toetsen. Zoals 

toegelicht heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de rechtbank in beginsel ten volle 

moet toetsen, maar dat het de rechtbank vrijstaat bij het beoordelen van een be-

slissing waarbij de rechter-commissaris een ruime bevoegdheid toekomt, “met 

deze ruime bevoegdheid rekening te houden”.42 Omdat niet duidelijk is wat de 

Hoge Raad hier precies mee bedoelt bestaat er onduidelijkheid over de vraag of 

de rechtbank altijd ten volle moet toetsen, of dat zij onder omstandigheden kan 

volstaan met een marginale(re) toetsing. Deze onduidelijkheid zou ertoe kunnen 

leiden dat rechtbanken ten onrechte terughoudender toetsen dan vereist en dus 

sneller tot het oordeel komen dat de beschikking van de rechter-commissaris in 

stand kan blijven. Dit geldt temeer nu, zoals toegelicht, de rechter-commissaris 

in veel gevallen de bedoelde ruime discretionaire bevoegdheid toekomt.43

(iii) Misconceptie omtrent rol rechter-commissaris

Een andere omstandigheid die van invloed kan zijn is dat rechtbanken een be-

schikking van de rechter-commissaris als een rechterlijke uitspraak van een on-

partijdige rechter zien. Hiervoor is reeds toegelicht dat een rechter-commissaris 

veel meer als toezichthoudende commissaris dan als een onafhankelijke rechter 

dient te worden beschouwd, gezien het vertrouwelijke overleg met de curator en 

41. Zie Hoofdstuk 4 hiervoor.

42. HR 17 mei 2013, NJ 2013/292.

43. Zie Hoofdstuk 4 hiervoor.
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het feit dat de rechter-commissaris soms in feite dient te oordelen over zijn of 

haar eigen beslissingen.44 Uit de gepubliceerde uitspraken blijkt niet dat recht-

banken zich rekenschap geven van deze partijdigheid van de rechter-commis-

saris en van het feit dat de procedure van artikel 69 Fw niet kan functioneren als 

een echte gerechtelijke procedure.45

(iv) Gebrek aan scheiding rollen rechter-commissaris en rechter

Een andere omstandigheid die mogelijk van invloed is op de lage slagingskans 

van een artikel 67 Fw-beroep is het gebrek aan scheiding van de rollen van rech-

ter-commissaris en rechter bij sommige rechtbanken. In een aantal rechtbanken 

is de praktijk dat dezelfde rechters, die behoren tot de insolventieafdeling van de 

rechtbank, afwisselend optreden in de rol van rechter-commissaris en van recht-

bank als bedoeld in de diverse artikelen van de Faillissementswet.

Navraag leert dat dit (onder meer46) het geval is bij de Rechtbanken Oost-Brabant 

en Overijssel.47 Bij de Rechtbanken Amsterdam, Rotterdam, Midden-Nederland, 

Gelderland, Limburg, Noord-Nederland en Noord-Holland is er wel sprake van een 

scheiding, en is het beleid dat rechters van andere afdelingen binnen de rechtbank 

worden ingezet in artikel 67 Fw-procedures.48

Het gevolg hiervan is dat het mogelijk is dat een rechter die ‘s ochtends als 

rechter-commissaris in een faillissement een beschikking moet geven, ‘s mid-

dags als rechtbank in een ander faillissement moet oordelen over een door een 

andere rechter-commissaris gegeven beschikking. In hoeverre kan deze rechter 

‘s middags met de benodigde distantie oordelen over een rechter-commissaris, 

een rol die hij eerder op de dag zelf uitoefende? Daar komt bij dat de hele pro-

cedure een hoog ‘de slager keurt zijn eigen vlees’-gehalte krijgt doordat rechters 

van de insolventieafdeling van een rechtbank in hun rol als rechtbank moeten 

44. Als een rechter-commissaris bijvoorbeeld de curator toestemming geeft te gaan procederen, 

en de wederpartij vervolgens enige tijd later ex artikel 69 Fw een verzoek indient om de 

curator te bevelen de procedure staken.

45. Zie Hoofdstuk 4 hiervoor.

46. Van Rb. Den Haag en Zeeland-West-Brabant werd geen reactie ontvangen.

47. Een van de rechtbanken liet nog wel weten dat er in zoverre een scheiding was dat “de 
(waarnemend) rechter-commissaris in de betreffende zaak – uiteraard – geen rechter kan zijn 
in de art. 67 Fw-procedure in die zaak”.

48. Niet duidelijk is of de scheiding slechts geldt voor artikel 67 Fw-procedures of voor alle pro-

cedures bij de rechtbank als genoemd in de Faillissementswet. Bij de Rb. Midden-Nederland 

is dit wel duidelijk: de scheiding is er slechts voor artikel 67 Fw-procedures, maar niet voor 

procedures bij de rechtbank als bedoeld in andere artikelen van de Faillissementswet.
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oordelen over hun collega-rechters van diezelfde insolventieafdeling in hun rol 

als rechter-commissaris.

Bovendien kan zich de situatie voordoen dat de behandelend rechter die dient te 

beslissen over het (door de rechter-commissaris al dan niet goedgekeurde) be-

leid van een curator, gelijktijdig rechter-commissaris is in faillissementen waar 

diezelfde curator is aangesteld. Een schuldeiser die zijn heil ex artikel 67 Fw bij 

de rechtbank zoekt kan dus geconfronteerd worden met een rechter die, in zijn 

rol als rechter-commissaris, een werkrelatie met diezelfde curator heeft. Een 

werkrelatie die intensief contact vergt en die deels ook nog van vertrouwelijke 

aard is.

De onafhankelijkheid en onpartijdigheid komen in dergelijke situaties in het ge-

drang. Dit is onwenselijk en het is ook niet uit te leggen, zeker niet aan de cliënt 

die vaak toch al de indruk heeft dat de curator en de rechter-commissaris twee 

handen op één buik zijn, en zijn hoop daarom op de rechtbank gevestigd heeft. 

Het verdient dan ook aanbeveling dat voornoemde rechtbanken het voorbeeld 

van de overige rechtbanken volgen, en de rollen van rechter-commissaris en 

rechtbank strikter scheiden door artikel 67 Fw-beroepen en verzoeken te laten 

behandelen door rechters die op grotere afstand staan van de insolventieafdeling.

Nog beter zou het zijn wanneer dergelijke beroepen door gerechtshoven zouden 

worden behandeld. Ook bij rechtbanken waar rechters van andere afdelingen 

worden ingezet blijft er immers sprake van een ‘intern appel’, waarbij de waar-

borgen voor een onafhankelijke toetsing nu eenmaal minder zijn dan bij een 

appel bij een ander gerecht.49

Uit het arrest van de Hoge Raad van 21 januari 2005 (HFTP/Jomed)50, moet ver-

moedelijk worden afgeleid dat de weg van de artikelen 69 en 67 Fw in beginsel 

een exclusieve rechtsgang is. Een belanghebbende zal er doorgaans niet voor 

kunnen kiezen zijn vordering in kort geding in te stellen als deze binnen het 

bereik van artikel 69 Fw valt. Het is daarom van bijzonder belang dat die rechts-

gang met voldoende waarborgen omkleed is.

49. G.J.M. Corstens, Delikt & Delikwent 1989, p. 628: “Het bezwaar bij uitstek tegen (…) het 
‘interne appél’ ligt op het vak van de onpartijdigheid en onafhankelijkheid van de rech-
ter”; R.J. van Galen, ‘Enkele procedurele opmerkingen over het faillissement’, WPNR 6463 

(2001), p. 905-911.

50. HR 21 januari 2005, NJ 2005/250.
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6. Afsluiting

De kans op een succesvol artikel 67 Fw-beroep is vermoedelijk bijzonder klein. 

In de markt ziet men dan ook terecht weinig heil in het instellen van een dergelijk 

beroep. Dat is een treurigstemmende constatering, omdat het betekent dat het de 

belanghebbenden bij een faillissement ontbreekt aan een adequate rechtsgang.
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De procederende curator, zelf doen of uitbesteden?

MR. CHR. GROENEWOUD1

I. Inleiding

De integriteit van de curator houdt de gemoederen al vele jaren bezig. Het prik-

kelende internetplatform Follow the Money opende haar artikel in april 2018 

over de curator die het bedrijf leeg plukt als dat failliet gaat, met de volgende 

zinsnede: “Na een faillissement wordt regelmatig de bestuurder op de korrel 
genomen door de curator. Soms terecht, maar vaak ook onterecht. Het verwijt 
van ‘onbehoorlijk bestuur’ wordt vaak opgelost met een schikking; Follow the 
Money dook in deze schimmige praktijk. ‘Ze gebruiken het als een schot ha-
gel.’”2 Eerder moest bij dit forum de rechter-commissaris het al ontgelden in een 

artikel uit 2015 met als titel: “Hoe de rechter-commissaris danst aan de touwtjes 
van de curator”.3 Daarin werd niet zozeer getwijfeld aan de integriteit van de 

rechter-commissaris, maar wel aan zijn of haar kennis en ervaring op het gebied 

van het faillissementsrecht en de tijd die de rechter-commissaris wordt gegund 

om daadwerkelijk toezicht te houden.

Er wordt al enige tijd gediscussieerd over de vraag in hoeverre de curator (of 

een kantoorgenoot die ik daar gemakshalve onder schaar4) zelf zijn procedures 

moet voeren. Parallel daarmee loopt de vraag of de curator zelf het onderzoek 

naar de oorzaak van het faillissement moet doen. Vorig jaar (in 2018) is er in de 

Rechtbank Rotterdam in het kader van wenselijke en werkbare richtlijnen een 

discussiepunt opgebracht in hoeverre de curator complexe of controversiële pro-

cedures niet zelf zou moeten voeren, maar daartoe in beginsel externe advocaten 

1. Christiaan Groenewoud is sinds 1996 advocaat (en sinds 1998 curator) te Rotterdam, thans 

bij DVDW Advocaten.

2. www.ftm.nl/artikelen/bestuurdersaansprakelijkheid-koevoet-curatoren?utm_medium=

social&utm_campaign=sharebuttonnietleden&utm_source=mail.

3. www.ftm.nl/artikelen/hoe-de-rechter-commissaris-danst-aan-de-touwtjes-van-de-curator?utm_

medium=social&utm_campaign=sharebuttonnietleden&utm_source=mail.

4. Het verschil tussen de curator die zelf procedeert en de kantoorgenoot die dat voor hem doet 

is waarschijnlijk relevanter dan dat ik dat thans doe voorkomen. Een kantoorgenoot heeft 

immers in een procedure zijn eigen verantwoordelijkheid. Aangezien de voornaamste argu-

menten om een curator niet zelf te laten procederen (of zelf te laten onderzoeken) steeds 

lijken terug te komen op een belangenverstrengeling, lijkt mij het verschil tussen hen in deze 

discussie echter niet zo relevant.
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zou moeten betrekken. Die discussie werd gevoed door de stelling dat er een 

zekere (schijn van) belangenverstrengeling zou bestaan tussen enerzijds de cu-

rator die de procedure voert of het oorzakenonderzoek verricht en anderzijds het 

kantoor waar die curator werkzaam is. De curator zou volgens sommigen een 

persoonlijk belang hebben bij het (uit)voeren van die procedure en/of het oor-

zakenonderzoek. Door de procedure of het oorzakenonderzoek door een externe 

partij te laten verrichten, kan die (schijn van) belangenverstrengeling worden 

weggenomen, althans, dat is de gedachte.

II. Een historisch overzicht

Die discussie is niet nieuw. De Ranitz pleitte in 19985 al voor het inschakelen 

van externe advocaten (dat wil zeggen advocaten van buiten het eigen kantoor). 

De Ranitz twijfelde in dat artikel of de curator wel voldoende kritisch is tegen-

over zijn kantoorgenoot die de procedures voor hem voert. Volgens De Ranitz 

zou het inschakelen van externe advocaten het debat over de hoogte van de de-

claraties, de kwaliteit van het geleverde werk of een discussie over een eventuele 

beroepsfout alleen maar ten goede komen.

In 2007 verscheen in het Insolad Jaarboek over ‘de integere curator’ een artikel 

van Kalff over dit onderwerp.6 In dat artikel blikte de auteur terug op de tien 

jaren daarvoor met betrekking tot het voeren van bestuurdersaansprakelijkheids-

procedures. Zijn conclusie was toen dat (kort samengevat) er nog steeds be-

stuurders en commissarissen onterecht aansprakelijk werden gesteld voor het 

door hen gevoerde bestuur respectievelijk toezicht. Dat was althans de uitkomst 

van de beoordeling van de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeraars waarvoor 

de auteur optrad. Een van de klachten van Kalff was dat onafhankelijk onder-

zoek naar de aansprakelijkheid lang niet altijd plaatsvond. Hij stelde de vraag 

of het belang van de schuldeisers die betrokken zijn bij het faillissement, vol-

doende wordt meegewogen bij de beslissing om de bestuurders (en in de voor-

komende gevallen de commissarissen) aansprakelijk te stellen. Eenzelfde soort 

redenering werd gehanteerd voor wat betreft het procederen door de curator of 

diens kantoorgenoot. Volgens Kalff zal een externe onafhankelijke advocaat de 

curator “op een normale professionele wijze … met open vizier adviseren over 
de mogelijke uitkomsten van een procedure.” Kalff meent dat een stagiaire die 

aan hetzelfde kantoor als de curator verbonden is, dat niet snel zal doen.

5. S.H. de Ranitz, ‘Ach, amice, hoe zit het nu?’, TvI 1998/9, p. 187-188.

6. Insolad Jaarboek 2007 onder redactie van M.L.S. Kalff, R. Mulder en S.H. de Ranitz, Deven-

ter: Kluwer 2007, ‘De procederende (kantoorgenoot van de) curator; een blik vanuit de D&O 

verzekeringspraktijk’, p. 27-39.
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Naar aanleiding van het artikel van Kalff in 2007 is in 2008 een tweetal artikelen 

verschenen in TvI, waarin De Ranitz en Schimmelpenninck7 over en weer hun 

standpunten verdedigden. De Ranitz meende dat de curator geen kantoorgeno-

ten voor het oorzakenonderzoek en/of het voeren van procedures zou moeten 

inschakelen, “ter vermijding van iedere schijn van belangenverstrengeling”. De 

Ranitz refereerde expliciet aan de “economische drijfveren van de advocaat/
curator”. Schimmelpenninck ging daar in zijn reactie op in en hanteerde daar-

toe de in mijn ogen voor de hand liggende en terechte argumenten; de curator 

beschikt enerzijds over veel meer informatie dan de externe accountant of ad-

vocaat die het onderzoek voor hem uitvoert of de procedure voor hem voert. 

Anderzijds wordt de door De Ranitz beschreven perverse prikkel (voor zover 

die al zou bestaan) volgens Schimmelpenninck beteugeld door het toezicht dat 

de rechter-commissaris verricht.

Tiethoff8 stelde (net als Schimmelpenninck) dat de curator goed in staat is zelf 

het oorzakenonderzoek uit te voeren en te procederen. Vanzelfsprekend is daar-

bij een belangrijke taak voor de rechter-commissaris als toezichthouder wegge-

legd. Tiethoff onderbouwde zijn stellingen door te refereren aan het arrest van de 

Hoge Raad inzake Den Toom/De Kreek q.q.9, waarin expliciet is overwogen dat 

het vorderingsrecht ex artikel 2:248 BW jegens de bestuurder van gefailleerde 

een hoogstpersoonlijk recht is, dat zich verzet tegen cessie. Dat vorderingsrecht 

komt expliciet toe aan de curator en kan dus niet worden overgedragen. Tiethoff 

ziet daarin in combinatie met de wetsgeschiedenis bij artikel 2:248 BW en het 

wettelijke toezicht door de rechter-commissaris en de matigingsbevoegdheid ex 

artikel 2:248 lid 4 BW in geval van een onredelijk bezwaarlijke afwikkeling van 

het faillissement, een argument om niet al te veel waarde te hechten aan de be-

zwaren die door De Ranitz, Kalff en anderen worden opgeworpen tegen de zelf 

procederende of onderzoekende curator.

III. Rechterlijk toezicht op de curator 1.0

Aan dat rechterlijk toezicht is ruim aandacht besteed door Boerma in zijn ar-

tikel in het Insolad Jaarboek van 2011.10 Boerma stelt dat in het Maclou-arrest11 

de kern van de taak van de curator tot uiting komt, die enerzijds een zekere 

7. S.H. de Ranitz, ‘Perverse prikkels, curatoren en de goede procesode’, TvI 2008/42 en in re-

actie daarop R.J. Schimmelpenninck, ‘naschrift bij de reactie van mr. S.H. de Ranitz’, TvI 
2008/43.

8. F.H. Tiethoff, ‘De curator, een integere advocaat!’, TvI 2011/1.

9. HR 7 september 1990, NJ 1991/52 m.nt. Maeijer.

10. F.H.E. Boerma, Insolad Jaarboek 2011, Deventer: Kluwer 2011, p. 305-319.

11. HR 19 april 1996, NJ 1996/727 m.nt. Kleijn.
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beleidsvrijheid voor de curator impliceert en anderzijds de rol van de rechter-

commissaris nader invult. Boerma meent dat procedures verloren kunnen en 

mogen worden. “De uitkomst bepaalt niet (alleen) de vraag of de curator zijn 
taak juist heeft uitgevoerd.” In dit artikel schaart Boerma zich achter Schimmel-

penninck en Boerma’s ambtgenote mr. W.A.H. Melissen12 die voorstanders zijn 

van het opstellen van een onderzoeksprotocol, het werken volgens een planning, 

de eventuele consultatie van schuldeisers en (indien nodig) het inwinnen van 

procesadvies bij een derde. Boerma toont in zijn artikel begrip voor de bezwaren 

van Kalff (en van Jol tijdens zijn voordracht op het Insolad Jaarcongres 201013) 

omtrent de (schijn van) belangenverstrengeling, maar in zijn ogen kan die wor-

den ondervangen door het vragen van het door Schimmelpenninck en Melissen 

geopperde procesadvies. Dat is echter iets anders dan de procedure door een 

externe advocaat te laten voeren en/of het oorzakenonderzoek door een derde te 

laten verrichten.

Degenen die menen dat curatoren prima zelf het oorzakenonderzoek kunnen 

uitvoeren of zelf kunnen procederen (waaronder ikzelf) hechten veel waarde 

aan het toezicht door de rechter-commissaris. Boerma gaat daar in zijn artikel 

op in. Hij herkende de beperkingen die aan dat toezicht door de rechter-com-

missaris verbonden waren. Boerma refereerde weliswaar aan het bijhouden van 

kantoordossiers bij de rechtbank en een registratie van klachten, maar in 2011 

ontbrak het aan “harde en doordachte sturingsinformatie voor rc’s.” Een rech-

ter-commissaris moest destijds in circa 1.000 faillissementen/Wsnp’s toezicht 

houden. De dossiers werden op papier bijgehouden en de rechter-commissaris 

werd niet ondersteund door een informatiesysteem dat structureel de individuele 

wijze van afwikkeling per curator liet zien. Boerma schreef in 2011 dat de rech-

ter-commissaris niet concreet wist of de ene curator meer procedeerde dan de 

andere curator en of er over de gehele linie een verschil te zien was voor wat 

betreft de uitkomst van die procedures.

In een preadvies voor de Christen Juristen Vereniging schreef Wessels in 2013 

dat men van het toezicht door de rechter-commissaris op het handelen van de cu-

rator niet al teveel verwacht moet worden: “in het licht van doel en diepgang van 
het toezicht, de eenzijdigheid van de door de r-c te verkrijgen informatie (drie-
maandelijkse verslaggeving door de curator), de beperkte wijze van het doen 

12. W.A.H. Melissen, ‘Toestemming verzocht’, Insolad Jaarboek 2010, Deventer: Kluwer 2010, 

p. 31-46.

13. Een schriftelijke weergave van die voordracht van J.T. Jol is te vinden op www.legalhoudini.

nl/images/upload/curatorenbeloning30032011def.pdf.
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van rekening en verantwoording, en het gebrek aan tijd en/of deskundigheid bij 
de rechter voldoet het huidige toezicht geenszins aan deze omschrijving”.14

Er is de afgelopen jaren met betrekking tot het toezicht door de rechter-com-

missaris veel veranderd. De rechters-commissarissen hebben meer gereedschap 

gekregen dan voorheen het geval was om goed en effi ciënt toezicht te houden. 

Denk daarbij alleen al aan KEI en de KPI’s. De huidige rechter-commissaris 

lijkt voor wat betreft de invulling van zijn toezichthoudende taak, niet meer ver-

gelijkbaar met de rechter-commissaris zoals Boerma die in 2011 en Wessels in 

2013 in hun artikelen voor ogen hadden. Ik ga hierop nog nader in (zie hieronder 

over het Rechterlijk toezicht op de curator 2.0 en de Wet modernisering faillis-

sementsprocedure).

IV. Principiële bezwaren tegen de curator die zelf zijn onderzoek 
verricht en zelf procedeert

In 2016 oreerde Vriesendorp ter gelegenheid van de aanvaarding van zijn leer-

stoel Insolventierecht aan de Universiteit Leiden en waarvan een schriftelijke 

uitwerking in TvI is afgedrukt als volgt: “Zoals De Ranitz en Kalff in hun reactie 
op het betoog van Schimmelpenninck hebben aangegeven, is een curator die zelf 
onderzoek uitvoert om meer dan een reden qualitate qua onvoldoende onafhan-
kelijk. Er is immers geen zakelijke opdrachtgever/opdrachtnemer-client verhou-
ding als men met zichzelf zaken doet.”15 De oratie ging niet zozeer over de zelf 

procederende curator. Het onderwerp van de oratie van Vriesendorp betrof het 

fenomeen van de ‘hindsight bias’ en de ogenschijnlijke wens van curatoren om 

(ongenuanceerd en kort weergegeven) steeds maar bestuurders verantwoorde-

lijk en aansprakelijk te houden voor schulden van zijn curanda. In veel gevallen 

was volgens Vriesendorp echter geen sprake van kennelijk onbehoorlijk bestuur, 

zoals de wetgever dat bij de invoering van de anti-misbruikwetgeving in de jaren 

tachtig voor ogen heeft gehad. De gedachten die Vriesendorp tijdens zijn oratie 

naar voren bracht, spreken mij wel aan en ik herken daar ook wel een en ander 

in, maar de stelling dat de curator vanwege een potentieel belangenconfl ict zijn 

eigen oorzakenonderzoek niet zou mogen uitvoeren en in het verlengde daarvan, 

niet zijn eigen procedures zou mogen voeren, gaat toch wel heel erg ver. Zoals 

ik hierna nog nader zal motiveren, wordt het probleem van de (schijn van) be-

langenverstrengeling niet opgelost door het inschakelen van externe partijen. 

14. B. Wessels, De onafhankelijkheid van de faillissementscurator, Preadvies voor de vergade-

ring van de Christen Juristen Vereniging van 31 mei 2013, Uitgeverij Parijs 2013, p. 31.

15. R.D. Vriesendorp, ‘(**)it happens; then and now. Terugblikken en vooruitkijken in het insol-

ventierecht’, TvI 2017/23.
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Dat de curator niet zelf zou mogen procederen, heeft Vriesendorp overigens 

niet gesteld, maar verondersteld wordt dat Vriesendorp dat ook voor ogen zal 

hebben gehad. Alle argumenten waarom volgens hem een onderzoek door een 

onafhankelijke derde zou moeten worden uitgevoerd, gelden immers ook voor 

de beslissing om tot het voeren van een procedure over te gaan.

Vriesendorp komt in zijn oratie tot de aanbeveling dat het oorzakenonderzoek 

“bij voorkeur door een onafhankelijke derde (moet) gebeuren op basis van een 
vooraf opgesteld – en door een gekwalifi ceerde rechter-commissaris goedge-
keurd – onderzoeksplan.” In deze aanbeveling van Vriesendorp wordt expliciet 

geschreven over “de gekwalifi ceerde rechter-commissaris”. Het is mij ondui-

delijk of Vriesendorp hiermee een onderscheid heeft willen maken tussen ge-

kwalifi ceerde en niet-gekwalifi ceerde rechters-commissarissen, waarbij alleen 

de gekwalifi ceerde rechters-commissarissen mogen oordelen over een dergelijk 

onderzoeksplan of dat hij heeft bedoeld dat rechters-commissarissen over het 

algemeen gekwalifi ceerd moeten zijn. Gevoelsmatig heeft hij die tweede cate-

gorie bedoeld, met dien verstande dat bij mij bekend is dat er personen uit onze 

inner circle van Insolad zijn die menen dat niet in alle gevallen de rechter-com-

missaris in het betreffende faillissement zou moeten oordelen over een verzoek 

tot het verlenen van een procesmachtiging. Voor het voeren van bepaalde pro-

cedures zou volgens deze personen een andere rechter-commissaris (zelfs uit 

een ander arrondissement) moeten worden verzocht om een dergelijk verzoek te 

beoordelen. Mij is niet bekend of Vriesendorp deze gedachte ondersteunt, maar 

in het bevestigende geval zou het wel eens zo kunnen zijn dat hij heeft bedoeld 

dat er volgens hem twee categorieën rechters-commissarissen zijn.

V. Rechterlijk toezicht op de curator 2.0

Aan de rol van de toezichthoudende rechter-commissaris wordt – behalve in 

voornoemde aanbeveling over de ‘gekwalifi ceerde rechter-commissaris’ – in de 

schriftelijke weergave van de oratie van Vriesendorp in het geheel geen aan-

dacht besteed. Dat is jammer, aangezien dat toezicht nu juist de laatste jaren is 

tegemoetgekomen aan de gebreken die in de ogen van Boerma aan goed toezicht 

in de weg stonden. Ik refereerde daar hierboven al kort aan. Om te beginnen 

wordt sinds een aantal jaar bij iedere rechtbank tussen de curator en de rechter-

commissaris gecorrespondeerd via KEI. De ervaringen van zowel de curatoren 

als de rechters-commissarissen zijn goed.16 Door de rechters-commissarissen 

zelf wordt gesteld dat zij door KEI beter en sneller in staat zijn om toezicht te 

16. C. Urbanus, ‘Werken met ‘KEI’ “Als faillissementscurator kan ik nu sneller handelen”’, FIP 
2018/1.
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houden. Daarnaast wordt er bij de meeste rechtbanken sinds een aantal jaren ge-

bruikgemaakt van zogenaamde KPI’s (Key Performance Indicators). De recht-

bank heeft op basis van dit systeem vrij goed op het netvlies welke curatoren 

veel en welke curatoren weinig procederen. In de vragenlijsten bij een aantal 

rechtbanken die jaarlijks door de curatoren ten behoeve van deze KPI’s moeten 

worden ingevuld, staat expliciet de vraag opgenomen of er geprocedeerd is en 

zo ja, wat per saldo de opbrengst is geweest. De rechtbank is om die reden goed 

op de hoogte welke curatoren succes behalen door te procederen (met als gevolg 

een positief saldo voor de boedel) en welke curatoren minder presteren.

VI. Wet modernisering faillissementsprocedure

Ook de wetgever is met haar tijd meegegaan. Per 1 januari 2019 is de Wet mo-

dernisering faillissementsprocedure in werking getreden. Als gevolg daarvan is 

een aantal wetswijzigingen doorgevoerd dat het toezicht van de rechter-commis-

saris gemakkelijker en beter moet laten verlopen. De wetgever lijkt tegemoet te 

hebben willen komen aan de bezwaren die met betrekking tot de afwikkeling 

van faillissementen (blijkbaar) bij een aantal belangengroeperingen leefden. 

Volgens de parlementaire geschiedenis met betrekking tot voornoemde Wet 

modernisering faillissementsprocedure is het doel van die wet “om de faillis-
sementsprocedure te moderniseren, om daarmee de afwikkeling van een faillis-
sement transparanter en effi ciënter te maken.” Het voorstel bevat vier maat-

regelen om dit doel te realiseren, aldus de memorie van toelichting:17

“Allereerst voorziet dit voorstel in enkele wijzigingen van de Faillissementswet 
om binnen de faillissementsprocedure beter gebruik te kunnen maken van de 
mogelijkheden om digitaal te werken. Daarnaast krijgt de curator meer moge-
lijkheden om de faillissementsboedel effi ciënt te beheren en te vereffenen. Verder 
krijgen de curator en de rechter de ruimte om meer maatwerk te leveren in de 
faillissementsprocedure, doordat zij de bestaande voorzieningen van de faillis-
sementswet fl exibeler in kunnen gaan zetten. Tot slot draagt het wetsvoorstel 
bij aan de verdere specialisatie van de insolventierechter en biedt het onder-
steuning voor verdere ontwikkelingen in de uitvoering van wetgeving.”

In zijn oratie refereerde Vriesendorp aan de Wet versterking positie curator die 

op 1 juli 2017 in werking is getreden en waarvan hij meent dat die wet alleen 

maar tot meer onbillijke situaties zal leiden. Curatoren zullen (ongenuanceerd 

17. Memorie van toelichting Modernisering faillissementsprocedure, Wijziging van de Faillis-

sementswet en enige andere wetten in verband met het moderniseren van de faillissements-

procedure (Wet modernisering faillissementsprocedure), gepubliceerd op 15 juni 2017.
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en kort samengevat) vanwege het door Vriesendorp gesignaleerde eigen belang 

tegen beter weten in nog meer onderzoeken blijven uitvoeren en bestuurders 

op basis van dat door hen zelf uitgevoerde onderzoek, aansprakelijk stellen. 

Ik heb in de oratie echter niets teruggevonden over het (toen nog) wetsvoor-

stel over de modernisering van de faillissementsprocedure, waarin de wetgever 

juist tegemoet lijkt te zijn gekomen aan de bezwaren die over het optreden van 

de curator en het toezicht daarop door de rechter-commissaris waren geuit. De 

bevoegdheden van de crediteurencommissie zijn uitgebreid en in de nieuwe wet 

is de mogelijkheid gegeven om niet alleen crediteuren tot die commissie toe te 

laten, maar ook “een deskundige of bijzondere belangenbehartiger”. Ook is er 

sinds invoering van deze wet een wettelijke basis voor het aanstellen van meer-

dere rechters-commissarissen, met als doel specialisatie binnen de rechterlijke 

macht te bevorderen. Expliciet is in de memorie van toelichting opgenomen 

(p. 10 en 11) dat de wet ruimte geeft om meerdere rechters-commissarissen in 

een faillissement te benoemen of een deskundige “ter ondersteuning van de toe-
zichthoudende taak van de rechter-commissaris”. In de toelichting overweegt de 

wetgever wel: “gelet op de kosten van de deskundige, die uiteindelijk ten laste 
komen van de boedel, ligt het in de rede dat slechts in bijzondere gevallen tot be-
noeming van een deskundige wordt overgegaan”. Deze laatste overweging van 

de wetgever is wat mij betreft overigens een aanwijzing voor hoe de wetgever 

aankijkt tegen het idee dat de curator het onderzoek en het oorzakenonderzoek 

in beginsel extern zou moeten uitbesteden (of is mijn wens daartoe nu de vader 

van de gedachte?): uitbesteding is prima, maar in verband met de (extra) kosten 

die daar doorgaans mee gemoeid zijn en voor rekening van de boedel komen, 

zal dit volgens de wetgever slechts een uitzondering moeten zijn. Overigens zal 

een gemiddelde boedel de extra kosten die gemoeid zijn met het uitbesteden van 

het oorzakenonderzoek sowieso niet eenvoudig kunnen dragen, maar dat is weer 

een ander probleem.

VII. Kernvraag: zelf doen of uitbesteden?

In 2010 stelde Jol tijdens zijn voordracht voor het Insolad Jaarcongres dat het 

erom gaat “dat er een gezonde verhouding ontstaat tussen de cliënt (de boedel) 
en de advocaat, zodat de het normale krachtenspel tussen de cliënt en zijn ad-
vocaat zijn werking kan hebben. Alle advocaten kennen de strenge cliënt die de 
hand op de knip houdt en er wel voor zorgt dat er geen nodeloze kosten worden 
gemaakt”.18 Mogelijk ontbrak het in 2010 aan dat normale krachtenspel tussen 

enerzijds de zelf procederende curator en anderzijds de boedel waarop door de 

18. Zie voetnoot 13.
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rechter-commissaris toezicht wordt gehouden. Ik wil daar niet in treden. Op dit 

moment zijn die ‘krachten’ echter totaal anders, althans, dat is mijn ervaring. 

De rechters-commissarissen hebben veelal dezelfde opleidingen gevolgd als de 

curatoren. Sommigen hebben een verleden als curator. Daarnaast verlangen de 

rechters-commissarissen veel meer informatie van de curator dan voorheen en 

kunnen zij op basis van de KPI’s curatoren goed vergelijken. Zij beschikken dus 

over de kennis en ervaring die van hen kan worden verlangd om kritisch te kun-

nen beoordelen of de curator zijn werk goed uitvoert. Ik durf zelfs te stellen dat 

de rechters-commissarissen veel beter in staat zijn om het werk van de curator 

te beoordelen dan een ‘normale cliënt’ dat kan bij zijn advocaat. Met de nieuwe 

Wet modernisering faillissementsprocedure in de hand, kan de rechter-commis-

saris in bijzondere gevallen externe deskundigen inroepen als hij het idee heeft 

dat dat nodig is om goed toezicht te kunnen houden.

Voorts is het zo dat de rechtbank het salaris van de curator vaststelt. In de relatie 

tussen de advocaat en de curator die zijn cliënt is, is het de advocaat die op 

basis van zijn geschreven uren een declaratie aan de curator stuurt die de curator 

wordt geacht om te betalen. Daar komt in beginsel geen rechterlijk toezicht 

aan te pas. In het geval van de relatie tussen de zelf procederende curator en de 

boedel moet wel eerst een administratief proces worden doorlopen,19 voordat de 

curator zijn salaris kan declareren. Indien de rechtbank het voorgestelde salaris 

niet toekent, dan kan de curator ook niet declareren.

Bovenstaande neemt niet weg dat er nog steeds personen zullen zijn die menen 

dat de rechter-commissaris vanwege het veelvuldige en amicale contact dat hij 

met de curatoren onderhoudt, niet in staat is om objectief te beoordelen of de 

curator machtiging moet krijgen om te mogen procederen of bepaalde rechtma-

tigheidsonderzoeken uit te voeren of voort te zetten. Dat zijn niet enkel ‘leken’ 

maar ook specialisten die zelf jarenlang ervaring als curator hebben.

Naar mijn mening doen zij onze rechterlijke macht tekort. Wellicht is het goed 

om nog maar eens te benadrukken dat rechters professionals zijn, die ervoor 

zijn geselecteerd en ertoe zijn opgeleid om onafhankelijk en onpartijdig te oor-

delen. Dit beginsel is inherent aan het zijn van rechter. Vanzelfsprekend loop ik 

met bovenstaande stellingen het risico dat mij enige naïviteit kan of zal worden 

verweten. Dat mag dan zo zijn. Ik weiger echter te geloven dat rechters-commis-

sarissen niet in staat zouden zijn om objectief en onafhankelijk tot een oordeel 

19. Recofa-richtlijnen voor faillissementen en surseances van betaling, hoofdstuk 6, www. 

rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/recofa-richtlijnen-voor-faillissementen-en-sur-

seances-van-betaling-2019.pdf.
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te komen op de vraag om een procesmachtiging te geven of om een beslissing te 

nemen of en zo ja, hoe uitgebreid een onderzoek moet worden uitgevoerd naar 

de oorzaken van een faillissement.20

Een van de bezwaren van Vriesendorp tegen de curator die zelf zijn oorzaken-

onderzoek uitvoert, is dat een zogenaamd ‘open-eind onderzoek naar de oor-

zaken van het faillissement’ niet eenvoudig valt te begroten. Het is om die reden 

volgens Vriesendorp voor de rechter-commissaris nagenoeg onmogelijk om 

daar goed toezicht op te houden: “als er geld in de boedel zit, is het lastig om 
een duidelijke rem op de kosten van het onderzoek te zetten”. Vriesendorp heeft 

hier vanzelfsprekend een punt. Dat is echter nog geen reden om de oorzaken-

onderzoeken en de procedures in beginsel extern te laten uitvoeren. De kosten 

van een forensisch onderzoek door een derde (onafhankelijke) deskundige naar 

de oorzaken van een faillissement of het beginnen van een procedure door een 

externe advocaat waarvan de uitkomst op voorhand onzeker is, zal doorgaans 

ook moeilijk te begroten zijn. Een ‘open-eind onderzoek’ blijft een ‘open-eind 

onderzoek’, of dat nu door een externe deskundige wordt uitgevoerd of door de 

curator zelf. Ook de schijn van belangenverstrengeling overtuigt niet. Die be-

langenverstrengeling is bij de externe onderzoeker of advocaat niet anders dan 

bij de curator die het onderzoek of de procedure zelf uitvoert.

Vanzelfsprekend is de gedachte ook wel eens bij mij opgekomen dat de curator 

van een gefailleerde onderneming waarvan mijn cliënt bestuurder was en door 

de curator werd aangesproken, andere motieven had dan louter het dienen van 

de belangen van de schuldeisers. Ik veronderstel dat dat geldt voor de meeste 

advocaten die regelmatig voor bestuurders van gefailleerde ondernemingen op-

treden.21 Diezelfde gedachten zullen echter ook leven met betrekking tot advo-

20. Deze professionaliteit van de rechter-commissaris was overigens recent nog voorwerp van 

discussie in een procedure bij de rechtbank Midden-Nederland (Rechtbank Midden-Ne-

derland 6 september 2019, ECLI:NL:RBMNE:2019:4391) die ging over het ontslag van een 

curator in een faillissement. Daarin refereerde de rechtbank nog maar eens aan het arrest 

Hauschildt van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, waaruit volgt dat de betrok-

kenheid van een rechter bij een eerdere fase van een procedure op zichzelf nog geen vrees ten 

aanzien van diens onpartijdigheid rechtvaardigt. 

21. Treffend is in dat opzicht de recente uitspraak van de Rb. Amsterdam inzake het 

faillissement van het Slotervaart-ziekenhuis (Rechtbank Amsterdam 10 juli 2019, 

ECLI:NL:RBAMS:2019:4889), waarin kort samengevat de rechtbank overwoog dat de cu-

rator in dit specifi eke geval geen onderzoek hoeft te doen naar de rechtmatigheid van het 

faillissement. Het belang van de schuldeisers is gediend bij een snelle afwikkeling van het 

faillissement, dat niet bereikt kan worden als er een oorzakenonderzoek zou plaatsvinden. 

Saillant hierbij is overigens dat Kalff die eerder in dit artikel werd geciteerd, een van de 

rechters was die in de uitspraak inzake Slotervaart uitspraak heeft gedaan.
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caten die in andere zaken optreden dan tegen een curator in faillissement. En dat 

zal ongetwijfeld ook gelden voor de curator die vaststelt dat kort voorafgaand 

aan het faillissement heel veel tijd door de adviseurs van de latere gefailleerde 

is besteed aan bepaalde werkzaamheden, waarvan hij zich afvraagt welk be-

lang van de onderneming of de gezamenlijke schuldeisers daarmee gediend is 

geweest. Wat dat betreft verschilt een curator met een eigen belang om zoveel 

mogelijk uren te besteden aan onderzoek en/of procedures niets ten opzichte van 

een externe advocaat (of accountant) die in opdracht van de curator onderzoek 

verricht en/of een procedure voert.

Het argument van de perverse prikkel voor de curator die zelf zijn onderzoek 

verricht en/of zelf zijn procedures voert en dat dat de reden is om dat onderzoek 

en/of de procedure dan maar extern te laten (uit)voeren, overtuigt dus wat mij 

betreft niet. Hoe zit het dan met de stelling van Vriesendorp en anderen dat de 

curator niet onafhankelijk zou zijn? Vriesendorp stelde hierover het volgende:

“Nu zal iedere curator deze drijfveer (die van de perverse prikkel van het uren 
schrijven, toevoeging ChrG) welgemeend ontkennen en dat zal vaak ook wel 
kloppen, maar de dubbele pet zorgt op zichzelf al voor onvoldoende distantie 
tussen de twee rollen: onderzoeker enerzijds en beoogd aanklager anderzijds 
met baat bij een positief resultaat. In het oorzakenonderzoek kan er dan sprake 
zijn van vooringenomenheid om een bepaald – voor de boedel gunstig – resul-
taat te bereiken, een bias die de uitkomsten van het onderzoek beïnvloedt.”

Vriesendorp heeft hier mogelijk een punt,22 maar is dat een goede reden om 

ieder oorzakenonderzoek dan maar extern te laten uitvoeren, althans zoveel als 

mogelijk? Zoals ik hiervoor al beschreef; heeft die externe onderzoeker dan 

geen eigen belang bij de uitkomst van het door hem uitgevoerde onderzoek? Zal 

die onderzoeker enkel en alleen omdat hij of zij niet aan het kantoor van de cura-

tor verbonden is, andere feiten en omstandigheden onderzoeken dan de curator 

of zal die externe onderzoeker op basis van diezelfde feiten en omstandigheden 

tot andere uitkomsten komen, dan de curator zelf? Vriesendorp stelt dit niet 

expliciet, maar de kern van zijn oratie lijkt te zijn dat de ‘bias’ (het ‘vooroor-

deel’) tot bepaalde onderzoeksresultaten leiden die niet kloppen of op zijn minst 

niet worden gedragen door de feiten en omstandigheden die zich daadwerkelijk 

hebben voorgedaan. Dat dit in zijn algemeenheid een verdedigbare stelling is, 

wil ik omwille van de discussie best geloven, maar de vraag is of die bias bij een 

externe onderzoeker een minder grote rol bij de uitvoering van zijn onderzoek 

22. Daar valt overigens over te discussiëren: Met het oog op vervolg of nieuwe opdrachten heb-

ben externe adviseurs niet zelden de neiging om opdrachtgevers naar de mond te praten.
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speelt dan bij de curator zelf. Ik waag dat te betwijfelen. Sterker nog; ik zou 

zelfs de stelling aandurven dat die bias bij externe onderzoekers een grotere 

rol speelt dan bij de curator in plaats van een minder grote rol. De curator is 

immers vanaf het begin van het faillissement betrokken geweest en beschikt uit 

dien hoofde over veel meer achtergrondinformatie dan de externe onderzoeker 

in redelijke tijd zal kunnen vergaren. Bovendien zal de curator veel meer inzicht 

in de context hebben waarom bepaalde bestuursbeslissingen zijn genomen of 

bepaalde gebeurtenissen zich hebben voorgedaan, dan de externe onderzoeker 

die achteraf op basis van veelal schriftelijk materiaal zijn onderzoek dient te 

verrichten.

Er is weinig gepubliceerd over hoe een oorzakenonderzoek zou moeten worden 

uitgevoerd en hoe het rapport eruit zou moeten zien. Schimmelpenninck heeft 

in 2008 een protocol opgesteld aan de hand waarvan het oorzakenonderzoek in 

complexe faillissementen kan worden ingericht.23 De Ranitz heeft naar aanlei-

ding daarvan zijn hiervoor reeds door mij gememoreerde reactie geschreven, 

onder verwijzing naar de daarin beschreven perverse prikkels.24 Vorig jaar is 

Hox nader ingegaan op de vraag in welke gevallen een oorzakenonderzoek in 

faillissement zou moeten plaatsvinden en op welke wijze dat zou moeten wor-

den uitgevoerd. Hox ging in zijn artikel expliciet in op de vraag of de curator 

(of een kantoorgenoot) zelf het onderzoek zou moeten en kunnen uitvoeren. In 

tegenstelling tot De Ranitz heeft Hox daar geen principiële bezwaren tegen. 

Volgens Hox moet de curator zich vanzelfsprekend wel de vraag stellen of hij 

de juiste en beste man/vrouw is om het onderzoek uit te voeren.25 Van alle argu-

menten die door verschillende auteurs zijn aangevoerd waarom de curator niet 

zelf zou mogen onderzoeken en/of zou mogen procederen, is dit naar mijn 

mening de meest overtuigende (of zelfs de enige). Vanzelfsprekend is het zo 

dat het verrichten van (forensisch) onderzoek en procederen een vak apart is 

en dat er voor bepaalde zaken wellicht betere onderzoekers of advocaten zijn 

dan de betreffende curator. Ook is het zo dat er andere redenen kunnen zijn dat 

een curator beter een ander het onderzoek kan laten uitvoeren of kan laten pro-

cederen dan hemzelf of een kantoorgenoot. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn 

als de relatie tussen de curator en de bestuurder, waarvan het vermoeden bestaat 

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

24. L. Hox, ‘Het oorzakenonderzoek in faillissement – Curator, are you seeing the bigger pic-

ture?’, TvI 2018/42. 

25. L. Hox, ‘Het oorzakenonderzoek in faillissement – Curator, are you seeing the bigger pic-

ture?’, TvI 2018/42.
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dat hij aansprakelijk is wegens kennelijk onbehoorlijk bestuur, dusdanig is ver-

stoord dat het beter is als hij het onderzoek of de procedure door een derde laat 

(uit)voeren.

In zijn artikel refereert Hox aan een uitspraak van de Raad van Discipline te 

Amsterdam in de bekende NS-zaak, waarin door een advocaat een forensisch 

onderzoek was uitgevoerd naar de gang van zaken rondom een openbaar ver-

voer-aanbesteding in Limburg.26 Daarin heeft de Raad van Discipline nadere 

invulling gegeven over hoe een deugdelijk (forensisch) onderzoek, dat door een 

advocaat is uitgevoerd, eruit zou moeten zien. In die uitspraak is uitgegaan van 

een aantal grondbeginselen, waaraan een onderzoek zou moeten voldoen. Doet 

de onderzoekende advocaat dat niet, dan kan dat tuchtrechtelijk verwijtbaar zijn.

De reden dat ik de verwijzing naar de NS-casus in het kader van de discussie 

over de vraag of de curator zelf zou moeten procederen of dat hij die extern zou 

moeten uitbesteden, interessant vind is niet om nader in te gaan op de manier 

waarop de curator zijn onderzoek zou moeten inrichten. In mijn ogen is die uit-

spraak relevant om aan te tonen dat het inhuren van een externe onderzoeker en/

of externe advocaat nog geen garantie oplevert dat de onafhankelijkheid van de 

curator is gewaarborgd. De klager in de NS-casus hield er voor een deel dezelfde 

verwijten aan het adres van de betreffende advocaat op na hield als Kalff, De 

Ranitz en Vriesendorp hebben aangevoerd tegen de zelf onderzoekende en zelf 

procederende curator. Na lezing van de uitspraak van de Raad van Discipline 

kan ik mij niet aan de indruk onttrekken dat de betreffende advocaat onder wiens 

leiding het onderzoek is uitgevoerd, zijn oren behoorlijk naar de opdrachtgever 

heeft laten hangen. Voor zover de curator al niet onafhankelijk zou zijn bij het 

verrichten van het oorzakenonderzoek en/of het voeren van zijn eigen procedu-

res, dan kan uit deze uitspraak worden afgeleid dat dat in de relatie tussen de 

opdrachtgever en de (externe) advocaat niet anders hoeft te zijn.

De NS-uitspraak laat ook nog maar eens zien dat een curator op wie onder be-

paalde omstandigheden de gedragsregels voor advocaten van toepassing zijn,27 

26. Raad van Discipline in het ressort Amsterdam van 18 december 2017, 

ECLI:NL:TADRAMS:2017:276.

27. Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Discipline brengt het in een andere hoedanigheid 

optreden, bijvoorbeeld als curator, niet mee dat de advocaat niet (meer) aan het tuchtrecht 

onderworpen is. Als de advocaat zich bij de vervulling van zijn taak als curator zodanig 

gedraagt dat daardoor het vertrouwen in de advocatuur wordt geschaad, zal in het algemeen 

sprake zijn van een handelen of nalaten in strijd met hetgeen een behoorlijk advocaat betaamt. 

Zie: Hof van Discipline 8 januari 2016, ECLI:NL:TAHVD:2016:114 en www.tuchtrecht-

updates.nl/samenvatting/tr-2018-4637.
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bij het verrichten van een oorzakenonderzoek en ook bij het voeren van proce-

dures, gebonden is aan dezelfde regels die voor een externe advocaat gelden die 

het oorzakenonderzoek uitvoert en/of de procedure voor de curator voert. Wat 

dat betreft maakt het geen verschil of de curator zijn eigen onderzoek uitvoert 

of zelf procedeert, of dat hij dat extern uitbesteedt. Zij zijn beiden gebonden aan 

dezelfde regels.

Tot heden ben ik met name ingegaan op de bezwaren van bepaalde auteurs die 

menen dat de curator niet zelf het oorzakenonderzoek zou moeten verrichten 

en niet zelf zouden moeten procederen. Er is nog weinig aandacht besteed aan 

de voordelen die het heeft om de curator zijn onderzoek zelf te laten uitvoeren 

of om hem zelf te laten procederen. Het voornaamste voordeel zit hem in de 

kennisvoorsprong die de curator heeft ten opzichte van de externe onderzoeker 

of externe advocaat. Dat geldt niet alleen voor de eerder beschreven context, 

maar ook voor feiten en omstandigheden die de curator bij aanvang van het fail-

lissement verkrijgt (derhalve voordat zijn oorzakenonderzoek is aangevangen) 

door zijn gesprekken met directie, personeel, schuldeisers, accountant, door-

startpartijen etc. Dat is een kennisvoorsprong die moeilijk kan worden ingehaald 

door een externe onderzoeker of advocaat.

Daarnaast speelt het kostenaspect een grote rol. Juist vanwege de door de 

curator vergaarde kennis over de achtergronden van het faillissement, zal zijn 

inbreng van die informatie altijd nodig blijven. Met andere woorden; de boedel 

wordt geconfronteerd met dubbele kosten. Zowel de uren van de curator zelf als 

de uren van de externe onderzoeker en/of advocaat zullen aan de boedel worden 

doorbelast.

De inschatting en besteding van de door de curator te besteden tijd aan onder-

zoek en/of het voeren van de procedure door de curator zelf en het toezicht 

daarop door de rechter-commissaris zal doorgaans ook veel eenvoudiger en 

beter kunnen plaatsvinden dan wanneer een externe onderzoeker en/of advocaat 

wordt ingeschakeld. Het zal voor een curator moeilijk zijn om een begroting 

van de te verwachten tijd te maken, als het een ‘open-eind onderzoek’ (om de 

woorden van Vriesendorp te gebruiken) betreft of een complexe procedure, als 

het niet zijn eigen uren betreffen. Vanzelfsprekend kan de curator van de externe 

onderzoeker of advocaat verlangen dat hij of zij een dergelijke begroting afgeeft, 

maar als het een open-eind onderzoek is of een complexe bestuurdersaanspra-

kelijkheidsprocedure, dan zal die externe onderzoeker of advocaat doorgaans 

ten aanzien van die begrotingen zoveel voorbehouden maken dat daar weinig 

waarde aan kan worden gehecht. Als er in dat geval ten opzichte van de aanvan-

kelijk verwachte tijdsbesteding een exorbitante overschrijding plaatsvindt, dan 

zal de rechter-commissaris in de meeste gevallen meer invloed op de curator 
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hebben om zijn uren te laten matigen dan dat de curator dat van de externe 

onderzoeker of advocaat kan verlangen. Het gevolg van een buitensporige tijds-

besteding door een externe onderzoeker of advocaat zal doorgaans zijn dat hij de 

volgende keer door deze curator niet nogmaals zal worden ingeschakeld. In het 

geval de buitensporige uren, uren van de curator (of van diens kantoorgenoot) 

zelf betreffen, dan zal de sanctie daarop echter kunnen zijn dat hij of zij in het 

geheel geen faillissementen meer toegewezen zal krijgen. Dat geldt temeer, als 

de KPI’s laten zien dat het aantal uren dat deze curator aan de afwikkeling van 

faillissementen in het algemeen en aan het verrichten van onderzoek en voeren 

van procedures in het bijzonder besteedt, in vergelijking tot andere curatoren 

veel hoger is. Indien gebruik wordt gemaakt van externe onderzoekers of ad-

vocaten, dan zal er doorgaans weinig inzicht bestaan in zijn kosteneffi ciëntie.

VIII. Insolad-praktijkregels en beleidsregels rechtbank(en)

De Insolad-praktijkregels zijn recent gewijzigd.28 Artikel 4.3 dat gaat over het 

voeren van procedures door de curator, is echter niet veranderd. De tekst van dat 

artikel is al sinds jaar en dag dezelfde:29

“4.3 Uitgangspunt bij de beslissing van de curator om zich in een procedure al 
dan niet te laten bijstaan door een aan zijn kantoor verbonden advocaat, is dat 
de boedel – alles in aanmerking genomen – steeds op de best mogelijke wijze 
dient te worden bijgestaan.”

In de toelichting op deze praktijkregel staat expliciet opgenomen dat in het alge-

meen de curator of een kantoorgenoot zelf zal procederen. De praktijk laat dit 

ook zien. Zonder hiermee op enige manier te willen suggereren dat ik weten-

schap heb willen bedrijven, heb ik een klein empirisch onderzoekje uitgevoerd 

naar de vraag in hoeveel bestuurdersaansprakelijkheids- en paulianaprocedures 

de curator zelf heeft geprocedeerd en wat de uitkomst van die procedures is 

geweest. Op basis van gegevens uit vijftig gepubliceerde vonnissen over de pe-

riode januari 2017 tot en met augustus 2019, is er in nagenoeg alle procedures 

door de curator of door een kantoorgenoot geprocedeerd. Slechts in twee pro-

cedures heeft de curator zich laten vertegenwoordigen door externe advocaten. 

De redenen daartoe zijn niet bekend.

28. www.insolad.nl/regelgeving/praktijkregels.

29. Zie bijvoorbeeld de uitgave van Insolad 2009, Praktijkregels voor Curatoren, Toetsingsregle-
ment en ReCoFa Richtlijnen 2009, artikel 1.4.3, p. 5 en 6.
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De toelichting op de Insolad-praktijkregel schrijft voor dat er doorgaans geen 

bezwaren bestaan tegen het zelf procederen. Ook die toelichting is de afgelopen 

tien jaren hetzelfde gebleven. Alle bezwaren zoals die in de loop van de jaren 

door diverse auteurs tegen het zelf procederen door de curator zijn geuit, hebben 

niet tot andere gedachten geleid. In de toelichting op het huidige artikel 4.3 

van de praktijkregels is ten opzichte van de ‘oude’ praktijkregel 1.4.3 nog wel 

een nadere uitleg opgenomen om een schijn van belangenverstrengeling zoveel 

mogelijk te voorkomen:

“Als een curator of kantoorgenoten van de curator zelf een omvangrijke pro-
cedure voert of voeren met veel advocatuurlijk werk, kan de indruk ontstaan 
dat het belang van de boedel ondergeschikt is gemaakt aan het belang van het 
kantoor van de curator om omzet te genereren. Deze belangen kunnen als te-
genstrijdig worden gepercipieerd. Om het ontstaan van een dergelijke indruk 
te vermijden of zich daarover te kunnen verklaren, objectiveert de curator bij 
grote procedures het besluit om zijn eigen kantoor daarvoor in te schakelen te 
objectiveren aan de hand van de hierboven geschetste aspecten van in het kan-
toor aanwezige specialisatie en proceskansen. Zo nodig betrekt hij de rechter-
commissaris, crediteuren of (voorlopige) crediteurencommissie (zo deze er is) 
bij dit besluit. Soms heeft de curator geen keuze. Als er geen boedelactief van 
betekenis is, zal het beginsel dat de curator geen verplichtingen aan gaat waar-
van onzeker is of deze worden nagekomen er juist toe leiden dat de curator of 
een kantoorgenoot van de curator zich met de zaak gaat bezighouden zonder 
uitzicht op vergoeding.

Uitgangspunt is dat de curator zelf een advies over de proceskansen van een 
procedure vervaardigt, maar onder omstandigheden kan een gehele of gedeel-
telijke delegatie aan externe deskundigen gewenst zijn. Als de curator van oor-
deel is dat er aanleiding is een procedure te overwegen zal hij een procesana-
lyse/plan van aanpak voorleggen aan de rechter-commissaris.”

Ook bij het uitvoeren van het oorzakenonderzoek overweegt de Insolad-prak-

tijkregel 5.1 dat er geen principiële bezwaren zijn dat een curator zelf het onder-

zoek verricht. Insolad ziet echter wel het belang van het inschakelen van externe 

deskundigen:

“De wijze waarop de curator dit onderzoek uitvoert kan verschillen. In kleine 
faillissementen met een overzichtelijke hoeveelheid feiten zal hij het onderzoek 
doorgaans zelf uitvoeren. In grotere faillissementen of faillissementen met een 
gecompliceerde feitenstructuur kan het nodig zijn externe deskundigen, zoals 
(forensische) accountants, in te schakelen.”
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In het arrondissement waarin ik werkzaam ben (Rotterdam), heeft de rechtbank 

een uitgebreide curatorenhandleiding geschreven en onder haar curatoren ver-

spreid, waaraan men zich in beginsel dient te houden. De meest recente handlei-

ding dateert van 1 augustus 2019. In die handleiding staat expliciet opgenomen 

dat de curator (in beginsel) een onderzoek naar eventuele bestuurdersaansprake-

lijkheid moet instellen. Indien de curator aanleiding ziet om bestuurdersaanspra-

kelijkheid aan te nemen en daarover moet geprocedeerd worden, dan dient bij 

het verzoek aan de rechter-commissaris om een procesmachtiging af te geven, 

een schriftelijke notitie van de bestuurder(s) met daarin zijn standpunt omtrent 

de bevindingen van de curator meegestuurd te worden. Deze rechtbank lijkt 

hiermee tegemoet te willen komen aan de voornaamste bedenkingen over het al 

te lichtvaardig aansprakelijk stellen van bestuurders (en andere derden) door de 

curator en het beginnen van procedures. Eerder heeft deze rechtbank overigens 

al (in navolging van een pilot bij de Rechtbank Amsterdam) ingezet op het voor-

komen van langdurige en kostbare procedures door middel van mediation.30

In het verleden is wel eens voorgesteld partijen die aansprakelijk zijn gesteld 

en tegen wie de curator voornemens is om een procedure te beginnen, door de 

rechter-commissaris te laten horen, alvorens daarover een beslissing te nemen. 

De ervaring was toen dat de rechters-commissarissen daar over het algemeen 

terughoudend tegenover stonden. Een formele rechtsgang daartoe bestaat niet. 

Artikel 69 Fw is niet voor dergelijke discussies geschreven. De vraag is echter 

in hoeverre er daadwerkelijk principiële bezwaren zijn om partijen niet op voor-

hand te horen. Om een goede en afgewogen beslissing door de rechter-commis-

saris te laten nemen op een verzoek tot het verkrijgen van een procesmachtiging 

dat eenzijdig door de curator is ingediend, lijkt het in het kader van een trans-

parante rechtspleging eerder voor de hand te liggen dat het beginsel van hoor en 

wederhoor wordt nageleefd, dan dat niet te doen.

Dit lijkt gehoor te hebben gevonden bij in ieder geval twee rechtbanken, te weten 

die in Rotterdam en Amsterdam. Daar is men begonnen met een pilot, waarbij 

door de curator aangesproken derden in het kader van een beslissing op een 

verzoek tot het toekennen van een procesmachtiging op voorhand door de rech-

ter-commissaris kunnen worden gehoord.  Ik verwijs hiervoor naar het recente 

artikel van Frima en De Vos in FIP.31 In dit artikel wordt uitgebreid aandacht 

besteed aan deze mogelijkheid om bestuurders te horen, die voorafgaat aan het 

eventueel verlenen van een procesmachtiging. Het doel van het op voorhand 

horen van de bestuurder (ik neem aan dat andere derden die door de curator 

30. E.J. Gruijthuijsen en mr. A.J. van Spengen, FIP nummer 2, maart 2018.

31. Mr. drs. J.C.A.T. Frima en mr. A.E. de Vos, FIP nummer 7, november 2018.



Mr. Chr. Groenewoud

worden aangesproken, daaronder zijn begrepen) is om te “toetsen of het voor-
nemen om te gaan procederen past in het streven om de boedel doelmatig, doel-
gericht en rechtmatig af te wikkelen”, aldus Frima en De Vos in hun artikel. De 

procedure is dat de rechter-commissaris de bestuurder, zijn advocaat en de cu-

rator uitnodigt om op die manier kennis te nemen van de standpunten. Daartoe 

zullen het onderzoek dat door de curator is uitgevoerd en zijn conclusies voor-

werp van gesprek zijn. Het is expliciet niet de bedoeling dat de rechter-com-

missaris optreedt als bodemrechter. “Het horen dient om hem (de rechter-com-

missaris, toevoeging ChrG) te informeren over de verweren van de bestuurder 
zodat hij een weloverwogen beslissing kan nemen over het al dan niet verlenen 
van toestemming tot procederen”, zo wordt in het artikel van mr. Frima en mr. 

de Vos benadrukt. Daarnaast moet het machtigingsverzoek van de curator aan-

leiding geven om partijen op te roepen om gehoord te worden. Het is dus niet 

zo dat bij ieder machtigingsverzoek een mondelinge behandeling plaatsvindt. 

Tijdens die hoorzitting kan ook nog besproken worden of er verder nog feiten en 

omstandigheden onderzocht moeten worden en of er wellicht een andere manier 

van geschillenbeslechting kan plaatsvinden. Frima en De Vos signaleren nog 

wel wat complicaties om dit vooraf horen van de bestuurders tot de standaard-

praktijk te laten horen. Daartoe zou naar hun mening artikel 68 lid 3 Fw moeten 

worden gewijzigd.

IX. Conclusie

Er zijn meerdere redenen om de curator zelf te laten procederen en om hem zelf 

de oorzaken van het faillissement te laten onderzoeken. Die voordelen zijn met 

name gelegen in de kennisvoorsprong en het voorkomen van dubbele kosten. In 

ieder faillissement moet het boedelbelang vooropstaan. In het overgrote deel van 

de faillissementen zullen voornoemde kennisvoorsprong en het vermijden van 

extra kosten doorslaggevend zijn en zal het de voorkeur hebben als de curator 

zelf de oorzaken van het faillissement onderzoekt en als hijzelf procedeert. In 

die gevallen waarin de boedel gediend is door dit door een ander dan de curator 

te laten doen, moet daar geen punt van gemaakt worden.

Er zullen altijd mensen zijn die menen dat een curator bij de behandeling van het 

faillissement zijn eigen belang laat prevaleren boven dat van de boedel en van de 

gezamenlijke schuldeisers. Het zou naïef zijn om te denken dat deze gedachte 

absolute onzin is en dat dit nooit voorkomt. Dat eigen belang doet zich echter 

niet alleen voor in de relatie tussen de curator als advocaat (het kantoor van 

de curator daaronder begrepen) en de boedel, maar speelt bij iedere rechtsver-

houding waarin een opdrachtnemer wordt ingeschakeld om bepaalde diensten 

voor een ander te verrichten. Die opdrachtnemer heeft altijd een eigen belang 
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bij het aanvaarden en uitvoeren van de opdracht. Dat zal in de relatie tussen de 

boedel en een externe advocaat of onderzoeker niet anders zijn.

Er is wat betreft het toezicht op de curator de afgelopen jaren veel veranderd. Het 

toezicht op het handelen van de curator zoals dat tien jaar geleden plaatsvond, 

is nauwelijks meer te vergelijken met hoe dat thans het geval is. De curatoren 

die al langer in de faillissementspraktijk werkzaam zijn, zullen dit herkennen. 

Indien en voor zover er tien jaar geleden reeds iets ontbrak aan het toezicht 

op de curatoren door de rechters-commissarissen, hebben allerlei praktische 

maatregelen ervoor gezorgd dat de eerdere bezwaren die door verschillende 

critici uitgebreid in de literatuur zijn beschreven, niet of nauwelijks meer van 

toepassing zijn. Er is door middel van KEI een goed werkend digitaal platform 

ontwikkeld, waardoor het voor de rechter-commissaris veel gemakkelijker is 

om effi ciënt toezicht te houden. Door het invoeren van de zogenaamde KPI’s 

hebben de rechtbanken inzicht gekregen in de prestaties van de individuele cu-

ratoren. Door de invoering van nieuwe wetgeving hebben de schuldeisers meer 

mogelijkheden tot inspraak gekregen en is nog eens expliciet benoemd dat de 

rechter-commissaris de mogelijkheid heeft om zich extern te laten adviseren of 

om meerdere rechters-commissarissen in een faillissement te laten benoemen. 

Daarnaast zijn of worden er binnen de rechtbanken beleidsregels ontwikkeld 

die als doel hebben om ofwel het geschil tussen de curator en degene die hij 

aansprakelijk heeft gesteld, op een andere manier te laten beslechten dan door 

middel van een procedure (mediation). Ofwel om de persoon tegen wie de cura-

tor wil gaan procederen een podium te geven om tegenover de rechter-commis-

saris zijn verhaal te doen en om zodoende tegemoet te komen aan de bezwaren 

die blijkbaar leven dat de rechter-commissaris zich bij zijn beslissing om wel 

of geen procesmachtiging te verlenen, laat leiden door het eenzijdige verzoek 

van de curator, zonder rekening te houden met de belangen van de wederpartij. 

Daarmee lijkt aan de meeste bezwaren om de curator niet zelf zijn procedures 

te laten voeren of om zelf zijn oorzakenonderzoek te laten verrichten, tegemoet 

te zijn gekomen.
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De boedelschuldeiser in het faillissementsproces

MR. J.R. VAN FAASSEN EN MR. F.A. VAN TILBURG1

1. Inleiding

Deze bijdrage gaat in op de positie van boedelschuldeisers in het faillis-

sementsproces. Hoewel boedelschuldeisers hun vorderingen rechtstreeks en 

onmiddellijk geldend kunnen maken – en daarmee buiten de afwikkeling van 

een faillissement lijken te staan – spelen zij feitelijk een belangrijke rol in het 

faillissementsproces. Boedelschuldeisers zijn bovendien de schuldeisers die uit 

het vermogen dat tot de boedel behoort als eerste worden voldaan. Zij heb-

ben dus veel belang bij het actief dat wordt verzilverd. Anderzijds hebben de 

faillissementscrediteuren ook belang bij de omvang van de vorderingen van de 

boedelschuldeisers. Slechts als er iets resteert na betaling van de boedelschuld-

eisers, komen zij aan bod.

De vraag is dan ook gerechtvaardigd of vanwege deze rol in het faillissements-

proces er niet meer regels geformuleerd moeten worden over de positie van boe-

delschuldeisers en (de omvang van) hun vorderingen.2 Een (prominentere) rol 

voor boedelvorderingen in de Faillissementswet zou betrekking kunnen hebben 

op de vaststelling van (de omvang van) de boedelvorderingen. Welke waarbor-

gen zijn er voor de faillissementsschuldeisers en de andere boedelschuldeisers 

(relevant bij een negatieve boedel)? Moet een verifi catie van boedelvorderingen 

plaatsvinden?3 Het is immers in het belang van de gezamenlijke schuldeisers 

dat de omvang van boedelvorderingen beperkt blijft. Hoe uitgebreid zou deze 

verifi catie moeten zijn? Een verifi catieprocedure brengt immers ook weer de 

1. Robert van Faassen is advocaat en curator bij Wijn & Stael Advocaten N.V. in Utrecht. 

Floortje van Tilburg is advocaat bij Van Iersel Luchtman N.V. in Breda en universitair docent 

(insolventierecht) aan de Radboud Universiteit.

2. Deze vraag is in het verleden al vaker gesteld, onder meer door Van Galen en Verstijlen: zie 

R.J. van Galen, ‘Een regeling voor het boedelfaillissement’, TvI 1997/5, p. 148-153, R.J. van 

Galen, ‘Drie typen schulden bij faillissement’, WPNR 6225-6226 (1996), R.J. van Galen, 

‘De rangorde onder boedelschulden in faillissement’, WPNR 6266-6267 (1997) en F.M.J. 

Verstijlen, ‘De spookprocedure van de boedelinsolventie’, in: N.E.D. Faber e.a. (red.), De 
bewindvoerder, een octopus (O&R nr. 44), Deventer: Kluwer 2008, p. 559-574.

3. Dat suggereert Franken in zijn monografi e. Deze suggestie vormde de basis voor het idee van 

dit artikel: M.J.M. Franken, Het Insolventiepassief (Recht & Praktijk, nr. InsR13), Deventer: 

Wolters Kluwer 2019, par. 7.9.
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nodige kosten met zich. Naast de voordelen van verifi catie, bespreken we ook de 

nadelen die aan een verifi catieproces zitten. Wellicht zijn er alternatieven denk-

baar waarin boedelschuldeisers en/of faillissementsschuldeisers zich kunnen 

uitlaten over de boedelvorderingen. Voor boedelschuldeisers zou dat kunnen 

bestaan uit een mogelijkheid om zich tot de rechter-commissaris te wenden, 

bijvoorbeeld op grond van een gewijzigd artikel 69 Fw. De wetgever leek die 

ruimte te gaan bieden, maar de beoogde wetswijziging is weer van tafel.4 In 

deze bijdrage zullen wij kort stilstaan bij de ingang via artikel 69 Fw. Daarnaast 

wordt de mogelijkheid van verifi catie kort vergeleken met een nadere wettelijke 

afbakening van boedelvorderingen. Deze bijdrage is dan ook te beschouwen als 

een beschrijving van de positie van de boedelschuldeiser in het faillissements-

proces alsmede een verkenning van de (on)mogelijkheid voor de verifi catie van 

boedelvorderingen.

In deze bijdrage zal eerst worden ingegaan op het ontstaan van boedelvorde-

ringen en de categorieën die daarbij te onderscheiden zijn. Met name het arrest 

Koot Beheer/Tideman q.q.5 is hierbij van belang. Ook de rangorde van boedel-

vorderingen en de verschillende soorten boedelschuldeisers, zoals de ‘eigen-

lijke’ en de ‘oneigenlijke’ boedelschuldeisers, welke laatste niet alleen hun 

vordering van na datum faillissement, maar ook hun faillissementsvordering 

naar boedelvordering (proberen te laten) promoveren, komen aan bod. Bij boe-

delvorderingen moet daarnaast onderscheid worden gemaakt tussen algemene 

en bijzondere faillissementskosten.

Om na te gaan in hoeverre de positie van boedelschuldeisers en de daarvoor 

geldende wettelijke regels zouden kunnen worden gewijzigd of aangevuld, is 

het relevant te bespreken hoe een faillissement wordt afgewikkeld. Binnen een 

faillissementsproces zijn grofweg drie scenario’s mogelijk: (1) er is sprake van 

een negatieve boedel en het faillissement wordt opgeheven wegens gebrek aan 

baten, (2) er is sprake van een vereenvoudigde afwikkeling, of (3) het komt tot 

een uitkering aan de concurrente crediteuren (al dan niet in het kader van een 

akkoord). In de laatste twee scenario’s worden alle boedelschuldeisers voldaan, 

en zullen zij onderling niet snel in confl ict komen. Voor de preferente en con-

currente schuldeisers is het juist in die twee situaties van belang dat de omvang 

van de boedelvorderingen beperkt blijft.

4. In het Voorstel van Wet van de Wet modernisering faillissementsprocedure was oorspron-

kelijk onder J opgenomen dat in artikel 69 Fw in lid 1 “Ieder der schuldeisers” zou worden 

vervangen door: “Iedere schuldeiser, waaronder de boedelschuldeiser”.

5. HR 19 april 2013, NJ 2013/291 m.nt. Verstijlen (Koot Beheer/Tideman q.q.).
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Aan de hand van deze scenario’s wordt gekeken of een vorm van verifi catie of 

andere (wettelijke) regelingen meer recht zouden kunnen doen aan de rol en de 

positie van boedelschuldeisers en de invloed die de faillissementsschuldeisers 

daarop kunnen uitoefenen.

2. Ontstaan en categorieën boedelvorderingen

De Faillissementswet spreekt wel over boedelschulden, maar geeft geen defi ni-

tie wat boedelschulden zijn. Wij spreken in deze bijdrage veelal over de vorde-

ringen van boedelschuldeisers, dus boedelvorderingen, maar bedoelen daarmee 

hetzelfde. De parlementaire geschiedenis bij artikel 28 Fw omschrijft boedel-

schulden als “die schulden, welke een onmiddellijke aanspraak op den boedel 
geven, welke, als komende ten laste van den curator in zijne qualiteit, door deze 
onmiddellijk uit den boedel moeten worden voldaan, zonder dat daarvoor veri-
fi catie noodig is (…)”.6 Daaruit blijkt welke rechtsgevolgen er aan een vordering 

op de boedel verbonden zijn, maar het geeft niet aan hoe de boedelvordering 

ontstaat.7 Daarvoor moet worden gekeken naar de in de rechtspraak ontwikkelde 

regels.

2.1. Koot Beheer/Tideman: drie categorieën boedelvorderingen

De Hoge Raad onderscheidt drie categorieën boedelvorderingen. Er is sprake 

van een vordering op de boedel: (i) hetzij ingevolge de wet, (ii) hetzij omdat de 

curator die in zijn hoedanigheid is aangegaan, (iii) hetzij omdat zij het gevolg 

zijn van een handelen van de curator in strijd met een door hem in zijn hoedanig-

heid na te leven verbintenis of verplichting. Uit dit arrest volgt dat de Hoge Raad 

niet snel geneigd is om een boedelvordering aan te nemen.8 Recente rechtspraak 

laat evenwel zien dat ook het feit dat een faillissement is uitgesproken de curator 

nog niet de bevoegdheid geeft om een voortdurende prestatie van de schuldenaar 

die bestaat uit een dulden of nalaten ‘actief’ te beëindigen.9 Als een curator toch 

6. Kortmann/Faber, Geschiedenis van de Faillissementswet, heruitgave Van der Feltz, I, Zwolle: 

W.E.J. Tjeenk Willink 1994, p. 384.

7. Franken, Het Insolventiepassief (R&P nr. InsR13) 2019/7.2.

8. Zie ook het DecideWise-arrest, waaruit volgt dat enquêtekosten tijdens een faillissement geen 

boedelvordering opleveren, HR 24 juni 2005, JOR 2005/174 en daarover A.J. Tekstra, Hand-
boek fi scaal insolventierecht, Den Haag: Sdu 2017, p. 44-46, A.J. Tekstra, ‘De consequenties 

van het DecideWise-arrest voor de status van een belastingschuld in faillissement’, TvI 2006, 

p. 40-41. Zie ook Franken, Het Insolventiepassief (R&P nr. InsR13) 2019/7.9, die in dat 

kader verder verwijst naar een uitspraak in het faillissement van Landis: HR 9 december 

2005, NJ 2006/174; JOR 2006/3 (Van Andel en Dulack q.q./VEB).

9. HR 23 maart 2018, JOR 2018/254 m.nt. N.E.D. Faber en Vermunt (Credit Suisse/Jongepier 
q.q.).
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tot een actieve beëindiging als bedoeld in het arrest Credit Suisse/Jongepier q.q. 
overgaat terwijl hij daartoe niet bevoegd is, is sprake van een handelen van de 

curator in strijd met een in hoedanigheid na te leven verplichting als bedoeld in 

Koot Beheer/Tideman q.q.10 Het op deze wijze ontstaan van boedelvorderingen 

heeft in de praktijk veel stof doen opwaaien.

De drie categorieën die een boedelvordering kunnen doen ontstaan, worden door 

Franken uitgebreid toegelicht in zijn monografi e over het insolventiepassief.11 

Uitgangspunt van deze bijdrage zijn de categorieën zoals door de Hoge Raad 

zijn vastgesteld in Koot Beheer/Tideman q.q. In deze bijdrage wordt gekeken 

hoe moet worden omgegaan met de boedelvorderingen die ontstaan op grond 

van één van deze categorieën. Zijn er meer of andere waarborgen nodig bij de 

vaststelling van boedelvorderingen (dus ook wanneer er een discussie is óf wel 

sprake is van een boedelvordering), in de vorm van (wettelijke) regels?

2.2. Onderscheid algemene en bijzondere faillissementskosten

Behalve dat er een onderscheid kan worden gemaakt naar de wijze waarop 

boedelvorderingen ontstaan, kunnen vorderingen op de boedel ook worden on-

derscheiden in algemene en bijzondere faillissementskosten.12 De bijzondere 

faillissementskosten worden voldaan uit de (bruto-)opbrengst waarop de be-

treffende kosten betrekking hebben. Het uitgangspunt is dat die kosten immers 

gemaakt worden om een bepaalde bate voor de boedel te verkrijgen, om een 

bepaald actief te behouden of om het actief te verkopen.13

In de literatuur en jurisprudentie is geen eenduidige uitleg van de bijzondere 

faillissementskosten vastgesteld. Voor de defi nitie van het begrip bijzondere 

faillissementskosten sluiten wij aan bij de defi nitie zoals deze is opgenomen in 

het rapport van de werkgroep ‘Rapport Insolad afwikkeling faillissementen’ van 

Insolad (het WAF-rapport) uit 2011. Bijzondere faillissementskosten zijn: “De 

10. HR 9 november 2018, JOR 2019/26 m.nt. Tekstra (De Klerk q.q. en El Ayoubi/Hautvast).
11. Franken, Het Insolventiepassief (R&P nr. InsR13) 2019, met name par. 7.3-7.5. Wij volstaan 

op deze plaats met een verwijzing naar zijn uiteenzetting. Zie verder ook W.J.M. van Andel 

en T.T. van Zanten, ‘Over wederkerige overeenkomsten en boedelschulden. Beschouwingen 

naar aanleiding van HR 19 april 2013 inzake Koot Beheer/Tideman q.q.’, TvI 2013/26.

12. HR 30 juni 1995, NJ 1996/554 (MeesPierson/Mentink q.q.). Uit dit arrest volgt dat boedel-

schulden slechts bestaan uit algemene en bijzondere faillissementskosten. Zie ook artikel 

3:277 lid 1 BW.

13. Zie hierover ook het rapport uit 2011 van de door Insolad ingestelde werkgroep ‘Rapport 

Insolad afwikkeling faillissementen’ (ook wel WAF-rapport), en Franken, Het Insolventie-
passief (R&P nr. InsR13) 2019/7.6.1. en 7.6.2.
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kosten, die ertoe strekken een bepaalde bate voor de boedel te verkrijgen of een 
bepaald actief te behouden of te gelde te maken.” De kosten die de curator moet 

maken en aan een bepaalde bate kunnen worden gerelateerd, worden dus aange-

merkt als bijzondere faillissementskosten. De algemene faillissementskosten 

zijn alle boedelvorderingen die niet als bijzondere faillissementskosten kunnen 

worden aangemerkt.14 Het onderscheid tussen de algemene en bijzondere fail-

lissementskosten is niet van belang bij een negatieve boedel.15 De Rechtbank 

Zwolle heeft op 12 januari 2000 geoordeeld dat in geval van een negatieve boe-

del de omslag van de faillissementskosten geen rol speelt, omdat geen uitkering 

aan de concurrente schuldeisers plaatsvindt.16

In artikel 182 Fw is de wijze van omslag van de faillissementskosten opge-

nomen. De algemene faillissementskosten worden omgeslagen over elk deel van 

de boedel. Aangezien de bijzondere faillissementskosten betrekking hebben op 

een bepaald activum, komen de bijzondere faillissementskosten ook slechts ten 

laste van dit activum. De bijzondere faillissementskosten komen in mindering 

op de bruto-opbrengst van de specifi eke activa. Na aftrek van de bijzondere fail-

lissementskosten vindt de omslag van de algemene faillissementskosten plaats. 

Als er naast vrij actief (dat vrij in de boedel valt) ook gebonden of artikel 57 

lid 3-actief is, waarop een schuldeiser zich met voorrang kan verhalen, wordt het 

relevant voor zowel die bevoorrechte schuldeiser, als de ‘gewone’ concurrente 

faillissementsschuldeiser of bepaalde kosten als bijzonder of algemeen worden 

aangemerkt.17

Hoe minder kosten als algemene faillissementskosten drukken op de op-

brengst van actief waarop een schuldeiser bevoorrecht is, hoe hoger de uitkering 

voor de bevoorrechte schuldeiser. En hoe lager dus de uitkering voor de andere 

schuldeisers. Faillissementsschuldeisers hebben in die zin dan ook belang bij 

het voeren van een discussie of boedelvorderingen kwalifi ceren als algemene of 

als bijzondere faillissementskosten. Het maakt niet uit op welke wijze de kosten 

en de boedelschuldeisers zich jegens elkaar verhouden indien geen uitkering 

aan faillissementsschuldeisers kan plaatsvinden. Alle boedelschulden moeten 

voldaan zijn voordat een uitkering aan een faillissementsschuldeiser kan plaats-

vinden. Een boedelvordering concurreert immers niet met een faillissements-

vordering.18

14. Franken, Het Insolventiepassief (R&P nr. InsR13) 2019/7.6.1.

15. HR 30 juni 1995, NJ 1996/554 (MeesPierson/Mentink q.q.).
16. Rb. Zwolle 12 januari 2000, JOR 2000/62 (Ontvanger/Meulenberg q.q.).
17. Franken, Het Insolventiepassief (R&P nr. InsR13) 2019/7.6.2, waar Franken met een re-

kenvoorbeeld verduidelijkt waarom het onderscheid tussen algemene en bijzondere faillis-

sementskosten voor faillissementsschuldeisers van belang kan zijn.

18. HR 15 april 2016, JOR 2016/215 (Van der Maas q.q./Heineken).
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Ter voorkoming van discussies over de toerekening van bepaalde boedelkosten 

is het onzes inziens van belang dat enkel die kosten als bijzondere faillissements-

kosten worden aangemerkt die de curator op eenvoudige wijze kan koppelen 

aan een bepaald actief. Het is immers niet in het belang van de gezamenlijke 

crediteuren dat de curator alle kosten en al zijn bestede uren minuscuul gaat 

toerekenen aan een actief. In dat kader onderschrijven wij de opsomming van 

kosten die altijd als algemene faillissementskosten moeten worden aangemerkt, 

opgenomen in het WAF-rapport:

a) Salaris curator;

b) Kosten van externe faillissementsmedewerkers;

c) Kosten van ingeschakelde derden voor de uitlevering van eigendommen van 

derden;

d) Vordering van het UWV (of werknemers) betreffende de lonen over de op-

zegtermijn;

e) Vorderingen van verhuurders voor wat betreft huurpenningen over de op-

zegtermijn.19

De kosten van externe faillissementsmedewerkers moeten onzes inziens ruim 

worden uitgelegd. Iedere derde die de curator inschakelt bij de afwikkeling van 

het faillissement (behoudens taxatiekosten of veilingkosten) moeten worden 

aangemerkt als kosten van externe faillissementsmedewerkers en dus als alge-

mene faillissementskosten.

2.3. Rangorde: De Ranitz/Ontvanger

In geval van een negatieve boedel heeft de Hoge Raad in het arrest De Ranitz/
Ontvanger geoordeeld dat de boedelschulden in beginsel naar evenredigheid 

van de omvang van iedere schuld worden voldaan, behoudens daarvoor gel-

dende wettelijke redenen van voorrang.20 Dit sluit aan bij het huidige artikel 

3:277 BW. Schuldenaren hebben de bevoegdheid om uit de netto-opbrengst te 

worden voldaan, conform ieders rang volgens de wet. In r.o. 3.5 oordeelt de 

Hoge Raad dat ‘de kosten van executie en vereffening’ vooraf uit de executie-

opbrengst moeten worden voldaan om de ‘netto-opbrengst’ te verkrijgen (zoals 

ook in het BW is opgenomen). Onder de kosten van executie en vereffening 

vallen volgens de Hoge Raad in ieder geval het salaris en de verschotten van de 

19. Franken, Het Insolventiepassief (R&P nr. InsR13) 2019/7.6.1. Zie over het onderscheid en de 

verdeling ook G.A.J. Boekraad, Afwikkeling van de faillissementsboedel (diss.) 1997.

20. HR 28 september 1990, NJ 1991/305 (De Ranitz q.q./Ontvanger). Die rangorde valt dus niet 

samen met het onderscheid dat wordt gemaakt tussen algemene en bijzondere faillissements-

kosten.
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curator. De wettelijke regels van voorrang uit artikel 3:277 lid 2 BW en verder 

bepalen vervolgens wat de rangorde is van de boedelschuldeisers.

Gelet op voornoemde rechtsregel van de Hoge Raad, dient bij een negatieve 

boedel dus eerst het salaris van de curator te worden voldaan. Dat is de super-

preferente boedelvordering. Een eventueel surplus komt pondspondsgewijs aan 

de preferente boedelschuldeisers (UWV en Belastingdienst) toe. Indien na vol-

doening van de preferente boedelschuldeisers nog enig surplus resteert, wordt 

dit (eveneens pondspondsgewijs) onder de concurrente boedelschuldeisers 

verdeeld. Voor de verdeling van de boedelopbrengst bij een negatieve boedel 

geldt de regel zoals in De Ranitz/Ontvanger uiteengezet. Hierin wordt geen 

onderscheid gemaakt tussen algemene en bijzondere faillissementskosten. Bij 

een negatieve boedel zijn alle boedelschulden in beginsel gelijk behoudens de 

wettelijke voorrangsregels zoals die buiten faillissement ook gelden. Deze regel 

uit De Ranitz/Ontvanger is door de Hoge Raad in 2016 in het arrest Rabobank/
Verdonk nogmaals herhaald en de Hoge Raad wil hier vooralsnog niet van af-

wijken.21

De Hoge Raad heeft op de regel uit De Ranitz/Ontvanger slechts één uitzon-

dering gemaakt. Buiten de wet is alleen sprake van een ‘super-preferente’ boe-

delvordering bij evidente gevallen van onverschuldigde betaling.22 Van een pre-

ferente boedelvordering is buiten de wettelijke gevallen overigens ook sprake 

bij onbevoegde inning van verpande vorderingen door de curator. Handelt de 

curator daarbij onrechtmatig, dan blijft de vordering verder ‘slechts’ preferent, 

maar kan wel sprake zijn van persoonlijke aansprakelijkheid van de curator.23

2.4. Eigenlijke en oneigenlijke boedelvorderingen

De wettelijke rangorde van boedelschuldeisers, in combinatie met de jurispru-

dentie, is dus vrij duidelijk.24 Ook het onderscheid tussen boedelschuldeisers en 

faillissementsschuldeisers is in beginsel afgebakend door de hiervoor besproken 

21. HR 5 februari 2016, NJ 2016/187 (Rabobank/Verdonk q.q.).
22. HR 5 september 1997, NJ 1998/437; JOR 1997/102 (Ontvanger/Hamm q.q.).
23. HR 30 oktober 2009, NJ 2010/96 (Hamm q.q./ABN AMRO); HR 5 februari 2016, JOR 

2016/83 (Rabobank/Verdonk q.q.). Zie over de rangorde en inbreuk op eigendomsrecht ook 

N.E.D. Faber & N.S.J.G. Vermunt, ‘Het doorbreken van de (wettelijke) rangorde van boedel-

vorderingen’: in S.E. Bartels e.a. (red.), Vertrouwen in het burgerlijke recht, Liber amicorum 
prof. mr. S.C.J.J. Kortmann, Deventer: Wolters Kluwer 2017, 151-166.

24. Wat uiteraard niet wegneemt dat er op dat terrein in de praktijk discussies spelen en ge-

schillen ontstaan die uiteindelijk zelfs door de rechter moeten worden beslecht. Getuige ook 

wel het bestaan van de rechtspraak over de rangorde van boedelvorderingen.
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wetgeving en rechtspraak. Een ‘zuivere’ of ‘eigenlijke’ boedelvordering ont-

staat na datum faillissement, doordat de wet dit bepaalt, of doordat de curator 

die in zijn hoedanigheid is aangegaan. Bij deze laatste categorie zal de boe-

delschuldeiser in veel gevallen bovendien boter bij de vis verlangen: zonder 

betaling wordt de dienst of het product niet geleverd.25 De categorie boedelvor-

deringen die ontstaat doordat de curator heeft gehandeld in strijd met een in zijn 

hoedanigheid na te leven verplichting of verbintenis is al minder zuiver. Het is 

immers niet de bedoeling – noch van de wetgever noch van de curator – dat deze 

boedelvordering ontstaat.

Naast voornoemde categorie boedelschuldeisers is er ook de faillissements-

schuldeiser die vanwege zijn (monopolie)positie kan afdwingen dat zijn fail-

lissementsvordering door de curator als boedelvordering wordt erkend en als 

boedelvordering en bij voorrang wordt voldaan. Deze schuldeisers worden in de 

literatuur ‘dwangcrediteuren’ genoemd en moeten worden onderscheiden van de 

boedelschuldeiser die contante betaling verlangt voor zijn diensten vanaf datum 

faillissement. Ook deze laatste categorie boedelschuldeisers is aan te merken 

als dwangcrediteur, in zoverre dat deze crediteur andere betalingscondities kan 

afdwingen voor zijn diensten na faillissement. Deze schuldeiser die vooruitbe-

taling eist voor zijn leveringen na datum faillissement betreft een ‘eigenlijke’ 

boedelvordering. Op de eerste categorie dwangcrediteuren zullen wij nader in-

gaan. Zij krijgen op een oneigenlijke manier (zij zullen zelf eerder spreken van 

bijzondere manier) een hogere preferentie voor hun faillissementsvorderingen 

dan waarop zij op grond van de Faillissementswet recht zouden hebben.

De Faillissementswet biedt crediteuren de gelegenheid om een concurrente 

vordering te laten promoveren tot boedelvordering. Wederkerige overeenkom-

sten worden als uitgangspunt niet geraakt door het uitgesproken faillissement.26 

Artikel 37 Fw biedt een curator de mogelijkheid om een overeenkomst gestand 

te doen waarvan zowel de gefailleerde als haar wederpartij nog niet aan alle 

verplichtingen hebben voldaan. Dat gaat echter om gestanddoening in zijn tota-

liteit, inclusief alle rechten en verplichtingen. Gedeeltelijke gestanddoening is 

niet mogelijk.27 Op grond van artikel 37 lid 2 Fw is een curator – indien hij zich 

bereid verklaart de overeenkomst gestand te doen – verplicht voor deze nakoming 

25. HR 31 mei 1991, NJ 1991/777 (Fiets-o-Fit), ondanks een garantie van een bewindvoerder 

biedt dit voor een leverancier niet altijd 100% zekerheid tot betaling.

26. Zo volgt uit de parlementaire geschiedenis bij artikel 37 Fw.

27. Wessels, Insolventierecht, deel II. Gevolgen van faillietverklaring (1), 2016, par. 2483. Zie 

ook Hof ’s-Hertogenbosch 7 augustus 2018, JOR 2018/313, waarin het Hof het uitgangspunt 

dat de curator de gehele overeenkomst gestand doet, tot het zijne maakt.
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zekerheid te stellen. De zekerheid is wel beperkt: voor de oude schulden hoeft 

die zekerheid niet te worden gesteld.28 Met de bereidverklaring van de curator 

de overeenkomst gestand te doen, zijn de contractuele aanspraken van de weder-

partij gepromoveerd tot boedelvordering.29 Hetgeen betekent dat de curator alle 

uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen – waaronder die van vóór 

faillissement – moet nakomen en alle openstaande vorderingen moet voldoen.30 

Het feit dat de wet deze mogelijkheid biedt, maakt het in zoverre dan ook een 

‘eigenlijke’ boedelvordering. De vraag of een curator nakoming van de weder-

partij van failliet zal verlangen, hangt (hoofdzakelijk) af van de vraag of de pres-

tatie van de wederpartij in het belang van de boedel is, dan wel of deze prestatie 

noodzakelijk is voor de afwikkeling van het faillissement.

Een faillissement heeft in principe ook geen invloed op het opschortingsrecht 

dat aan de schuldenaar toekomt. Onder gebruikmaking van haar opschortings-

recht, ontpopt de wederpartij zich zodoende (ook) tot ‘dwangcrediteur’: totdat 

de pre-faillissementsvordering is betaald, kan de wederpartij de op haar rus-

tende verplichting opschorten.31 Ook zonder dat gebruik wordt gemaakt van 

de mogelijkheden van artikel 37 Fw, kan een crediteur zichzelf dus een betere 

positie verschaffen. Deze dwangcrediteuren zijn wat ons betreft in ieder geval 

aan te merken als ‘oneigenlijk’.

Een voorbeeld van een (steeds vaker voorkomende) dwangcrediteur is een partij 

die op het gebied van IT en ICT ondersteuning biedt aan het gefailleerde be-

drijf. Om de kosten van de bedrijfsvoering te minimaliseren, besteden steeds 

meer bedrijven bepaalde werkzaamheden of ondersteunende taken (fi nanciële 

administratie, loonadministratie, klantmanagement, pinbetalingen, etc.) immers 

uit aan derden. De kennis van de onderneming bevindt zich niet langer fysiek 

in het bedrijf maar ‘in de cloud’. Met ‘in de cloud’ bedoelen wij dat de onder-

neming haar administratie en/of applicaties onderbrengt bij een externe partij 

28. HR 16 juni 2017, JOR 2017/275 (Molenparc/Savelkoul q.q.) en zie dan met name de con-

clusie van A-G Valk en de noot van J.J. van Hees.

29. E.L. Zetteler & R.M. Vermaire, ‘Doorlevering tijdens faillissement’, in: N.E.D. Faber e.a. 

(red.), Overeenkomsten en insolventie, Deventer: Kluwer 2012, p. 91-92, met verwijzing 

naar T.T. van Zanten, ‘Dwangcrediteuren, paritas creditorum en de continuïteit van de onder-

neming’, in: I. Spinath e.a. (red.), Curator en Crediteuren, Insolad Jaarboek 2009, Deventer: 

Kluwer 2009, p. 93-94.

30. Voor energieleveranciers is een beperking opgenomen in artikel 37b Fw. Zie in dat kader ook 

Rb. Den Haag (vzr.) 23 januari 2013, JOR 2013/90 m.nt. Zetteler & Vermaire (Schevening-
sche Pier).

31. Zetteler & Vermaire 2012, p. 97.
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(de provider) waarbij de onderneming kan inloggen in haar omgeving bij de 

provider.

Buiten faillissement heeft het werken in de cloud voor de onderneming allerlei 

voordelen, zoals het feit dat enkel een internetverbinding nodig is om toegang 

te krijgen tot haar bedrijfsinformatie waardoor de werknemer en de bedrijfs-

informatie niet langer fysiek op het kantooradres aanwezig moeten zijn. Een 

groot nadeel is dat de onderneming om toegang te krijgen tot haar administratie 

afhankelijk is van deze provider. Door de complexiteit van de verschillende ap-

plicaties in de cloud-dienstverlening is het voor de ondernemer niet eenvoudig 

om over te stappen naar een andere cloud-oplossing. Eenmaal in de cloud is 

de ondernemer – voor het verrichten van zijn bedrijfsactiviteiten – afhankelijk 

van zijn provider. Op grond van artikel 105b Fw is de positie van de curator in-

middels wel versterkt ten opzichte van partijen die de administratie onder zich 

hebben.

De afhankelijkheid van de onderneming geeft de provider nog wel een macht-

positie in geval van faillissement in het kader van de continuering van de dienst-

verlening. In de praktijk is de provider in de meeste gevallen alleen bereid zijn 

dienstverlening – na faillissement – te continueren indien de curator ook (een 

groot gedeelte van) de pre-faillissementsvordering (concurrente vordering) vol-

doet. In strijd met het fi xatiebeginsel dwingt de provider de curator een con-

currente pre-faillissementsvordering als super-preferente boedelvordering te 

voldoen.32

De positie van dwangcrediteuren stond centraal in de Oilily-zaak die voorlag bij 

de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam in 2009. Die zaak had 

betrekking op (een voornemen van) de dienstverlener van IT-infrastructuur zijn 

activiteiten op te schorten, omdat tijdens de surseance van betaling de betalings-

verplichtingen niet werden nagekomen.33 De Voorzieningenrechter oordeelde 

dat “de door SaaSplaza aan de Oilily Groep geleverde diensten zo wezenlijk zijn 
voor de bedrijfsvoering van de Oilily Groep, dat SaaSplaza in de gegeven om-
standigheden niet zonder meer tot onmiddellijke opschorting van haar verplich-
tingen kan overgaan. Aan Oilily dient daarom in beginsel een redelijke termijn 
te worden gegund om zich voor te bereiden op beëindiging van de contractuele 
relatie met SaaSplaza.” Hierbij zijn de belangen van de dwangcrediteur niet uit 

het oog verloren. Oilily diende namelijk zekerheid te verschaffen door middel 

32. Zie hierover ook uitgebreid Van Zanten 2009, p. 91-110.

33. Rb. Amsterdam 9 april 2009, ECLI:NL:RBAMS:2009:BJ5559 (Oilily/SaaSplaza). Zie hier-

over ook Zetteler & Vermaire 2012, p. 99-101.
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van een voorschot voor de te verlenen diensten en de verplichting tot het voort-

zetten van de dienstverlening door SaaSplaza werd aanzienlijk in tijd beperkt.

De dienstverlening van een provider hoeft volgens het Hof ’s-Hertogenbosch 

niet kosteloos gecontinueerd te worden om toegang te geven tot de administratie 

op grond van artikel 92 en/of 93a Fw.34 In de betreffende zaak had de curator de 

overeenkomst met de provider niet gestand gedaan ex artikel 37 Fw, althans dat 

was niet gebleken. Voor het voortzetten of opnieuw opstarten van de werkzaam-

heden mag dan een (commerciële) vergoeding worden verlangd.

Een ander voorbeeld is de kwestie waarbij het de vraag was of de curatoren van 

Free Record Shop door het (tijdelijk) dwingen van de ICT-leverancier CTAC 

tot nakoming van haar dienstverlening middels een kort geding, de overeen-

komst met de leverancier gestand hadden gedaan en daarmee (dus) ook hadden 

ingestemd met de betaling van de prefaillissementsvorderingen.35 Daarmee 

zouden deze concurrente vorderingen dan promoveren tot super-preferente boe-

delvorderingen langs de weg van artikel 37 Fw. De rechtbank had in deze zaak 

op grond van de omstandigheden reeds geoordeeld dat de curatoren met het kort 

geding hebben geprobeerd om de opschorting van de dienstverlening door de 

leverancier te beëindigen, aanvankelijk door middel van onderhandelingen en 

vervolgens door het aanhangig maken van een procedure. De rechtbank heeft 

deze houding van de curatoren – die zich volgens de rechtbank uitstrekte tot het 

einde van de redelijke termijn voor het maken van een keuze – niet uitgelegd 

als een keuze voor nakoming, aangezien de curatoren uitdrukkelijk te kennen 

hadden gegeven alleen voor toekomstige diensten te willen betalen. De Hoge 

Raad laat dit oordeel van de rechtbank in stand en oordeelt daarnaast (ten over-

vloede) dat het standpunt onjuist is dat het in rechte afdwingen van voortzetting 

van dienstverlening door zogenoemde dwangcrediteuren steeds dient te worden 

aangemerkt als gestanddoening van de overeenkomst in de zin van artikel 37 

Fw. De vraag hoe verklaringen en gedragingen van een curator in dit verband 

moeten worden uitgelegd, dient met inachtneming van alle omstandigheden van 

het geval te worden beantwoord.

34. Hof ’s-Hertogenbosch 26 maart 2013, JOR 2013/192 m.nt. W.J.B. van Nielen. Mogelijk dat 

met de invoering van artikel 105b Fw hier in de toekomst weer over geprocedeerd gaat wor-

den en dit tot andere uitkomsten leidt.

35. HR 2 december 2016, JOR 2017/241 m.nt. N.E.D. Faber en Vermunt (CTAC/Curatoren Free 
Record Shop).
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3. Positie boedelschuldeisers

3.1. Drie scenario’s

Zoals in de inleiding reeds opgemerkt, zijn er voor de afwikkeling van het fail-

lissement grofweg drie scenario’s mogelijk: (1) er is sprake van een negatieve 

boedel waarbij er onvoldoende boedelactief aanwezig is om alle boedelschuld-

eisers te voldoen, waardoor het faillissement wordt opgeheven wegens gebrek 

aan baten, (2) er is sprake van een vereenvoudigde afwikkeling, of (3) het komt 

tot een uitkering aan de concurrente crediteuren (al dan niet in het kader van een 

akkoord of regeling). Wij geven hierna kort aan hoe deze scenario’s eruitzien en 

wat de positie van de boedelschuldeisers daarin is.

3.2. Negatieve boedel

Hiervoor hebben wij reeds stil gestaan bij het arrest De Ranitz/Ontvanger. 

Daaruit volgt dat bij een negatieve boedel eerst het salaris van de curator dient 

te worden voldaan. Dat is de super-preferente boedelvordering. Een eventueel 

surplus komt aan de preferente boedelschuldeisers (UWV en Belastingdienst) 

toe. Indien na voldoening van de preferente boedelschuldeisers nog enig surplus 

resteert, wordt dit pondspondsgewijs onder de concurrente boedelschuldeisers 

verdeeld.

Boedelvorderingen worden niet geverifi eerd, maar geven een directe aanspraak 

jegens de boedel. Deze onmiddellijke aanspraak betekent overigens niet dat 

de curator ook onmiddellijk moet betalen. Indien de curator nog niet weet of 

alle boedelschuldeisers kunnen worden voldaan, kan de schuldeiser de betaling 

– ondanks dat deze opeisbaar is – niet afdwingen.36 Een curator kan zodoende 

een directe betaling van een boedelvordering weigeren, met een beroep op het 

feit dat hij voorziet dat de boedelschuldeisers niet integraal kunnen worden vol-

daan. In dat kader kan een curator zich verzetten tegen de executie van een kort 

gedingvonnis.37 Wanneer een curator besluit een boedelschuldeiser te betalen 

en later blijkt dat de boedel negatief is en deze concurrente boedelschuldeiser 

conform de regeling van De Ranitz/Ontvanger geen uitkering zou ontvangen, is 

36. Zo volgt uit De Ranitz/Ontvanger, HR 13 juni 2003, JOR 2003/209 (Procall); HR 31 oktober 

2014, JOR 2015/55 (CZ/Scholtes q.q.) en Verstijlen 2008, p. 559-574.

37. Verstijlen 2008, p. 562-564; Hof ’s-Gravenhage 23 oktober 2012, JOR 2013/150 (Ouds-
hoorn/Drijber q.q.), waarnaar wordt verwezen door T.T. van Zanten in zijn noot onder De 
Veluwse Investments/Herstel q.q. (JOR 2017/44).
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deze boedelschuldeiser echter niet gehouden het bedrag terug te betalen aan de 

curator.38

In de huidige faillissementspraktijk is het de curator die de ingediende boe-

delvorderingen moet beoordelen, de eventuele preferentie vaststelt en (tot op 

zekere hoogte) bepaalt wanneer een eventuele betaling zal plaatsvinden. Behou-

dens eventuele dwangcrediteuren en super-preferente crediteuren die nodig zijn 

voor de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten, kunnen boedelschuldeisers geen 

betaling afdwingen, althans in zoverre dat ze wel een civiele procedure kunnen 

starten, maar dit leidt niet tot directe betaling.39 Ook kunnen zij geen invloed op 

de erkenning van de (andere) boedelvorderingen uitoefenen. De vraag is of dus 

niet juist bij een negatieve boedel er een versterking moet komen voor de po-

sitie van de boedelschuldeiser. Van Galen gaf al aan dat met name in negatieve 

boedels waarin actief kan worden verzilverd het faillissement wordt afgewik-

keld ten behoeve van de boedelschuldeisers. Dat wordt in die gevallen ook van 

curatoren verwacht.40

3.3. Vereenvoudigde afwikkeling

In artikel 137a e.v. Fw is de regeling opgenomen van de vereenvoudigde af-

wikkeling. Van een vereenvoudigde afwikkeling is sprake indien er voldoende 

actief in de boedel aanwezig is om de boedelschuldeisers volledig te voldoen 

en aan de preferente schuldeisers een gedeeltelijke uitkering kan plaatsvinden. 

Aangezien geen uitdeling aan de concurrente crediteuren kan plaatsvinden, 

blijft de verifi catie van deze schuldvorderingen achterwege. De curator dient 

enkel de preferente schuldeisers te verifi ëren en hiervan een uitdelingslijst op 

te stellen. Tegen deze uitdelingslijst kan iedere schuldeiser ex artikel 137e Fw 

verzet instellen.41 Voor concurrente schuldeisers geldt dat zij hun bezwaar tegen 

de uitdelingslijst niet enkel kunnen baseren op het feit dat de vordering niet op 

de uitdelingslijst is opgenomen. Het verzet wordt op de reguliere wijze van ar-

tikel 185 en 187 Fw behandeld.

38. A.A.J. Smelt, ‘Ongerechtvaardigde verrijking van boedelschuldeisers?’, NTBR 2017/6. 

Smelt suggereert dat boedelcrediteuren met een hogere rang een vordering op grond van 

ongerechtvaardigde verrijking kunnen instellen. Dit standpunt achten wij niet juist, voor 

boedelschuldeisers gelden immers (overigens) de gewone regels.

39. HR 31 oktober 2014, JOR 2015/55 (CZ/Scholtes q.q.).
40. Van Galen 1997, p. 150.

41. Althans de faillissementsschuldeisers: de Faillissementswet doelt daarmee niet op boedel-

schuldeisers.
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In geval van vereenvoudigde afwikkeling vindt geen verifi catie van de boedel-

vorderingen plaats en speelt evenmin de problematiek die zich voordoet in geval 

van een negatieve boedel. Alle boedelvorderingen worden immers voldaan en 

het surplus gaat naar de preferente schuldeisers. Aangezien alle boedelschuldei-

sers volledig worden voldaan, is vanuit hun perspectief dan ook geen belang bij 

verifi catie van hun vorderingen. Voor zover preferente schuldeisers van mening 

zijn dat de curator het aantal boedelvorderingen dient te beperken of te voor-

komen, kunnen deze schuldeisers via artikel 69 Fw invloed op het handelen van 

de curator proberen uit te oefenen. Op de functie van artikel 69 Fw zal hierna 

uitvoeriger worden ingegaan.

3.4. Uitkering (al dan niet bij akkoord)

Ook ingeval het faillissement wordt afgewikkeld met een (gedeeltelijke) uitke-

ring aan de concurrente schuldeisers, speelt de problematiek van de verifi catie 

van boedelvorderingen – vanuit het perspectief van de boedelschuldeisers – 

geen rol. Zij worden weer volledig voldaan. Zoals hiervoor reeds aangehaald, 

kunnen concurrente en preferente schuldeisers – o.a. – via artikel 69 Fw invloed 

uitoefenen op het handelen van de curator en het ontstaan (en de omvang) van 

boedelvorderingen.

Wanneer een faillissement wordt afgewikkeld door middel van een akkoord ex 

artikel 138 Fw, zullen de boedelschuldeisers eveneens volledig moeten worden 

voldaan. Een faillissementsakkoord is immers alleen verbindend voor de con-

currente schuldeisers (artikel 157 Fw) en enkel de concurrente schuldeisers 

mogen ex artikel 143 Fw stemmen over het aangeboden akkoord.42 Preferente 

schuldeisers kunnen bij een akkoord aanspraak blijven maken op volledige be-

taling van hun vordering. De belangrijkste/grootste preferente schuldeiser in de 

meeste faillissementen – de Belastingdienst – heeft beleid ontwikkeld zodat de 

Belastingdienst onder voorwaarden akkoord gaat met een gedeeltelijke betaling 

van haar vordering. De Leidraad Invordering 2008 bevat de voorwaarden waar-

onder de Belastingdienst tot een akkoord zal toetreden.43 Een voorwaarde is 

bijvoorbeeld dat de Belastingdienst het dubbele percentage ontvangt van het 

percentage dat de concurrente crediteuren in het akkoord krijgen.44

42. Polak/Pannevis, Insolventierecht, Deventer: Wolters Kluwer 2017, par. 10.1.

43. J.J. Vetter, A.J. Tekstra & P.J. Wattel, Invordering van belastingen (Fiscale Studieserie nr. 2), 

Deventer: Kluwer 2012, nr. 805 en nr. 1307 (8e druk).

44. Artikel 22 Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.
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4. Taak curator

De curator is ex artikel 68 Fw belast met het beheer en de vereffening van de 

boedel. De curator oefent zijn taak uit ten behoeve van de gezamenlijke credi-

teuren. Binnen het wettelijk kader van de Faillissementswet heeft de curator 

vrijheid bij het vervullen van zijn taak. Tot die taak behoort op grond van artikel 

111 Fw ook het verifi ëren van vorderingen; het is de curator die de deugdelijk-

heid van de vordering onderzoekt. Boedelvorderingen worden niet geverifi eerd, 

maar geven een onmiddellijke aanspraak op de boedel. Deze onmiddellijke aan-

spraak betekent overigens niet dat de curator ook onmiddellijk moet betalen. 

Zoals hiervoor reeds werd aangegeven, kan de schuldeiser de betaling – ondanks 

dat deze opeisbaar is – niet afdwingen als de curator nog niet weet of alle boe-

delschuldeisers kunnen worden voldaan.45 Boedelvorderingen vallen daarmee 

bijna geheel buiten het bereik van de Faillissementswet. Tussen de curator en 

de boedelschuldeisers bestaat in beginsel een gewone verbintenisrechtelijke 

rechtsverhouding.46 Indien een schuldeiser jegens de curator aanspraak maakt 

op betaling en meent dat sprake is van een boedelvordering, zal deze schuldeiser 

zich moeten wenden tot de civiele rechter om de status van boedelvordering af 

te dwingen.47

In de praktijk zal het in veel gevallen niet tot een procedure tussen de (beoogd) 

boedelschuldeiser en de curator komen, omdat de curator de gepretendeerde 

boedelvordering erkent en/of de boedelvordering voldoet. Indien een curator 

een boedelschuldeiser betaalt, is het uitgangspunt dat de wettelijke rangorde 

ten aanzien van de boedelschuldeiser niet meer speelt. Een curator die te snel 

overgaat tot betaling van bepaalde laag gerangschikte boedelschuldeisers zal in 

het geval van een negatieve boedel het risico lopen persoonlijk aansprakelijk 

te worden gesteld. Voor de persoonlijke aansprakelijkheid van de curator is het 

noodzakelijk dat de curator ook een persoonlijk verwijt kan worden gemaakt 

van zijn handelen. De curator moet hebben gehandeld terwijl hij de onjuistheid 

van zijn handelen inzag of dit redelijkerwijs behoorde in te zien.48

Gelet op het voorgaande zullen boedelschuldeisers in het geval van een nega-

tieve boedel belang hebben bij informatie over de andere aanwezige boedel-

schuldeisers en de door hen gepretendeerde vorderingen. Zij hebben er belang 

bij dat er niet ten onrechte boedelvorderingen ontstaan of door de curator als 

45. HR 31 oktober 2014, JOR 2015/55 (CZ Zorgverzekeraar/Scholtes q.q.).
46. Wessels Insolventierecht IV 2015/4190.

47. Franken, Het Insolventiepassief (R&P nr. InsR13) 2019/7.9.

48. HR 16 december 2011, NJ 2012/515 (Prakke/Gips).
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zodanig worden aangemerkt en betaald. Dat kan ten koste gaan van hun eigen 

positie en vooruitzicht op betaling. Het aandeel van het aanwezige actief dat hen 

ten goede komt, wordt hierdoor immers lager. Door middel van verifi catie van 

boedelvorderingen, wordt de positie van boedelschuldeisers versterkt.

5. Waarborgen boedelschuldeisers

Naast civielrechtelijke rechtsingangen, heeft een boedelschuldeiser (in ieder 

geval in theorie) geen waarborgen om een curator op zijn handelen aan te spre-

ken, of invloed uit te oefenen op de omvang en betaling van andere boedel-

vorderingen. Voor de faillissementsschuldeisers is dat anders. Zij hebben ook 

voorafgaand aan een verifi catie al de mogelijkheid om hun eigen positie te be-

schermen, met als belangrijkste instrument artikel 69 Fw. Het is echter ook de 

vraag of dat niet meer theorie dan praktijk is. Artikel 69 Fw heeft immers geen 

betrekking op het vaststellen van de vordering van de faillissementsschuldeiser.

5.1. Artikel 69 Fw

Artikel 69 Fw bevat een limitatieve opsomming van de partijen die een verzoek 

op grond van dit artikel kunnen doen. Alleen de gefailleerde, een schuldeiser in 

de zin van de Faillissementswet, of de commissie van schuldeisers kunnen een 

verzoek ex artikel 69 Fw doen. Artikel 69 Fw staat dus niet open voor boedel-

schuldeisers. Dit neemt niet weg dat boedelschuldeisers zich wel rechtstreeks 

tot de curator kunnen wenden. Eventuele bezwaren kunnen zij kenbaar maken. 

Verder hebben boedelschuldeisers in de praktijk natuurlijk wel de mogelijkheid 

de rechter-commissaris op de hoogte te stellen van hun bezwaren en zorgen. Als 

de curator of de rechter-commissaris dit naast zich neerlegt, hebben zij echter 

geen positie.

Op grond van artikel 69 Fw kan een verzoek aan de rechter-commissaris worden 

gedaan tegen elke handeling van de curator. Ook kan een bevel van de rechter-

commissaris worden verzocht, waarin kan worden bepaald dat de curator een 

bepaalde handeling moet verrichten of nalaten. Het doel en de strekking van 

artikel 69 Fw is de partijen in wiens belang de curator is aangesteld, de moge-

lijkheid te geven het handelen van de curator te controleren bij zijn beheer van 

de boedel. Eventuele fouten kunnen op die wijze worden voorkomen, of worden 

hersteld. Het is niet noodzakelijk dat het belang van de schuldeiser strookt met 

het belang van de boedel. Wel moet het een door de curator te behartigen belang 
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betreffen.49 De betreffende schuldeiser die een verzoek doet, moet in beginsel 

dan ook een bij het beheer en de vereffening van de boedel betrokken belang 

hebben dat dreigt te worden geschaad door de (voorgenomen) handeling van de 

curator.50

Artikel 69 Fw is niet bedoeld om persoonlijk toekomende rechten tegenover de 

boedel geldend te maken.51 Voorbeelden van persoonlijk toekomende rechten 

van schuldeisers zijn het recht om als schuldeiser erkend te worden of om een 

preferentie erkend te krijgen.52 Ook een pand- of hypotheekrecht is een aan de 

schuldeiser toekomend persoonlijk recht. Ondanks het persoonlijk toekomende 

recht van de separatist worden separatisten in het kader van een termijnstelling 

ex artikel 58 Fw of in het geval dat de hypotheekhouder nog niet kan executeren 

omdat hij nog geen opeisbare vordering heeft, in de rechtspraak wel ontvan-

kelijk geacht.53 Een uitzondering op het uitgangspunt dat artikel 69 Fw geen 

ingang biedt voor het behartigen van het belang van een persoonlijk recht, is 

gegeven in Smit/Van der Sijs q.q. waar de Hoge Raad overwoog dat in die casus 

over de uitbetaling van een arbeidsongeschiktheidsverzekering een snelle, een-

voudige en voor failliet goedkope oplossing werd gevraagd.54 Dat zou ook ge-

zegd kunnen worden van de wijze waarop (actief van) het bedrijf wordt verkocht 

(onderhands of via veiling).55

Maar, zoals aangegeven, biedt artikel 69 Fw de boedelschuldeiser geen ingang. 

Hij kan via een gewone civiele procedure tegen de curator zijn rechten geldend 

maken. Dat zijn echter kostbare en vaak ook tijdrovende procedures. Artikel 

69 Fw heeft een lagere drempel. Wij zijn van mening dat artikel 69 Fw bij een 

negatieve boedel in ieder geval moet worden verruimd. Op die wijze kunnen 

ook boedelschuldeisers zich tot de rechter-commissaris wenden, om ervoor te 

zorgen dat de curator een bepaalde handeling nalaat of juist wel verricht. Bij 

een lege boedel wikkelt de curator het faillissement immers ten behoeve van de 

boedelschuldeisers af. De boedelschuldeiser heeft in de praktijk wel degelijk 

49. HR 9 juni 2000, NJ 2000/577 (Durmaz/Kramer q.q.).
50. R.M. Avezaat, commentaar bij artikel 69 Fw, in: N.E.D. Faber, M.J.M. Franken, M.A.J.G. 

Janssen, P.J. Peters en P.M. Veder (red.), Sdu Commentaar Insolventierecht, Den Haag: Sdu 

Uitgevers 2017, p. 321-322 en HR 10 mei 1985, NJ 1985/791. In het arrest verwijst de Hoge 

Raad expliciet naar de memorie van toelichting.

51. HR 31 december 1925, NJ 1926/316.

52. HR 9 juni 2000, NJ 2000/577 m.nt. P. Van Schilfgaarde.

53. F.M.J. Verstijlen, ‘De faillissementsprocedure van art. 69 Fw revisited’, WPNR 7074 (2015). 

Ook in JOR 2017/277 wordt door de Rb. Gelderland de separatist ontvankelijk geacht in zijn 

artikel 69 Fw verzoek wegens een termijnstelling ex artikel 58 Fw.

54. HR 10 mei 1985, NJ 1985/792 (Smit/Van der Sijs q.q.).
55. HR 3 juni 1994, NJ 1995/342 m.nt. H.J. Snijders.
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een positie in het faillissementsproces. In dat kader zou het wenselijk zijn ook 

deze schuldeisers het controlemiddel van artikel 69 Fw te geven.56 Bovendien 

zullen juist in een negatieve boedel de faillissementsschuldeisers niet snel be-

lang hebben bij het doen van een verzoek ex artikel 69 Fw. Voor een vrees voor 

een te grote toename van deze verzoeken lijkt vooralsnog dan ook geen grond 

te bestaan.

In veel faillissementen zijn de belangrijkste boedelschuldeisers immers het 

UWV, de Belastingdienst en verhuurders. De Belastingdienst en het UWV 

kunnen als preferente boedelschuldeiser belang hebben bij het nalaten van be-

paalde acties van een curator (het onnodig voeren van bepaalde procedures of 

het onnodig lang verrichten van een rechtmatigheidsonderzoek zonder concreet 

resultaat) omdat als gevolg daarvan het uitkeringspercentage aan deze boedel-

schuldeisers daalt. Ondanks deze positie is het echter de vraag of het UWV en 

de Belastingdienst voldoende capaciteit (fte) hebben om zich actief te bemoeien 

met de afwikkeling van faillissementen met een negatieve boedel en actief het 

handelen van de curator via bijvoorbeeld de faillissementsverslagen te volgen 

en waar nodig via artikel 69 Fw te corrigeren. Tot een enorme toestroom van 

verzoeken ex artikel 69 Fw zal een toelating van boedelschuldeisers dus niet 

direct leiden.

Met het toelaten van boedelschuldeisers tot de procedure van artikel 69 Fw, 

ontstaat evenwel ook voor deze groep crediteuren een middel om controle en 

invloed uit te oefenen op de afwikkeling van het faillissement. In geval van een 

negatieve boedel vindt de afwikkeling enkel plaats ten behoeve van de boedel-

schuldeisers. Wij verwachten dat met het toelaten van de boedelschuldeisers 

tot de procedure van artikel 69 Fw de boedelkosten (salaris curator) bij de af-

wikkeling van een faillissement niet extreem zullen toenemen. Artikel 69 Fw 

dient immers enkel als controlemiddel en niet om een bepaalde preferentie af 

te dwingen. Verzoeken die daarmee samenhangen, moeten dan ook niet-ontvan-

kelijk worden verklaard. Wellicht dat de wetgever in het kader van de Herijking 

van het faillissementsrecht op een later moment alsnog de ingang voor een ver-

zoek ex artikel 69 Fw wil verruimen.

5.2. Verifi catie van boedelvorderingen

Ook Franken merkt op dat de positie van boedelschuldeisers in de Faillis-

sementswet moet worden verbeterd. Er zou een procedure moeten worden 

56. Zie ook: Verstijlen 2015 en 2008. Verstijlen is voorstander van toepassing van artikel 69 Fw 

voor boedelschuldeisers is geval van een negatieve boedel. Evenals Van Galen 1997, p. 151.
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ingericht voor de vaststelling van de omvang en hoedanigheid (algemene of 

bijzondere faillissementskosten en concurrent of preferent) van de boedelvor-

deringen. En daarnaast of daarbij ook een procedure van een uitdeling/betaling 

van boedelvorderingen waarbij tevens de mogelijkheid wordt gecreëerd dat be-

langhebbende schuldeisers kunnen participeren. Volgens Franken zou dit bij-

voorbeeld via de procedure van verzet tegen de uitdelingslijst kunnen worden 

bewerkstelligd.57

Met een verzoek ex artikel 69 Fw ontstaat een waarborg om bij een negatieve 

boedel een controlemiddel in handen te hebben. Met de optie van verzet tegen 

de uitdelingslijst kan worden ingegrepen bij uitdeling. Een andere mogelijkheid 

om de positie van boedelschuldeisers en de invloed op de vaststelling van boe-

delvorderingen te vergroten, is de boedelvorderingen eveneens door de curator 

te laten verifi ëren. Ook deze optie werd eerder door Franken naar voren ge-

bracht, en besproken door Verstijlen.58

Boedelschuldeisers kunnen bij (een vorm van) verifi catie de vordering en 

eventuele (super-)preferentie van een andere boedelschuldeiser ter discussie 

stellen. Daarmee kunnen (kort geding)procedures bij de civiele rechter worden 

voorkomen. Een (groot) nadeel zijn de kosten die verbonden zijn aan deze ve-

rifi catie. Deze kosten gaan bij een negatieve boedel uiteindelijk ten laste van 

de potentiële opbrengst voor de boedelschuldeisers zelf – maar kosten voor de 

boedel zijn er ook als de curator in een (kort geding)procedure wordt betrokken. 

Met name in de situaties waarin de boedel ontoereikend is om naast de prefe-

rente boedelvordering van het UWV en/of Belastingdienst een uitkering aan de 

concurrente boedelschuldeisers te verrichten, is het de vraag of verifi catie van 

boedelvorderingen zinvol is. De preferentie van de vordering van het UWV en/

of Belastingdienst betwisten, ligt immers niet voor de hand.

In de situatie dat naast de preferente boedelschuldeisers ook aan de concurrente 

boedelschuldeisers een uitkering plaatsvindt, zonder dat aan de preferente fail-
lissementsschuldeisers een uitkering kan plaatsvinden, achten wij het wenselijk 

dat een verifi catie van de boedelvorderingen in ieder geval wél plaatsvindt. Bij 

een negatieve boedel zou verifi catie wat ons betreft dus het uitgangspunt moeten 

zijn. Gelet op het grote aantal faillissementen dat wordt opgeheven ex artikel 

57. Franken, Het Insolventiepassief (R&P nr. InsR13) 2019/7.9, met verwijzing naar Wessels 

Insolventierecht VII 2013/7193.

58. M.J.M. Franken, ‘De stoelendans’, in: J.C. van Apeldoorn e.a. (red.), Onzekere zekerheid, 

Deventer: Kluwer 2001, p. 55, Verstijlen 2008, p. 573 en wederom Franken, Het Insolventie-
passief (R&P nr. InsR13) 2019/7.9.
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16 Fw menen wij dat het wenselijk is dat de boedelschuldeisers in ieder geval 

de kans krijgen om – net als bij de vereenvoudigde afwikkeling ex artikel 137a 

e.v. Fw – verzet in te stellen tegen deze uitdelingslijst conform artikel 137e Fw. 

Dit biedt boedelschuldeisers de mogelijkheid te waarborgen dat iedere boedel-

schuldeiser krijgt waar hij recht op heeft.

De mogelijkheid van verzet tegen de uitdelingslijst dient dan niet alleen te gel-

den voor de boedelschuldeisers, maar ook voor de faillissementsschuldeisers. 

Hoewel artikel 69 Fw de faillissementsschuldeisers de mogelijkheid biedt op te 

komen tegen het handelen van de curator en het ontstaan van boedelvorderin-

gen, achten wij het wenselijk om faillissementsschuldeisers – indien een verifi -

catieprocedure voor boedelschuldeisers in de wet wordt opgenomen – dezelfde 

mogelijkheid te bieden als artikel 137e Fw. Daarbij geldt dan eveneens de beper-

king van artikel 137e lid 3 Fw dat een faillissementsschuldeiser geen verzet kan 

instellen tegen de uitdelingslijst aan de boedelschuldeisers op de enkele grond 

dat hij zelf niet is opgenomen op deze lijst. Artikel 184 Fw biedt onzes inziens 

daarbij voldoende waarborgen om te voorkomen dat kansloze bezwaren de af-

wikkeling vertragen en de boedelkosten nodeloos doen oplopen.

5.3. Verifi catie alleen bij negatieve boedel?

Het is gerechtvaardigd om de vraag te stellen of de verifi catie van boedelvor-

deringen alleen dient plaats te vinden in geval van een negatieve boedel of dat 

dit ook dient te gebeuren bij een vereenvoudigde afwikkeling en/of reguliere af-

wikkeling waarbij ook een uitkering aan de concurrente crediteuren plaatsvindt. 

Alle boedelschuldeisers worden dan immers (vroeg of laat) voldaan. Vanuit het 

perspectief van de faillissementsschuldeisers kan er immers ook een belang zijn 

om de omvang van boedelvorderingen te beperken, zodat meer van het actief 

resteert voor de voldoening van hun faillissementsvorderingen.

Gelet op de taak van de curator, mag van een curator worden verwacht dat hij (of 

zij) voldoende oog heeft voor de belangen van de faillissementsschuldeisers en 

de boedelkosten zal trachten te beperken. Hierna lichten wij toe dat in het kader 

van een transparante afwikkeling betoogd kan worden dat de curator voor het 

maken van deze boedelkosten op voorhand toestemming aan de rechter-com-

missaris zou moeten vragen. In veel gevallen gebeurt dat al, indien de kosten ge-

maakt worden in het kader van het (tijdelijk) voortzetten van de activiteiten van 

failliet. Mocht een curator wel onnodige boedelkosten maken, dan bieden artikel 

69 en 73 Fw bij een positieve boedel ook aanknopingspunten voor een faillis-

sementsschuldeiser om actie jegens deze curator te ondernemen. Het verdient 
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aanbeveling om voor die gevallen de reikwijdte van artikel 69 Fw daar ruimte 

voor te laten te bieden – en de wetgever dat dus expliciet te laten bepalen.

Een andere optie is dat de faillissementsschuldeisers zich zouden kunnen melden 

bij de rechter-commissaris wanneer de curator de te maken kosten in het kader 

van de tijdelijke voortzetting van de bedrijfsactiviteiten voorlegt. Dat vraagt in 

de praktijk echter om een transparantie richting de faillissementsschuldeisers 

die juist op dat moment niet in het belang van de gezamenlijke schuldeisers kan 

zijn (een curator wil zich nog niet meteen in de kaart laten kijken met het oog 

op onderhandelingen) en in de praktijk omwille van de tijd en mogelijk ook 

de hectiek simpelweg niet mogelijk zal zijn. Daarnaast wordt de curator in de 

praktijk regelmatig geconfronteerd met onverwachte boedelkosten omdat deze 

kosten tijdens het opstellen van de prognose niet voorzienbaar waren. Het zou 

niet werkbaar zijn indien de curator ook deze kosten moet voorleggen aan de 

faillissementsschuldeisers. Voor curatoren achten wij voornoemde mogelijkheid 

dan ook niet wenselijk.

Voor schuldeisers bestaat uiteraard ook altijd de mogelijkheid om de curator 

persoonlijk aansprakelijk te stellen indien hij zijn taken dusdanig slecht uitvoert 

– of zich achteraf gezien niet heeft gehouden aan het vragen van de vereiste 

toestemming aan de rechter-commissaris voor het maken van boedelkosten (als 

dat zou worden ingevoerd). Wel dient voor de faillissementsschuldeisers binnen 

de hiervoor genoemde suggesties regelingen dan wel de ruimte te bestaan om 

vragen te stellen over het onderscheid dat tussen algemene en bijzondere faillis-

sementskosten wordt gemaakt. Zoals hiervoor al werd aangegeven, is dat im-

mers juist bij een positieve boedel van belang.

Indien boedelvorderingen (enkel) worden geverifi eerd in geval van een nega-

tieve boedel treden er overigens wel andere complicaties op. Onder andere de 

positie van de dwangcrediteur zal veranderen en de mogelijkheden van een 

curator om de bedrijfsactiviteiten van de failliet tijdelijk voort te zetten komen 

hiermee onder druk te staan. Wij gaan daar hierna nader op in.

5.4. Gevolgen voor de praktijk

Gelet op hetgeen wij hiervoor in dit hoofdstuk uiteen hebben gezet, zijn er ver-

schillende argumenten aan te voeren om (uitgebreidere) regels voor de verifi ca-

tie van boedelvorderingen op te nemen in de Faillissementswet. (i) De boedel-

schuldeiser heeft in de praktijk een positie in het faillissement en verdient alleen 

daarom al meer aandacht in de Faillissementswet. Het civiele (proces)recht 

is nu van toepassing, maar de specifi eke eigenschappen van het faillissement 
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rechtvaardigen een daarop toegesneden procedure voor boedelschuldeisers, 

althans voldoende waarborgen voor boedelschuldeisers (onderling). (ii) Het 

vergroot de transparantie van de afwikkeling van het faillissement. Indien de 

curator de boedelvorderingen moet verifi ëren en een uitdelingslijst deponeert, 

kunnen alle schuldeisers hiervan kennisnemen. Zoals hiervoor reeds bepleit, 

zijn wij voor een soortgelijke regeling van artikel 137a-g Fw voor de verifi catie 

van boedelvorderingen in geval van een negatieve boedel.

Naast het feit dat de afwikkeling van het faillissement transparanter wordt, zou 

in theorie ook (iii) de positie van dwangcrediteuren kunnen worden ingeperkt. 

Als deze crediteuren hun vorderingen ter verifi catie moeten indienen, voor 

zowel het deel dat zijn oorsprong vindt na datum faillissement (de ontstane boe-

delvorderingen) als het deel van de vordering dat reeds bestond op datum faillis-

sement (de faillissementsvordering), dan kan er geen upfront betaling van de 

faillissementsvordering meer worden verlangd. Dit maakt het direct promoveren 

van een pre-faillissementsvordering tot een super-preferente boedelvordering 

(in theorie) onmogelijk. Dat vraagt om een aanpassing van de Faillissements-

wet door de wetgever, waarbij de wetgever de genoemde partijen in artikel 37b 

Fw uitbreidt tot alle dwangcrediteuren.59 Het verzwakken van de positie van 

de dwangcrediteur of een reguliere boedelschuldeiser die na faillissement zijn 

werkzaamheden ten behoeve van de curator voortzet, brengt overigens wel weer 

andere problemen met zich. Het is te verwachten dat artikel 37 lid 2 Fw door 

meer boedelschuldeisers wordt ingeroepen en de curator vaker zekerheid moet 

stellen voor de werkzaamheden van deze boedelcrediteuren. Zonder uitbreiding 

van de partijen als omschreven in artikel 37b Fw zullen steeds meer crediteu-

ren naar alle waarschijnlijkheid niet langer bereid zijn om iets te doen als hun 

faillissementsvordering niet promoveert. En een curator kan hen andersom niet 

dwingen om te leveren – buiten de situatie die strijd met de redelijkheid zou op-

leveren, zoals bij Oilily. In het geval deze schuldeisers geen prestatie verrichten 

voor de boedel na datum faillissement, is deze groep niet anders dan de reguliere 

concurrente schuldeisers.

De curator zal in veel gevallen nog een aantal diensten (en soms producten) 

nodig hebben. De positie van boedelschuldeisers wier vordering ontstaat doordat 

de curator hun diensten na faillissement nodig heeft voor de afwikkeling van het 

faillissement is een lastige. Zij zullen altijd ‘boter bij de vis’ verlangen. Strikt 

genomen is deze boedelschuldeiser echter een concurrente boedelschuldeiser 

die – bij strikte toepassing van De Ranitz/Ontvanger – pas betaald mag krijgen 

59. De crediteur verliest dan wel zijn opschortingsrecht, maar niet zijn recht op zekerheid zoals 

opgenomen in artikel 37 lid 2 Fw.
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nadat de preferente boedelvorderingen van het UWV en de Belastingdienst zijn 

voldaan. De vorderingen van deze laatste twee boedelschuldeisers worden ech-

ter pas geruime tijd na het uitspreken van het faillissement bekend. Het UWV 

heeft doorgaans minstens enkele maanden nodig om de loongarantieregeling 

af te ronden en haar vordering bij de curator in te dienen. Maar voor een goede 

voortzetting van de activiteiten van de failliete onderneming, of de correcte af-

wikkeling van het faillissement heeft de curator de medewerking van de in de 

tweede zin van deze alinea bedoelde boedelschuldeisers nodig.60 In de praktijk 

kan de curator dus niet wachten met het voldoen van deze boedelschuldeisers. 

Bij een negatieve boedel is er ook geen rechtvaardiging volgens Franken om de 

bijzondere faillissementskosten te voldoen boven de algemene.61 Hij geeft het 

voorbeeld van het inschakelen van een taxateur voor een waardering van de ac-

tiva en een administratiekantoor voor het bijwerken van de boekhouding: beide 

hebben in zijn optiek evenveel recht op betaling als de curator namens de boedel 

deze verplichtingen aangaat.

Aangezien de curator in het begin van het faillissement niet weet of er voldoende 

inkomsten in de boedel gerealiseerd zullen worden om alle boedelschuldeisers 

(waaronder de loonvordering van het UWV voor het uitbetaalde loon na faillis-

sement of de huurvordering van de verhuurder na faillissement) te voldoen, zal 

het voor de curator in veel gevallen in de eerste dagen van het faillissement 

onmogelijk zijn om een garantstelling ex artikel 37 lid 2 Fw af te geven. De 

curator weet dan immers nog niet of hij deze verplichting kan nakomen. De 

betreffende partij heeft natuurlijk wel een gerechtvaardigd belang om (enige) 

zekerheid te hebben dat betaling (uiteindelijk) zal plaatsvinden. Of zal dus di-

recte betaling verlangen en anders geen prestaties verrichten. Dit probleem zou 

de wetgever kunnen ondervangen door een super-preferente boedelvordering 

te creëren voor alle boedelkosten die de curator moet maken voor het voort-

zetten van de bedrijfsactiviteiten en de vereffening van het actief. Indien deze 

vorderingen direct na het salaris van de curator worden uitgekeerd – voordat een 

uitkering aan het UWV of de andere boedelschuldeisers plaatsvindt – kan de cu-

rator in zijn exploitatiebegroting een kosten-batenanalyse maken en beoordelen 

of hij een garantstelling kan afgeven of op korte termijn tot betaling kan over-

gaan. Hierbij zou onderscheid gemaakt moeten worden tussen de faillissements-

kosten (alle verplichtingen die door de curator zijn veroorzaakt of aangegaan) 

en alle overige boedelvorderingen (die de curator in de woorden van Franken 

worden ‘opgedrongen’).62 De faillissementskosten moeten wat hem betreft eerst 

60. Verstijlen 2008, p. 571 - 573.

61. Franken, Het Insolventiepassief (R&P nr. InsR13) 2019/15.9.4.

62. Franken, Het Insolventiepassief (R&P nr. InsR13) 2019/15.9.4, par. 7.2.
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worden voldaan, zelfs voorafgaand aan het salaris van de curator. In feite vindt 

dan alleen nog verifi catie plaats van de overige boedelvorderingen. Vanuit het 

perspectief van de faillissementsschuldeisers zou het dan wellicht ook nog te 

rechtvaardigen zijn dat deze vorderingen ook bij een positieve boedel worden 

geverifi eerd: de omvang van deze boedelvorderingen bepaalt immers wat er res-

teert voor de faillissementsvorderingen.

Een andere mogelijkheid om de positie van de boedelschuldeisers die de curator 

in het kader van de afwikkeling van het faillissement nodig heeft – indien ook 

de boedelvorderingen moeten worden geverifi eerd – in faillissement te verster-

ken, is de curator de mogelijkheid te bieden om te bepalen wat super-preferente 

boedelvorderingen zijn.63 Die vorderingen zouden daarmee buiten de verifi catie 

om betaald kunnen worden. Bij het eerste openbare verslag of bij het moment 

waarop de curator toestemming vraagt voor het tijdelijk voortzetten van de be-

drijfsactiviteiten, kan de curator een lijst met de super-preferente schuldeisers 

ter goedkeuring voorleggen aan de rechter-commissaris. Uitgangspunt daarbij 

is dan ook dat dit ‘nieuwe’ boedelschuldeisers betreffen, die moeten worden 

ingeschakeld om de voortzetting te realiseren en het faillissement te kunnen af-

wikkelen, zoals het inschakelen van een administrateur of een serviceprovider.64 

Na goedkeuring van de rechter-commissaris kan betaling van deze super-prefe-

rente schuldeisers plaatsvinden. Op deze manier is er toezicht op de vaststelling 

van (de vorderingen van) deze bijzondere groep van schuldeisers. Tevens wordt 

voorkomen dat deze schuldeisers wel kosten moeten maken tijdens het con-

tinueren van de bedrijfsactiviteiten en het afwikkelen van het faillissement door 

de curator, maar uiteindelijk niet betaald krijgen omdat bij de verifi catie van 

de boedelschulden blijkt dat de vordering van het UWV te groot is waardoor 

de concurrente boedelcrediteuren geen uitkering krijgen. In de praktijk zal er 

anders immers al heel snel niemand meer bereid zijn prestaties aan een faillis-

sementsboedel te leveren.

Wij zien de voordelen van meer transparantie en controle door schuldeisers, het 

waarborgen van de positie van boedelschuldeisers die in feite deel uitmaken 

van het faillissementsproces en het waar mogelijk voorkomen van oneigenlijke 

vorderingen van dwangcrediteuren. Maar daarnaast is het grootste bezwaar dat 

63. Deze mogelijkheid werd eerder ook door Van Galen besproken, al zag hij dit niet als een 

zinnige oplossing: Van Galen 1997, p. 151.

64. Wat aansluit bij de oplossing die Van Galen voorstond in 1997. De boedelvorderingen van 

het UWV en verhuurders zouden wat hem betreft juist de status van boedelvordering niet 

langer moeten krijgen, maar slechts een preferente status als faillissementsvordering moeten 

hebben: Van Galen 1997, p. 151. Zie hierover ook Verstijlen 2008, p. 569-570, met een ver-

wijzing naar Van Galen 1997 en Boekraad 1997.
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wij zien tegen het verifi ëren van boedelvorderingen (bij een negatieve boedel) 

dat de kosten voor de afwikkeling van het faillissement zullen toenemen en de 

boedelschuldeisers (of bij een positieve boedel de faillissementsschuldeisers) 

dus minder uitgekeerd zullen krijgen.

Wij zien dus niet enkel voordelen, want wij beseffen ook dat leveranciers/dienst-

verleners terughoudender zullen zijn in het verrichten van werkzaamheden na 

faillissement indien zij niet op voorhand zekerheid hebben over de uitbetaling 

van hun vordering. Voor bepaalde partijen, zoals een taxateur, zal het een ver-

zwaring van de eigen liquiditeitspositie zijn indien zij moeten wachten tot de 

verifi catie van hun vordering, terwijl zij hun werkzaamheden voor de failliete 

onderneming al hebben uitgevoerd. Ook andere partijen die worden ingescha-

keld voor het assisteren van de curator in het tijdelijk voortzetten van de be-

drijfsactiviteiten van de failliete onderneming of de vereffening hiervan, zullen 

langere tijd op hun betaling moeten wachten dan nu het geval is. In dat kader kan 

tevens de vraag worden opgeworpen of de curator in dat geval wel tussentijds 

zijn eigen salaris mag uitkeren, indien hij de verifi catie van de boedelvorderin-

gen nog niet heeft kunnen verrichten of nog geen uitkering kan plaatsvinden, 

omdat hij nog geen zicht heeft op de uiteindelijke omvang van de boedel. 

Niet alleen het voorleggen van de super-preferentie ter goedkeuring aan de rech-

ter-commissaris in een vroeg stadium lijkt dus voldoende. Daarmee staat dan 

immers wel de status van de (super-preferente) boedelvordering vast, maar heeft 

nog geen betaling plaatsgevonden. Betoogd zou kunnen worden dat de curator 

na bijvoorbeeld drie maanden de eerste verifi catie van de boedelvorderingen 

moet verrichten, zodat een tussentijdse uitdeling aan de schuldeisers die nodig 

zijn voor het tijdelijk voortzetten van de bedrijfsactiviteiten kan plaatsvinden. 

Bij de eerste salarisbetaling van de curator kunnen deze super-preferente boe-

delvorderingen dan ook – of zelfs eerst – worden voldaan (zodat feitelijk sprake 

zou zijn van een betalingstermijn van 90 dagen). Deze regelingen en oplos-

singen vragen om een nadere uitwerking. Het gaat het bestek van deze bijdrage 

echter te buiten om dit in detail verder uit te werken. Mogelijk zijn er ook nog 

andere argumenten voor en tegen de eventuele verifi catie van boedelvorderingen 

die daarbij moeten worden behandeld. Wij volstaan hier nu met de opmerking 

dat wij beseffen dat het invoeren van een verifi catieverplichting van boedelvor-

dering (grote) gevolgen zal hebben voor de afwikkeling van faillissementen. Dat 

is geen directe reden om daarvan af te zien – gezien de besproken voordelen – 

maar in dat kader is het wel goed om ook te kijken naar eventuele alternatieven.

Zo hebben Zetteler en Vermaire eerder de suggestie gedaan dat er een wettelijke 

afbakening van boedelvorderingen in de wet zou kunnen worden opgenomen, 
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door de reikwijdte van artikel 37b Fw uit te breiden.65 Deze bepaling beperkt 

nu de mogelijkheden van energieleveranciers om zich als dwangcrediteur op te 

stellen. Die beperking zou ook voor andere leveranciers/dienstverleners kunnen 

worden uitgebreid. Een oneigenlijke promotie van prefaillissementsvorderingen 

naar super-preferente boedelvorderingen kan daarmee worden voorkomen. Het 

biedt echter geen controlemiddel voor (andere) boedelschuldeisers en zorgt ook 

niet voor de transparantie die een vorm van verifi catie wel kan bieden. Franken 

pleit voor het overall reduceren van soorten boedelvorderingen, zoals eerder ook 

Van Galen al suggereerde.66 Ook deze oplossingen verdienen nadere uitwerking 

als de wetgever bereid is over te gaan tot het opnemen van waarborgen omtrent 

boedelvorderingen en de positie van boedelschuldeisers in de Faillissementswet.

6. Slotsom en aanbevelingen

De procesrechtelijke positie van boedelschuldeisers is vrijwel niet opgenomen 

in de huidige faillissementswetgeving. Aangezien deze groep schuldeisers een 

zeer prominente rol inneemt in de afwikkeling van een zeer aanzienlijk deel van 

de faillissementen, heeft de praktijk handen en voeten aan de positie van deze 

schuldeisers gegeven. De regeling uit De Ranitz/Ontvanger, die meebrengt dat 

de boedelschulden in beginsel naar evenredigheid van de omvang van iedere 

schuld worden voldaan, behoudens daarvoor geldende wettelijke redenen van 

voorrang, biedt onvoldoende soelaas om aan de positie van boedelschuldeisers 

in faillissement recht te doen. De huidige wettelijke mogelijkheden maken im-

mers misbruik mogelijk door (dwang)crediteuren. In het belang van alle schuld-

eisers (zowel boedel als pre-faillissement) zouden er meer waarborgen moeten 

komen voor de vaststelling van de positie van de verschillende boedelschuld-

eisers.

Met deze bijdrage hebben wij de positie van boedelschuldeisers en hun vor-

deringen toegelicht. We hebben daarbij een concreet voorstel gedaan om door 

middel van verifi catie tegemoet te komen aan de bezwaren en problemen die er 

zijn in de praktijk. Hoewel wij ook de nadelen signaleren die daaraan vastzitten, 

vinden wij niettemin dat er iets moet veranderen en geven wij met deze bijdrage 

een voorzet voor die verandering. We hebben de ultieme oplossing hier nog niet 

in detail uitgewerkt. De bijdrage biedt evenwel een voorzet om verder te ont-

wikkelen (of kritiek op te leveren). Deze denkrichting voor de toekomst hopen 

wij spoedig in een vervolgartikel nader uit te werken.

65. Zetteler & Vermaire 2012.

66. Franken, Het Insolventiepassief (R&P nr. InsR13) 2019/15.9.4, par. 7.2; Van Galen 1997 en 

ook Verstijlen 2008.
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Een voorstel tot herijking van de voortzetting in 
faillissement

MR. B. RIKKERT1

1. Inleiding

De afgelopen jaren viel nauwelijks te ontkomen aan het Programma Herijking 

Faillissementsrecht (‘Herijkingsprogramma’). In het bijzonder hebben de pre-
pack en het buitengerechtelijk akkoord de nodige pennen in beweging gebracht. 

Deze rechtsfi guren vloeien voort uit de reorganisatiepijler. De reorganisatiepij-

ler maakt, tezamen met de fraudepijler en de moderniseringspijler, deel uit van 

het Herijkingsprogramma. Het doel van de reorganisatiepijler is tweeledig.2 Ten 

eerste beoogt deze pijler het reorganiserend vermogen van bedrijven buiten fail-

lissement te verbeteren teneinde faillissementen zoveel mogelijk te voorkomen. 

Het Wetsvoorstel homologatie onderhands akkoord beoogt in deze doelstelling 

te voorzien.3 Ten tweede heeft de reorganisatiepijler als inzet het bevorderen 

van de continuering van een onderneming in faillissement.4 De minister achtte 

het van belang dat indien een reorganisatie buiten faillissement niet mogelijk 

blijkt te zijn “er tijd en middelen zijn voor de curator om de situatie waarin 
de onderneming zich bevindt te inventariseren om te kunnen bezien of er een 
reële kans bestaat op een doorstart.”5 Het was de bedoeling dat (het destijds zo 

nog genoemde) wetsvoorstel Wet Continuïteit Ondernemingen III (‘WCO III’) 

hierin zou voorzien.

Uit de eerste voortgangsbrieven ten aanzien van het Herijkingsprogramma blijkt 

dat WCO III een aantal maatregelen zou gaan bevatten die (a) de voortzetting 

1. Bob Rikkert is advocaat bij Boels Zanders N.V. te Eindhoven.

2. Kamerstukken II 2013/14, 33 695, nr. 3, p. 3.

3. In de memorie van toelichting op de Wet homologatie onderhands akkoord wordt hierover 

opgemerkt: “De voorgestelde Wet homologatie onderhands akkoord […] ziet primair op 
ondernemingen die vanwege een te zware schuldenlast insolvent dreigen te raken maar be-
schikken over bedrijfsactiviteiten die nog wel levensvatbaar zijn. Doel is het reorganiserend 
vermogen van deze ondernemingen te versterken.” Zie Kamerstukken II 2018/19, 35 249, 

nr. 3, p. 1.

4. Zie Kamerstukken II 2012/13, 29 911, nr. 74, p. 2 en Kamerstukken II 2013/14, 33 695, nr. 3, 

p. 4.

5. Kamerstukken II 2012/13, 33 695, nr. 1, p. 5-6.
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van de onderneming tijdens faillissement beter zouden faciliteren en (b) de kans 

op een doorstart van (een gedeelte van) de onderneming zouden vergroten.6 Zo 

had de minister de volgende maatregelen in gedachten:

• een doorleveringsverplichting voor goederen of diensten die noodzakelijk 

zijn om een onderneming te kunnen voortzetten;

• een gebruiks-, verbruiks- en vervreemdingsrecht voor de curator; en

• de mogelijkheid om afname- en leveringsovereenkomsten door de rechter-

commissaris te laten wijzigen of ontbinden.7

De aandacht voor de bevordering van de voortzetting van de onderneming in 

faillissement verdween echter naarmate het Herijkingsprogramma vorderde. 

De maatschappelijke onrust die onstond na de doorstart van kinderopvangor-

ganisatie Estro zorgde ervoor dat de positie van werknemers steeds meer in de 

spotlight kwam te staan.8 En, onder meer vanwege de media-aandacht voor de 

faillissementen van V&D en McGregor, werd ook de ‘gesecureerde aandeelhou-

derslening’ bij de voorbereiding van het intussen in naam gewijzigde ‘wetsvoor-

stel bevordering doelmatigheid van het faillissementsprocesrecht’9 betrokken.10 

Inmiddels lijkt het onderwerp voortzetting van de onderneming niet langer deel 

uit te maken van het Herijkingsprogramma.11 Uit zijn twee meest recent ver-

schenen voortgangsbrieven maak ik op dat de minister de aandacht heeft verlegd 

naar onder meer de positie van de werknemer in faillissement, de lege boedel-

problematiek en de positie van de zekerheidsgerechtigde schuldeiser.

Het is in mijn optiek een gemiste kans als de bevordering van de voortzetting van 

de onderneming in faillissement defi nitief van de agenda van het Herijkingspro-

gramma is gehaald. De praktijk heeft behoefte aan voortzettingsbevorderende 

maatregelen. In deze bijdrage ga ik niet in op deze maatregelen maar richt ik mij 

tot twee andere aspecten die zien op voortzetting van de onderneming in faillis-

sement. Het eerste aspect betreft het antwoord op de vraag wanneer nu precies 

6. Kamerstukken II 2013/14, 33 695, nr. 5, p. 5. In zijn voortgangsbrief van 9 december 2014 

geeft de minister aan dat in WCO III ook maatregelen worden opgenomen “waarmee fail-
lissementen zouden kunnen worden voorkomen” (Kamerstukken II 2014/15, 33 695, nr. 7, 

p. 3). Dat is opmerkelijk gelet op de geformuleerde doelstellingen voor WCO III. In de daar-

opvolgende voortgangsbrieven rept de minister hier met geen woord meer over.

7. Kamerstukken II 2012/13, 29 911, nr. 74, p. 2.

8. De eerste keer dat de minister in het kader van het Wetsvoorstel naar de positie van werk-

nemers verwees is te vinden in zijn voortsgangsbrief van 9 december 2014, zie Kamerstukken 
II 2014/15, 33 695, nr. 7 p. 4.

9. De naamswijziging blijkt uit de voortgangsbrief van de minister van 28 september 2017. Zie 

Kamerstukken II 2017/18, 33 695, nr. 15, p. 2.

10. Kamerstukken II 2017/18, 33 695, nr. 16, p. 8.

11. Kamerstukken II 2017/18, 33 695, nr. 17, in het bijzonder de conclusie op pagina 5.
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sprake is van voortzetting als bedoeld in artikel 98 Fw. Ik concludeer dat de 

huidige regeling niet aansluit bij de thans gangbare praktijk en doe een voorstel 

voor een aanpassing van de huidige regeling. Het tweede aspect gaat over de 

vraag onder welke omstandigheden de curator de onderneming mag voortzetten. 

Wederom concludeer ik dat de huidige regeling niet langer volstaat en doe ik 

een voorstel tot uitbreiding van de huidige grondslag(en). Voordat ik deze twee 

aspecten bespreek, sta ik stil bij het wettelijke kader omtrent de voortzetting van 

de onderneming, hoe de kosten van de voortzetting kwalifi ceren en welke kosten 

hiertoe gerekend moeten worden.

2. Voortzetting – de wettelijke grondslagen

Reeds voor de inwerkingtreding van de Faillissementswet was de curator be-

voegd een failliet bedrijf voort te zetten. Artikel 797 Wetboek van Koophandel 

bepaalde:

“De regtbank kan, op voordragt van den regter-commissaris en na verhoor der 
curators, bevelen, dat, tot voorkoming van groote schade voor den boedel, het 
bedrijf van den gefailleerde niet plotselijk worde gestaakt, en gedurende eenigen 
tijd in het belang der schuldeischers door de curators of door iemand onder hun 
opzigt zal worden voortgezet.”

Sinds de inwerkingtreding van de Faillissementswet in 1896 bepaalt artikel 98 

Fw dat de curator bevoegd is het bedrijf van de gefailleerde voort te zetten. In 

1925 is een tweede wettelijke grondslag in de Faillissementswet opgenomen 

die de curator de bevoegdheid geeft een onderneming voort te zetten, namelijk 

artikel 173a Fw.12 Dat de voortzetting van de onderneming in faillissement in 

twee verschillende artikelen is geregeld, houdt verband met het stelsel van de 

Faillissementswet. De Faillissementswet maakt namelijk onderscheid tussen 

een conservatoire – en executoriale fase van het faillissement. Het is de bedoe-

ling van de wetgever geweest dat tijdens de conservatoire fase, die door de fail-

lietverklaring aanvangt, de boedel zoveel mogelijk intact blijft. De schuldenaar 

dient namelijk de boedel ongeschonden terug te krijgen als het faillissement 

eindigt door middel van een akkoord.13 De conservatoire fase gaat over in de 

12. Wet van den 16den Mei 1925, houdende wijziging der Faillissementswet (voortzetting van 

bedrijf na insolventie), Stb. 1925, 192.

13. S.C.J.J. Kortmann en N.E.D. Faber, Geschiedenis van de Faillissementswet, heruitgave Van 

der Feltz II, p. 63.



Mr. B. Rikkert

executoriale fase zodra de boedel in staat van insolventie verkeert.14 In deze fase 

dient de curator tot vereffening over te gaan.15

Zoals gezegd kon tot 1925 de onderneming slechts worden voortgezet op grond 

van artikel 98 Fw. Voortzetting geschiedde destijds dus enkel tijdens de con-

servatoire fase van het faillissement. Om de curator in staat te stellen de boedel 

zo optimaal mogelijk te kunnen vereffenen, achtte de wetgever de invoering van 

artikel 173a Fw noodzakelijk:

“Volgens de geldende wet […] kan voortzetting van het bedrijf slechts plaats 
hebben gedurende het tijdperk, dat aan den zgn. staat van insolventie voor-
afgaat; is eenmaal komen vast te staan, dat een akkoord niet is aangeboden, 
aangenomen of gehomologeerd, dan moet de curator tot vereffening en tegelde-
making van alle baten des boedels overgaan en bestaat voor voortzetting van 
het bedrijf geen plaats meer, ook dan niet, wanneer in het belang dier vereffe-
ning en tegelde-making zelve een zoodanige voortzetting gewenscht zoude zijn.

Het komt den ondergeteekende voor, dat in dit laatste opzicht de wet wijziging 
behoeft. Voorop stellende, dat na het intreden van den staat van insolventie de 
handelingen van den curator op vereffening behooren gericht te zijn, is hij van 
oordeel, dat de wet moet rekening houden met de mogelijkheid, dat die vereffe-
ning somtijds het best geschiedt, doordien voorhands het bedrijf wordt voort-
gezet.”16

Het onderscheid tussen de conservatoire – en executoriale fase van het faillis-

sement heeft haar betekenis grotendeels verloren nadat de Hoge Raad in het 

Nieuw Plancius-arrest oordeelde dat artikel 101 Fw ruim moet worden geïnter-

preteerd.17 Artikel 101 Fw, dat van toepassing is gedurende de conservatoire fase 

van het faillissement, bepaalt dat de curator slechts boedelbestanddelen mag 

vervreemden indien dat noodzakelijk is ter bestrijding van faillissementskosten, 

of de goederen niet dan met nadeel voor de boedel bewaard kunnen blijven. De 

Hoge Raad sanctioneerde in het Nieuw Plancius-arrest dat een curator reeds 

14. Die treedt in indien op de verifi catievergadering geen akkoord is aangeboden of indien het 

akkoord is verworpen dan wel homologatie van het akkoord defi nitief is geweigerd. Zie ar-

tikel 173 Fw.

15. Mits een voorstel tot voortzetting niet of niet tijdig is gedaan, of het voorstel tot voortzetting 

is verworpen of de voortzetting is gestaakt. Zie artikel 175 lid 1 Fw.

16. S.C.J.J. Kortmann, N.E.D. Faber en B.A. Schuijling, Geschiedenis van de Faillissementswet, 
Wetswijzigingen (Onderneming en Recht, nr. 2-III), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1995, 

p. 287 e.v.

17. HR 27 augustus 1937, NJ 1938/9 (Nieuw Plancius).
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voor het intreden van de staat insolventie alle bedrijfsonderdelen had verkocht. 

Deze uitleg van artikel 101 Fw heeft er in de praktijk toe geleid dat curatoren 

vaak onmiddellijk overgaan tot liquidatie van de boedel. De boedel bevindt zich 

aldus meteen in een ‘executoriale fase’.18

Men zou daardoor kunnen denken dat indien een curator overgaat tot voort-

zetting, hij dit doet op grond van artikel 173a Fw. In de praktijk zal echter de 

onderneming worden voortgezet op grond van artikel 98 Fw. Dit komt omdat 

artikel 173a Fw slechts van toepassing is nadat een verifi catievergadering heeft 

plaatsgevonden, hetgeen in de praktijk maar weinig voorkomt, terwijl de voort-

zetting van de onderneming in de regel in het beginstadium van het faillissement 

plaatsvindt. Artikel 173a Fw heeft aldus haar betekenis verloren.19

3. Voortzetting als bedoeld in artikel 98 Fw

Wanneer zet de curator de onderneming nu precies voort? Het belang van het 

antwoord op deze vraag lijkt op het eerste gezicht vooral theoretisch van aard. 

Dat is het echter niet. In de eerste plaats dienen de kosten van de voortzetting 

aangemerkt te worden als bijzondere faillissementskosten; ik kom daar in para-

graaf 4 nog uitgebreid op terug. In de tweede plaats dient de curator op grond 

van artikel 25 Wet op de ondernemingsraden advies te vragen aan de onder-

nemingsraad indien hij de onderneming wenst voort te zetten. Dit volgt uit het 

DA-arrest van de Hoge Raad20 en zal na eventuele inwerkingtreding van de Wet 

overgang van onderneming in faillissement worden gecodifi ceerd in artikel 25 

lid 7 WOR (nieuw).

De wet geeft geen defi nitie van het begrip voortzetting van de onderneming noch 

is bepaald vanaf wanneer dan precies sprake is van voortzetting als bedoeld in 

artikel 98 Fw. Eerder schreef ik al dat het voortzetten van een onderneming de 

gehele of gedeeltelijke continuering van de normale bedrijfsactiviteiten van de 

onderneming veronderstelt.21 Daarmee is echter nog niet gezegd dat zodra de 

curator de bedrijfsactiviteiten van de onderneming na faillissement tijdelijk laat 

18. R.J. van Galen, Enkele procedurele opmerkingen over het faillissement, WPNR 6463 (2001), 

p. 906.

19. Zie voorts F.M.J. Verstijlen, GS Faillissementswet, art. 98 Fw, aant. 4 en Ph.W. Schreurs, 

‘De Curator en de Ondernemingsraad – een onderzoek naar werkbare medezeggenschap in 

faillissement’, in: E.J.R. Verwey, M.A. Broeders en Ph.W. Schreurs (red.), De Curator en het 
Personeel, Insolad Jaarboek 2018, Deventer: Wolters Kluwer 2018, p. 110.

20. HR 2 juni 2017, JOR 2017/248 m.nt. S.C.J.J. Kortmann (DA).

21. B. Rikkert, De faillissementscurator als pseudo-ondernemer, Celsus Juridische uitgeverij 

2014, p. 8.
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continueren, de onderneming wordt voortgezet ex artikel 98 Fw.22 Ik zal dat 

hierna verder toelichten.

Artikel 98 Fw bepaalt dat de curator bevoegd is het bedrijf van de gefailleerde 

voort te zetten nadat hij hiertoe het advies van de schuldeiserscommissie heeft 

ingewonnen of de machtiging van de rechter-commissaris heeft verkregen.23 Dat 

lijkt te impliceren dat pas sprake is van voortzetting indien aan de formele ver-

eisten van artikel 98 Fw is voldaan. Uit de parlementaire geschiedenis volgt in 

ieder geval duidelijk dat de curator vanaf datum faillissement de onderneming 

niet van rechtswege voortzet:

“De omzetting van bevoegdheid tot voortzetting in eene verplichting des cu-
rators tot niet-voortzetting, als de rechter-commissaris deze beveelt, verdient 
geene aanbeveling. Zij zou toch de voortzetting tot regel maken, wat niet ge-
wenscht is. Immers het ontwerp vordert een besluit [onderstreping BR] tot 
voortzetting, terwijl, werd de door [‘]anderen’ gewenschte omzetting bewerk-
stelligd, een bepaald bevel tot niet-voortzetting noodig zou zijn.”24

Naar huidig recht kan pas over voortzetting worden gesproken indien de curator 

hiertoe heeft besloten. Dat lijkt een duidelijk te bepalen moment maar is het niet. 

Vaak besluit de curator in de beginfase van het faillissement de onderneming 

niet te staken omdat daardoor onder meer doorstartkansen worden gefrustreerd. 

Betekent het niet-staken van de onderneming dat de curator de onderneming 

dus heeft voortgezet? Ik meen dat niet te snel geconcludeerd mag worden dat de 

curator tot voortzetting heeft besloten. Dat zou ertoe kunnen leiden dat curato-

ren sneller geneigd zullen zijn de bedrijfsactiviteiten stil te leggen, hetgeen zijn 

weerslag heeft op de doorstartmogelijkheden in faillissement. Daarnaast heeft 

een curator per defi nitie een informatieachterstand in het beginstadium van het 

faillissement. Het is daarom onrealistisch te verwachten dat een curator gedu-

rende de eerste dagen na zijn benoeming over voldoende inzicht beschikt om het 

actieve besluit tot voortzetting of staking van de onderneming te kunnen nemen. 

Bovendien geldt dat des te omvangrijker of gecompliceerder het faillissement is, 

des te langer het duurt voordat de curator een weloverwogen keuze kan maken. 

Veelzeggend in dit verband is het volgende citaat van de curatoren van Zalco:

22. Anders dan A-G Hartlief mij kennelijk begrijpt (in zijn conclusie voorafgaand aan het DA-

arrest van de Hoge Raad, zie ECLI:NL:PHR:2017:175, r.o. 4.33).

23. Artikel 98 Fw jo. artikel 78 lid 1 Fw. De curator kan overigens het (negatieve) advies van de 

commissie naast zich neerleggen (artikel 79 Fw).

24. S.C.J.J. Kortmann en N.E.D. Faber, Geschiedenis van de Faillissementswet, heruitgave Van 

der Feltz II, p. 58.
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“Normaal gesproken kan je vrij simpel beslissen of je de deur van een fabriek 
open of dicht laat, maar het ging hier om een volcontinue proces dat 24 uur per 
dag en 7 dagen per week doorging met vele componenten rond de productie en 
veiligheid en waarbij allerlei grondstoffen werden toegevoegd en dat proces kan 
je niet zomaar stilleggen.”25

Hoewel ik van mening ben dat niet te snel mag worden aangenomen dat de 

curator een voortzettingsbesluit heeft genomen, ben ik anderzijds van mening 

dat een dergelijk besluit ook niet pas is genomen eerst nadat de curator zich 

tot de schuldeiserscommissie of de rechter-commissaris heeft gewend. Dit zou 

namelijk tot gevolg kunnen hebben dat curatoren bewust besluiteloos blijven.26 

Bovendien kan dit tot onzekerheid bij crediteuren leiden: kwalifi ceren de vor-

deringen die ontstaan wel of niet als bijzondere faillissementskosten? Zij zullen 

hierdoor niet langer bereid zijn door hun goederen of diensten aan de onder-

neming te leveren.

Mij is geen jurisprudentie bekend waarin is bepaald op welk moment de cu-

rator het besluit tot voortzetting neemt. Daarom zal naar huidig recht aan de 

hand van de omstandigheden van het geval beoordeeld moeten worden of de 

curator een voortzettingsbesluit heeft genomen en dus is overgegaan tot voort-

zetting als bedoeld in artikel 98 Fw. Belangrijke omstandigheden die naar ik 

meen in dit verband van belang zijn, zijn de mate waarin bedrijfsactiviteiten 

nog worden ontplooid, het tijdsverloop en de gedragingen en uitlatingen van de 

curator jegens onder meer het personeel en de crediteuren (in het bijzonder de 

handelscrediteuren).

Voorstel voor wijziging van artikel 98 Fw

De curator dient in mijn optiek een redelijke termijn te krijgen om te kunnen 

beoordelen of hij de onderneming wenst voort te zetten.27 Wat een redelijke 

termijn is, is afhankelijk van de omvang van het faillissement en overige om-

standigheden. In een gemiddeld faillissement zal een curator (alleen in uitzon-

deringsgevallen niet) na veertien dagen over voldoende inzicht beschikken om 

de beslissing te nemen de onderneming (defi nitief) voort te zetten dan wel om 

25. S.C. McKenzie-Vass en E.F. Verheul, ‘Onder druk wordt alles vloeibaar, of toch niet?’, TvI 
2015/44.

26. Zie ook S.H. De Ranitz, ‘De voortzetting van de onderneming tijdens insolventie, nu en 

straks’, in: N.E.D. Faber e.a., De bewindvoerder een octopus (Onderneming en Recht, 

nr. 44), Deventer: Kluwer 2008, p. 180.

27. Tenzij meteen duidelijk is dat voortzetting niet opportuun is.
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de bedrijfsactiviteiten te staken.28 Gedurende deze periode dient de curator de 

bevoegdheid te krijgen de onderneming voorlopig voort te zetten.29 De periode 

waarin de curator de onderneming voorlopig voortzet, kwalifi ceert mijns inziens 

niet als voortzetting in de zin van artikel 98 Fw.30 Besluit de curator de onder-

neming voort te zetten dan dient hij in mijn optiek onverwijld (I) dit besluit te 

laten publiceren in het Centraal Insolventieregister31 en (II) ofwel het advies van 

de schuldeiserscommissie te verzoeken dan wel de machtiging van de rechter-

commissaris te verzoeken.

4. De kosten van de voortzetting

Met de voortzetting gaan vanzelfsprekend kosten gepaard. Welke kosten tot 

de kosten van de voortzetting van de onderneming behoren, is niet duidelijk. 

Vanzelfsprekend behoren hier in ieder geval alle kosten toe die direct ver-

band houden met het normale bedrijfsproces. Hierbij kan gedacht worden aan 

salariskosten, inkoopkosten van noodzakelijke goederen of diensten en belas-

tingschulden die ontstaan als gevolg van de continuering van de bedrijfsacti-

viteiten. Naast deze kosten behoren hiertoe in mijn optiek ook kosten die niet 

direct betrekking hebben op het normale bedrijfsproces maar die wel in meer 

of mindere mate noodzakelijk zijn om de normale bedrijfsactiviteiten te kun-

nen continueren. Hierbij kan gedacht worden aan internet- en telefoniekosten, 

beveiligingskosten en schoonmaakkosten. Verder vallen hieronder onder meer 

de adviseurskosten (bijvoorbeeld de fi nancieel adviseur die door de curator 

wordt ingeschakeld om de fi nanciële kant van de voortzetting te monitoren) 

en het salaris van de curator, voor zover dat ziet op werkzaamheden die in het 

kader van de voortzetting zijn verricht.

28. Zo ook Schimmelpenninck die van mening is dat het “exceptioneel [is] als je niet binnen 14 
dagen een behoorlijk plan hebt.” Zie: J. Princen en A. van der Schee, Interview met Rutger 

Schimmelpenninck over voortzetting van een onderneming in faillissement: “Je moet als een 
meeuw hoog kunnen vliegen maar ook in een zaak kunnen duiken.” In: J.G. Princen en A. van 

der Schee (red.), De ondernemende curator, Insolad jaarboek 2011, Deventer: Kluwer 2011, 

p. 278.

29. Zie ook F.M.J. Verstijlen, De faillissementscurator. Een rechtsvergelijkend onderzoek naar 
de taak, bevoegdheden en persoonlijke aansprakelijkheid van de faillissementscurator (diss. 

Tilburg), Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink, p. 247 en De Ranitz, t.a.p., p. 180. Zie voorts de 

toelichting op artikel 2.1 van de Insolad Praktijkregels. Daar staat dat de curator na een korte 

inventarisatieperiode kan besluiten de onderneming voort te zetten.

30. Dit houdt verband met het feit dat de kosten van de voortzetting als bedoeld in artikel 98 Fw 

als bijzondere faillissementskosten kwalifi ceren. Ik kom daar in hoofdstuk 4 nader over te 

spreken.

31. Als gevolg van de invoering Wet modernisering faillissementsprocedure zullen in het Cen-

traal insolventieregister verschillende stukken betreffende een specifi ek faillissement raad-

pleegbaar zijn.
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De kwalifi catie van voortzettingskosten

Zoals aangegeven kwalifi ceren de kosten van de voortzetting als bijzondere fail-

lissementskosten.32 Deze kosten, die ertoe strekken opbrengsten voor de boedel 

te verwerven, moeten op de bruto-opbrengst in mindering worden gebracht (ar-

tikel 3:277 lid 1 BW). Als met de voortzetting geen positief (netto)resultaat is 

behaald, kwalifi ceren de kosten als algemene faillissementskosten.33 De kosten 

van de voortzetting worden dan over ieder deel van de boedel omgeslagen. Ik 

wijs in dit verband op twee vonnissen van de Rechtbank Amsterdam. Daarin 

oordeelde de rechtbank dat huurkosten ten aanzien van een perceel waarop 

het bedrijf is voortgezet als algemene faillissementskosten kwalifi ceren.34 De 

reden hiervoor was dat de curator deze kosten toch al moest betalen, ongeacht 

of het bedrijf werd voortgezet. Daarom kwalifi ceerden de huurpenningen niet 

als voortzettingskosten en moesten deze kosten worden omgeslagen over alle 

delen van de boedel. Ik ben van mening dat deze redenering onjuist is. Het 

is juist dankzij de huurovereenkomst dat het bedrijf in staat is baten voor de 

boedel te genereren. Dat de curator deze kosten (ex artikel 39 Fw) toch al ‘moet’ 

betalen is voor de vraag of kosten als executiekosten kwalifi ceren irrelevant.35 

Ook zou dit betekenen dat eenzelfde conclusie zou gelden ten aanzien van de 

huur van roerende zaken,36 terwijl aangenomen moet worden dat indien de cu-

rator (gehuurd) rollend materieel voor de voortzettingsactiviteiten inzet, deze 

huurpenningen als bijzondere boedelkosten kwalifi ceren. De huurkosten (van 

onroerende zaken) dienen in mijn optiek dan ook eveneens als voortzettings-

kosten te kwalifi ceren. Dat is mijns inziens niet alleen vanuit het oogpunt van de 

verhuurder bevredigender, maar is daarmee ook aldus een kostenpost waar de 

curator rekening mee dient te houden bij zijn voortszettingsbeslissing.

Verder wijs ik nog op het arrest Roeffen q.q./Ontvanger waarin de Hoge Raad 

overweegt dat de kosten en andere schulden van een voortzetting in het alge-
meen als boedelschulden kwalifi ceren omdat de curator deze kosten in zijn hoe-

danigheid aangaat.37 Dat oordeel bevreemdt mij. De Hoge Raad overwoog in het 

32. Memorie van toelichting 30 april 1924, W 11 177. Zie voorts: G.A.J. Boekraad, Afwikkeling 
van de faillissementsboedel, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 1997, p. 86 en HR 15 decem-

ber 2017, JOR 2018/159 m.nt. N.E.D. Faber (Roeffen q.q./Ontvanger), r.o. 3.4.5.

33. Rb. Amsterdam 28 december 1925, NJ 1926/73.

34. Zie Rb. Amsterdam 18 april 1900, W 7447 en Rb. Amsterdam 28 december 1925, NJ 1926/73.

35. Vgl. artikel 3:277 lid 1 BW. De vraag is immers of deze huurpenningen als executiekosten 

kwalifi ceren.

36. Aangezien artikel 39 Fw eveneens van toepassing is op de huur van roerende zaken, zie HR 

9 januari 2015, JOR 2015/122 m.nt. Van Zanten (Doka/Kalmijn q.q.).
37. Tweede categorie boedelschulden volgend uit het arrest HR 19 april 2013, JOR 2013/224 

m.nt. G.A.J. Boekraad (Koot Beheer/Tideman q.q.), r.o. 3.7.1.
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arrest Koot Beheer/Tideman q.q. dat “Onder het aangaan van een schuld door 
de curator in deze zin is te verstaan dat de curator deze schuld op zich neemt bij 
een rechtshandeling, doordat zijn wil daarop is gericht (art. 3:33 en 35 BW).”38 

De curator zal normaal gesproken pas tot voortzetting overgaan indien hij (ten 

minste) een liquiditeitsprognose heeft laten opstellen. Dit soort prognoses wor-

den in de regel onder grote tijdsdruk opgesteld en zijn veelal gebaseerd op ball-
park fi gures. De curator weet dus tot op zekere hoogte welke kosten hij door 

middel van zijn voortzettingsbesluit tot bijzondere faillissementskosten zal ver-

heffen. Zijn wil zal daarop zijn gericht. In veel (ik zou haast willen zeggen: in 

alle) gevallen zullen echter nog onverwachte kosten opkomen of ontstaan als ge-

volg van de voortzetting waarop (op het moment dat hij tot voortzetting besluit) 

die wil niet is gericht.39 Een curator kan dan stellen dat hij die kosten niet in zijn 

hoedanigheid is aangegaan omdat zijn wil daarop niet was gericht. Indien en 

voor zover op grond van andere wettelijke of jurisprudentiële grondslagen deze 

kosten dan niet als boedelschulden kwalifi ceren, zou de crediteur een faillis-

sementsvordering resteren. Die uitkomst lijkt mij onwenselijk. Ik meen dan ook 

dat de kosten van de voortzetting als (bijzondere) boedelschulden kwalifi ceren 

omdat dit volgt uit de parlementaire geschiedenis en dus op grond van de wet.40

De kosten van de voortzetting gedurende de voorlopige voortzettingsperiode

Hiervoor betoogde ik dat de curator een redelijke termijn dient te krijgen om 

te beoordelen of hij de onderneming al dan niet wenst voort te zetten en hij 

gedurende deze periode de onderneming voorlopig mag voortzetten. Dat doet 

de vraag rijzen hoe de kosten die gedurende deze periode ontstaan kwalifi ceren. 

Besluit de curator binnen de redelijke termijn de onderneming voort te zetten, 

dan kwalifi ceren de kosten van de voortzetting in mijn optiek met terugwer-

kende kracht als bijzondere faillissementskosten. Staakt de curator de bedrijfs-

activiteiten alsnog, dan kwalifi ceren de voortzettingskosten die zijn ontstaan 

vanaf datum faillissement als faillissementsvordering, tenzij deze kosten op 

grond van de wet of jurisprudentie een andere rang toekomen.41 Verstrijkt de eer-

dergenoemde redelijke termijn maar heeft de curator nog geen keuze ge-

maakt, dan kwalifi ceren de kosten vanaf datum faillissement in ieder geval als 

38. HR 19 april 2013, JOR 2013/224 m.nt. G.A.J. Boekraad (Koot Beheer/Tideman q.q.), r.o. 

3.7.1.

39. Een voorbeeld hiervan is het ontstaan van milieuschade tijdens de voortzettingsperiode.

40. Eerste categorie boedelschulden volgend uit het arrest Koot Beheer/Tideman q.q. Zie voorts: 

A. Steneker en A.J. Tekstra, ‘De boedelschuldenlijst (II)’, FIP 2015/8, onderdeel J.

41. HR 19 april 2013, JOR 2013/224 m.nt. G.A.J. Boekraad (Koot Beheer/Tideman q.q.), r.o. 

3.7.2.
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(bijzondere) faillissementskosten en riskeert hij persoonlijke aansprakelijk-

heid.42 Deze rechtsgevolgen dwingen een curator een duidelijke keuze te maken.

Ik realiseer mij dat deze benadering geen aantrekkelijk vooruitzicht is voor 

met name de toeleveranciers van de onderneming. Als gevolg daarvan zullen 

zij waarschijnlijk niet bereid zijn nog langer goederen of diensten te leveren. 

Toeleveranciers van cruciale goederen diensten kunnen zich als dwangcrediteur 

opstellen en betaling eisen van alle nog openstaande vorderingen. Dit heeft tot 

gevolg dat een voortzetting in de praktijk moeilijker of zelfs onmogelijk wordt 

gemaakt. De curator zal daarom niet alleen de tijd moeten krijgen om te bezien 

of hij de onderneming wenst voort te zetten maar hij zal ook instrumenten aan-

gereikt moeten krijgen om in de periode daaraan voorafgaand een voortzetting 

mogelijk te maken. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een doorleve-

ringsverplichting voor goederen of diensten in faillissement. Dit laat ik, zoals 

aangegeven, verder buiten beschouwing.

5. Voortzetting mag enkel plaatsvinden indien dit in het belang van de 
gezamenlijke schuldeisers is

Voortzetting dient in het belang van de boedel te geschieden 

Onder het regime van artikel 797 WvK werd aangenomen dat de onderneming 

mocht worden voortgezet wanneer “[…] de gefailleerde b.v. eenen winkel, 
magazijn of fabrijk had, en het actief, door de voortzetting van het bedrijf, 
[vergroot] kan […] worden.”43 Deze enigszins eenzijdige benadering is bij de 

totstandkoming van artikel 98 Fw niet overgenomen. Uit de parlementaire ge-

schiedenis blijkt dat de onderneming kan worden voortgezet indien dit in het 

belang van de boedel is:

“Of het belang van den boedel medebrengt voortzetting van het bedrijf des ge-
failleerden, hangt af van de omstandigheden van ieder geval, die niet alleen 
kunnen worden beoordeeld door den curator, de commissie uit de schuldeisers 
en den rechter-commissaris. Aan dezen draagt het ontwerp dan ook de beslis-
sing op, hen daarbij vrijlatende, hoe te beslissen. Nocht art. 98 nocht art. 177 
[…] geven hun welke aanleiding ook, om met iets anders, dan het belang van 
den boedel te rade te gaan. Bij plichtsbetrachting hunnerzijds, die mag en moet 

42. Zie ook De Ranitz 2008, p. 180.

43. C.D. Asser, W.E.J. Berg van Dussen Muilkerk, M.H. Godefroi, J.W. Tydeman en& J. De 

Vries Jz, Wetboek van Koophandel met aantekeningen, Amsterdam: Johannes Müller 1845, 

p. 299.
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worden ondersteld, behoeft er geen vrees te bestaan voor benadeeling des boe-
dels.”44

Het belang van de boedel is een open norm en de meningen over de inhoud van 

dit begrip lopen uiteen. In zijn algemeenheid wordt aangenomen dat het belang 

van de boedel gelijk staat aan het belang van de gezamenlijke schuldeisers.45 

De vraag rijst wanneer (of anders gezegd: in welke gevallen) het belang van de 

boedel een voortzetting rechtvaardigt. Van Apeldoorn vat het antwoord op deze 

vraag als volgt samen:

“Voortzetting moet in het belang van de boedel zijn, zodat het boedelactief 
wordt vergroot (groter dan het actief wanneer direct wordt gestopt), dan wel 
boedelkosten worden beperkt (minder boedelkosten dan wanneer direct wordt 
gestopt). Het belang van de boedel vertaalt zich dan in een hogere uitkering 
aan de schuldeisers dan de uitkering, die zij zonder voortzetting zouden hebben 
gekregen.”46 

Ik sluit mij bij zijn visie aan. De curator mag de onderneming enkel voortzetten 

als naar redelijk inzicht door hem mag worden aangenomen dat daardoor het 

uitkeringspercentage aan de gezamenlijke schuldeisers stijgt als gevolg van 

ofwel een toenemend boedelactief dan wel een afnemend boedelpassief.

Maatschappelijke belangen als grondslagen voor voortzetting

In zijn Sigmacon II-arrest heeft de Hoge Raad bepaald dat de curator bij de uitoe-

fening van zijn taak tevens rekening mag houden met belangen van maatschap-

pelijk aard. Hieronder vallen onder meer de continuïteit van de onderneming en 

44. G.W. Baron Van der Feltz, Geschiedenis van de Wet of het faillissement en de surséance van 
betaling, heruitgave Serie Onderneming en Recht, Deel 2-II, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 

1994, p. 57.

45. De nuanceringen die verschillende auteurs maken, laat ik nu verder buiten beschouwing. 

Voor een vollediger overzicht verwijs ik kortheidshalve naar Rikkert 2014, p. 15-17 met 

vindplaatsen aldaar. Zie anders: Wessels die van mening is dat het belang van de boedel uit 

verschillende deelbegrippen bestaat, zoals de belangen van de gezamenlijke schuldeisers, de 

belangen van de failliet en de belangen van maatschappelijke aard (in: Wessels, Bestuur en 
beheer na faillietverklaring (Wessels Insolventierecht IV) 2015/4170-4173).

46. J.C. van Apeldoorn, ‘‘De ondernemende curator en het ontstaand van boedelschulden’’, in: 

J.G. Princen &en A. van der Schee (red.), De ondernemende curator, Insolad Jaarboek 2011, 

Deventer: Kluwer 2011, p. 6.
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het behoud van werkgelegenheid.47 Uit voornoemd arrest volgt dat een curator 

aan deze belangen voorrang mag geven ten opzichte van de belangen van indi-
viduele crediteuren, mits deze zwaarwegend genoeg zijn. In de literatuur wordt 

aangenomen dat de Hoge Raad in het Sigmacon II-arrest niet heeft geoordeeld 

dat de belangen van de gezamenlijke schuldeisers eveneens onderschikt zijn aan 

(voldoende) zwaarwegende belangen van maatschappelijke aard.48 Zijn de ge-
zamenlijke schuldeisers gebaat bij een voortzetting en worden daardoor tevens 

(zwaarwegende) maatschappelijke belangen gediend, dan is voortzetting van-

zelfsprekend geoorloofd. De schoen begint te wringen wanneer zwaarwegende 

maatschappelijke belangen de curator dwingen tot voortzetting maar het van 

meet af aan duidelijk is dat dat niet in het belang van de gezamenlijke schuld-

eisers is. Ik kom daar hierna over te spreken. Naar huidig recht moet naar mijn 

mening worden aangenomen dat de curator de onderneming dan niet mag voort-

zetten. In de praktijk wordt overigens vaak in dergelijke situaties een boedelkre-

diet verstrekt, ter bestrijding van de kosten van de voortzetting. Het belang van 

de boedel zal dan niet of nauwelijks in gedrang komen en dus zal voortzetting 

geoorloofd zijn. Het boedelkrediet laat ik verder onbesproken.

Mede als gevolg van de verschillende faillissementen in de zorgsector is de 

vraag weer relevant geworden of de curator in sommige gevallen niet toch voor-

rang dient te geven aan belangen van maatschappelijke aard boven de belangen 

van de gezamenlijke schuldeisers. Volgens Van Hees is het een kwestie van tijd 

voordat de Hoge Raad zal oordelen dat de curator voldoende zwaarwegende 

belangen mag laten prevaleren boven de belangen van de gezamenlijke schuld-

eisers.49 En ook uit artikel 2.1 van de Insolad-praktijkregels50 volgt dat de cura-

tor de onderneming mag voortzetten indien aannemelijk is dat voorzetting in het 

belang van de boedel is of een zwaarwegend maatschappelijk belang dat vergt. 

Door het gebruik van het woordje ‘of’ worden zwaarwegende maatschappelijke 

belangen een zelfstandige grond voor voortzetting. Het zou toe te juichen zijn 

indien de wetgever artikel 98 Fw zodanig aanpast dat een voortzetting gebaseerd 

kan worden op voldoende zwaarwegende belangen van maatschappelijke aard. 

Niet valt in te zien waarom een curator de activiteiten van een zorginstelling 

moet staken indien daardoor de veiligheid van patiënten in het gedrang kan 

47. HR 24 februari 1995, NJ 1996/472 m.nt. W.M. Kleijn (Sigmacon II); HR 19 april 1996, NJ 
1996/727 m.nt. W.M. Kleijn (Maclou) en HR 19 december 2003, NJ 2004/293 m.nt. P. Van 

Schilfgaarde (Curatoren Mobell/Interplan).

48. Zie T.T. van Zanten, De overeenkomst in het insolventierecht, (Recht en Praktijk nr. InsR3) 

(diss. Groningen) 2012, par. 2.5.4 alsmede de door hem aangehaalde literatuur.

49. Zie uitvoeriger A. Van Hees, ‘Maatschappelijk verantwoord vereffenen’, TvI 2015/1 over het 

toenemende gewicht van maatschappelijke belangen in faillissement.

50. Die overigens niet dwingend van aard zijn.
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komen.51 Evenmin acht ik een curator gehouden een fabriek onmiddellijk te 

sluiten indien de machines geleidelijk moeten worden uitgeschakeld om overca-

paciteit van het elektriciteitsnet te voorkomen52 terwijl van meet af aan duidelijk 

is dat continuering van de bedrijfsactiviteiten per saldo zeer nadelig is voor de 

boedel.

Voorstel voor wijziging van artikel 98 Fw

De wetgever dient in mijn optiek het Herijkingsprogramma aan te grijpen om 

de gronden van een voortzetting te verruimen. Het primaat van het faillissement 

is nog altijd gelegen bij de vereffening van de boedel ten behoeve van de ge-

zamenlijke schuldeisers. Daarom dient voortzetting in de eerste plaats nog al-

tijd te geschieden indien dit in het (vermoedelijk ook: fi nanciële) belang van 

de boedel is. In de tweede plaats dient in mijn optiek de onderneming ook te 

worden voortgezet indien voldoende zwaarwegende maatschappelijke belangen 

daartoe aanzetten.53 Zelfs indien het belang van gezamenlijke schuldeisers met 

de voortzetting niet is gediend.

Dat werpt nog de vraag op wanneer de maatschappelijke belangen voldoende 
zwaarwegend zijn om een voortzetting te rechtvaardigen. Daar is geen een-

duidig antwoord op te formuleren. Uit de woorden ‘voldoende zwaarwegend’ 

volgt dat de curator een belangenafweging moet maken. De maatschappelijke 

belangen die de curator moet afzetten tegen het belang van de boedel, zullen 

per geval verschillen. Bovendien moet de curator bijkomende omstandigheden 

bij deze belangenafweging betrekken: in hoeverre is een voortzetting überhaupt 

haalbaar? Zijn er reële alternatieven om de belangen van maatschappelijke aard 

te dienen? Een concrete invulling van het antwoord op de vraag wanneer maat-

schappelijke belangen voldoende zwaarwegend zijn is in mijn optiek ook niet 

gewenst. Een open norm geeft de ruimte die een curator nodig heeft, al was het 

maar omdat maatschappelijke opvattingen veranderen.

51. Overigens zullen in dergelijke gevallen ook fi nanciële gevolgen (bijvoorbeeld claims van 

patiënten) een rol spelen in de afweging van de curator. Praktijkgevallen waarbij uitsluitend 

het maatschappelijk belang een rol speelt en géén fi nanciële aspecten (al dan niet indirect) 

betrokken zijn, zijn mij niet bekend.

52. Zoals in het faillissement van Zalco het geval was.

53. Uiteraard zal het begrip voldoende zwaarwegende maatschappelijke belangen alsdan ook 

moeten worden opgenomen in onder meer artikel 68 Fw, net zoals de fraudesignalerende 

taak is toegevoegd aan dat artikel als gevolg van de invoering van de Wet versterking positie 

curator.
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Het nieuwe artikel 98

Als ik de voorgaande voorstellen tezamen neem dan dient een nieuw artikel 

98 Fw te voorzien in een redelijke periode waarin de curator kan onderzoeken 

of hij de onderneming wenst voor te zetten. Gedurende deze periode, die van 

rechtswege dient aan te vangen (dus zonder dat daartoe formele vereisten wor-

den gesteld), mag de curator de onderneming voorlopig voortzetten. De curator 

dient bevoegd te zijn de onderneming voort te zetten indien dit in het belang van 

de boedel is dan wel voldoende zwaarwegende belangen van maatschappelijke 

aard daartoe aanzetten. In mijn optiek zou artikel 98 Fw er dan als volgt uit 

kunnen zien (het gecursiveerde gedeelte is nieuw).

1. De curator is bevoegd het bedrijf van de gefailleerde voort te zetten. In-

dien er geen commissie uit de schuldeisers is benoemd, heeft hij daartoe de 

machtiging van de rechter-commissaris nodig. De curator dient binnen een 
redelijke termijn te beslissen of hij van deze bevoegdheid gebruikmaakt.

2. Gedurende de in lid 1 genoemde redelijke termijn is de curator bevoegd het 
bedrijf van de gefailleerde voorlopig voort te zetten.

3. De in lid 1 genoemde bevoegdheid heeft de curator indien na een summier 
daaraan voorafgaand onderzoek blijkt dat de voortzetting in het belang van 
de boedel is. De curator heeft deze bevoegdheid ook indien belangen van 
maatschappelijke aard voldoende zwaarwegend zijn, doch uitsluitend zo-
lang de gebruikmaking van deze bevoegdheid noodzakelijk is om aan deze 
belangen tegemoet te komen.

4. Indien de curator gebruikmaakt van de in lid 1 genoemde bevoegdheid, zijn 
de kosten die verband houden met de voortzetting van de dag der failliet-
verklaring af boedelschuld.

6. Conclusie

Het was oorspronkelijk de bedoeling van WCO III om de voortzetting van de 

onderneming in faillissement beter te faciliteren. Er bestaat inderdaad behoefte 

aan (onder meer) een doorleveringsverplichting, een betere regeling voor het 

beëindigen van lopende overeenkomsten in faillissement en een duidelijke rege-

ling voor een gebruiksrecht van onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken. 

Deze maatregelen komen in mijn optiek nog beter uit de verf als het fundament 

van de voortzetting wordt aangepast. Ik heb daartoe hiervoor een eerste aanzet 

gegeven en hoop dat het Herijkingsprogramma het wettelijk kader van de voort-

zetting van de onderneming in faillissement uitbreidt.
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Nog niet geverifi eerd

Verifi ëren en repareren onder WMF

MR. DRS. M.M. HOVING1

1. Inleiding

Met de inwerkingtreding van de Wet modernisering faillissementsprocedure 

(WMF) per 1 januari 20192 is er een palet aan nieuwe keuzemogelijkheden in 

de verifi catieprocedure gecreëerd.

Voor deze bijdrage zijn de belangrijkste: (a) de mogelijkheid om oproepingen 

op andere wijze3 dan per brief te laten plaatsvinden, (b) de mogelijkheid voor 

de curator om op eigen initiatief vorderingen ter verifi catie in te dienen,4 (c) 

de mogelijkheid voor de rechter-commissaris om te bepalen op welke wijze 

de vergadering plaatsvindt5 en (d) de mogelijkheid om meerdere verifi catiever-

gaderingen te houden.6

In deze bijdrage staat de verifi catieprocedure voorafgaand aan de vergadering 

centraal, bezien vanuit deze nieuwe keuzemogelijkheden. Aan de hand van de 

doelstellingen van de WMF wordt een aantal (niet geverifi eerde) gedachten ont-

wikkeld omtrent het gebruik van de nieuwe keuzemogelijkheden door curator 

en rechter-commissaris.

Naast de nieuwe mogelijkheden rondom de verifi catieprocedure, zijn er door de 

WMF ook oude keuzemogelijkheden en vangnetten weggevallen. Schuldeisers 

hebben geen mogelijkheden meer om te laat ingediende vorderingen langs de 

weg van artikel 186 Fw (oud) te laten verifi ëren: indien zij hun vordering niet 

1. Martijn Hoving is advocaat bij RWV Advocaten te Leiden.

2. Stb. 2018, 348. Besluit van 28 september 2018 tot vaststelling van het tijdstip van inwerking-

treding van de Wet modernisering faillissementsprocedure.

3. In de artikelen 84, 109, 119, 137g, 140, 173c en 178 Fw is daartoe vastgelegd dat de curator 

‘schriftelijk’ oproept (in plaats van ‘per brief’), waaronder evenwel ook andere modaliteiten 

dan email worden begrepen, zoals publicatie in een landelijk dagblad of publicatie op een 

internetsite (Kamerstukken II 2016/17, 34 740, nr. 3, p. 27).

4. Artikel 110 lid 1 Fw.

5. Artikel 80a Fw.

6. Artikel 108 Fw.
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indienen voor de uiterste datum (‘bar date’) als omschreven in artikel 127 lid 1 

Fw, verliezen ze hun recht om geverifi eerd te worden.7 Tegelijk is de ‘bezem-

vergadering’ van artikel 178 Fw (oud) afgeschaft; een middel dat in het ver-

leden door de curator en de rechter-commissaris kon worden gebruikt om losse 

eindjes in de verifi catieprocedure aan elkaar te knopen.8

In het eerste deel van dit artikel ga ik in op de reparatiemogelijkheden onder de 

WMF.

2. Verdwenen vangnetten

Het ‘oude’9 recht kende twee mogelijkheden om te laat ingediende vorderingen, 

of vorderingen die om andere redenen niet of onjuist in het proces-verbaal van de 

vergadering zijn opgenomen, alsnog geverifi eerd te krijgen. In de eerste plaats de 

‘bezemvergadering’ van artikel 178 Fw (oud) en ten tweede het verzet tegen de uit-

delingslijst door niet of onjuist geverifi eerde crediteuren ex artikel 186 Fw (oud).

Het schrappen van laatstgenoemd artikel wordt door de minister duidelijk 

toegelicht: daarmee wordt beoogd de looptijd van faillissementen te verkorten. 

In de memorie van toelichting10 stelt de minister dat het gebruik van het middel 

van verzet ex artikel 186 Fw (oud) door schuldeisers die na de verifi catiever-

gadering hun vorderingen nog geverifi eerd wensten te krijgen, een van de oor-

zaken is voor de ‘relatief lange doorlooptijd van faillissementen’.11

Aan het schrappen van de bezemvergadering wordt in de gehele parlementaire 

behandeling geen woord gewijd. Artikel 178 Fw (oud) was een prerogatief van 

de rechter-commissaris; pogingen van schuldeisers om een bezemvergadering 

7. Artikel 127 lid 3 Fw. In geval van een akkoord is de vordering ook niet meer afdwingbaar, 

waarvoor in artikel 161a Fw wel een ‘hardheidsclausule’ is opgenomen.

8. Voor de verschillende toepassingen van artikel 178 Fw (oud), zie: M.P.P.M. van Vonderen, 

‘De crediteurenvergadering ex artikel 178 Faillissementswet: een aanbeveling’, TvI 1999/7, 

p. 147-148.

9. Voor faillissementen uitgesproken voor 1 januari 2019 blijft het recht gelden zoals dat gold 

voor het tijdstip van inwerkingtreding van de WMF: artikel V van de wet van 27 juni 2018 tot 

wijziging van de Faillissementswet en enige andere wetten in verband met het moderniseren 

van de faillissementsprocedure (Stb. 2018, 299).

10. Kamerstukken II 2016/17, 34 740, nr. 3, p. 7 en p. 38/39, onder verwijzing naar – onder meer – 

een artikel van J. Hummelen (‘De introductie van een bar date in het faillissementsrecht’, 

TvI 2013/5).

11. Waaraan de doorlooptijd gerelateerd wordt vermeldt de Minister helaas niet, evenmin als 

enig onderzoek waaruit blijkt dat ge- c.q. misbruik van artikel 186 Fw (oud) meer was dan 

een sporadisch voorkomend randverschijnsel, zoals het zeer beperkte aantal gepubliceerde 

uitspraken over verzet door niet-geverifi eerde crediteuren doet vermoeden.
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af te dwingen zijn door de Hoge Raad geblokkeerd.12 De argumentatie voor het 

schrappen van artikel 186 Fw (oud) is dan ook niet van toepassing op de be-

zemvergadering van artikel 178 Fw (oud); het artikel kon niet door crediteuren 

worden ge- of misbruikt.

Om de achtergrond daarvan te achterhalen, dient teruggegaan te worden naar 

de consultatiefase van de WMF. Het ter consultatie neergelegde wetsvoorstel 

bevatte een ‘hardheidsclausule’ voor schuldeisers die redelijkerwijs niet in staat 

waren hun vordering binnen de gestelde termijn voor verifi catie in te dienen.13 

Voor dergelijke gevallen bepaalde het vierde lid van artikel 127 van het ontwerp 

dat het aan de rechter-commissaris om te beslissen of (a) voldaan was aan voor-

noemd criterium en (b) indien aan het criterium werd voldaan, op welke wijze 

de vordering dan alsnog geverifi eerd zou kunnen worden, of anderszins voor een 

uitkering in aanmerking zou kunnen komen. In de toelichting op het ontwerp14 

merkte de minister over laatstgenoemde regel op:

“Deze regel is noodzakelijk omdat afhankelijk van de stand van zaken van het 
faillissement een aparte behandeling van de – alsnog – geverifi eerde vordering 
nodig kan zijn. Is bijvoorbeeld in het faillissement nog geen verifi catievergade-
ring gehouden, dan kan de vordering op die vergadering worden behandeld – en 
zo nodig worden betwist. Wanneer de verifi catievergadering al is geweest, maar 
nog geen uitdelingslijsten zijn gepubliceerd, dan zou de rechter-commissaris 
kunnen besluiten tot het houden van een extra verifi catievergadering, zo nodig op 
schriftelijke wijze. Zijn de uitdelingslijsten reeds gepubliceerd of heeft uitkering 
plaatsgevonden, dan kan de rechter-commissaris onder meer bepalen dat de ver-
laat toegelaten schuldeiser bij eventuele nagekomen baten als eerste voor uitke-
ring in aanmerking komt. De wettelijke mogelijkheden om vorderingen alsnog 
verlaat in te dienen in artikelen 173a lid 5, 178, 184, 186 en 191 zullen worden 
geschrapt. Dit komt de snelheid en de effi ciëntie van de procedure ten goede.”

Uit het voorgaande citaat wordt duidelijk dat het schrappen van de bezemver-

gadering enerzijds werd ingegeven door de wens om alle mogelijkheden af te 

schaffen om de ‘bar date’ te omzeilen. Anderzijds wordt duidelijk dat de mi-

nister aanvankelijk mogelijkheden wenste te creëren om de scherpe kantjes van 

de ‘bar date’ af te halen.

12. Aldus ook uitdrukkelijk: HR 19 mei 1989, ECLI:NL:PHR:1989:AD0787.

13. Artikel 127 lid 3 van het ontwerp, te raadplegen via www.internetconsultatie.nl/moderniseringfw/

details.

14. P. 36/37, eveneens te raadplegen via de in de vorige voetnoot aangehaalde weblink.
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Deze hardheidsclausule is echter op advies van de Raad voor de Rechtspraak15 

geschrapt, ter voorkoming van ‘extra procedures’.16

3. Overgebleven vangnetten

Welke mogelijkheden resteren dan nog om fouten te herstellen die in de ve-

rifi catieprocedure ontstaan?

De belangrijkste is ongetwijfeld artikel 137 lid 2 Fw: “Zowel de curator, als de 
schuldeisers en de gefailleerde kunnen na de neerlegging van het proces-ver-
baal, aan de rechtbank verbetering daarvan verzoeken, indien uit de stukken 
zelve blijkt dat in het proces-verbaal een vergissing is geslopen.”

In het Elektrim-arrest17 bepaalde de Hoge Raad dat de procedure tot verbetering 

van het proces-verbaal van de verifi catievergadering als bedoeld in artikel 137 

lid 2 Fw er niet toe dient om alsnog vorderingen te verifi ëren die op de verifi ca-

tievergadering niet zijn geverifi eerd. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt 

naar de oorzaak, zodat moet worden aangenomen dat dit ook geldt indien de 

reden van het feit dat een vordering niet is geverifi eerd, is terug te voeren op een 

fout van de curator of de rechter-commissaris. Voor dergelijke situaties rekte 

de Hoge Raad in dit arrest het toepassingsbereik van de bezemvergadering van 

artikel 178 Fw (oud) – ‘om redenen van praktische aard’ – op tot vorderingen 

die binnen de termijn van artikel 108 lid 1 Fw (oud) waren ingediend, maar op 

de vergadering – door welke oorzaak ook – niet aan de orde waren geweest.18

A-G Huydecoper wijst er in zijn conclusie bij het Elektrim-arrest19 op dat artikel 

137 lid 2 Fw in 1925 juist is opgenomen teneinde schuldeisers niet de dupe te laten 

worden van dergelijke fouten. In de wetsgeschiedenis staat centraal het voorbeeld 

van een schuldeiser die een vordering van ƒ 20.000 indient en abusievelijk slechts 

15. Brief Raad voor de Rechtspraak d.d. 17 maart 2016, www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/

2017/06/15/tk-advies-rvdr-modernisering-faillissementsprocedures. Op p. 14 van het advies 

wordt in de eerste plaats gesteld dat aan een hardheidsclausule geen behoefte meer zou be-

staan als de termijn ex artikel 127 lid 1 Fw maar lang genoeg is (de Raad gaat daarbij uit van 

minstens dertien maanden vanaf de uitspraak van het faillissement). Op p. 19 rekent de Raad 

vervolgens de voorziene aanzienlijke werklastverzwaring voor die door de hardheidsclausule 

zou ontstaan.

16. Kamerstukken II 2016/17, 34 740, nr. 3, p. 12.

17. HR 19 november 2010, ECLI:NL:HR:2010:BN8529.

18. Zie noot 17, r.o. 5.2.

19. Zie noot 17, randnummers 15, 16 en 44.
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voor ƒ 200 wordt opgenomen.20 Een situatie waarin de crediteur dus deels is ge-

verifi eerd ten gevolge van een fout van de curator of de griffi er. Een amendement 

waarmee werd beoogd om voor dergelijke gevallen de gronden op te rekken voor 

vernietiging door de curator van de erkenning van een vordering ex artikel 121 

lid 4 Fw,21 werd uiteindelijk op instigatie van de minister vervangen door artikel 

137 lid 2 Fw.22 De minister tekende daarbij aan dat ‘de stukken zelve’ niet slechts 

betreffen het proces-verbaal van de verifi catievergadering, maar tevens de door 

de curator opgemaakte voorlopige lijst van schuldeisers en de door de schuldeiser 

bij de curator ingediende stukken ex artikel 110 lid 1 Fw.23

Uit de wetsgeschiedenis blijkt niet of de wetgever van mening was dat ook een 

vordering die – door een fout van de curator of de rechter-commissaris – in 

geheel niet in het proces-verbaal is opgenomen, op de voet van artikel 137 lid 2 

Fw kan worden hersteld. Die vraag is door de Hoge Raad – zoals hiervoor opge-

merkt – met een duidelijk ‘nee’ beantwoord.

Huydecoper gaat in zijn conclusie uitgebreid in op een belangrijk nadeel van 

het verifi ëren van vorderingen langs de weg van artikel 186 Fw (oud) en artikel 

137 lid 2 Fw, namelijk de beperkte mogelijkheden voor schuldeisers om deze 

vorderingen te betwisten. Hoewel de Hoge Raad dit argument niet in zijn over-

wegingen betrekt,24 ligt het voor de hand dat om die reden het toepassingsbereik 

van artikel 178 Fw (oud) in het Elektrim-arrest is opgerekt tot vorderingen die 

20. Kortmann & Faber, Geschiedenis van de Faillissementswet (heruitgave-Van der Feltz Deel 

2-III) 1994, p. 250-254.

21. Inzet was om vernietiging niet alleen bij bedrog mogelijk te maken, maar eveneens bij ‘ver-

zuim of vergissing’.

22. De minister merkte – geparafraseerd weergegeven – op dat met het amendement op een zijns 

inziens te verggaande wijze inbreuk zou worden gemaakt op de kracht van gewijsde van het 

proces-verbaal. Huydecoper wijst er (sub 17) op dat met het uiteindelijk ingevoerde artikel 

137 lid 2 Fw aan dit bezwaar niet tegemoet werd gekomen. Dat lijkt mij ten dele juist. De 

minister voorzag dat het amendement door curatoren zou worden aangegrepen om in vele 

gevallen, ook buiten de hier aan de orde zijn administratieve fouten, het proces-verbaal van 

de verifi catievergadering aan te vechten en daarmee afbreuk te doen aan de kracht van ge-

wijsde. De minister wenste (a) tegemoet te komen aan de bedoeling van de indiener van het 

amendement, (b) deze mogelijkheid ook open te stellen voor de gefailleerde en de betrokken 

schuldeiser en (c) te voorkomen dat het breder getrokken zou worden.

23. Kortmann & Faber, Geschiedenis van de Faillissementswet (heruitgave-Van der Feltz Deel 

2-III) 1994, p. 253/254.

24. Het oordeel van de Hoge Raad stond in de sleutel van de vraag of een beslissing van de recht-

bank ex artikel 137 lid 2 Fw valt onder het bereik van artikel 85 Fw. De Hoge Raad komt 

tot de slotsom dat een dergelijke beslissing een ‘administratieve beslissing’ is, strekkende 

tot vereffening van de boedel en dat daartegen dus geen hoger beroep kan worden ingesteld. 

In dat kader wordt overwogen dat artikel 137 lid 2 Fw er niet toe kan dienen om niet ge-

verifi eerde vorderingen alsnog in het proces-verbaal opgenomen te krijgen.
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weliswaar tijdig zijn ingediend, maar door toedoen van curator of rechter-com-

missaris niet zijn geverifi eerd.25 Daarmee kon enerzijds worden voorkomen dat 

schuldeisers zonder adequate mogelijkheden tot betwisting met wijzigingen in 

het geverifi eerde passief werden geconfronteerd en anderzijds dat schuldeisers 

de weg van artikel 186 Fw (oud) zouden moeten bewandelen, met vertraging in 

de slotfase van het faillissement tot gevolg.

Fouten die tijdens de vergadering zijn ontstaan en niet onder het bereik van ar-

tikel 137 lid 2 Fw vallen, zullen in sommige gevallen nog herstelbaar zijn door 

het tijdig26 instellen van hoger beroep tegen de beslissing van de rechter-com-

missaris.27 Naar mijn mening is een schuldeiser die constateert dat zijn vorde-

ring wel aan de orde is geweest, maar (in het geheel) niet is opgenomen in het 

proces-verbaal, op deze mogelijkheid aangewezen.

Voor het redresseren van fouten die zijn ontstaan in de procedure voorafgaand 

aan de vergadering en die ertoe leiden dat een schuldeiser in het geheel niet in het 

proces-verbaal voorkomt, bieden voornoemde mogelijkheden geen soelaas.28

4. Nieuw vangnet

Een interessante vraag in dit verband is of de rechter-commissaris gebruik kan 

maken van zijn bevoegdheid om een nieuwe vergadering uit te schrijven en een 

reeds verstreken termijn ex artikel 127 lid 1 Fw te ‘verlengen’, indien blijkt van 

25. Noot 17, r.o. 5.2.

26. Hetgeen in dit geval – op grond van artikel 67 Fw – wil zeggen binnen vijf dagen na de ve-

rifi catievergadering.

27. Vgl. HR 27 augustus 1943, ECLI:NL:HR:1943:40; HR 20 april 1979, ECLI:NL:PHR:1979:AC6561 

en recent HR 3 november 2017, ECLI:NL:HR:2017:2808. Uit laatstgenoemde uitspraak 

blijkt dat tegen dergelijke fouten niet meer kan worden opgekomen middels verzet tegen de 

uitdelingslijst ex artikel 184 Fw.

28. Voor een illustratie van de bochten waarin – in dit geval – de bestuurder van een inmiddels 

ontbonden failliet zich kan wringen om het proces-verbaal van de verifi catievergadering te 

wijzigen, wordt verwezen naar Hof Den Haag 22 maart 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:975. 

Uit het door het hof beschreven procesverloop blijkt dat eerst tevergeefs tot aan de Hoge Raad 

is geprocedeerd op basis van 137 lid 2 Fw. Nadat het faillissement reeds was opgeheven, ver-

zoekt de ex-bestuurder het faillissement te heropenen met een beroep op artikel 382 Rv, in 

verband met – onder meer – gebreken in de oproeping voor de verifi catievergadering. Recht-

bank en hof wijzen het verzoek af – onder meer – op grond van het argument dat de Faillisse-

mentswet voldoende andere, minder ingrijpende, mogelijkheden voor herstel biedt, waarbij 

het hof in r.o. 2.7 verwijst naar artikel 178 Fw (oud) en artikel 186 Fw (oud). Dat argument 

gaat nu (dus) niet meer op. Echter, uit HR 7 maart 2003 (ECLI:NL:HR:2003:AF3076), blijkt 

dat heropening van faillissement op grond van artikel 382 Fw is uitgesloten. Ook deze weg 

biedt dan ook geen soelaas.
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fouten in de verifi catieprocedure. Nu artikel 108 Fw de mogelijkheid biedt om 

meerdere verifi catievergaderingen te houden en artikel 127 lid 1 Fw voornoemde 

mogelijkheid niet nadrukkelijk uitsluit, zou langs deze weg alsnog een ‘bezem-

vergadering nieuwe stijl’, kunnen worden gehouden. Blijkens de hiervoor opge-

nomen passage uit de toelichting van het voorontwerp van de WMF, zag de mi-

nister geen bezwaar in het houden van een nieuwe vergadering met een nieuwe 

bar date, ook niet nadat de eerder gestelde termijn was verstreken.

Daartegen zou kunnen worden ingebracht dat dit werd opgemerkt in het kader 

van de, uiteindelijk geschrapte, hardheidsclausule. Echter, niet valt in te zien 

waarom de rechter-commissaris deze – kennelijk door de wetgever voorziene – 

bevoegdheid niet ambtshalve zou mogen uitoefenen buiten de context van de 

hardheidsclausule. Temeer daar langs deze weg invulling kan worden gegeven 

aan het – alleszins redelijke en aan artikel 137 lid 2 Fw ten grondslag liggende – 

uitgangspunt dat een schuldeiser niet de dupe mag worden van fouten van de 

curator of de rechter-commissaris in de verifi catieprocedure.

In strijd met de bedoeling van de wetgever zou zijn dat crediteuren die niet tijdig 

hun vordering hebben ingediend, van een dergelijke bezemvergadering gebruik 

kunnen maken om alsnog te worden geverifi eerd. Dat valt te ondervangen met het 

beperken van de vergadering en de nieuwe termijn tot uitsluitend die crediteuren die 

door fouten in de procedure – buiten hun schuld – zijn gedupeerd. In de memorie 

van toelichting bij de WMF wijst de minister op de mogelijkheid om meerdere ter-

mijnen te stellen, indien er meerdere vergaderingen plaatsvinden.29 In dit geval een 

vergadering met een daaraan gekoppelde termijn uitsluitend voor de gedupeerde 

schuldeiser(s). Indien deze vergadering via e-mail30 wordt gehouden, kunnen ver-

traging in de afwikkeling en extra kosten binnen de perken worden gehouden.31

Voor een dergelijke bezemvergadering nieuwe stijl, is de curator aangewezen op 

de bereidwilligheid van de rechter-commissaris tot het uitschrijven ervan. Is de 

rechter-commissaris daartoe niet bereid, dan rest slechts afwikkeling via de aan-

sprakelijkheidsverzekering, bij een fout van de curator.32 Dat zou betekenen dat de 

29. Kamerstukken II 2016/17, 34 740, nr. 3, p. 8, voetnoot 40.

30. Zie hierna in het tweede deel ad (a).

31. De curator zal die kosten overigens – onder omstandigheden – voor zijn rekening dienen 

te nemen, indien het gaat om een extra vergadering die louter strekt tot herstel van fouten 

zijnerzijds in de verifi catieprocedure.

32. Vgl. F.M.J. Verstijlen, De faillissementscurator. Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de 
taak, bevoegdheden en persoonlijke aansprakelijkheid van de faillissementscurator, Deven-

ter: W.E.J. Tjeenk Willink 2001, p. 259 en 264. Met verwijzing naar Rb. Rotterdam 24 maart 

1924, W 11210 (De Kat/Mr. X).
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(overige) crediteuren onterecht een voordeel genieten ten laste van de curator pro se en 

– afhankelijk van de hoogte van de schade – zijn verzekeraar.33

Dit brengt mij tot de volgende samenvatting. Fouten die tijdens de verifi catie-

vergadering ontstaan zullen doorgaans herstelbaar zijn. Dan wel via artikel 137 

lid 2 Fw, dan wel middels hoger beroep tegen de beschikking van de rechter-

commissaris. Vorderingen die onjuist geverifi eerd worden (in bedrag of rang) 

door toedoen van de curator in de fase voorafgaand aan de vergadering, lenen 

zich voor verbetering op de voet van artikel 137 lid 2 Fw (uitsluitend) indien de 

fout blijkt uit: de stukken die de betreffende schuldeiser bij de curator heeft in-

gediend, de stukken die de curator bij de rechter-commissaris heeft ingediend in 

het kader van de vergadering of uit het proces-verbaal zelf.

Herstel langs voornoemde wegen is niet mogelijk voor vorderingen die in het 

geheel niet zijn geverifi eerd ten gevolge van fouten in de procedure voorafgaand 

aan de vergadering. Wel acht ik het mogelijk – en wenselijk – dat in dergelijke 

gevallen de rechter-commissaris een nieuwe vergadering uitschrijft en daarbij 

een reeds verstreken bar date hernieuwd voor de betreffende vorderingen.

De curator dient – gezien het voorgaande – extra aandacht te besteden aan de 

fase voorafgaand aan de vergadering. Dit onderwerp staat centraal in het tweede 

deel van deze bijdrage, waarbij ook daar met name gekeken zal worden naar de 

effecten van de WMF op de verifi catieprocedure.

5. De verifi catieprocedure voorafgaand aan de vergadering

5.1. Verifi catieprocedure voorafgaand aan de vergadering

Waaruit bestaan de verplichtingen van de curator in het kader van de verifi catiepro-

cedure (voorafgaand aan de verifi catievergadering) onder het regime van de WMF? 

Die laten zich mijns inziens in de volgende categorieën samenvatten: (a) plannen, 

(b) kennisgeven, (c) publiceren, (d) verifi ëren, (e) noteren en (f) deponeren.

5.1.1. Ad (a) – plannen

Het is onder de WMF aan de rechter-commissaris om te bepalen hoeveel vergade-

ringen er plaatsvinden, op welke wijze dat geschiedt en wanneer de vorderingen 

33. Terugvordering daarvan zal in de meeste gevallen praktisch niet haalbaar en lonend zijn, voor 

zover het rechtens al mogelijk is. A prima vista lijkt mij een beroep op artikel 6:212 BW niet 

bepaald kansrijk; ik ga daar hier niet nader op in.
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uiterlijk dienen te zijn ingediend.34 Het ligt wat mij betreft voor de hand dat de 

rechter-commissaris en de curator overleggen omtrent deze beslissingen35 en de 

timing van de vergadering(en). Onder het ‘oude’36 recht lag de regie ook for-

meel bij de rechter-commissaris. In de praktijk was artikel 108 Fw (oud) een 

‘dode letter’ en nam de curator doorgaans het initiatief tot het verzoeken van 

een vergadering op het moment dat duidelijk was dat er een uitkering kon plaats-

vinden.37 In die praktijk zal naar verwachting geen verandering komen.

Doelmatige afwikkeling van geschillen omtrent bestaan, omvang en eventuele 

preferentie van vorderingen op de gefailleerde en de belangen van de gezamen-

lijke crediteuren dienen bij voornoemde beslissingen leidend te zijn.38 Dat geldt 

overigens ook indien dit leidt tot afwikkeling van geschillen daarover op andere 

wijze dan via de in de Faillissementswet geregelde renvooiprocedure.39 40

Een doelmatige invulling van meergenoemde beslissingen, valt in algemene zin 

moeilijk te geven. Deze is hoge mate afhankelijk van de omstandigheden van 

34. Ingevolge de artikelen 80a, 108 Fw en 127 Fw.

35. Hoewel de hiervoor aangehaalde wetsbepalingen dat alleen voorschrijven voor de wijziging 

van een reeds gestelde bar date ex artikel 127 lid 2 Fw, gaf de minister in de memorie van 

toelichting bij de WMF aan dat de rechter-commissaris in de praktijk af zal gaan op het 

onderzoek van de curator bij het bepalen van de datum voor de vergadering (Kamerstukken 

II 2016/17, 34 740, nr. 3, p. 34, laatste zin).

36. Gezien het overgangsrecht van de WMF (zie noot 8) en de doorlooptijd van faillissementen 

waarin uitdeling plaats kan vinden, zal artikel 108 Fw (oud) nog geruime tijd van toepassing 

zijn op de verifi catie van vorderingen.

37. Wessels Insolventierecht V 2014/5053 en par. 4.1 van de Recofa-richtlijnen voor faillissemen-

ten en surseances.

38. Zoals de Hoge Raad onder meer heeft overwogen in HR 8 november 1991, ECLI:NL:HR:1991:ZC0401, 

r.o. 3.3.5 (Nimox/van den End q.q.) en – gewezen inzake de Antilliaanse Faillissementsver-

ordening, maar door Wessels (Insolventierecht V 2014/5005) als standaardarrest in dezen 

aangehaald – HR 16 april 1999, ECLI:NL:HR:1999:ZC2888 r.o. 3.3.3 (Brown q.q./Ultrafi n). 

In de memorie van toelichting bij de WMF merkt de minister op dat de belangen van de 

gezamenlijke schuldeisers bij de afweging doorslaggevend dienen te zijn (Kamerstukken II 
2016/17, 34 740, nr. 3, p. 32).

39. Verkerk (R.R. Verkerk, TvI 2013/11, 2) leidt uit de hiervoor aangehaalde overweging uit het arrest 

Nimox/van den End q.q., de mogelijkheid af om geheel van het wettelijk kader inzake de ve-

rifi catie van schuldvorderingen af te wijken, indien dat op doelmatigheidsgronden opportuun is.

40. Gedacht kan daarbij in ieder geval worden aan de situaties waarbij in een op faillissements-

datum aanhangige procedure of in een later aanhangig gemaakt geschil een oordeel over een 

verifi eerbare vordering wordt gegeven, alsmede aan afwikkeling van vorderingen via de Wet 

Collectieve Afwikkeling Massaschade ex artikel 110 lid 3 Fw. Ik ga op deze mogelijkheden 

hier niet verder in en verwijs – voor wat betreft de bijzonderheden en aandachtspunten bij 

het beslechten van verifi catiegeschillen in lopende procedures – naar voornoemd artikel van 

Verkerk en voor wat betreft de WCAM naar het artikel van K. Rutten (‘De Curator, de Wcam 

en de redelijkheid van de vergoeding’, TvI 2014/38).
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het geval. Doelmatigheid zal over het algemeen meebrengen dat gestreefd wordt 

naar een zo kort mogelijke looptijd van het faillissement en daarmee naar een 

verifi catievergadering zodra duidelijk is dat er een uitkering aan de concurrente 

crediteuren kan plaatsvinden.41

Dit niet alleen ter beperking van de boedelkosten, maar (mogelijk) ook ter be-

perking van de prefaillissementsschuldenlast. Hoewel dit nog niet door de Hoge 

Raad is uitgemaakt,42 wordt er veelal vanuit gegaan dat vorderingen die ten tijde 

van de verifi catievergadering nog niet bestaan, niet voor verifi catie in aanmer-

king komen.43 Daarvan uitgaande beperkt een tijdige verifi catievergadering ook 

deze schuldenlast.44

Boekraad stelt dat de wetgever het houden van meerdere vergaderingen als een 

uitzondering heeft aangemerkt.45 Dat staat niet nadrukkelijk in de passages van 

de wetsgeschiedenis waarnaar hij verwijst en valt daaruit naar mijn mening ook 

niet op te maken. Wel wordt opgemerkt46 dat het gebruik van meerdere vergade-

ringen met name van pas kan komen bij complexe faillissementen, waarbij het 

de belangen van de gezamenlijke schuldeisers ten goede komt om per klasse of 

type schuldeiser een vergadering te houden. De minister merkt op dat per geval 

zal moeten worden bezien of de extra tijd en inspanning van een vergadering 

kan bijdragen aan de snelle en effi ciënte afwikkeling van het faillissement – en 

daarmee in het belang is van de gezamenlijke schuldeisers.

41. Indien met de vergadering langer wordt gewacht, bestaat er een groter risico dat de afwikke-

ling wordt vertraagd door renvooiprocedures.

42. Met de arresten Koot/Tideman q.q. (HR 19 april 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY6108) en Cre-
dit Suisse/Jongepier q.q. II (HR 23 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:424) heeft de Hoge Raad 

in ruime mate de verifi catie van na faillissement ontstane vorderingen gesanctioneerd. Nog 

niet is uitgemaakt of ten tijde van de verifi catievergadering nog niet bestaande (toekomstige) 

vorderingen kunnen worden geverifi eerd. Zie voor een overzicht van de meningen van een 

aantal schrijvers op dit gebied: G.J. Boekraad, ‘Over fi xatie en verifi catie van vorderingen. 

Bespreking van HR 23 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:424 (Credit Suisse/Jongepier q.q. 

(2))’, TvI 2019/4, par. 7.

43. Deze – in die procedure tussen partijen niet ter discussie staande – opvatting lag ook ten 

grondslag aan Rb. Midden-Nederland 27 februari 2013, ECLI:NL:RBMNE:2013:BZ3544. 

Een andere benadering kiest J.L. Snijders in ‘Een kwart eeuw. Privaatrechtelijke opstellen, 

aangeboden aan prof. mr. H.J. Snijders ter gelegenheid van zijn emeritaat.’, Deventer: Wol-

ters Kluwer 2016, par. 27.4; hij ziet er geen bezwaar in om dergelijke vorderingen op de voet 

van artikel 130 Fw te verifi ëren.

44. Boekraad voorziet in zijn hiervoor in noot 41 aangehaalde artikel juist een ontwikkeling om 

de verifi catievergadering uit te stellen.

45. Idem, par. 7.3.

46. Op een andere plek dan waarnaar Boekraad verwijst, namelijk Kamerstukken II 2016/17, 

34 740, nr. 3, p. 32.
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Mijns inziens kan – bij een effi ciënt gebruik van de voorzieningen onder de 

WMF – de extra tijd en inspanning van een nadere vergadering beperkt blijven. 

Ik licht dat toe aan de hand van een voorbeeld.

In faillissementen waarin omvangrijke verifi catiegeschillen al bij aanvang van 

het faillissement voorzienbaar zijn, evenals een uitkering aan de concurrente 

schuldeisers, draagt het niet bij aan een effi ciënte en snelle afwikkeling van het 

faillissement indien deze geschillen blijven liggen en aan het slot van het fail-

lissement nog leiden tot renvooiprocedures. De rechter-commissaris zou voor 

dergelijke vorderingen een – alleen voor die vordering(en) geldende – termijn 

ex artikel 127 Fw kunnen stellen.47 Een dergelijke vergadering zou naar mijn 

mening op de volgende wijze per e-mail kunnen plaatsvinden.

De curator geeft in de oproepen voor de betreffende vergadering uitleg omtrent 

de achtergronden van het geschil, de wijze waarop de crediteuren nadere inlich-

tingen kunnen verkrijgen,48 de wijze waarop de gefailleerde aan de vergadering 

deelneemt,49 de termijn(en) voor en wijze van het indienen van vorderingen50 

en de wijze waarop de vergadering plaatsvindt. Dat laatste zal – in het geval 

van een vergadering per e-mail – inhouden dat de crediteuren en de gefailleerde 

uiterlijk op het tijdstip van de vergadering de curator51 aangeven of zij zich 

bij de betwisting aansluiten respectievelijk of gefailleerde gebruikmaakt van de 

bevoegdheid ex artikel 126 Fw.

Artikel 109 Fw verplicht de curator om van de vergadering kennis te geven 

aan alle bekende schuldeisers. Om de vordering van een andere crediteur te 

kunnen betwisten is het voldoende dat de crediteur zelf voorkomt op een van de 

lijsten van voorlopig erkende of betwiste schuldeisers.52 Indien er meerdere ver-

47. Kamerstukken II 2016/17, 34 740, nr. 3, p. 8, voetnoot 40.

48. Zodat invulling wordt gegeven aan de bevoegdheid van artikel 119 lid 2 Fw tot het verkrijgen 

van inlichtingen van de curator.

49. Artikel 116 en 117 Fw. Om invulling te geven aan de bevoegdheid van crediteuren om in-

lichtingen van de gefailleerde te verkrijgen, zouden de crediteuren in de oproep ex artikel 109 

Fw kunnen worden uitgenodigd om binnen een bepaalde termijn de vragen schriftelijk aan de 

curator of de rechter-commissaris door te geven, waarna de curator deze vragen aan de gefail-

leerde kan stellen en de crediteuren in de tweede oproep (ex artikel 115 Fw) kan informeren.

50. Alsmede de gevolgen van niet-tijdige indiening (artikel 109 lid 2 en 127 Fw). Dit zal – in 

dit geval – een duidelijke uitleg moeten behelzen van het feit dat de op dat moment lopende 

termijn alleen voor de betreffende betwiste vorderingen geldt en dat de crediteuren bericht 

ontvangen, zodat er (een) nader(e) termijnen zijn gesteld door de rechter-commissaris.

51. Of aan de rechter-commissaris zelf uiteraard, maar die zal naar verwachting kiezen voor een 

werkwijze analoog aan de huidige ‘pro forma verifi catievergadering’ van par. 4.2 van de 

Recofa-richtlijnen, waarbij de communicatie via de curator loopt.

52. Wessels Insolventierecht V 2014/5188.
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gaderingen plaatsvinden, staat het feit dat crediteuren nog niet zijn geverifi eerd 

of (voorlopig) worden betwist, niet aan de betwisting door de betreffende credi-

teur in de weg. Wel zullen de betreffende crediteuren moeten voorkomen op de 

lijsten die de curator ex artikel 114 Fw ter griffi e deponeert. De curator doet er 

mijns inziens dan ook verstandig aan om in dergelijke gevallen in zijn kennis-

geving(en)53 op te nemen dat een schuldeiser waaraan (a) nog geen termijn ex 

artikel 127 Fw is gesteld, maar die (b) wel vorderingen van andere crediteuren 

wenst te betwisten, zijn eigen vordering daartoe wel tijdig54 dient in te dienen. 

Een andere optie is natuurlijk dat de curator gebruikmaakt van zijn recht om 

de betreffende schuldeiser eigener beweging te noteren ex artikel 110 lid 1 Fw.

De Raad voor de Rechtspraak heeft zich in haar consultatie advies over de WMF55 

tegen de mogelijkheid voor het houden van meerdere vergaderingen gekeerd; de 

Raad pleitte voor handhaving van (een variant op56) de onder het oude recht be-

staande regeling van aanhouding van vergadering, aangezien afsluiting van een 

vergadering bij schuldeisers de verwachting wekt dat hun positie defi nitief is. 

De Raad neemt kennelijk aan dat een schuldeiser die in een nadere vergadering 

wordt geverifi eerd alsnog de mogelijkheid zou (moeten) hebben om eerder be-

handelde vorderingen te betwisten. Ook die insteek zou gevolgd kunnen worden, 

waarbij een vordering dan pas in de laatste vergadering als defi nitief erkend kan 

worden aangemerkt.57 Die werkwijze lijkt mij evenwel minder wenselijk dan de 

53. De opzet van de WMF lijkt te zijn dat na de eerste vergadering (bij nadere verifi catievergade-

ringen) kan worden volstaan met een enkele kennisgeving (artikel 119 lid 3 Fw), namelijk die 

van artikel 109 Fw; zie ook Kamerstukken II 2016/17, 34 740, nr. 3, p. 32. Zoals hierna nog 

zal worden behandeld, gaat de WMF ervan uit dat de curator de crediteuren inzage geeft in de 

crediteurenlijsten en daarbij niet (meer) kan volstaan met deponering van de lijsten ex artikel 

114 Fw, waarmee de betekenis van de kennisgeving ex artikel 115 Fw beperkter is geworden. Op 

nadere verifi catievergaderingen kan wel een akkoord worden aangeboden, aangenomen dat dit 

niet reeds in een eerdere vergadering is geschied (zie ook de eerder in deze voetnoot aangehaalde 

pagina uit de memorie van toelichting). Mijns inziens doet de curator er dan ook verstandig aan 

om ook bij de een nadere vergadering een tweede oproep te sturen, waarbij wordt aangegeven of 

er een ontwerp-akkoord is gedeponeerd en waarbij de crediteurenlijsten worden aangehecht.

54. In dit geval is ‘tijdig’ echter niet gekoppeld aan de termijn ex artikel 127 Fw, maar op een 

zodanig moment dat de schuldeiser voor of tijdens de betreffende vergadering door de cura-

tor op de lijsten ex artikel 112 Fw wordt genoteerd. Zie evenwel de hierna nog te behandelen 

opmerkingen in verband met de werking van artikel 121 lid 4 Fw.

55. Brief Raad voor de Rechtspraak d.d. 17 maart 2016, par. 2.9, www.rijksoverheid.nl/docu-

menten/rapporten/2017/06/15/tk-advies-rvdr-modernisering-faillissementsprocedures.

56. Artikel 119 lid 3 Fw (oud) kende de mogelijkheid om de vergadering maximaal acht dagen te ver-

dagen; in de praktijk werd – zoals de RvdR zelf ook impliciet opmerkt – vaak ook langer aangehouden.

57. Waarbij de curator en de schuldeisers wier vorderingen reeds zijn behandeld – en die dus de 

gelegenheid hebben gehad om hun rechten ex artikel 119 Fw uit te oefenen – mijns inziens 

niet meer op hun standpunt zoals ingenomen in de vergadering waarin verifi catie van de 

betreffende vordering aan de orde is, mogen terugkomen.
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hiervoor voorgestelde; in feite kan dan toch pas na de laatste vergadering met de 

renvooiprocedure worden gestart, waarmee tijdwinst verdwijnt.

Van Hees58 wijst in dit verband op de werking van artikel 121 lid 4 Fw: als een 

vordering eenmaal als erkend in het proces-verbaal van een verifi catievergade-

ring is opgenomen, dan staat deze vordering vast, behoudens de mogelijkheid 

van vernietiging wegens bedrog. Van Hees werpt de vraag op of de wetgever 

heeft beoogd om per vergadering aparte lijsten te maken, in welk geval schuld-

eisers slechts vorderingen op hun ‘eigen’ vergadering kunnen betwisten. Ook 

hiervoor kunnen mijns inziens in ieder geval twee verschillende benaderingen 

worden gekozen. Op het eerste gezicht is wellicht de eenvoudigste benadering 

om vorderingen waarvoor nog geen termijn ex artikel 127 Fw is gesteld, nog niet 

over te nemen in het proces-verbaal. Schuldeisers kunnen dan wel gebruikma-

ken van hun rechten ex artikel 119 Fw,59 zonder dat de gevolgen van artikel 121 

lid 4 Fw intreden. De Faillissementswet kent geen uitdrukkelijke verplichting 

om vorderingen voorkomend op de lijsten ex artikel 114 Fw over te nemen en 

onder het regime van de WMF is dat ook niet (meer) nodig. Het gevaar bestaat 

wel dat deze werkwijze leidt tot een stortvloed van bezwaren van crediteuren die 

op de voet van artikel 137 lid 2 Fw of anderszins,60 verbetering van het proces-

verbaal trachten af te dwingen.

Een andere insteek zou zijn om de betreffende vorderingen wel over te nemen in 

het proces-verbaal. Naar mijn mening zou in dat geval wel een grens moeten wor-

den getrokken bij de ‘bar date’, zodat de schuldeisers – aan de hand van de door 

de curator ex artikel 114 Fw gepubliceerde lijsten – weten welke vorderingen aan 

de orde zullen zijn en gebruik kunnen maken van hun rechten ex artikel 119 Fw. 

Deze benadering komt er dus op neer dat vorderingen die zijn ingediend voor de 

‘bar date’, ongeacht of de betreffende datum op de vordering van toepassing is, 

worden behandeld en opgenomen in het proces-verbaal. Vorderingen die tussen 

de ‘bar date’ en de daaropvolgende vergadering worden ingediend, worden niet 

geverifi eerd; als de ‘bar date’ op een dergelijke vordering van toepassing is, heeft 

de betreffende schuldeiser geen rechten meer ex artikel 119 Fw. Indien de ‘bar 

date’ niet op de betreffende vordering van toepassing is, dan zou de betreffende 

schuldeiser wel gebruik moeten kunnen maken van zijn rechten ex artikel 119 Fw.

58. J.J. van Hees, ‘De Wet modernisering faillissementsprocedure: digitaal communiceren en 

vaker verifi ëren’, Tijdschrift fi nanciering, zekerheden en insolventierechtpraktijk, februari 

2019, p. 37-40.

59. Daarvoor is immers slechts vereist dat ze voorkomen op de lijsten van voorlopig erkende of 

betwiste schuldeisers (noot 51).

60. Zie het eerste deel van dit artikel.



Mr. drs. M.M. Hoving

Duidelijk is dat deze aspecten van het houden van meerdere vergaderingen door 

de wetgever niet zijn geadresseerd en dat curator en rechter-commissaris, zolang 

er nog geen Recofa-beleid is op dit terrein, hierover op de specifi eke situatie 

afgestemde afspraken moeten maken.

Ook in gevallen waarin de curator wil schikken in een geschil waarin tevens 

de hoogte van prefaillissementsvorderingen aan de orde is61 en besluitvorming 

rondom ten tijde van het faillissement lopende procedures waarin dergelijke 

geschillen spelen,62 kan het plannen van een ‘individuele verifi catievergade-

ring’ doelmatig zijn. Daarmee kan de curator invulling geven aan de rechten 

van schuldeisers in dergelijke gevallen, zoals onder meer blijkend uit het arrest 

Dekker q.q./Beleggingsmaatschappij63 en tegelijk voorkomen dat er vertraging 

ontstaat bij de afwikkeling van het faillissement of complicaties als omschreven 

door Bremer en Verkerk in hun eerder aangehaalde artikelen.

5.1.2. Ad (b) – kennisgeven

De Faillissementswet kent geen uitdrukkelijke verplichting voor de curator om 

alle crediteuren schriftelijk van het faillissement in kennis te stellen.64 65 Voor 

buitenlandse schuldeisers is die verplichting wel vastgelegd: zodra het 

61. Zie hieromtrent R. Bremer, ‘Schikkingsperikelen tijdens faillissement’, TvI 2007/17.

62. Verkerk t.a.p. gaat in par. 3 van zijn artikel in op dergelijk gevallen naar aanleiding van HR 

23 september 2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ8092 (Dekker q.q./Beleggingsmaatschappij).
63. Zie noot 62.

64. HR 19 april 1996, ECLI:NL:HR:1996:ZC2047 (Maclou), r.o. 3.5.2; of er een verplichting 

bestaat om een individuele crediteur (schriftelijk) van het faillissement in kennis te stellen, 

hangt af van de omstandigheden van het geval.

Voor de invoering van de WMF leek een dergelijke algemene verplichting wel uit de wet te 

volgen, aangezien de rechter-commissaris onder het oude recht binnen veertien dagen nadat 

het faillissement in kracht van gewijsde was gegaan, een verifi catievergadering diende te 

bepalen alsmede een termijn voor het indienen van de vorderingen en de curator daarvan on-

middellijk aan de individuele schuldeisers kennis diende te geven ingevolge artikel 109 Fw. 

Deze – feitelijk al lang in onbruik geraakte – regeling, is met de WMF afgeschaft en daarmee 

ook de wettelijke verankering van de individuele kennisgeving. De tekst van het huidige 

artikel 109 lid 2 Fw ‘ademt’ echter nog steeds iets van de oude regeling, door te bepalen dat 

de aldaar omschreven kennisgevingen dienen plaats te vinden ‘zo spoedig mogelijk nadat het 

vonnis tot faillietverklaring in kracht van gewijsde is gegaan’. Een wat merkwaardige bepa-

ling, gegeven de nieuwe opzet waarin de rechter-commissaris een ‘bar date’ doorgaans niet 

spoedig zal vaststellen nadat het faillissement in kracht van gewijsde is gegaan. Meer voor de 

hand had gelegen om de kennisgeving voor te schrijven onmiddellijk nadat de rechter-com-

missaris een verifi catievergadering uitschrijft.

65. De Insolad Praktijkregels bepalen dat de curator ‘in het algemeen’ zo snel mogelijk na zijn 

aanstelling de hem bekende crediteuren aanschrijft (regel 6.1).
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faillissement is geopend, dient de curator hen de kennisgeving te sturen als be-

doeld in artikel 54 lid 1 van de EU-Insolventieverordening.66

In het kader van de oproepen voor de verifi catievergadering, zijn de twee voor-

geschreven kennisgevingen aan alle bekende schuldeisers gehandhaafd.67 Voor 

faillissementen uitgesproken na 1 januari 2019, geldt dat de curator deze kennis-

gevingen ook op andere wijze dan per brief kan laten plaatsvinden.68 Daaronder 

wordt blijkens de memorie van toelichting69 in ieder geval het versturen van 

e-mail begrepen, maar ook – bij faillissementen met veel schuldeisers70 – ken-

nisgeving via een internetsite of oproeping via landelijke dagbladen. Dit sluit 

aan bij hetgeen de Hoge Raad in het Lehman Brothers-arrest71 al had gesanctio-

neerd voor kennisgeving via een internetsite.72 Met dien verstande dat de Hoge 

Raad destijds een dergelijke wijze van kennisgeving alleen op zijn plaats achtte 

(a) bij een ‘zeer groot aantal’ schuldeisers, (b) nadat de rechter-commissaris 

toestemming had gegeven en (c) nadat de schuldeisers voldoende duidelijk is 

gewezen op het bestaan van de website en op het belang van een regelmatige 

raadpleging daarvan.

Uit de aangehaalde passages uit de wetsgeschiedenis en het Lehman Brothers-

arrest, kan worden geconcludeerd dat individuele kennisgeving het uitgangspunt 

66. Verordening (EU) 2015/848 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 betref-

fende insolventieprocedures (PbEU 2015, L 141). Indien het formulier niet volledig wordt 

ingevuld, stelt de curator de schuldeiser in de gelegenheid het formulier aan te vullen inge-

volge artikel 110a Fw.

67. De kennisgevingen ex artikel 109 lid 1 en artikel 115 Fw.

68. In het kader van de WMF ging het hoofdzakelijk over de oproeping voor de verifi catie-

vergadering; de door de curator te verrichten publicaties en kennisgevingen zijn evenwel 

meeromvattend. Meer in het bijzonder de kennisgevingen ingevolge de artikelen 67 lid 2, 

79, 84 lid 2, 109, 115, 119 lid 3, 137a lid 2, 137d lid 4, 137g lid 2, 142, 150, 161, 167 lid 

3, 173a lid 4 en 173c lid 2, 183 lid 2 en 3, 193 lid 1 Fw. In deze opsomming zijn alleen de 

kennisgevingen die de curator ingevolge de Faillissementswet moet doen aan (generieke) 

groepen van belanghebbenden opgenomen en (dus) niet de kennisgevingen aan specifi eke 

belanghebbenden, zoals bijvoorbeeld de kennisgeving ex artikel 110a Fw, of de stukken die 

de curator bij de rechtbank of de rechter-commissaris dient in te dienen. Er kan mijns inziens 

van worden uitgegaan dat voor WMF-faillissementen alle kennisgevingen ingevolge de Fail-

lissementswet op andere wijze dan per brief kunnen worden verricht.

69. Zie bijvoorbeeld de toelichting op onderdeel Q (artikel 84) (Kamerstukken II 2016/17, 

34 740, nr. 3, p. 27).

70. De wetsgeschiedenis geeft niet aan wanneer er sprake is van ‘veel schuldeisers’.

71. HR 1 maart 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ2765, r.o. 3.6.2.

72. Overigens werden in het faillissement van Lehman Brothers Treasury, blijkens de in rand-

nummer 1.4 van de conclusie van A-G Timmerman opgenomen beschikking van de rechter-

commissaris, alleen de ‘noteholders’ middels een internetsite in kennis gesteld; alle (overige) 

bekende crediteuren werden op reguliere wijze per brief opgeroepen.
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blijft. Ook als de curator gebruikmaakt van collectieve kennisgeving, dient hij 

zich minst genomen in te spannen om de individuele crediteuren op deze – af-

wijkende – wijze van communicatie in het faillissement te wijzen.73

Het ligt voor de hand dat curatoren in de meeste faillissementen voor de indi-

viduele kennisgevingen gebruik zullen maken van e-mail: dit communicatie-

middel is immers goedkoper en sneller dan de post. Uit de wet volgt evenwel 

niet aan welk e-mailadres een dergelijke oproep dient te worden gezonden.74 

In het arrest Centavos/Stichting Nieuwenhuis75 wijdt de Hoge Raad daaraande 

volgende overweging:

“[..] Als adres in vorenbedoelde zin kan in beginsel – behoudens andersluidend 
beding – worden aangemerkt de woonplaats van de geadresseerde in de zin van 
art. 1:10 BW, dan wel, indien de mededeling een zakelijke kwestie betreft, het 
zakelijke adres van de geadresseerde, en voorts het adres waarvan de afzender 
op grond van verklaringen of gedragingen van de geadresseerde mocht aan-
nemen dat deze aldaar door hem kon worden bereikt, bijvoorbeeld diens post-
bus, e-mailadres of ander adres dat bij recente contacten tussen partijen door 
de geadresseerde is gebruikt.”

In de meeste gevallen zal de curator voorafgaand aan de oproepen voor de ve-

rifi catievergadering al met de schuldeisers per mail hebben gecorrespondeerd. 

Voor de gevallen waarin dat niet het geval is, lijkt het – gegeven deze over-

weging – verstandig voor de curator aan de (eerste) formele kennisgeving een 

mail vooraf te laten gaan waarmee de betreffende crediteur bevestigt dat er via 

het betreffende mailadres kan worden opgeroepen.

Opmerking verdient dat de hiervoor geciteerde overweging uit het arrest Centa-
vos/Stichting Nieuwenhuis, betrekking heeft op de ontvangsttheorie van artikel 

3:37 lid 3 BW. Deze bepaling is bij de kennisgevingen ex artikel 109 en 115 

Fw niet (rechtstreeks) van toepassing, aangezien de betreffende kennisgevingen 

geen rechtshandelingen betreffen.76 De oproepen zien immers niet op enig be-

oogd (vermogensrechtelijk) rechtsgevolg. Weliswaar kan genoemde bepaling 

ingevolge artikel 3:59 BW ook buiten het vermogensrecht worden toegepast, 

73. Voor bij de curator bekende crediteuren lijkt mij daarvoor een individuele kennisgeving het 

minimum; voor niet bekende schuldeisers, kan mijns inziens worden volstaan met vermel-

ding in de openbare verslagen.

74. Titel 3 van Boek 1 BW is nog geheel op bezorging van fysieke stukken gericht.

75. HR 14 juni 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ4104, r.o. 3.3.2.

76. Anders: J.M. Hummelen, ‘De Wet Modernisering Faillissementsprocedure: van 1896 naar 

2016’, TvI 2016/4, par. 2.2.
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voor zover de aard van de rechtsbetrekking zich daartegen niet verzet en is de 

toepassing op procesrechtelijke handelingen niet zonder meer uitgesloten, maar 

zal de rechter bij toepassing van de bedoelde bepalingen op zodanige handelin-

gen uitermate voorzichtig moeten zijn.77

Bij de parlementaire behandeling van de WMF is dit kort aan de orde geweest.78 

De minister merkte het volgende op:79

“Zoals de leden van de CDA-fractie terecht opmerken, is het van groot belang 
dat de geadresseerden de oproep ontvangen. In het algemeen kan bij de inzet 
van digitale hulpmiddelen, zoals e-mail, beter dan bij gewone brief worden vast-
gesteld of een oproep of een kennisgeving de geadresseerde heeft bereikt.”

Of bij de verzending van de oproepen de ontvangsttheorie of de verzendtheorie 

geldt, blijkt niet uitdrukkelijk.80 Duidelijk is wel dat het aanbeveling verdient 

om bij gebruik van e-mail als oproepingsmedium, de technische opties van ont-

vangst- en/of leesbevestigingen te benutten.

De Raad voor de Rechtspraak heeft de wetgever – in het kader van de WMF – 

geadviseerd om alle bekendmakingen ingevolge de Faillissementswet door de 

griffi er te laten verrichten.81 De Raad verbond daaraan wel de voorwaarde dat 

een en ander eerst technisch mogelijk gemaakt zou moeten worden via het Cen-

traal Insolventieregister.

Bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid vond deze voorwaarde – mid-

denin de KEI-perikelen – geen warm onthaal: de minister liet weten dat nader 

onderzoek nodig is en dat de curator vooralsnog verantwoordelijk blijft voor de 

kennisgevingen die ingevolge de Faillissementswet aan hem zijn opgedragen.82

77. HR 30 november 2001, ECLI:NL:HR:2001:AD3953, r.o. 3.3.5.

78. De CDA-fractie stelde de volgende vraag (Kamerstukken II 2016/17, 34 740, nr. 5, p. 8): 

“Deze leden lezen in de memorie van toelichting dat hieronder ook mag worden verstaan een 

oproep per e-mail of andere digitale media. Dit geeft wel enige onduidelijkheid wat betreft 

de ontvangstbevestiging aangezien het moment van ontvangst van groot belang is voor de 

geldigheid van een oproep. Kan de regering aangeven hoe men in de praktijk het best met 

deze problematiek kan omgaan?”

79. Kamerstukken II 2016/17, 34 740, nr. 6, p. 15.

80. Ik wijs in dit verband nog op de uitspraak van de Rb. Arnhem van 21 mei 2003 (NJK 2003/68), 

waarbij een schuldeiser stelde een – per (niet aangetekende) brief verzonden – kennisgeving 

van de curator (in dat geval ex artikel 183 Fw (oud)) niet te hebben ontvangen en de rechtbank 

ex artikel 150 Rv de crediteur opdroeg te bewijzen dat de kennisgeving haar niet had bereikt.

81. Brief Raad voor de Rechtspraak d.d. 17 maart 2016, par. 1.2.3, www.rijksoverheid.nl/documenten/

rapporten/2017/06/15/tk-advies-rvdr-modernisering-faillissementsprocedures.

82. Kamerstukken II 2016/17, 34 740, nr. 3, p. 12/13.
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5.1.3. Ad (c) en (f) – publiceren en deponeren

De publicatieverplichtingen laat ik hier verder onbehandeld, aangezien de WMF 

hieraan niets wijzigt en de verplichtingen ingevolge de Recofa-richtlijnen83 door 

de griffi er worden verricht.

Ook aan de verplichting van de curator om de crediteurenlijsten minimaal een 

week voorafgaand aan de verifi catievergadering ter griffi e te deponeren ex ar-

tikel 114 Fw, heeft de WMF – naar de letter van de wet – niets veranderd. Bij 

nadere bestudering van de wetsgeschiedenis bij de WMF, is het de vraag of de 

curator nog met het depot van de lijsten kan volstaan.

De Faillissementswet ging uit van eigen initiatief van de schuldeisers bij be-

twisting van schuldeisers. Het was aan de crediteuren om de door de curator 

gedeponeerde lijsten ter griffi e te raadplegen en – desgewenst – ter vergadering 

nadere informatie te vragen op de voet van artikel 119 lid 1 Fw.

De minister stond bij de WMF een actievere rol voor de curator voor ogen, ge-

tuige de volgende passage:84

“De curator moet de betrokken schuldeisers vanzelfsprekend goed informeren 
over de vorderingen die op de uitdelingslijst zijn opgenomen. Hij moet de schuld-
eisers ook in de gelegenheid stellen om op de lijst te reageren, nadat zij hebben 
kunnen controleren of de lijst helemaal actueel en volledig is. Bij wijze van voor-
beeld is in de memorie van toelichting een webportaal genoemd waarmee de cu-
rator de lijst van vorderingen kenbaar kan maken aan de schuldeisers. De curator 
kan ook de betrokken schuldeisers e-mailen of per post aanschrijven met de voor-
genomen lijst van opgenomen vorderingen. Hierop kunnen schuldeisers reageren. 
Wat de beste wijze is om informatie te verschaffen, verschilt van geval tot geval.”85

Hoewel een verplichting om de door de curator opgemaakte crediteuren-

lijsten aan alle individuele crediteuren te verzenden of deze op een website te 

83. Par. 1.3 van de Recofa-richtlijnen voor faillissementen en surseances.

84. Kamerstukken II 2016/17, 34 740, nr. 6, p. 5.

85. Alleen al het feit dat de Minister hier spreekt over de ‘uitdelingslijst’, in plaats van de (voor-

lopige) lijsten van schuldeisers, geeft aan dat de materiedeskundigheid bij het Ministerie 

te wensen overlaat; men zou uit cynisme de hele passage als wartaal kunnen afdoen en het 

houden bij het oude. Het gaat hier evenwel over anticiperen op de wijze waarop de WMF 

zich zal uitkristalliseren en het ligt wat mij betreft voor de hand dat – zolang een en ander niet 

via het CIR is geregeld – van de curator in toenemende mate zal worden verlangd dat hij de 

informatie verstrekt op de wijze als door de minister bedoeld.
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publiceren nergens in de Faillissementswet vastligt, beschouwt de minister dit 

dus wel degelijk als een verplichting van de curator.

Hiervoor (sub (a)) heb ik gewezen op het feit dat voor nadere verifi catiever-

gaderingen de kennisgeving ex artikel 115 Fw niet verplicht is gesteld en dat de 

curator er – mede gezien het voorgaande – goed aan doet om deze wel te ver-

zenden en daarbij de gedeponeerde lijsten aan te hechten.

5.1.4. Ad (d) en (e) – verifi ëren en noteren

In de regeling omtrent het noteren en verifi ëren van schuldvorderingen door de 

curator, zoals vastgelegd in de artikelen 110 tot en met 113 Fw, heeft de WMF 

een tekstueel zeer beperkte wijziging gebracht. Aan de regel dat de indiening 

dient te geschieden bij de curator, is in artikel 110 Fw toegevoegd dat dit ook 

kan geschieden door de curator. Insolad86 en de Raad voor de Rechtspraak87 

hebben tegen deze wijziging gepleit, aangezien deze – geparafraseerd weer-

gegeven – zou breken met de doctrine dat schuldeisers zelf verantwoordelijk 

zijn voor indiening van hun vorderingen.88 De minister heeft benadrukt dat het 

een discretionaire bevoegdheid betreft van de curator en dat gebruikmaking 

ervan niets wijzigt aan de eigen verantwoordelijkheid van de individuele credi-

teuren.89 Anderzijds merkt de minister op dat de curator bij gebruikmaking van 

deze bevoegdheid er wel op dient te letten dat er geen vorderingen op de lijst be-

landen waarvan de curator weet dat de betreffende crediteur deze niet in wenst 

te dienen en dat hij de schuldeisers goed informeert over de wijze waarop ze op 

de lijst zijn geplaatst en in de gelegenheid stelt op de lijst te reageren, zodat zij 

kunnen controleren of de lijst helemaal actueel of volledig is. Geheel ‘vrijblij-

vend’ is het gebruik van de bevoegdheid door de curator dan ook niet. Hiervoor 

is evenwel al aan de orde geweest dat toezending van de lijsten aan de indivi-

duele crediteuren,90 hoe dan ook een – niet wettelijk verankerde – verplichting 

van de curator lijkt te zijn geworden. En zolang de verantwoordelijkheid van de 

curator tot het afvoeren van crediteuren die niet geverifi eerd wensen te worden, 

alleen bestaat in die gevallen waarin de curator objectieve wetenschap heeft 

van de wens van de betreffende crediteur, lijkt mij gebruikmaking van deze 

86. Brief d.d. 26 februari 2016, p. 8/9 (www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/06/15/

tk-advies-insolad-modernisering-faillissementsprocedures).

87. Brief Raad voor de Rechtspraak d.d. 17 maart 2016, par. 2.11, www.rijksoverheid.nl/documenten/

rapporten/2017/06/15/tk-advies-rvdr-modernisering-faillissementsprocedures.

88. Zoals vrij recent nog onderstreept in HR 28 november 2014, ECLI:NL:HR:2014:3464, r.o. 

4.12.1 (Boele I).
89. Kamerstukken II 2016/17, 34 740, nr. 3, p. 30.

90. Dan wel gebruikmaking van een website waarop de lijsten kunnen worden geraadpleegd.
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discretionaire bevoegdheid zonder al te veel risico’s, gegeven de duidelijke – 

door de minister benadrukte – verdeling van de verantwoordelijkheid.

In de faillissementen van SecurCash91 vonden op 1 november 2019 de verifi -

catievergaderingen plaats; waarschijnlijk de eerste grotere insolventie waarin 

onder het regime van de WMF wordt geverifi eerd. De curatoren hebben ervoor 

gekozen om gebruik te maken van hun bevoegdheid om de handelscrediteuren 

zelf op de lijst te plaatsen, nadat was vastgesteld dat de crediteurenadministratie 

op orde was. De betreffende handelscrediteuren zijn hierover per e-mailbericht, 

onder opgave van de volgens de administratie van gefailleerden openstaande be-

dragen. Daarbij is de crediteuren uitgelegd dat zij geen verdere stappen behoe-

ven te nemen, tenzij de vordering naar hun mening anders is. Hoewel moeilijk 

meetbaar, is de inschatting dat dit per saldo tot een besparing van tijd en kosten 

heeft geleid.

6. Conclusie

De WMF brengt een scala aan nieuwe mogelijkheden met zich mee om de ve-

rifi catieprocedure op maat in te richten. Naar mijn mening is het rechtens moge-

lijk om het instrumentarium te gebruiken om voorzienbare verifi catiegeschillen 

sneller tot een oplossing brengen en behoort ook een ‘bezemvergadering nieuwe 

stijl’ tot de mogelijkheden. De procedurele complicaties die kunnen ontstaan 

bij het houden van meerdere vergaderingen, lijken in het wetgevingsproces niet 

voldoende te zijn doordacht. Deze zijn mijns inziens oplosbaar op de wijze als 

door mij beschreven. Verdere uitwerking daarvan in de Recofa-richtlijnen en 

Insolad praktijkregels lijkt mij wenselijk.

91. Schrijver dezes is daar als curator bij betrokken.
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Het voorontwerp Wof en het ontslagverbod van artikel 4 
Richtlijn 2001/23/EG

PROF. MR. DR. W.H.A.C.M. BOUWENS1

1. Inleiding

In de internetconsultatie over het voorontwerp van de Wet overgang van onder-

neming in faillissement (hierna ook: ‘Wof’) en de bijbehorende ministeriële re-

geling wordt in diverse reacties de vraag opgeworpen in hoeverre de artikelen 3 

tot en met 5 van Richtlijn 2001/23/EG2 zich tegen de in het voorontwerp gefor-

muleerde systematiek verzetten. Deze vraag staat ook hierna centraal. Ik zal me 

focussen op artikel 4 lid 1 van de Richtlijn 2001/23/EG, waarin is neergelegd dat 

de overgang van een onderneming, vestiging of onderdeel van een onderneming 

of vestiging op zichzelf voor de vervreemder of de verkrijger geen reden vormt 

voor ontslag. Deze bepaling vormt volgens de tweede volzin van het artikellid 

evenwel geen beletsel voor ontslagen wegens economische, technische of orga-

nisatorische redenen die wijzigingen voor de werkgelegenheid met zich brengen 

(hierna: ‘eto-redenen’).

Na een korte uiteenzetting van het systeem van de Wof bespreek ik de Euro-

pese en nationale regelgeving omtrent ontslag in de context van een overgang 

van de onderneming. Vervolgens sta ik uitgebreid stil bij het arrest van het Hof 

van Justitie in de zaak Plessers/Prefaco NV, dat kort voor het verschijnen van het 

voorontwerp door het Hof van Justitie van de EU werd gewezen.3 Van diverse 

zijden is in de internetconsultatie namelijk betoogd dat dit arrest zich (mogelijk) 

verzet tegen de wijze waarop het voorontwerp is vormgegeven.4 Ik ga vervol-

gens in op het in de Wof gebruikte begrip ‘bedrijfseconomische redenen’ en de 

verhouding van dit begrip tot de term ‘eto-redenen’ uit de Richtlijn 2001/23/EG. 

Dit onderdeel is in het bijzonder relevant in verband met de twijfels die in de 

internetconsultatie zijn geuit over de ruimte om het personeelsbestand onder de 

1. Willem Bouwens is hoogleraar Arbeidsrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

2. Richtlijn van de Raad van 12 maart 2001 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevin-

gen der lidstaten betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bĳ overgang van 

ondernemingen, vestigingen of onderdelen van ondernemingen of vestigingen, PbEG 2001, 

L. 82.

3. HvJ 16 mei 2019, ECLI:EU:C:2019:424.

4. Zie in het bijzonder de reacties van De Leo, Van Doorne en de Adviescommissie Arbeids-

recht van de NOvA. Zie voorts: J. van der Pijl, in JAR 2019/170.
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nieuwe regeling te saneren.5 Ik sluit af met enkele opmerkingen over de maat-

schappelijke wenselijkheid van invoering van de voorgestelde regeling.

2. Het systeem van de Wof

De in artikel 7:666 aanhef en onder a BW opgenomen uitzondering op de toepas-

selijkheid van de regeling inzake overgang van ondernemingen voor het geval 

de onderneming tot de boedel van een failliete werkgever behoort, wordt door 

de Wof geschrapt. Dit betekent dat, voor zover een doorstart in faillissement 

kwalifi ceert als een overgang van (een onderdeel van een) onderneming in de 

zin van artikel 7:662 BW, de in (dat onderdeel van) die onderneming werkzame 

personen op grond van artikel 7:663 BW van rechtswege in dienst komen bij 

de verkrijger. Door het schrappen van de uitzondering wordt bovendien een op-

zegging wegens de overgang vernietigbaar op grond van het in artikel 7:670 lid 

8 BW neergelegde opzegverbod.

In het voorontwerp wordt verder gebruikgemaakt van de in artikel 5 lid 2 van 

de Richtlijn geboden mogelijkheden om de gevolgen van toepasselijkheid van 

de regeling inzake overgang van onderneming te mitigeren. Richtlijn 2001/23/

EG stelt deze mogelijkheden open voor alle insolventieprocedures, ongeacht of 

deze op liquidatie van het vermogen zijn gericht of niet. Zij kunnen derhalve 

ook worden aangewend voor geprepackte en andere tot in detail voorbereide 

doorstarts, die blijkens het Smallsteps-arrest6 niet onder de uitzondering van 

artikel 5 lid 1 van de Richtlijn 2001/23/EG vallen.

Voor het hiernavolgende betoog is in het bijzonder van belang dat het vooront-

werp tevens een ‘indienstnemingsverplichting’ van de doorstarter introduceert 

ten opzichte van (een gedeelte van) het personeel van de failliet. Een nieuw in te 

voeren artikel 7:666b BW bepaalt dat de verkrijger de werknemers wier dienst-

betrekking ten tijde van de overgang reeds is opgezegd, een aanbod moet doen 

tot het sluiten van een arbeidsovereenkomst, op basis waarvan zij op het moment 

van de overgang, in beginsel onder dezelfde arbeidsvoorwaarden als voorheen 

bij de failliet, bij hem in dienst treden. Deze verplichting geldt echter niet indien

“niet alle werknemers van de failliet in dienst kunnen worden genomen, 
omdat te voorzien is dat binnen 26 weken na de overgang noodzakelijkerwijs 
arbeidsplaatsen vervallen als gevolg van het wegens bedrijfseconomische 

5. Zie onder meer de reacties van OSB, Van Doorne, Clifford Chance, Total Care, Kruger en 

Insolad. Zie voorts N.W.A. Tollenaar, ‘Aanpassing van het ontslagrecht in insolventie – slaan 

wij de juiste weg in?’, TvI 2019/20.

6. HvJ 22 juni 2017, ECLI:EU:C:2017:489.
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omstandigheden treffen van maatregelen voor een doelmatige bedrijfsvoering 
als bedoeld in artikel 669 lid 3, onderdeel a.”

Als er arbeidsplaatsen verloren gaan, hoeft de doorstarter derhalve niet alle 

werknemers over te nemen. Hij is in dat geval echter niet vrij in de keuze van 

het over te nemen personeel. De verkrijger dient een objectieve selectiemethode 

te hanteren op basis waarvan bepaald wordt in welke volgorde de werknemers 

dit aanbod krijgen (lid 3). Nadere regels daaromtrent vinden we in de ministeri-

ele regeling, waarvan eveneens een concept is verschenen. Deze regeling biedt 

de verkrijger de keuze tussen de ‘inspiegelingsmethode’ en een alternatieve 

selectiemethode. Eerstgenoemde methode houdt globaal gesproken in dat als 

eersten voor een arbeidsovereenkomst bij de verkrijger in aanmerking komen 

degenen die bij toepassing van het afspiegelingsbeginsel van artikel 11 e.v. van 

de Ontslagregeling als laatsten zouden zijn ontslagen, met dien verstande dat 

daarbij 10% van het totale aantal werknemers buiten beschouwing mag worden 

gelaten. Voor toepassing van een alternatieve selectiemethode vereist de rege-

ling toestemming van de rechter-commissaris. Deze toestemming wordt slechts 

gegeven indien

“de beoogd verkrijger in een ondernemingsplan aannemelijk maakt dat het 
hanteren van deze methode in plaats van de inspiegelingsmethode noodzakelijk 
is om tot een doelmatige bedrijfsvoering te komen, en deze methode ertoe leidt 
dat de volgorde waarin de werknemers een arbeidsovereenkomst aangeboden 
krijgen, bepaald wordt op een transparante, proportionele, objectieve en niet-
discriminerende wijze, met behulp van in het ondernemingsplan aangekondigde 
selectiecriteria.”

De werknemers die geen aanbod hebben gekregen, moet een dergelijk aanbod 

alsnog worden gedaan wanneer binnen 26 weken na de overgang binnen de on-

derneming een vacature ontstaat voor dezelfde of vergelijkbare werkzaamheden 

als die welke werden verricht voor de failliet. Wie voor een dergelijk aanbod in 

aanmerking komen, moet worden bepaald aan de hand van dezelfde methode als 

die wordt gehanteerd bij de selectie van het over te nemen personeel.

3. Ontslag wegens overgang van onderneming

Een van de vragen die het voorontwerp oproept, is of de daarin neergelegde 

systematiek zich verdraagt met artikel 4 lid 1 van de Richtlijn 2001/23/EG. Dit 

artikellid bepaalt dat voor de vervreemder of de verkrijger de overgang van een 

onderneming, vestiging of onderdeel van een onderneming of vestiging ‘op 

zichzelf’ geen reden vormt voor ontslag. Dit ontslagverbod voorkomt dat aan 
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het door de Richtlijn 2001/23/EG voorgeschreven behoud van rechten en ver-

plichtingen van werknemers kan worden ontkomen door hen vóór de overgang 

te ontslaan. Als gezegd, maakt de tweede volzin van de richtlijnbepaling een 

uitzondering op het ontslagverbod voor ontslagen om eto-redenen. De bevoegd-

heid om zich op eto-redenen te beroepen komt zowel toe aan de vervreemder als 

aan de verkrijger.7

Of een ontslag wegens de overgang wordt gegeven, moet volgens het Hof 

van Justitie van de EU worden beoordeeld aan de hand van de objectieve om-

standigheden waarin het ontslag is gegeven. Een korte tijdspanne tussen het 

ontslag en een latere overname vormt een indicatie dat sprake is van een ontslag 

wegens de overgang.8 Uit het recent door het Hof van Justitie gewezen Colino 
Sigüenza-arrest blijkt echter dat ook wanneer de onderneming betrekkelijk lang 

heeft stilgelegen nog strijd met artikel 4 van de Richtlijn 2001/23/EG kan op-

treden.9 In deze zaak was sprake van een muziekschool waarvan de exploitatie 

werd voortgezet na een onderbreking van vijf maanden. Dat de school haar deu-

ren had gesloten was het gevolg van het niet nakomen van subsidietoezeggingen 

door de gemeente. Het Hof overwoog dat de omstandigheid dat de school in 

de onmogelijkheid verkeerde om haar personeel te betalen omdat de gemeente 

haar afspraken niet was nagekomen, en daarom was overgegaan tot ontslag van 

het personeel, lijkt te pleiten voor de stelling dat de werknemers zijn ontslagen 

om eto-redenen. Het Hof maakt evenwel meteen een belangrijk voorbehoud. 

Van eto-redenen is geen sprake wanneer de omstandigheden die tot het ont-

slag van alle werknemers hebben geleid, en de tardieve aanwijzing van een 

nieuwe dienstverlener door de gemeente doelbewuste maatregelen waren met 

de strekking werknemers de rechten te ontnemen die zij aan Richtlijn 2001/23/

EG kunnen ontlenen.

Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie kunnen in beginsel alleen 

de werknemers die op het tijdstip van de overgang een arbeidsovereenkomst of 

arbeidsbetrekking hebben, een beroep doen op de door de Richtlijn geboden 

bescherming.10 Echter, werknemers wier arbeidsovereenkomst of arbeidsver-

houding in strijd met artikel 4, lid 1, van Richtlijn 2001/23/EG is beëindigd met 

ingang van een datum vóór die van de overgang, moeten volgens het Hof geacht 

worden op de datum van de overgang nog steeds in dienst van de onderneming 

7. HvJ 12 maart 1998, ECLI:EU:C:1998:99 (Dethier Équipement).
8. HvJ 15 juni 1988, ECLI:EU:C:1988:308 (Bork International e.a.).
9. HvJ 7 augustus 2018, ECLI:EU:C:2018:646 (Colino Sigüenza). Uit het arrest blijkt tevens 

dat na een onderbreking in de exploitatie van vijf maanden nog steeds sprake kan zijn van 

een overgang van een onderneming in de zin van de Richtlijn 2001/23/EG. In dat kader was 

een relevante omstandigheid dat drie van die vijf maanden schoolvakantie waren.

10. Zie onder meer HvJ 7 februari 1985, Jur. 1985, p. 457 (Wendelboe) en HvJ 17 december 

1987, NJ 1989/674 (NY Mølle Kro).
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te zijn.11 Gevolg is dat de verplichtingen van de vervreemder jegens deze werk-

nemers (ook) van rechtswege overgaan op de verkrijger.

Uit het gebruik van de woorden ‘op zichzelf’ in artikel 4 van de Richtlijn 

2001/23/EG volgt dat een ontslag waarbij de overgang een zekere rol speelt niet 

per se ongeoorloofd is. Aanvullende omstandigheden kunnen een ontslag ook 

in dat geval rechtvaardigen. Zo oordeelde het Hof een beëindiging van arbeids-

overeenkomsten niet in strijd met de Richtlijn 2001/23/EG toen de verkrijger 

van de onderneming geen overeenstemming kon bereiken met de verhuurders 

van het bedrijfspand over een nieuwe huurovereenkomst, en het niet mogelijk 

bleek om andere bedrijfsruimtes te vinden of het personeel naar andere locaties 

over te plaatsen.12

Richtlijn 2001/23/EG beschermt slechts tegen een ontslag dat ‘louter’ op 

basis van de overgang plaatsvindt. 13 Gaat het om een omstandigheid die ook los 

van de overgang een redelijke grond voor ontslag vormt, dan kan deze ook in de 

context van een overgang een beëindiging van de arbeidsovereenkomst recht-

vaardigen. Verkeert een onderneming in fi nanciële moeilijkheden, dan kan dat 

derhalve aanleiding zijn voor een reorganisatie of inkrimping, ook wanneer een 

overgang ophanden is of heeft plaatsgevonden.14

In dit verband kan tevens worden verwezen naar de totstandkomingsgeschie-

denis van de Richtlijn 2001/23/EG. Daaruit blijkt dat met het ontslagverbod niet 

is beoogd een sanering van de over te nemen entiteit onmogelijk te maken.15 

De bepaling, thans neergelegd in artikel 4 van Richtlijn 2001/23/EG, was reeds 

opgenomen in haar voorgangster, Richtlijn 77/187/EEG. In de toelichting op 

het (gewijzigde) voorstel voor deze richtlijn overwoog de Commissie met be-

trekking tot de uitzondering op het ontslagverbod wegens overgang van onder-

neming:

“Deze beperking ligt economisch bezien voor de hand. Zij dient de ondernemer 
de mogelijkheid te laten bij overdracht van een vestiging veranderingen in de 

11. HvJ 15 juni 1988, ECLI:EU:C:1988:308 (Bork International e.a.) en HvJ 12 maart 1998, 

ECLI:EU:C:1998:99 (Dethier Équipement).
12. HvJ 16 oktober 2008, ECLI:EU:C:2008:574 (Kitruna en Vigano).

13. Zie HvJ 22 juni 2017, ECLI:EU:C:2017:489 (Smallsteps), pt. 39.

14. Vgl. o.a. P.W. van Straalen, Behoud van rechten van werknemers bij overgang van onder-
neming (diss. Groningen) 1999, p. 211 en 218; R.M. Beltzer, Overgang van ondernemingen 

2008, p. 71; Ontslagprocedure UWVWERKbedrijf. Beleidsregels en regelgeving, Den Haag 

2010, p. 208.

15. Vgl. J.H. Even, ‘Ontslagbescherming bij overgang van onderneming’, in: N. Zekiċ e.a., Het 
reorganiserend vermogen van het arbeidsrecht in beweging, Den Haag: SDU 2017, p. 27 

e.v. en R.M. Beltzer en B.C.L. Kanen, ‘Ontslag en wijziging van arbeidsvoorwaarden na 

overgang: no hay mayor difi cultad que la poca voluntad’, ArA 2019/3.
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organisatie en de produktie aan te brengen en maatregelen te treffen voor de 
rationalisatie e.d. Dit kan b.v. van belang zijn in gevallen dat de overdracht met 
het oog op de sanering van economisch zwakke ondernemingen geschiedt.”16

Uit diezelfde toelichting blijkt dat het volgens de Commissie tot de taak van de 

afzonderlijke lidstaten behoort om de uitzondering te concretiseren, hetzij door 

dit wettelijk te regelen, hetzij door dit over te laten aan de rechtspraak of het 

collectief overleg van werkgevers en werknemersvertegenwoordigers.

Dat een sanering van de over te nemen entiteit mogelijk is, blijkt voorts uit 

de jurisprudentie van het Hof van Justitie waarin het zich moest uitlaten over het 

argument dat toepasselijkheid van de Richtlijn 2001/23/EG in niet op liquidatie 

gerichte insolventieprocedures voor werknemers van noodlijdende bedrijven 

ongunstig zou kunnen uitpakken, omdat een potentiële overnemer mogelijk zou 

afzien van de koop indien hij het boventallige personeel moet aanhouden. Het 

Hof heeft dit argument steeds van tafel geveegd door te verwijzen naar de moge-

lijkheid om de arbeidsovereenkomsten van het zittende personeel te beëindigen 

op grond van eto-redenen.17

Bij de implementatie van Richtlijn 77/187/EEG in het Nederlandse recht in 

1981 werd omzetting van artikel 4 lid 1 overbodig geacht, omdat het enkele feit 

van de overgang niet als een gewichtige reden voor rechterlijke ontbinding van 

de arbeidsovereenkomst mocht worden beschouwd, noch als grond voor de ver-

lening van een ontslagvergunning door (destijds) de Directeur van het Gewes-

telijk Arbeidsbureau (thans: het UWV). De verantwoordelijke minister meende 

dat het geldende recht daarom reeds geacht kon worden in overeenstemming 

te zijn met deze richtlijnbepaling.18 In 2002 werd echter alsnog een bijzonder 

opzegverbod ingevoerd.19 Artikel 7:670 lid 8 BW verbiedt de werkgever sinds-

dien om de arbeidsovereenkomst met de in zijn onderneming werkzame werk-

nemer op te zeggen wegens de in artikel 7:662 lid 2 onderdeel a, BW bedoelde 

overgang van die onderneming.20 Hoewel de bepaling op dit punt niet helder is 

16. Zie memorie van toelichting bij het Gewijzigd voorstel voor een Richtlijn van de Raad, Brus-

sel, 25 juli 1975, COM (75)429, p. 9. Vgl. de toelichting bij een eerdere versie van het voor-

stel: COM (74)351 def., p. 8. Ik merk op dat de uitzondering in het voorgestelde artikel op 

dat moment nog anders geformuleerd was. De bepaling liet een ontslag wegens de overgang 

toe wanneer dit plaatsvond op grond van ‘pressing business reasons’.

17. Zie HvJ 25 juli 1991, ECLI:EU:C:1991:326 (D’Urso) en HvJ 7 december 1995, 

ECLI:EU:C:1995:421 (Spano).

18. Kamerstukken II 1980/81, 15 940, nr. 3 (MvT), p. 8; Kamerstukken II 1980/81, 15 940, nr. 13 

(Brief Minister van Sociale Zaken).

19. Wet van 18 april 2002, Stb. 2002, 215. De Hoge Raad nam in een arrest van vóór de in-

troductie van het wettelijke verbod aan dat een opzegging wegens de overgang nietig is: HR 

29 december 1995, NJ 1996/418 (Buyck/Van den Ameele).

20. Kamerstukken II 2000/01, 27 469, nr. 3 (MvT), p. 15.
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geformuleerd, moet worden aangenomen dat uitsluitend werknemers die in de 

overgedragen entiteit (onderdeel of vestiging) werkzaam zijn, zich op het ont-

slagverbod kunnen beroepen.21

Overtreding van het verbod wordt sinds de invoering van de Wet werk en zeker-

heid gesanctioneerd via de preventieve ontslagtoets (zie artikel 7:671a lid 11 BW 

en artikel 7:671b lid 2 BW) en de mogelijkheid op grond van artikel 7:681 lid 1 sub 

b, BW de rechter te verzoeken over te gaan tot vernietiging van de opzegging of 

toekenning van een billijke vergoeding. De in de Richtlijn 2001/23/EG gemaakte 

uitzondering voor eto-redenen vinden we bij het nationale ontslagverbod niet uit-

drukkelijk terug. De wetgever heeft echter geen strenger regime willen creëren dan 

de Richtlijn 2001/23/EG voorschrijft. Wanneer zich in het kader van de overgang 

eto-redenen voordoen, moet het ontslag derhalve ook naar nationaal recht geoorloofd 

worden geacht.22 In de lagere rechtspraak is deze regel een enkele keer miskend.23

4. Plessers

Zoals vermeld heeft het Plessers-arrest twijfels opgeroepen met betrekking tot 

de systematiek van de Wof. Dit arrest heeft betrekking op de Belgische rege-

ling die tot voor kort was neergelegd in artikel 61 § 4 van de Wet betreffende 

de continuïteit van ondernemingen (thans: artikel XX.86 § 3 van het Wetboek 

Economisch Recht) inhoudende dat het bij een gerechtelijke reorganisatie door 

overdracht onder gerechtelijk gezag (hierna: ‘Grogg’) aan de verkrijger is om 

te kiezen welke werknemers worden overgenomen. De keuze van de verkrijger 

moet wel worden bepaald door technische, economische en organisatorische 

redenen en moet gebeuren zonder verboden differentiatie. Bij verboden diffe-

rentiatie heeft de Belgische wetgever blijkens de betreffende bepalingen in het 

bijzonder het oog op een benadeling van werknemersvertegenwoordigers in de 

overgedragen onderneming.

In het arrest oordeelt het Hof in de eerste plaats dat de Grogg niet onder de 

in artikel 5 lid 1 van de Richtlijn 2001/23/EG opgenomen uitzondering valt. Dit 

21. Vgl. HvJ 7 februari 1985, ECLI:EU:C:1985:58 (Botzen). Zie ook Kamerstukken I 2001/02, 

27 469, nr. 163 (MvA), p. 10.

22. Vgl. o.a. P.W. van Straalen, a.w., p. 205; J.H. Even, a.w., p. 43-44; R.M. Beltzer, ‘Dertig jaar 

overgang van onderneming – een lijst van wensen’, SMA 2007, p. 66; W.H.A.C.M. Bouwens, 

‘Ontslag wegens overgang van onderneming’, in: S.F. Sagel (red.), Vrienden door Duk en 
dun (Duk-bundel), Deventer 2011, p. 125 e.v.; N. Jansen, ‘Overgang, ontslag en wijziging in 

de greep van de rechtspraak (deel 1): ontslag)’, ArbeidsRecht 2019/3.

23. Zie met name Ktr. Amsterdam 28 oktober 1999, JAR 2009/275 (dubbele functie) en Ktr. 

Amsterdam 4 april 2014, ECLI:NL:RBNHO:2014:7823 (verval functie als gevolg van or-

ganisatorische wijzigingen). Zie voor correcte toepassing: Ktr. Amsterdam 23 juni 2006, JAR 

2006/194; Ktr. Apeldoorn (vzr.) 28 mei 2013, JAR 2013/164 en Hof Arnhem 30 september 

2008, JAR 2009/107.
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betekent dat (ook) artikel 4 lid 1 van de Richtlijn 2001/23/EG onverkort van toe-

passing is op de Grogg. Het Hof merkt vervolgens op dat de Belgische regeling, 

anders dan laatstgenoemde Richtlijnbepaling, niet het oog heeft op de werknemers 

die worden ontslagen, maar op de werknemers wier arbeidsovereenkomst over-

gaat, met dien verstande dat de keuze van die laatste personen door de verkrijger is 

gebaseerd op technische, economische en organisatorische redenen. Het vervolgt:

“58. Weliswaar zijn de werknemers die de betrokken verkrijger niet kiest en die 
dus worden ontslagen, impliciet maar noodzakelijkerwijs de werknemers voor 
wie geen enkele technische, economische of organisatorische reden de overgang 
van de arbeidsovereenkomst gebiedt in de ogen van deze verkrijger, maar dit 
neemt niet weg dat op deze verkrijger geenszins de verplichting rust om aan 
te tonen dat de ontslagen in het kader van de overgang te wijten zijn aan tech-
nische, economische of organisatorische redenen.” 

Een en ander voert het Hof tot de conclusie dat de toepassing van een nationale 

wettelijke regeling als in het hoofdgeding een ernstig gevaar kan opleveren 

voor de naleving van het hoofddoel van de Richtlijn 2001/23/EG, zijnde de 

bescherming van de werknemers tegen een ongerechtvaardigd ontslag in geval 

van overgang van een onderneming. Het Belgische keuzerecht wordt daarom in 

strijd geacht met de Richtlijn 2001/23/EG.

Het Plessers-arrest vormt naar mijn mening geen reden om de in het vooront-

werp gekozen systematiek niet te omarmen. Ik wijs in dat verband op twee be-

langrijke verschillen tussen de Wof en de Belgische regeling.

Volgens het Belgische recht gaan de werknemers die ten tijde van de over-

dracht werkzaam zijn in (het overgedragen onderdeel van) de onderneming bij 

een Grogg niet van rechtswege over op de verkrijger. Alleen de werknemers die 

de verkrijger heeft uitgekozen, komen bij hem in dienst. Als regel worden de 

achtergebleven werknemers vervolgens door de vervreemder ontslagen.24 Me-

vrouw Plessers was op het moment van de overgang nog in dienst van de ver-

vreemder (Echo NV), maar kwam niet bij de verkrijger (Prefaco NV) in dienst 

omdat deze zijn keuze op andere werknemers had laten vallen. Haar arbeids-

overeenkomst werd opgezegd door de gerechtsmandataris, die door de recht-

bank was aangewezen om de overdracht te organiseren en realiseren in naam en 

voor rekening van Echo NV. Zou de kwestie hebben gespeeld onder de Wof, dan 

zou Plessers wel degelijk in dienst zijn gekomen bij Prefaco NV. De regeling van 

24. Vgl. F. de Leo, ‘Tripping the Light Fantastic: is het keuzerecht van de verkrijger om werk-

nemers over te nemen bij een overdracht onder gerechtelijk gezag richtlijnconform?’, Lim-
burgs Rechtsleven 2019/2, p. 113.
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het voorontwerp kent immers geen uitzondering op de toepasselijkheid van arti-

kel 7:663 BW. Alle arbeidsovereenkomsten van werknemers die ten tijde van de 

overgang werkzaam zijn in (het overgedragen onderdeel van) de onderneming, 

gaan als gevolg daarvan bij een doorstart van rechtswege over op de verkrijger 

in de stand waarin die arbeidsovereenkomsten zich op dat moment bevinden.25

De vraag of een doorstarter het personeel van de failliet op grond van het 

voorgestelde artikel 7:666b BW een arbeidsovereenkomst moet aanbieden, 

komt eerst aan de orde wanneer de arbeidsovereenkomsten reeds door de curator 

zijn opgezegd, hetgeen – zeker bij een ‘klassieke’ doorstart – vaak het geval zal 

zijn. Van een vrije keuze zoals deze in het Belgische recht is vormgegeven, is 

in de voorgestelde regeling ook in die situatie absoluut geen sprake. De con-

ceptmemorie van toelichting bij het voorontwerp leert dat de rechter-commis-

saris – of in hoger beroep de rechtbank – slechts toestemming voor de transactie 

verleent, wanneer na een kort, maar kritisch inhoudelijk onderzoek kan worden 

vastgesteld dat de verkrijger voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat sprake 

is van bedrijfseconomische omstandigheden waardoor maatregelen getroffen 

moeten worden die leiden tot het structureel vervallen van arbeidsplaatsen. Al-

leen dan hoeft de verkrijger niet al het personeel over te nemen. Vervolgens 

moet de rechter-commissaris of de rechtbank toetsen of de selectiemethode op 

basis waarvan bepaald wordt wie een aanbod krijgt, in overeenstemming is met 

de nieuwe regeling.26 Uit de hiervoor geciteerde rechtsoverweging met rand-

nummer 58 blijkt dat het Hof van Justitie met name bezwaren heeft tegen het feit 

dat in de Belgische regeling op de verkrijger niet de verplichting rust om aan te 

tonen dat de ontslagen op eto-redenen berusten. De uiteenzetting in de concept-

memorie van toelichting leert dat de Wof op dit punt wel voldoende waarborgen 

bevat. Overwogen zou kunnen worden een en ander ook in de wettekst zelf tot 

uitdrukking te brengen, maar per se nodig acht ik dat niet.27

5. Bedrijfseconomische omstandigheden

Veelal zal de curator de arbeidsovereenkomsten van het zittende personeel kort 

na de faillietverklaring met toepassing van artikel 40 Fw opzeggen. De toestand 

van de boedel laat hem meestal geen andere keuze. Het fi nanciële onvermogen 

van de werkgever om de arbeidsovereenkomsten na te komen, vormt – zo blijkt 

25. Zie ook conceptmemorie van toelichting Wof, p. 10.

26. Conceptmemorie van toelichting Wof, p. 12-13 en p. 19.

27. Vgl. A.R. Houweling en A. Sintniklaas, ‘Internetconsultatie Wet overgang van onderneming 

in faillissement en de ‘klap van de hamer’ uit Luxemburg’, Annotaties AR 2019-0551. Zie 

ook N. Jansen, N.M.Q. van der Neut en I. Zaal, ‘Internetconsultatie: Wet overgang van onder-

neming bij faillissement – reactie Universiteit van Amsterdam’.
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ook uit het hiervoor aangehaalde arrest in de zaak Colino Sigüenza – in beginsel 

een economische reden in de zin van artikel 4 van de Richtlijn 2001/23/EG.28 

Met advocaat-generaal Lenz ben ik van mening dat de omstandigheid dat de 

werkgever in een staat van vereffening verkeert, een vermoeden oplevert dat 

het ontslag is gegeven op grond van eto-redenen, ook wanneer sprake is van 

een gering tijdsverschil tussen het ontslag en de latere overdracht van de on-

derneming.29 Waar het faillissementsrecht wordt misbruikt om werknemers de 

rechten te ontnemen die de wettelijke regeling hun beoogt te bieden, kunnen 

zij – reeds onder het huidige recht – in verzet komen tegen de faillietverklaring 

(artikel 10 Fw). Wordt dit verzet gegrond geacht en het faillissement vernietigd, 

dan kunnen deze werknemers met een beroep op artikel 13a Fw jo. artikel 7:681 

lid 1 sub a BW de opzegging laten vernietigen en indiensttreding bij de ver-

krijger bewerkstelligen.30

Hoewel dat niet uit (de toelichting op) het conceptwetsvoorstel blijkt, ligt het 

in de rede dat de rechter-commissaris onder het regime van de Wof de curator 

geen toestemming zal verlenen voor opzegging van de arbeidsovereenkomsten 

die in aanmerking komen voor een dienstverband bij de doorstarter wanneer 

over de aanstaande overname redelijkerwijs geen twijfel kan bestaan, zoals in 

geval van een geslaagde prepack. In vrijwel alle andere gevallen is opzegging 

door de curator gelet op het oplopen van de boedelschulden, mede met het oog 

op het activeren van de loongarantieregeling van artikel 61 e.v. WW, aange-

wezen. Blijkt later alsnog dat (een onderdeel van) de onderneming wordt over-

genomen, dan voorkomt de indienstnemingsverplichting van artikel 7:666b 

BW mogelijke strijd met artikel 4 van de Richtlijn 2001/23/EG. Deze bepaling 

waarborgt immers dat slechts de werknemers van wie de verkrijger genoegzaam 

aannemelijk kan maken dat hun ontslag op bedrijfseconomische gronden nodig 

is, niet bij hem in dienst komen.

Het voorgestelde artikel 7:666b BW verwijst naar artikel 7:669 lid 3 sub a BW. 

In de internetconsultatie hebben enkele respondenten de vraag opgeworpen of 

het daarin genoemde begrip bedrijfseconomische redenen wel vereenzelvigd 

mag worden met de in artikel 4 lid 1 van de Richtlijn 2001/23/EG genoemde 

28. Vgl. N.W.A. Tollenaar, ‘De implicaties van Estro voor de pre-pack en WCO I’, TvI 2018/6.

29. A-G Lenz, conclusie in de zaak Dethier Équipement: ECLI:EU:C:1996:291, randnummer 62.

30. Artikel 13a Fw werd in 2002 ingevoerd als uitvloeisel van artikel 5 lid 4 van de huidige 

Richtlijn 2001/23/EG, dat de lidstaten verplicht maatregelen te treffen om misbruik van in-

solventieprocedures met het doel de werknemers van de in deze richtlijn bedoelde rechten te 

beroven, te voorkomen (Wet van 18 april 2002, Stb. 2002, 215). Zie over de bepaling meer 

uitgebreid W.H.A.C.M. Bouwens, R.A.A. Duk en D.M.A. Bij de Vaate, Arbeidsovereenkom-
stenrecht, Deventer 2018, p. 328-332 (26e druk).
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eto-redenen. Ik zou die vraag zonder meer positief willen beantwoorden.31 Zoals 

hiervoor uiteengezet ziet het ontslagverbod immers uitsluitend op ontslagen die 

‘louter’ op basis van die overgang plaatsvinden. Omstandigheden die los van 

de overgang een redelijke grond voor ontslag vormen, kunnen in de context 

van een overgang eveneens aan een ontslag ten grondslag worden gelegd. Dat 

geldt derhalve ook voor bedrijfseconomische omstandigheden die het vervallen 

van arbeidsplaatsen rechtvaardigen in de zin van artikel 7:669 lid 3 sub a BW. 

Ik wijs verder op de hiervoor aangehaalde totstandkomingsgeschiedenis van de 

Richtlijn 2001/23/EG, waaruit blijkt dat het aan de lidstaten is om nader invul-

ling te geven aan het begrip eto-redenen.

Bedrijfseconomische omstandigheden in de zin van artikel 7:669 lid 3 sub a 

BW kunnen blijkens de totstandkomingsgeschiedenis van de Wet werk en ze-

kerheid bijvoorbeeld gelegen zijn in de slechte of slechter wordende fi nanciële 

positie van de onderneming, werkvermindering, organisatorische of technolo-

gische veranderingen, een verhuizing van het bedrijf, de beëindiging van de 

werkzaamheden van de onderneming en het vervallen van een loonkostensubsi-

die. Ook een combinatie van deze omstandigheden kan als een redelijke grond 

kwalifi ceren. Behoudens de beëindiging van de werkzaamheden van de onder-

neming – bij een overgang van onderneming wordt de bedrijfsactiviteit immers 

juist voortgezet of hervat – kunnen al deze factoren mijns inziens een aanvul-

lende omstandigheid vormen die een ontslag in de context van een overgang 

rechtvaardigt.32

In de wetsgeschiedenis bij de Wet werk en zekerheid is verder benadrukt dat 

het de bedoeling is dat de werkgever ruimte heeft om dergelijke beslissingen te 

nemen vanuit de voor de markteconomie wezenlijke gedachte dat de werkgever 

zijn onderneming zo moet ‘kunnen inrichten dat het voortbestaan daarvan ook 

op langere termijn verzekerd is’. Dat is niet alleen in zijn belang maar ook in 

het belang van het behoud van werkgelegenheid in meer algemene zin. Bij de 

rechterlijke toetsing van de bedrijfseconomische noodzaak past daarom een ze-

kere mate van terughoudendheid.33 Voor rechterlijke terughoudendheid is mijns 

inziens geen plaats waar het betreft de door de werkgever aan het vervallen 

van arbeidsplaatsen ten grondslag gelegde feiten, maar wel ten aanzien van 

de strategische keuzes, bijvoorbeeld met betrekking tot de markten waarin de 

31. Voor zover al enig licht zit tussen beide begrippen zal de nationale rechter zich bij de uitleg 

van het begrip bedrijfseconomische redenen in het kader van een overgang moeten rich-

ten naar artikel 4 van de Richtlijn 2001/23/EG. Vgl. onder meer HvJ 13 november 1990, 

ECLI:EU:C:1990:395 (Marleasing).

32. Zie ook N. Jansen, a.w., p. 15 en J.H. Even, a.w., p. 45-51.

33. Memorie van toelichting, 33 818, nr. 3, p. 43. Zie ook Stcrt. 2015, nr. 12685 (toelichting bij de 

Ontslagregeling), alsmede Hof ’s-Hertogenbosch 9 juni 2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:2337 

en Hof Arnhem-Leeuwarden 8 maart 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:2508.
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verkrijger actief wil zijn, de daarop te ontplooien activiteiten, de organisatie-

structuur, technologische vernieuwing en dergelijke, ook wanneer een andere 

keuze tot het behoud van meer arbeidsplaatsen leidt. De overnemende partij 

op dit punt enige ruimte gunnen sluit aan bij de in artikel 16 van het Handvest 

Grondrechten EU van de grondrechten gewaarborgde vrijheid van ondernemer-

schap, waaraan ook in het kader van de overgang van ondernemingen betekenis 

wordt toegekend, in die zin dat de verkrijger zijn belangen doeltreffend moet 

kunnen behartigen.34 Ik zou mede daarom willen aannemen dat de keuzevrijheid 

ten aanzien van het strategisch ondernemingsbeleid ook bij een doorstart in fail-

lissement moet worden gerespecteerd.

6. Afsluitende opmerkingen

Uit het vorenstaande blijkt dat ik de in de Wof gekozen systematiek in over-

eenstemming acht met artikel 4 lid 1 van Richtlijn 2001/23/EG. Daarmee is 

nog niets gezegd over de maatschappelijke wenselijkheid van de voorgestelde 

regeling. Aan het slot van deze bijdrage wil ik daarover nog kort een aantal op-

merkingen maken.

Ik beschouw de Wof als een grote stap vooruit. De nieuwe regeling maakt 

een einde aan de volstrekte willekeur waaraan werknemers thans bij een door-

start blootstaan. Zij houdt voorts voldoende rekening met de belangen van de 

andere partijen die bij een faillissement zijn betrokken. De doorstarter wordt 

niet aansprakelijk gehouden voor achterstallige loon- en andere betalingsver-

plichtingen, en wordt, zo blijkt uit het vorenstaande, voldoende ruimte geboden 

om het productie- en arbeidsproces in het over te nemen bedrijf te rationaliseren 

en het personeelsbestand te saneren. Dat laatste zal vaak een absolute voor-

waarde zijn om een doorstart te laten slagen.

Daarmee is niet gezegd dat in het conceptwetsvoorstel geen verbeterpunten 

kunnen worden aangewezen. Ik acht het – net als Insolad in haar reactie – on-

wenselijk dat de verkrijger als gevolg van de automatische overgang van al het 

aan de overgenomen entiteit verbonden personeel, na opzegging door de cura-

tor gedurende het resterende deel van de opzegtermijn tevens opdraait voor de 

loonkosten van de werknemers voor wie op grond van de inspiegelingsmethode 

of alternatieve selectiemethode geen plaats is in de doorstartende onderneming. 

Dit kan in de praktijk een belangrijke belemmering vormen voor een geslaagde 

overname of leiden tot een ongewenst uitstel van de doorstart. Ik zou daarom 

een gelijktijdige uitbreiding van de loongarantieregeling van artikel 61 e.v. WW 

willen bepleiten in die zin dat de werknemers wier arbeidsovereenkomst door 

34. Zie onder meer HvJ 13 juli 2013, ECLI:EU:C:2013:521 (Parkwood).
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de curator is opgezegd en die op grond van bedrijfseconomische redenen niet 

voor tewerkstelling bij de verkrijger in aanmerking komen, ook voor de loon-

aanspraken over het resterende deel van de opzegtermijn een beroep kunnen 

doen op het UWV. Verder zouden maatregelen moeten worden genomen om te 

voorkomen dat de doorstarter voor deze werknemers geconfronteerd wordt met 

gevolgen in de sfeer van de premiedifferentiatie Ziektewet en Wet WIA. Deze 

twee kanttekeningen daargelaten, zou ik het van harte toejuichen als het wets-

voorstel zo spoedig mogelijk tot wet wordt verheven en ingevoerd.
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Kanttekeningen bij het voorontwerp Wet overgang van 
onderneming in faillissement

PROF. MR. LEONARD G. VERBURG1

Ter inleiding
1. Gaarne plaats ik enige kanttekeningen bij het op 29 mei 2019 op het inter-

net voor consultatie opengestelde voorontwerp tot wijziging van Boek 7 

en enige andere wetten in verband met de introductie van een regeling be-

treffende de rechten van de werknemer bij overgang van een onderneming 

in faillissement (Wet overgang van onderneming in faillissement). Ik richt 

me op het voorontwerp, de memorie van toelichting bij het voorontwerp 

(de MvT) en de regeling tot vaststelling van regels voor het bepalen van de 

ontslagvolgorde (Regeling overgang van onderneming in faillissement). Ik 

concentreer me vooral op enige punten die de nodige aandacht kregen in de 

tot en met 31 augustus 2019 in het kader van de consultatie op het internet 

en in de literatuur verschenen reacties. De consultatiereacties betreffende de 

voorgestelde regeling van de medezeggenschap laat ik hier buiten beschou-

wing. De commentaren waren op dat punt ook vooral juridisch-technisch 

van aard.

2. Ik was als lid van de zogenaamde schrijfgroep betrokken bij de totstandko-

ming van het voorontwerp (memorie van toelichting, p. 4). De taakstelling 

van deze schrijfgroep was gericht op het verkennen van de contouren van 

een nieuwe wettelijke regeling met gebruikmaking van de lidstaatoptie van 

artikel 5 lid 2 van Richtlijn 2001/23/EG van 12 maart 2001 inzake de onder-

linge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende het behoud 

van de rechten van de werknemers bij overgang van ondernemingen, ves-

tigingen of onderdelen van ondernemingen of vestigingen (de richtlijn). 

Artikel 5 lid 2 van de richtlijn biedt de lidstaten de mogelijkheid (de lid-

staatoptie) te bepalen dat op een overgang van onderneming tijdens insol-

ventieprocedures die zijn ingeleid ten aanzien van een vervreemder (on-

geacht de vraag of deze procedures al dan niet zijn ingesteld met als doel 

de liquidatie van het vermogen van de vervreemder) en die onder toezicht 

staan van een bevoegde overheidsinstantie (die een door de nationale wet-

geving omschreven curator mag zijn) de schulden van de vervreemder die 

1. Prof. mr. Leonard G. Verburg is hoogleraar sociaal recht aan de Radboud Universiteit 

Nijmegen.
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het gevolg zijn van arbeidsovereenkomsten of arbeidsverhoudingen en die 

verschuldigd zijn vóór de overgang of voor de inleiding van de insolventie-

procedure, niet overgaan op de verkrijger. Bovendien staat artikel 5 lid 2 van 

de richtlijn toe dat de lidstaat regelt dat de verkrijger, de vervreemder of de 

persoon (personen) die de functies van de vervreemder uitoefenen enerzijds 

en de vertegenwoordigers van de werknemers anderzijds kunnen overeen-

komen om, voor zover de geldende wetgeving of praktijk zulks mogelijk 

maakt, in de arbeidsvoorwaarden wijzigingen aan te brengen die bedoeld 

zijn om de werkgelegenheid veilig te stellen door het voortbestaan van de 

onderneming, de vestiging of onderdelen daarvan te verzekeren. Artikel 5 

lid 2 van de richtlijn biedt aldus de mogelijkheid van invoering van, wat ik 

noem, een ‘gemitigeerd ‘662’-regime’ voor insolventieprocedures.

3. Andere denkrichtingen vielen buiten de taakstelling en zijn in de schrijf-

groep dus niet verkend. Het ging voorts om een schrijfgroep: er is geen 

empirisch onderzoek gedaan naar het antwoord op de vraag hoe men in de 

EU-lidstaten die gebruik hebben gemaakt van de lidstaatoptie van artikel 5 

lid 2 van de richtlijn tegen het daarmee gevonden resultaat aankijkt. Voor 

sommigen is Duitsland op dit punt een gidsland, maar het is lang niet zeker 

dat bij nader empirisch onderzoek blijkt dat alle betrokken Duitse partijen 

met de wijze waarop dit in de praktijk uitwerkt tevreden zijn. Het overleg 

binnen de schrijfgroep moet vertrouwelijk kunnen worden gevoerd. Ik klap 

dus niet uit de school.

Over post Smallsteps stress en de vrees voor nieuwe (‘eto’-)onzekerheden bij 
afschaffi ng van het huidige artikel 7:666 sub a BW
4. De praktijk van de pre-pack en het Smallsteps-arrest van het Hof van Justitie 

EU (HvJ) uit 2017 hebben voor het nodige tumult gezorgd. We zijn inmid-

dels wat verder in de tijd. Er is nog steeds onzekerheid over de reikwijdte 

van Smallsteps. De consultatiereactie van INSOLAD op het voorontwerp 

laat met de verwijzing naar een tweedeling tussen de faillissementspro-

cedure als liquidatieprocedure en de faillissementsprocedure als reorgani-

satieprocedure zien dat de praktijk een voor de discussie relevant onder-

scheid weet aan te brengen in het gebruik van de faillissementsprocedure. 

Dit onderscheid sluit aan bij het denkmodel van Smallsteps. Ik doel op de 

‘tweede voorwaarde’ betreffende het doel van het faillissement (liquidatie 

van het vermogen van de vervreemder c.q. voortzetting van de activiteit van 

de betrokken onderneming). De inmiddels na Smallsteps verschenen lagere 

rechtspraak laat zien dat met Smallsteps waarschijnlijk valt te leven, mits 

men zich op relatief veilige afstand houdt van het (minst genomen: oneigen-

lijke) gebruik van de faillissementsprocedure voor reorganisatiedoeleinden. 

Het alternatief is dat men de regelgeving op het gebied van de overgang van 
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onderneming voor lief neemt (lees: op de koop toe neemt). Het gaat echter 

nog maar om lagere rechtspraak, de uitleg van richtlijnbepalingen is voorts 

aan het HvJ en wat een veilige afstand is, zal niet altijd helder zijn. Kortom, 

de onzekerheid over de effecten van Smallsteps is nog niet weggenomen. 

De diverse consultatiereacties op het voorontwerp2 stippen dit punt ook aan.

5. De over de effecten van Smallsteps verschenen literatuur en de wandel-

gangen tonen een opvallend grote verdeeldheid over de omvang van de 

problematiek en de beste weg naar een beter heenkomen. De een denkt dat 

Smallsteps vrijwel alle doorstarts aantast. De ander meent dat het wel mee-

valt, dat uiteraard het faillissement moet zijn aangevraagd met het oog op 

de liquidatie van het vermogen van de vervreemder. Sommigen, waaronder 

mogelijk ook concurrenten van gefailleerde partijen, vinden het uit over-

wegingen van concurrentievervalsing niet erg als doorstarts een steeds las-

tiger verhaal blijken te zijn. Anderen denken dat er toch altijd wel personen 

bereid zullen zijn hun nek uit te steken. Daarbij is overigens de volgende 

uitdrukking een feit van algemene bekendheid: the wise man said, “It can’t 
be done”; the fool came and did it.

6. De een voorspelt het einde van de doorstart en ervaart het voorontwerp als 

een onheilspellende weg die we niet moeten inslaan,3 de ander zal denken 

dat dit nog valt te bezien. Weer anderen zijn bevreesd voor lagere opbreng-

sten ten laste van de (andere) crediteuren (aldus diverse consultatiereacties 

op het voorontwerp en deze vrees is ongetwijfeld niet zonder goede grond). 

Van werknemerszijde haalt men hier wellicht de schouders over op. Maar 

ook de adviescommissie insolventierecht van de NOvA is in de consultatie-

reactie op dit punt van oordeel dat de opwaardering van de belangen van de 

werknemers die in het voorontwerp is te vinden ten opzichte van de overige 

betrokken belangen goed verdedigbaar. Nog weer anderen refereren aan de 

gedachte dat het voorontwerp gelieerde partijen als potentiële doorstarters 

begunstigt, terwijl het juist de bedoeling zou moeten zijn niet-gelieerde 

partijen een beter level playing fi eld te gunnen.

7. Sommigen menen dat als men dan toch wetgeving overweegt, het ontslag-

recht buiten faillissement en surseance ook op de schop moet. Nog weer 

anderen achten het juist dat als men wetgeving overweegt ook de surseance 

wordt meegenomen. Ook het op 5 juli 2019 bij de Tweede Kamer inge-

diende wetsvoorstel Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA, Ka-
merstukken II 2018/19, 35 249) wordt als oplossingsrichting aangewezen. 

2. Alsmede P.R.W. Schaink, Voorontwerp van Wet overgang van onderneming in faillissement, 

een ingrijpend wetsvoorstel, FIP 2019/209.

3. N.W.A. Tollenaar, ‘Aanpassing van het ontslagrecht in insolventie – slaan wij de juiste weg 

in?’, TvI 2019/20.
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Ik laat deze laatste suggesties omtrent verdergaande wet- en regelgeving 

hier buiten nadere beschouwing. Deze suggesties trekken het thema op 

wetgevend vlak breder. Alles hangt inderdaad met elkaar samen. Bovendien 

valt er op meer rechtsgebieden aan reorganiserend vermogen te winnen. De 

politieke haalbaarheid lijkt me op dit moment echter zo te liggen dat er in 

de toekomst nog alle ruimte is voor verdergaande bespiegelingen.

8. Bij zoveel verdeeldheid zou het een gedachte kunnen zijn als wetgever 

ten aanzien van de lidstaatoptie van artikel 5 lid 2 van de richtlijn voor-

alsnog een pas op de plaats te maken. Ik bedoel daarmee te overwegen 

nog even niets te doen.4 Het kan verstandig zijn wat langer te leven met 

de bestaande onzekerheden en in de praktijk scherp te sturen op het punt 

van het liquidatiekarakter van het faillissement met (gewone) doorstart. Dit 

liquidatiekarakter wordt bijvoorbeeld benadrukt door het optuigen van een 

verkoopproces waarbij ook niet-gelieerde partijen een kans krijgen een bod 

uit te brengen. Daarnaast meen ik dat er alle aanleiding is ruimte in te las-

sen voor nader empirisch onderzoek naar de praktijk in de ons omringende 

landen die gebruikmaakten van de lidstaatoptie van artikel 5 lid 2 van de 

richtlijn. We weten vrij aardig hoe de regels elders luiden, maar er is nog 

onduidelijkheid over de mate van tevredenheid met de elders bereikte status 

quo.5

9. Bij toepassing van de lidstaatoptie van artikel 5 lid 2 van de richtlijn geven 

wij in faillissementssituaties de macht over het stuur geheel uit handen aan 

de (toekomstige) rechtspraak van het HvJ over de werking van de artikelen 

3 en 4 van de richtlijn. Ik denk nu niet aan wat Smallsteps heeft gebracht. 

Het voorontwerp lost bepaalde onzekerheden op, maar creëert ook weer 

nieuwe onzekerheden. Een groot aantal consultatiereacties laten over de 

4. In mijn bijdrage aan de INSOLAD-bundel van 2018 was niets doen het eerste scenario en 

ging mijn voorkeur uit naar het (derde) scenario van een algehele herziening van het ontslag-

recht in en buiten faillissement, inclusief invoering van een gemitigeerd ‘662’-regime als 

bedoeld in artikel 5 lid 2 van de richtlijn. Dit laatste scenario heeft nog steeds mijn voorkeur.

5. De commissie insolventierecht van de NOvA schrijft in de consultatiereactie op het voor-

ontwerp dat er elders geen grote problemen zijn. Deze overweging kan in het te verrichten 

onderzoek worden meegenomen, maar is in zijn algemeenheid zonder nadere onderbouwing 

nog niet geruststellend. Er zijn immers al langer geluiden dat de praktijk in Duitsland niet 

over de gehele linie gelukkig is met het feit dat c.q. de manier waarop Duitsland de lidstaat-

optie van artikel 5 lid 2 van de richtlijn heeft omarmd. Vergelijken met andere rechtstelsels 

is overigens gevaarlijk als men slechts een deel van het verhaal meeneemt. De vergelijking 

moet tevens betrekking hebben op de manier waarop men elders qua regelgeving en praktijk 

omgaat met reorganisaties buiten faillissement of surseance. Ten slotte, uit Smallsteps blijkt 

dat onderzoek zich niet slechts moet richten op het verleden, maar ook moet trachten te ach-

terhalen of de elders in de praktijk gevonden oplossingen een houdbaar en robuust karakter 

hebben.
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nieuwe onzekerheden geen onduidelijkheid bestaan.6 Onzekerheden zijn er 

over de vraag of bij aanvaarding van het voorontwerp de opzeggingen door 

de curator stand houden en over de vraag of de redengeving van een afslan-

king welke voortvloeit uit een latere doorstart de toets der kritiek van het 

HvJ zal doorstaan. Zeker is dat ontslagen wegens de (aanstaande) overgang 

van onderneming deze toets van de kritiek niet zullen doorstaan. Ik zie een 

en ander als volgt.

10. Ontslagen wegens een (aanstaande) overgang van onderneming zijn op 

grond van artikel 4 lid 1 van de richtlijn verboden. Ontslagen om economi-

sche, technische of organisatorische redenen (‘eto-redenen’) zijn daarente-

gen wel geoorloofd. Ik hanteer evenals het voorontwerp het uitgangspunt 

dat eto-redenen in de zin van de richtlijn dezelfde materie tot uitdrukking 

brengen als het begrip bedrijfseconomische omstandigheden als bedoeld 

in artikel 7:669 lid 3 sub a BW (de a-grond).7 Voor beide begrippen geldt 

dezelfde uitzondering: ontslag wegens een overgang van onderneming mag 

niet. Voor de eto-redenen lezen we dit in artikel 4 lid 1 van de richtlijn. Voor 

de a-grond lezen we dit in het richtlijnconform uit te leggen artikel 7:670 

lid 8 BW. De toetsing komt hieronder nog ter sprake.

11. De curator ontslaat wegens de achterliggende faillissementssituatie. Ik doel 

op het feit dat de gefailleerde werkgever in de toestand verkeert dat hij heeft 

opgehouden te betalen. Deze toestand moet feitelijk handen en voeten in de 

aarde hebben. De betreffende feiten en omstandigheden en het daaruit voort-

vloeiende faillissement vormen de reden voor de curator tot opzegging over 

te gaan. Speelt deze toestand niet, dan had het faillissement niet behoren te 

worden uitgesproken. De doorstarter zal eigen overwegingen hebben om-

trent de wens zich als doorstarter op te werpen. Hij heeft een eigen proposi-

tie, een eigen overnameplan met een eigen toekomstvisie die mede is geënt 

op feiten en omstandigheden die aan de zijde van de doorstarter spelen. Het 

begint ermee dat men deze twee te onderscheiden perspectieven (dat van 

de curator bij de opzegging en dat van de doorstarter bij het doen van zijn 

aanbod tot overname) in het vizier houdt. Dat wil echter nog niet zeggen dat 

er twee volledig apart te houden verhalen zijn te vertellen. In het algemeen 

6. O.a. de consultatiereacties op het voorontwerp van De Leo, de adviescommissie arbeidsrecht 

van de NOvA, Van Doorne, Clifford Chance. Ook de literatuur laat zich niet onbetuigd. Vgl. 

Tollenaar t.a.p., Houweling & Sintniklaas in AR-Updates 2019-0551, Van der Pijl in zijn noot 

onder JAR 2019/170.

7. De memorie van toelichting geeft op p. 12 wat voorbeelden van eto-redenen die allemaal 

passen binnen het debiet van de a-grond. Partijen kunnen geen afspraken maken over het be-

staan van eto-redenen. De eto-redenen moeten voortvloeien uit de feiten en omstandigheden. 

Vgl. Ktr. Amsterdam 8 mei 2012, JAR 2012/158 m.nt. Haanappel-Van der Burg (Van Deth/
Prorest Catering BV).
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zal er sprake zijn van een zeker verband tussen de feiten en omstandigheden 

die tot het faillissement hebben geleid en de feiten en omstandigheden die 

de doorstarter aanreikt als beweegredenen voor zijn overnameplan.

12. Vaak zullen zowel eto-redenen als de aanstaande doorstart (als er ten tijde 

van het uitspreken van het faillissement al wat voorbereid op tafel ligt) ieder 

voor zich en/of in samenhang een rol spelen. Ik meen dat het HvJ dit in 

de (schaarse) rechtspraak over eto-redenen onder ogen ziet. Zo overwoog 

het HvJ in 2008 in het Kirtruna-arrest: “In omstandigheden zoals die van 
het hoofdgeding is de eventuele beëindiging van de arbeidsovereenkom-
sten niet alleen te wijten aan de overgang van onderneming. Zij wordt ver-
oorzaakt door aanvullende omstandigheden, zoals de omstandigheid dat 
er tussen de verkrijger en de verhuurders geen overeenstemming bestaat 
over een nieuwe huurovereenkomst, de onmogelijkheid om een andere be-
drijfsruimte te vinden of de onmogelijkheid om het personeel naar andere 
winkels over te brengen. Die omstandigheden kunnen als economische, 
technische of organisatorische redenen in de zin van artikel 4, lid 1, worden 
aangemerkt.”8 Op 7 augustus 2018 overwoog het HvJ in het Sigüenza-ar-

rest9: “of de overgang de enige reden was voor het ontslag, moet worden 
bepaald op basis van de objectieve omstandigheden waarin het ontslag is 
gegeven” (Sigüenza, punt 53). In Sigüenza was de ontslaggrond het feit dat 

de werkgever (een opdrachtnemer van de gemeente Valladolid) niet meer 

in staat was de werknemers uit te betalen vanwege de niet-nakoming door 

de gemeente Valladolid van bepaalde verplichtingen onder de concessie-

overeenkomst. Dat wees op het bestaan van eto-redenen, mits de bewuste 

omstandigheden geen doelbewuste maatregelen waren die ertoe moesten 

strekken de werknemers de rechten te ontnemen die ze aan de richtlijn kon-

den ontlenen (Sigüenza, punt 54). Dit laatste aspect speelde duidelijk ook 

een rol in het Plessers/Prefaco-arrest van 16 mei 2019.10 Het HvJ overwoog 

dat ontslagen in de context van een overgang van onderneming moeten zijn 

ingegeven door eto-redenen op het gebied van de tewerkstelling die geen 

intrinsiek verband houden met de overgang. Het HvJ kiest al met al voor 

een holistische benadering, waarbij alle omstandigheden van het geval een 

8. HvJ 16 oktober 2008, ECLI:NL:XX:2008:BG4358, JAR 2008/295 (Kirtruna/Red Elite), 

punt 46.

9. HvJ EU 7 augustus 2018, C-472/16, ECLI:EU:C:2018:646, JAR 2018/225 m.nt. Waterman 
(Sigüenza/Ayuntamiento de Valladolid) met commentaar van Voogsgeerd in TRA 2018/103. 

In Sigüenza ging het om ontslagen die twee maanden voor het nieuwe schooljaar vielen en 

daarmee voorafgingen aan de nieuwe aanbesteding (ingaande aan het begin van het nieuwe 

schooljaar).

10. HvJ 16 mei 2019, C 509/17, ECLI:EU:C:2019:424, JAR 2019/170 m.nt. Van der Pijl (Ples-
sers/Prefaco).
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rol spelen bij de beantwoording van de vraag of er eto-redenen in het spel 

waren. Na lezing van Plessers/Prefaco blijft men wellicht achter met de 

vraag wat maakt dat er geen sprake is van een intrinsiek verband. Ik lees 

de verwijzing naar ‘intrinsiek’ als: de ontslagen waren zonder de doorstart 

sowieso onontkoombaar. Ik zie de verwijzing naar ‘intrinsiek’ met andere 

woorden als een vertolking van de gedachte dat het er uiteindelijk niet toch 

om mag gaan welbewust de bescherming van de werknemers als voorzien 

in de richtlijn te torpederen.11

13. Ik begrijp dat de praktijk hier in een aantal praktijkgevallen onzekerheid 

kan ervaren. Vooral bij door gelieerde partijen voorbereide doorstarts uit 

faillissement is het onder omstandigheden wellicht minder makkelijk om de 

redenen van een curator voor de opzegging van alle dienstverbanden (vol-

doende) los te beschouwen van de redenen van de verkrijger voor een door-

start in afgeslankte vorm. Er is met andere woorden bij een doorstart door 

een gelieerde partij in beginsel meer risico dat sprake is van een door de 

richtlijn verboden opzegging wegens de overgang van onderneming dan bij 

een doorstart door een niet-gelieerde partij. In die zin vormt het punt van de 

eto-redenen opmerkelijk genoeg een aspect dat in het voordeel kan zijn van 

een doorstart door een niet-gelieerde partij. Bij een doorstart door een niet-

gelieerde partij ligt een ontkoppeld zijn van de beweegredenen eerder voor 

de hand. In een biedingsproces met verschillende potentiële doorstarters zal 

men al helemaal bemerken dat elke partij een ander verhaal (het overname-

plan) heeft dat afwijkt van het verhaal dat ten grondslag werd gelegd aan 

de faillissementsaanvraag van de vervreemder. Komt het inderdaad tot een 

verkoopproces met verschillende gegadigden, dan zal dit waarschijnlijk nog 

extra schijnwerpers zetten op het bestaan van eto-redenen die losstaan van 

de overgang van onderneming. In die zin vormt het punt van de eto-redenen 

een aspect dat in het voordeel kan zijn van een poging bij het verkoopproces 

meer gegadigden te betrekken.

14. Naar de huidige stand van zaken van de rechtspraak van het HvJ over 

eto-redenen luidt mijn oordeel als volgt. Het HvJ kijkt naar alle omstandig-

heden van het geval. Het HvJ zal een beroep op eto-redenen niet al afwijzen 

vanwege het enkele feit van een aanstaande overgang van onderneming. Er 

moeten daadwerkelijk ook eto-redenen zijn die voldoende losstaan van de 

doorstart. Het doel mag niet zijn gericht op het welbewust torpederen van 

11. De verwijzing naar een intrinsiek verband lijkt als twee druppels water op de benadering 

van de Hoge Raad in Buyck/Van den Ameele, waarin de Hoge Raad oordeelde dat moet 

worden onderzocht of de beëindiging haar werkelijke grond vindt in de omstandigheid dat de 

onderneming overgaat op een ander die de dienstbetrekking niet wil of kan voortzetten. HR 

29 december 1995, NJ 1996/418 m.nt. PAS, JAR 1996/29 (Buyck/Van den Ameele).
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de bescherming van de werknemers als voorzien in de richtlijn. Let wel, het 

HvJ zal de knopen in de naar het HvJ verwezen kwestie vervolgens niet zelf 

doorhakken: dat is aan de verwijzende rechter. De rechtspraak van het HvJ 

vormt aldus in mijn visie een goed te nemen horde op het punt van de ver-

plichting aan te tonen dat de ontslagen in het kader van de overgang zijn te 

wijten aan eto-redenen.

15. Ik kom thans toe aan het punt van de toetsing van de vraag naar het bestaan 

van eto-redenen. De ruimte die het voorontwerp aan de potentiële door-

starter in dit verband laat, heeft betrekking op de vraag hoe deze denkt met 

de te kopen activiteiten verder te gaan en op de vraag of de aan te voeren 

feiten en omstandigheden als eto-reden ook voldoende gewicht in de schaal 

leggen en niet op de onderliggende vraag wat de feiten en omstandigheden 

zijn waarop men zich beroept. Dit onderscheid wordt nog wel eens over 

het hoofd gezien. De toetsing van het bestaan van de betreffende feiten en 

omstandigheden is vol. De toetsing van de vraag welke koers de doorstarter 

wil gaan varen en of de aangevoerde feiten en omstandigheden in voldoende 

mate een eto-reden c.q. een a-grond vormen (dus de vraag of een en ander 

nu dit ingrijpen vergt), heeft tot op zekere hoogte een marginaal karakter. 

Dit karakter vloeit voort uit het grondrecht van de vrijheid van ondernemer-

schap (artikel 16 EU Grondrechten Handvest). De vraag of het niet toch 

gaat om een ontslag wegens een overgang van onderneming, toetst de rech-

ter uiteraard weer wel vol. Wat dat aangaat verschilt de casus van het Ples-
sers/Prefaco-arrest nogal van het palet aan casus die onder de vlag van het 

voorontwerp zullen gaan spelen. In de Belgische regeling die in Plessers/
Prefaco op tafel lag, hoeft de verkrijger zich in feite omtrent zijn keuzes 

niet te verantwoorden. Het HvJ signaleerde dat ook (punt 58 van het arrest) 

en concludeerde begrijpelijkerwijs dat de Belgische regeling een ernstig 

gevaar kan opleveren voor de naleving van het hoofddoel van de richtlijn 

(punt 59 van het arrest).12 Het voorontwerp vaart ten aanzien van de toetsing 

van de door de verschillende actoren genomen besluiten en het bestaan van 

eto-redenen bepaald een andere koers.

16. Het voorontwerp kent verschillende toetsingsmomenten. Eerst buigt de 

rechtbank zich over de faillissementsaanvraag. Wordt het faillissement 

12. Het hoofddoel van de richtlijn is het verzekeren dat de werknemers bij verandering van on-

dernemer hun rechten behouden, door het mogelijk te maken dat zij op dezelfde voorwaarden 

als zij met de vervreemder waren overeengekomen, in dienst van de nieuwe werkgever blij-

ven. De richtlijn beoogt zoveel mogelijk een ongewijzigde voortzetting van de arbeidsover-

eenkomst of arbeidsbetrekking met de verkrijger te verzekeren, teneinde te voorkomen dat de 

werknemers uitsluitend ten gevolge van deze overgang in een minder gunstige positie komen 

te verkeren (punt 52 van Plessers/Prefaco met verwijzing naar eerdere rechtspraak van het 

HvJ).

346



Kanttekeningen bij het voorontwerp Wet overgang van onderneming in faillissement

347

uitgesproken, dan ligt het volgende toetsingsmoment bij de opzeggingen 

van de dienstverbanden door de curator. De curator behoeft de toestemming 

van de rechter-commissaris en opereert derhalve bij het verrichten van deze 

handelingen onder diens toezicht. De curator moet bij de opzeggingen van 

de dienstverbanden rekening houden met het opzegverbod wegens over-

gang van onderneming (artikel 7:670 lid 8 BW13).14 Bij aanvaarding van 

het voorontwerp zullen de curator en de rechter-commissaris voorafgaand 

aan de opzeggingen derhalve een steviger moment van bezinning moeten 

inlassen dan nu meestal het geval zal zijn. Vervolgens toetsen de curator 

en de rechter-commissaris in het kader van een toch bepaald zorgvuldig 

vormgegeven procesgang (met wettelijk geregelde betrokkenheid van me-

dezeggenschapsorganen en via de SER Fusiecode geregelde betrokkenheid 

van de vakbonden) of er eto-redenen zijn als niet alle werknemers mee over 

kunnen naar een dienstverband bij de verkrijger. Daarmee toetsen zij nog 

weer dat geen sprake is van een reorganisatie wegens overgang van onder-

neming (memorie van toelichting, p. 12). Het moet allemaal met bekwame 

spoed, maar dat hoeft geen afbreuk te doen aan een daadwerkelijke weging 

van feiten, omstandigheden en argumenten. De betrokkenheid van mede-

zeggenschap en vakbonden moet ertoe kunnen bijdragen dat de motivering 

van de eto-redenen (ten aanzien van de toestand opgehouden te hebben te 

betalen en de mogelijke banden tussen het ondernemingsplan van de door-

starter en de overgang van onderneming) een voldoende inhoudelijk niveau 

krijgt. Voorts toetsen curator en rechter-commissaris de door de doorstarter 

gekozen selectiemethode. Van de uiteindelijke besluiten kan vervolgens 

door belanghebbenden in hoger beroep worden gegaan bij de rechtbank. Tot 

slot kunnen niet overgenomen werknemers bij de rechter tegen de verkrijger 

procederen over het punt van de aanwezigheid van eto-redenen en over de 

vraag of de gehanteerde selectiemethode jegens hen correct is toegepast 

(niet over de gehanteerde selectiemethode zelf, maar over de toepassing van 

13. Naar geldend recht is artikel 7:670 lid 8 BW op grond van artikel 7:666 sub a BW in faillis-

sement niet van toepassing. De tekst van artikel 7:666 sub a BW wordt in het voorontwerp 

vervangen en de uitzondering van artikel 7:780 lid 8 BW keert niet terug. Bij aanvaarding van 

het voorontwerp zal de curator bij een opzegging met het bewuste artikellid rekening moeten 

houden. In die zin ook de consultatiereactie op het voorontwerp van Beltzer.

14. Deze toetsing door de curator van opzeggingen speelt nu al bij faillissementsprocedures die 

in de zin van Smallsteps gericht zijn op de continuïteit van de onderneming.
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de methode in het specifi eke geval). Zoveel rechterlijk toezicht blaast het 

HvJ niet zomaar omver.15

17. Hiervoor had ik het oog op een doorstart betreffende het geheel, maar dan 

met minder werknemers. Doorstarts kunnen betrekking hebben op een on-

derdeel, een bepaalde vestiging of een groep medewerkers die zich kwa-

lifi ceert als een economische eenheid met een eigen identiteit (als van dit 

laatste geen sprake is, dan is er geen overgang van een onderneming en valt 

de transactie buiten het schootsveld van mijn betoog). In al die gevallen be-

treft het thema van de overgang van onderneming slechts het over te nemen 

deel van de onderneming van de gefailleerde vervreemder. Daarmee speelt 

het punt van de eto-redenen slechts een rol als de doorstarter niet alle mede-

werkers van dit over te nemen deel (het onderdeel, de vestiging of de groep 

medewerkers) wil overnemen. Bij een doorstart begint het ermee te bepalen 

wat de economische eenheid is die de doorstarter overneemt. Een deel van 

de problematiek zal zich op deze wijze al oplossen.

18. De opzegging door de curator kan men overigens in ons land niet weglaten 

en (ten aanzien van de werknemers die in de doorstart niet meekunnen) 

doorschuiven naar de verkrijger. De regeling van de preventieve toetsing 

van ontslagen buiten faillissement speelt hier parten. Nederland is de enige 

EU-lidstaat met een preventieve toetsing van ontslagen. De opzet van een 

eerdere opzegging door de curator gevolgd door een aanbod door de verkrij-

ger komt elders ook voor, maar heeft in het voorontwerp toch een typisch 

Nederlandse achtergrond.

19. In Sigüenza bracht het HvJ in herinnering dat de bescherming die de richtlijn 

beoogt te verzekeren uitsluitend de werknemers betreft die op het tijdstip 

van de overgang van de onderneming (de doorstart) een arbeidsovereen-

komst of arbeidsverhouding hebben.16 Of dat aan de orde is, moet worden 

uitgemaakt aan de hand van het nationale recht, evenwel met inachtneming 

15. Het slot van de conclusie van A-G Szpunar van 23 januari 2019 in Plessers/Prefaco maakt 

met zijn verwijzing naar ‘uitputtend’ geïnformeerd moeten worden over de eto-redenen 

(onder punt 77) wellicht wat onzeker. Maar het HvJ hanteert in het arrest zelf niet dezelfde 

bewoordingen. Bij nadere beschouwing gaat het de A-G er vooral om houvast te vinden 

in de gedachte dat de ontslagen in elk geval zouden hebben plaatsgevonden. Zie zijn ver-

wijzing in noot 68 van zijn conclusie naar de overwegingen van A-G Van Gerven in zijn 

conclusie bij het arrest van het HvJ inzake d’Urso, C-362/89, ECLI:EU:C:1991:228, punt 

35. Dit houvast (de ontslagen zouden sowieso hebben plaatsgevonden) vormt inderdaad een 

goede graadmeter, ook al voor het oordeel van de rechtbank over de faillissementsaanvraag 

en voor het besluit van de curator om al of niet tot opzegging over te gaan (op een moment 

dat de doorstart nog niet zijn beslag heeft gekregen).

16. De verwijzing naar ‘arbeidsverhouding’ moet men lezen in het licht van HvJ EU 21 oktober 

2010, C-242/09, ECLI:EU:C:2010:625, JAR 2010/298; NJ 2010/576 m.nt. Mok (Albron/
Roest).
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van de dwingende voorschriften van de richtlijn betreffende de bescherming 

van de werknemers tegen ontslag wegens de overgang (Sigüenza, punten 

49 en 50 met verwijzing naar eerdere vaste rechtspraak). Deze passage zou 

de indruk kunnen doen ontstaan dat de curator bij een voorgenomen (voor-

bereide) doorstart door een opzegging van de dienstverbanden van de werk-

nemers met onmiddellijke ingang kan bewerkstelligen dat deze werknemers 

niet meer in dienst zijn op het moment van de kort daarna plaatsvindende 

doorstart en zodoende niet door de richtlijn worden beschermd. De niet in 

acht genomen opzegtermijn van artikel 40 Fw zou door UWV onder de 

loongarantieregeling kunnen worden afgewikkeld (specifi ek te regelen). 

Een opzegging door de curator met onmiddellijke ingang voorkomt dan, zo 

zou de gedachte zijn, dat bij een doorstart die plaats heeft binnen de opzeg-

termijn van artikel 40 Fw (en dat speelt vrijwel altijd) alle ontslagen werk-

nemers in opgezegde staat in dienst komen bij de doorstarter. Het HvJ geeft 

in Sigüenza een duidelijk antwoord: als het ontslag geschiedt wegens de 

(aanstaande) overgang, moet de werknemer worden geacht op de datum van 

de overgang nog steeds in dienst te zijn van de onderneming, “hetgeen met 
name tot gevolg heeft dat de verplichtingen van de werkgever jegens hen 
van rechtswege van de vervreemder op de verkrijger overgaan” (Sigüenza, 

punt 5217). Het ‘geacht worden op de datum van de overgang nog in dienst 

te zijn’ laat ruimte voor discussie over de juiste sanctie (nietigheid, ver-

nietigbaarheid of een oplossing in geld). De daaropvolgende passage over 

het gevolg dat de werkgeversverplichtingen van rechtswege overgaan op de 

verkrijger voert tot de conclusie dat de rechtspraak van het HvJ aanstuurt 

op een resultaat dat gelijk is aan of gelijkgesteld kan worden met nietig-

heid. Tot deze laatste conclusie (nietigheid) kwam de Hoge Raad in 1995 

in het Buyck/Van den Ameele-arrest.18 Dit heeft de Nederlandse wetgever er 

17. Onder verwijzing naar HvJ 12 maart 1998, C-319/94, ECLI:EU:C:1998:99 (Dethier), punt 

35, in welk punt wordt verwezen naar HvJ 15 juni 1988, C-101/87 (Bork International), 
Jurispr. p. 3057, punt 1.

18. HR 29 december 1995, NJ 1996/418 m.nt. PAS (Buyck/Van den Ameele). Ik vermoed dat de 

Hoge Raad gevoelig was voor het in de conclusie van de A-G genoemde, aan Asser-Hart-

kamp ontleende, argument dat naar Nederlands recht een rechtshandeling nietig is, indien de 

wet het beoogde rechtsgevolg zonder meer ontzegt. Dat is bij de richtlijn op grond van de 

rechtspraak van het HvJ (zoals uitgelegd in Sigüenza en eerdere arresten van het HvJ) aan 

de orde. Daar staat tegenover dat de totstandkomingsgeschiedenis van de eerste versie van 

de richtlijn ruimte biedt voor de opvatting dat de sanctie aan de lidstaten werd gelaten en 

niet noodzakelijkerwijs in nietigheid diende te resulteren. Zie voor een bespreking van het 

Buyck/Van den Ameele-arrest en het thema van de sanctie (nietigheid of vernietigbaarheid) 

W.H.A.C.M. Bouwens, Ontslag wegens overgang van onderneming, in: S.F. Sagel (red.), 

Vrienden door Duk en dun, Liber Amicorum Mr. R.A.A. Duk, Deventer: Kluwer 2011, p. 

125-135.
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nadien niet van weerhouden om de keuze te bepalen op vernietigbaarheid.19 

Gezien de tekst van artikel 7:670 lid 8 BW belet dit de Hoge Raad niet de 

Nederlandse regelgeving (wederom) richtlijnconform uit te leggen en vast 

te houden aan de in het Buyck/Van den Ameele-arrest aangehouden sanc-

tie van nietigheid.20 Zeker is dat de in het nationale recht gekozen sanctie 

moet voldoen aan de eis dat de verplichtingen van de werkgever jegens de 

werknemers van rechtswege van de vervreemder op de verkrijger overgaan. 

Zeker is voorts dat dit resultaat ook valt te bereiken met de in ons land ge-

kozen sanctie van vernietigbaarheid van het ontslag. Vernietigbaarheid past 

op zich goed in het systeem van het BW. Artikel 3:40 lid 2 BW gaat immers 

in beginsel uit van vernietigbaarheid indien de bepaling uitsluitend strekt 

ter bescherming van één der partijen bij een meerzijdige rechtshandeling. 

Dit speelt bij artikel 7:670 lid 8 BW. Ik acht het evenwel zeer wel denkbaar 

dat de uitleg van het HvJ van artikel 4 lid 1 van de richtlijn dwingt tot een 

toepassing van de slotpassage van artikel 3:40 lid 2 BW: uit de strekking 

van artikel 4 lid 1 van de richtlijn vloeit voort dat (toch) sprake is van nietig-

heid.21 Hoe dit ook zij, pogingen om de dans te ontspringen door per direct 

op te zeggen vóór het moment van de overgang van onderneming zijn tot 

mislukken gedoemd en zetten veeleer de schijnwerper op de vraag naar een 

intrinsiek verband.

20. Daarmee kom ik toe aan de door INSOLAD in de consultatiereactie op het 

voorontwerp gestelde vraag of het echt zo is dat de doorstarter die een deel 

van het personeel wil overnemen en via inspiegeling of de methode van het 

ondernemingsplan de selectie heeft bepaald, in opgezegde staat al het per-

soneel in dienst krijgt.22 Gezien de zojuist bedoelde rechtspraak van het HvJ 

is dat bij gebruikmaking van artikel 5 lid 2 van de richtlijn voor de toepassing 

19. Artikel 7:670 lid 8 BW geeft aan dat de werkgever de arbeidsovereenkomst niet kan op-

zeggen wegens een overgang van onderneming. Het gaat om een opzegverbod. De sanctie 

op overtreding is te vinden in artikel 7:681 BW. De werknemer kan de rechter verzoeken 

de opzegging die in strijd met het opzegverbod is gegeven te vernietigen. De Nederlandse 

wetgever koos dus niet voor nietigheid als sanctie, maar voor vernietiging door de rechter op 

verzoek van de werknemer.

20. Artikel 7:670 lid 8 BW valt afhankelijk van het oordeel over nietigheid of vernietigbaarheid 

richtlijnconform uit te leggen. Het ‘niet kan’ laat de benodigde ruimte. In dezelfde zin I.A. 

Haanappel-Van der Burg, Grensoverschrijdende overgang van onderneming vanuit rechts-

vergelijkend en confl ictenrechtelijk perspectief (diss. Amsterdam UvA), Monografi eën Soci-

aal Recht, Deel 69, Deventer: Wolters Kluwer 2015, p. 191.

21. Ook de mogelijkheid de doorstarter uit onrechtmatige daad aan te spreken met betrekking tot 

diens door het vroegtijdige ontslag wegens overgang van onderneming in de kiem gesmoorde 

‘werkgeversverplichtingen’ verdient nadere overdenking.

22. Clifford Chance spreekt in de consultatiereactie, p. 3, niet onterecht over een onbedoeld 

neveneffect. Het effect is natuurlijk wel onder ogen gezien, maar soms is het zoals het is.
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van de artikelen 3 en 4 van de richtlijn inderdaad het geval. Men kan de 

loongarantieregeling zo aanpassen dat de niet over te nemen werknemers 

zoveel mogelijk fi nancieel op het bord komen te liggen van UWV, men kan 

regelen dat de ‘oude’ schulden achterblijven bij de gefailleerde vennoot-

schap (artikel 666b lid 7 en 8 van het voorontwerp) en men kan vastleggen 

dat de opzegging door de curator impliceert dat er geen verplichting is een 

transitievergoeding te betalen (impliciet reeds voortvloeiend uit artikel 

7:673c lid 1 BW). De Nederlandse wetgever kan echter niet regelen dat 

geen dienstverbanden ‘ontstaan’.

21. De verkrijger zal dus met betrekking tot niet door hem in de doorstart 

verder mee te nemen werknemers het bruto loon moeten betalen, getuig-

schriften moeten afgeven en het risico lopen dat er arbeidsongeschiktheden 

(met navenante na-ijlende verplichtingen) optreden na het moment van de 

doorstart en vóór de einddatum van de opzegtermijn tot een einde komt. Er 

zullen pensioenverplichtingen zijn over de korte periode van na de door-

start. De doorstarter loopt voorts het risico dat de rechter op verzoek van 

niet in de doorstart mee te nemen werknemers de opzegging door de curator 

vernietigt wegens het niet voldoen aan de verplichting tot melding aan de 

vakbonden (aan UWV slechts op verzoek van UWV) als bedoeld in artikel 

7 lid 1 onder a Wet melding collectief ontslag (WMCO) of het niet-voldoen 

aan de raadpleging van vakbonden en/of ondernemingsraad als bedoeld in 

artikel 7 lid 1 onder b WMCO.23 Als dit laatste risico zich verwezenlijkt 

(de kans daarop lijkt me op zich, mede nog vanwege het alternatief van 

de billijke vergoeding, heel gering), zal de doorstarter ten aanzien van de 

betrokken onbedoeld in zijn schoot geworpen werknemers te maken krijgen 

met het volle gewicht van de ontslagbescherming buiten faillissement.

22. Goed denkbaar is dat het in opgezegde staat overkomen van het gehele per-

soneelsbestand voor het kunnen doorvoeren van een doorstart binnen de 

(resterende) looptijd van de opzegtermijnen prohibitief is. Dit zal zeker bij 

voorgenomen doorstarts in de MKB sfeer maar zo het geval zijn. Wat dan 

rest is de mogelijkheid de doorstart eerst te laten plaatsvinden na het mo-

ment waarop de opzegtermijnen zijn geëxpireerd. Of er dan nog iets valt 

door te starten, is een ander verhaal en hangt mede af van de wijze waarop 

de curator de onderneming heeft weten voort te zetten. Dit laatste zou ove-

rigens niet mogen geschieden voor rekening en risico van een aanstaande 

23. Vgl. over deze materie bijvoorbeeld H. van Steenbergen, Het karakter van de loongarantie-
regeling; Verwey, Broeders & Schreurs (red.), De Curator en het Personeel Insolad Jaarboek 

2018, Deventer: Wolters Kluwer 2018, p. 235-255 en P.R.W. Schaink, ‘Arbeidsovereenkomst 

en Insolventierecht’, Serie Recht en Praktijk, 2e druk, Deventer: Wolters Kluwer 2016, p. 

35-36.
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verkrijger (want dat haalt het moment van de overgang van onderneming 

naar voren).

23. De salarisadministratie ontbreekt nog wel eens en de tijd voor een duedili-
genceonderzoek zal er niet (altijd) zijn. Indien dit aan de orde is, loopt de 

doorstarter eens te meer risico dat na de doorstart op enig moment nog on-

vermoede werknemers opdoemen. Ik vermoed dat weinig curatoren op dit 

punt in het kader van de betreffende transactie met de doorstarter bereid zijn 

garanties af te geven. Het lijkt me dat bij afschaffi ng van het huidige artikel 

7:666 sub a BW een niet aanwezige of onvolledige salarisadministratie in 

beginsel tot gevolg heeft dat een doorstart (zeker als het een niet-gelieerde 

partij betreft) te risicovol is, tenzij alsnog vóór het uitspreken van het faillis-

sement al of niet in het kader van een pre-pack een grondige voorbereiding 

heeft plaatsgevonden.

24. Men kan twisten over de vraag of het Plessers/Prefaco-arrest betekent dat 

de 10% regeling in het voorontwerp (artikel 3 lid 2 Regeling overgang van 

onderneming in faillissement) stand houdt (zie bijvoorbeeld de consultatie-

reactie van FNV/CNV/VCP, p. 2, en Houthoff, p. 4). Het percentage is over-

genomen uit artikel 16 Ontslagregeling.24 Ik meen dat dit onderdeel van het 

voorontwerp nog net verdedigbaar is. Niet vanwege het argument dat de 

wetgever de selectiemethode in regelgeving heeft vastgelegd (dat speelde 

ook in Plessers/Prefaco). Mijn redenering luidt als volgt. In de eerste plaats 

merk ik op dat de speelruimte beperkt is tot een percentage van 10%. Het 

tweede argument is dat de speelruimte niet op het vervallen van arbeids-

plaatsen betrekking heeft (waarvoor aannemelijk te maken eto-redenen 

hun rol opeisen), maar op de selectie van personen met als achtergrond de 

doelstelling die geldt bij het bepaalde in artikel 16 Ontslagregeling. In de 

Belgische regeling die leidde tot Plessers/Prefaco heeft het keuzerecht bij 

nadere beschouwing betrekking op zowel arbeidsplaatsen als de selectie en 

dat ook nog eens voor het volle pond. Dat geeft aan het geheel toch wel een 

andere dynamiek dan het voorontwerp voorschotelt. Dat gezegd hebbende 

valt niet volledig uit te sluiten dat het HvJ zal oordelen dat ook een tot de 

selectie beperkt keuzerecht voor de verkrijger tot een percentage van 10% al 

strijdig is met het bepaalde in de artikelen 3 en 4 van de richtlijn. Er is dus 

24. Artikel 16 Ontslagregeling bepaalt dat bij de toepassing van de regeling van het afspiege-

lingsbeginsel ten hoogste 10% van het totale aantal werknemers dat voor ontslag in aanmer-

king komt, buiten beschouwing kan worden gelaten, indien bij cao is bepaald dat van deze 

mogelijkheid gebruik kan worden gemaakt. Deze 10%-regeling is vanwege de voorwaarden 

die artikel 16 lid 2 Ontslagregeling stelt, in de praktijk bij reorganisaties buiten faillissement 

vrijwel een dode letter.
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enige onzekerheid over de toepassing en men ziet deze onzekerheid terug in 

diverse reacties.

25. Veel doorstartscenario’s vergen snelheid van handelen. Snelheid en zorg-

vuldigheid vallen nog wel met elkaar te verenigen, maar snel defi nitief ze-

kerheid verkrijgen over de vormgeving van de doorstart en ruimte maken 

voor de beslechting van geschillen vormen een lastig spanningsveld. Het 

voorontwerp probeert hier zo goed mogelijk te laveren. Potentiële door-

starters zullen zich vooraf goed moeten laten voorlichten over de respec-

tieve doorlooptijden en risico’s. Teleurgestelde werknemers (degenen die 

niet werden geselecteerd) kunnen de verkrijger aanspreken op grond van 

de stelling dat in feite sprake was van een ontslag wegens de overgang van 

onderneming (bijvoorbeeld met het argument dat het in feite erom ging de 

onderneming beter verkoopbaar te maken). De kolom start bij de kanton-

rechter en loopt door tot en met de Hoge Raad, met potentieel ergens in de 

kolom prejudiciële vragen aan het HvJ. INSOLAD stelt in de consultatie-

reactie een (verval)termijn voor van twee weken na het effectief worden 

van de transactie (INSOLAD consultatiereactie, punt 39). Ik meen dat deze 

termijn net iets te kort is. Het gaat om een hectische periode, waarin de 

niet-geselecteerde werknemers toch al het nodige te verstouwen krijgen. 

Bovendien zal in lang niet alle gevallen voor de individuele werknemer al 

helemaal helder zijn hoe de redengeving nu precies luidde en voor hen uit-

pakte. Een hele korte termijn (als twee weken) geeft extra risico op (juist) 

meer procedures om maar geen vorderingsrechten te verspelen (onder het 

motto: ‘eerst schieten en dan praten’).

26. De Raad van State heeft in het kader van de WHOA, het wetsvoorstel tot 

wijziging van de Faillissementswet in verband met de invoering van de mo-

gelijkheid tot homologatie van een onderhands akkoord (Wet homologatie 

onderhands akkoord),25 geadviseerd tot het oprichten van een gespeciali-

seerde rechtbank. Ik meen dat deze suggestie ook past ten aanzien van het 

hoger beroep op de rechtbank als bedoeld in het voorgestelde artikel 67 lid 

3 Fw. De redenering is gelijksoortig aan die welke de Raad van State volgde 

in het zojuist bedoelde advies. Die redenering luidde als volgt: “Omdat 
hoger beroep en cassatie zijn uitgesloten, zal de procedure met meer waar-
borgen moeten worden omgeven, mede in het belang van de rechtseenheid. 
Het oprichten van een gespecialiseerde rechtbank of kamer kan daarbij 
helpen. Voorts is van belang dat voor de beoordeling van het akkoord ze-
kere bedrijfseconomische kennis nodig is, waarmee op dit moment in de 
rechterlijke macht nog onvoldoende ervaring bestaat. Het is gemakkelijker 

25. Kamerstukken II 2018/19, 35 249. De reactie van de minister op het advies van de Raad van 

State is te vinden in kamerstuk nr. 4.
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daarin te voorzien indien de behandeling van deze zaken geconcentreerd 
zou plaatsvinden.” Of deze gespecialiseerde rechtbank een fysiek karakter 

heeft of de gedaante krijgt van een pool (zoals thans voorgenomen in het 

kader van de WHOA) is meer een uitvoeringskwestie. Het ligt in de rede dat 

de in het kader van de WHOA gevonden oplossing tevens zal gelden voor 

het beslechten van geschillen omtrent beslissingen als bedoeld in het voor-

gestelde artikel 67 lid 3 Fw.

Opties die voorzien in nieuwe regelgeving, maar het huidige artikel 7:666 sub 
a BW in stand laten
27. Er is naast het voorontwerp een andere, vanuit wetgevend perspectief min-

der ingrijpende, optie. In deze door mij in 2018 al aangestipte optie blijft het 

huidige artikel 7:666 sub a BW in stand. Wel formuleert de wetgever regels 

en/of richtsnoeren ten aanzien van de vormgeving van doorstarts in faillis-

sement. Denk aan regels/richtsnoeren op het gebied van de besluitvorming 

(betrokkenheid ondernemingsraad, vakbonden) en regels/richtsnoeren die 

gericht zijn op een objectivering van de selectiemethode en een transparante 

benadering van de te hanteren selectiecriteria. De bij het voorontwerp ge-

voegde Regeling overgang van onderneming in faillissement kan daarbij 

heel goed een inspiratiebron zijn. Iets van wat ik bedoel treft men ook in de 

Belgische regeling die op de snijtafel lag in Plessers/Prefaco.26 Deze regels/

richtsnoeren gelden dan voor de faillissementsprocedures die gericht zijn 

op de liquidatie van het vermogen van de vervreemder. De door Smallsteps 
bestreken faillissementen (de faillissementen die als reorganisatieprocedure 

worden gebruikt) krijgen te maken met de volle werking van de richtlijn. 

Deze optie doet niets af aan de onzekerheid die de praktijk ervaart op het 

punt van het bereik van Smallsteps. Het hangt er dus naast gevoelens om-

trent een rechtvaardige en evenwichtige oplossing en taxaties over wat een 

potentiële doorstarter krijgt voorgeschoteld van af wat men als het meest 

onzeker ervaart: Smallsteps of het schrappen van artikel 7:666 sub a BW.

28. Een stap verder gaat de optie waarbij het huidige artikel 7:666 sub a BW in 

stand blijft voor de faillissementsprocedures die gericht zijn op de liquidatie 

van het vermogen van de vervreemder. Het voorontwerp zal dan gelden 

voor de insolventieprocedures die niet voldoen aan de voorwaarde dat de 

faillissementsprocedure het oog heeft op de liquidatie van het vermogen van 

de vervreemder. Een dergelijke suggestie lees ik in de consultatiereactie van 

26. In Plessers/Prefaco werd de Belgische regeling gelegd langs de meetlat van de artikelen 3 en 

4 van de richtlijn. Het vasthouden aan artikel 7:666 sub a BW betekent dat die meetlat geen 

parten kan spelen.
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INSOLAD op het voorontwerp (p. 3 en p. 6/7).27 Deze suggestie betekent 

in feite dat er naast de faillissementsprocedure een nieuw soort procedure 

tot stand wordt gebracht die zich richt op het weer levensvatbaar maken 

van de onderneming. De suggestie schurkt heel dicht aan tegen de gedachte 

dat er veel meer op de schop moet worden genomen dan de faillissements-

procedure. Dit laatste thema laat ik, als gezegd, in deze bijdrage rusten. Ik 

merk wel op dat deze optie niets doet aan de positie van de werknemers in 

het geval dat het gaat om een faillissementsprocedure die gericht is op de li-

quidatie van het vermogen van de vervreemder. In de in de vorige paragraaf 

genoemde optie is dit wel het geval. Mijn voorkeur gaat daarom uit naar de 

in de vorige paragraaf genoemde optie.

29. Een combinatie van beide zojuist genoemde opties is mogelijk. Daarbij zou 

dan voor de faillissementsprocedures die gericht zijn op de liquidatie van 

het vermogen van de vervreemder gelden dat het huidige artikel 7:666 sub 

a BW in stand blijft en de wetgever regels/richtsnoeren geeft op het gebied 

van de besluitvorming (betrokkenheid ondernemingsraad, vakbonden) en 

op het gebied van een objectivering van de selectiemethode en een trans-

parante benadering van de te hanteren selectiecriteria. Voor de door IN-

SOLAD bedoelde faillissementen die als reorganisatieprocedure worden 

gebruikt zou het voorontwerp integraal gelden.

Omtrent de neerwaartse bijstelling van arbeidsvoorwaarden als geregeld in ar-
tikel 666b lid 6 van het voorontwerp
30. Artikel 666b lid 6, tweede volzin van het voorontwerp, bepaalt dat de ver-

krijger en een vakbond in overleg de arbeidsvoorwaarden die voorheen van 

toepassing waren, in overleg kunnen aanpassen. Dit speelt dan voor zover 

deze voorwaarden niet algemeen verbindend zijn verklaard of voor de be-

drijfstak zijn vastgesteld. De tekst voegt eraan toe: “als dit nodig is voor het 

behoud van de werkgelegenheid binnen de onderneming”. Ik beschouw dit 

27. INSOLAD onderbouwt de tweedeling tussen faillissementen die gericht zijn op reorgani-

satie en faillissementen die gericht zijn op liquidatie van het vermogen van de vervreemder 

met de gekende redenering dat de surseance van betaling niet werkt vanwege het feit dat 

het normale ontslagrecht volledig van toepassing is. Daarom is de faillissementsprocedure 

noodgedwongen in de praktijk ook een reorganisatieprocedure geworden. Het valt op dat het 

adviescollege toetsing regeldruk in de consultatiereactie van dit college stelt dat het vooront-

werp zoveel mogelijk aansluiting zoekt bij reeds bestaande en bekende regels die gelden voor 

een overgang van een onderneming en voor collectief ontslag. Deze regels zijn, aldus het 

betreffende adviescollege, ‘aantoonbaar werkbaar gebleken’. Men kan daar kennelijk ernstig 

over van mening verschillen. Het zou beide consultatiereacties sieren de achter de heldere 

stellingnames liggende onderzoeksresultaten op tafel te leggen. Het in het kader van de Wet 

werk en zekerheid (Wwz) per 1 juli 2015 ingevoerde artikel 7:673c BW heeft op het punt van 

de transitievergoedingen overigens faillissement en surseance gelijkgetrokken.
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laatste niet als een door de rechter te toetsen voorwaarde, maar als een aan-

duiding dat dit aan de orde kan zijn als de verkrijger en betrokken vakbond 

dat nodig achten.

31. Een belangrijker punt is dat iedere vakbond die voldoet aan de voorwaarden 

die te vinden zijn in het voorgestelde artikel 662 lid c van het voorontwerp, 

dergelijke afspraken kan maken. Het kan dus gaan om een andere vakbond 

dan de vakbond die de bestaande cao afsloot of om slechts één van de vak-

bonden die de bestaande cao aangingen. Dit thema zal in voorkomend geval 

aan de zijde van de vakbonden wrijving kunnen opleveren. Het voorontwerp 

biedt kansen aan vakbonden die eerder dan andere vakbonden bereid zijn 

om voor een neerwaartse bijstelling van arbeidsvoorwaarden te tekenen. In 

ieder geval zullen er verschillen in opvatting gaan voorkomen. Vakbonden 

die voorheen tegen hun zin buiten spel stonden, kunnen van de gelegenheid 

gebruikmaken met de verkrijger een cao aan te gaan om zo een voet binnen 

de deur te krijgen. De dynamiek van cao-onderhandelingen is niet zonder 

voetangels en klemmen. De consultatiereactie van FNV/CNV/CVP op het 

voorontwerp bevat op dit punt geen aanmerkingen. Dat is bepaald hoopge-

vend. Het valt te overwegen de Stichting voor de Arbeid te vragen zich nog 

nader over het thema te buigen.

32. Een ander punt betreft de gedachte dat een regeling die toepassing geeft 

aan artikel 5 lid 2 (b) van de richtlijn niet binnen het bestaande cao-systeem 

past. Ons cao-systeem is daarvoor teveel contractueel en verenigingsrech-

telijk van aard. Ik heb dit eerder verwoord in het Insolad Jaarboek 2018.28 

Ik stelde toen voor de regeling van een neerwaartse bijstelling van arbeids-

voorwaarden buiten het cao-systeem te houden en onder te brengen in de 

WHOA. In ieder geval dient helder te zijn dat de bedoelde aanpassing van 

arbeidsvoorwaarden geldt jegens alle betrokken werknemers ongeacht de 

vraag of zij lid zijn van een vakbond en ongeacht de vraag wat de indivi-

duele arbeidsovereenkomsten omtrent incorporatie van cao’s of wijziging 

van arbeidsvoorwaarden aangeven. Anders heeft de voorgestelde wettelijke 

regeling waarschijnlijk slechts gelding jegens de werknemers die lid zijn 

van de vakbond die voor de neerwaartse bijstelling van arbeidsvoorwaarden 

tekende. Het alternatief voor een regeling via de WHOA is te aanvaarden dat 

de verkrijger slechts gehouden is een aanbod te doen voor indiensttreding 

bij de verkrijger op de arbeidsvoorwaarden die voortvloeien uit de cao die 

met toepassing van het voorgestelde artikel 7:666b lid 6, tweede volzin, is 

aangegaan. De afdwingbaarheid is dan indirect verzekerd. Niet-aanvaarding 

28. L.G. Verburg, ‘Smallsteps: en hoe nu verder?’, in: Verwey, Broeders & Schreurs (red.), De 
Curator en het Personeel Insolad Jaarboek 2018, Deventer: Wolters Kluwer 2018, p. 119-

142, p. 133-135.
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van het aanbod betekent immers dat geen arbeidsovereenkomst tot stand 

komt. Mede in het licht van de ontvangen consultatiereacties en het zojuist 

gestelde lijkt het verstandig in de tekst van par. 3.6 van de memorie van 

toelichting bij het voorontwerp de gemaakte c.q. te maken keuze nog wat 

scherper te omschrijven.

33. Artikel 7:666b lid 6, tweede volzin, van het voorontwerp zou tot slot iets 

moeten zeggen over (i) de gedachte dat een neerwaartse bijstelling van ar-

beidsvoorwaarden niet verder mag terugwerken dan de datum van overgang 

van onderneming, (ii) de periode waarbinnen de bedoelde afspraak kan 

worden gemaakt. Met het laatste punt bedoel ik dat de bepaling geen ruimte 

behoort te geven voor latere deals met een vakbond. Het moet gaan om 

afspraken die gemaakt worden in het kader van de doorstart. Dat zou in be-

ginsel moeten betekenen dat de afspraken over een neerwaartse bijstelling 

van arbeidsvoorwaarden op tafel liggen op het moment dat de verkrijger de 

geselecteerde werknemers een aanbod doet.

Afsluitend
34. Bij aanvaarding van de opzet van het voorontwerp is goed denkbaar dat de 

geschetste onzekerheden in een aantal gevallen potentiële kandidaten voor 

een doorstart zullen afschrikken. Ik denk met name aan de doorstarts binnen 

de opzegtermijn van artikel 40 Fw. Ik beschouw de onzekerheden rondom 

de materie van de eto-redenen in beginsel als een goed te nemen horde. Het 

zal echter niet steeds eenvoudig zijn potentiële doorstarters te overtuigen 

van het gelijk van dit standpunt. De reacties op het voorontwerp verschillen 

in intensiteit en kleur, maar bevestigen op een enkele uitzondering na dit 

beeld. Zeker in het MKB zullen doorstarters er verstandig aan doen zich af 

te vragen of men de tijd, kosten en risico’s kan dragen. Deze specifi ek op 

het MKB gerichte gedachte is allerminst nieuw en vindt nog weer beves-

tiging in nogal wat consultatiereacties.

35. Of het lastiger worden van doorstarts in faillissement positief of negatief is, 

is een kwestie van perspectief. Er zijn veel verschillende en vaak ook tegen-

strijdige perspectieven. Wie het argument van de werkgelegenheid in de 

strijd werpt, loopt op tegen het feit dat de vakbonden het voorontwerp be-

paald niet onwelwillend tegemoet treden. Wie concurrentievervalsing hoog 

in het vaandel heeft, juicht waarschijnlijk het opwerpen van een barrière 

tegen het gebruik van de faillissementsprocedure als reorganisatieprocedure 

toe. Kiest men het perspectief van een zo hoog mogelijke opbrengst van de 

activa, dan zal men de doorstart in faillissement geen strobreed in de weg 

willen leggen. Toch valt niet uit te sluiten dat bij aanvaarding van het voor-

ontwerp de praktijk in staat zal blijken te zijn in een groter aantal gevallen 

dan voorheen doorstarts voor te bereiden die hun beslag krijgen (ik doel op 
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het moment van de overgang van de exploitatie) op een termijn die strookt 

met de einddatum van de opzegtermijnen overeenkomstig artikel 40 Fw. Ik 

vermoed ook dat scherper zal worden gestuurd op het integraal kopen van 

bepaalde onderdelen (wat de onderhavige materie beperkt tot zo’n over te 

nemen onderdeel) in plaats van het geheel in afgeslankte vorm.

36. Er is veel begrip, ook blijkens de consultatiereacties op het voorontwerp, 

voor de gedachte dat de positie van de werknemers bij een doorstart in fail-

lissement een opwaardering verdient. Ik onderschrijf deze gedachte en voeg 

er direct aan toe dat Plessers/Prefaco een helder signaal afgeeft dat het in 

beginsel niet langer juist is dat de doorstarter in faillissement het recht heeft 

om volledig zelf te kiezen welke werknemers hij een aanbod wil doen.

37. Nederland lost problemen meestal stapsgewijs op. Ik meen dat wij het hui-

dige artikel 7:666 sub a BW niet te snel moeten opgeven, maar de inhoud 

van het voorontwerp wel moeten gebruiken als blauwdruk c.q. inspiratie-

bron voor het opstellen van regels/richtsnoeren voor verantwoord handelen 

in gevallen waarin in een faillissement een doorstart wordt overwogen. Wij 

houden deze materie daarmee vooralsnog, zonder de rechtspraak van het 

HvJ te na te komen, in de niet door Smallsteps bestreken gevallen binnen de 

landsgrenzen. Een overstap naar de lidstaatoptie van artikel 5 lid 2 van de 

richtlijn past in mijn visie vervolgens bij een meer omvattende herziening 

van onze regelgeving op het gebied van het reorganiserend vermogen van 

bedrijven.
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Het mededingingstoezicht bij transacties in 
faillissement

MR. M.H. BOERSEN EN MR. DRS. M.R. VAN DE ZAND1

1. Inleiding

Dit artikel geeft de curator allereerst handvatten met betrekking tot het zo-

genaamde concentratietoezicht van de Autoriteit Consument en Markt (ACM), 

neergelegd in de Mededingingswet (Mw). Dit toezicht kan van toepassing zijn 

bij grotere (doorstart)transacties in faillissementen. Het doel ervan is om te 

voorkomen dat concentraties van ondernemingen kunnen resulteren in machtige 

ondernemingen, die dominant genoeg zijn om op een bepaalde markt de con-

currentie signifi cant te beïnvloeden of zelfs uit te schakelen. In faillissementen 

vindt het concentratietoezicht met name plaats binnen de zorg-, bouw-, retail- en 

auto-industriesector.

Binnen de zorgsector geldt met betrekking tot het concentratietoezicht speci-

fi eke wetgeving, neergelegd in de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). 

In deze sector is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) naast de ACM belast met 

handhaving en gelden in ieder geval tot 1 januari 2023 zogenaamde ‘verlaagde 
omzetdrempels’.2 Dit heeft tot gevolg dat in deze sector eerder concentratie-

toezicht wordt uitgeoefend. Als reden hiervoor geeft de ACM op dat door de 

verlaagde omzetdrempels effectiever toezicht kan worden uitgeoefend en dat 

dit bijdraagt aan zorg van goede kwaliteit die voor iedereen toegankelijk blijft.3

Indien een (te sluiten) transactie in faillissement qua omvang onder het bereik 

van het concentratietoezicht valt, kan deze alleen ná voorafgaande melding en 

goedkeuring bij de ACM en/of de NZa tot stand worden gebracht. Wanneer voor 

een transactie geen goedkeuring wordt verkregen, dan mag deze niet worden 

uitgevoerd. Als de transactie al is uitgevoerd, maar geen goedkeuring is of wordt 

verkregen, is de transactie in beginsel nietig (artikel 3:40 lid 2 BW) en bestaat 

1. Marike Boersen en Martijn van de Zand zijn allebei advocaat bij Bierman Advocaten LLP.

2. Besluit tijdelijke verruiming toepassingsbereik concentratietoezicht op ondernemingen die 

zorg verlenen, Stb. 2017, 503.

3. https://www.acm.nl/nl/onderwerpen/zorg/fusies-in-de-zorg/fusies-in-de-zorg.
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de kans dat de gevolgen ervan dienen te worden teruggedraaid.4 Voor het niet 

doen van een melding kan aan een curator q.q. tegenwoordig geen boete meer 

worden opgelegd.5

Het verkrijgen van goedkeuring kan enkele weken of zelfs maanden duren. Dit 

kan problematisch zijn omdat in faillissementen vaak snel geschakeld dient te 

worden om levensvatbare onderdelen te kunnen redden of een doorstart mogelijk 

te kunnen maken. Een ontheffi ngsverzoek6 kan dan een oplossing bieden, maar 

een oplossing kan ook worden gevonden in een spoedprocedure. Dit is een pro-

cedure waarmee kan worden getracht om binnen negen dagen al een beslissing 

over de goedkeuring van de totstandbrenging van een concentratie te krijgen.7

In dit artikel schetsen wij het wettelijk kader waarbinnen het concentratietoe-

zicht plaatsvindt. Vervolgens beschrijven wij de ontheffi ngsmogelijkheid en de 

spoedprocedure, waarna wij praktijkvoorbeelden zullen behandelen. Afgesloten 

zal worden met een weergave van het handhavend instrumentarium.

2. Wettelijk kader

De volgende pijlers van het mededingingsrecht zijn voor dit artikel van belang:

(a) een verbod op mededingingsafspraken (verboden overeenkomsten, beslui-

ten en onderling afgestemde gedragingen);

(b) het concentratietoezicht (het verplicht voorleggen van bepaalde fusies, 

overnames en joint ventures aan een mededingingsautoriteit, oftewel: on-

dernemingen mogen niet te groot worden).

De hiervoor ten aanzien van (a) ontwikkelde Nederlandse wetgeving is voor-

namelijk geïnspireerd op de Europeesrechtelijke bepalingen uit het EG-Verdrag 

(thans: VWEU).8 Het concentratietoezicht (b) is voornamelijk in lijn met de 

Europese Verordening 139/2004 en vindt zijn nationale wettelijke regeling in 

4. Kamerstukken II 1995/96, 24 707, nr. 3, p. 77. Bewust wordt hier gekozen voor de term 

terugdraaien in plaats van de term ongedaan maken. Ongedaan maken verwijst namelijk 

naar de gevolgen van ontbinding ex artikel 6:265 jo. artikel 6:271 BW.

5. CBb 24 februari 2012, ECLI:NL:CBB:2012:BV6874, NJB 2012/794.

6. Artikel 40 Mw en artikel 49d lid 1 Wmg.

7. https://www.acm.nl/nl/onderwerpen/concurrentie-en-marktwerking/concentraties-van-

bedrijven/fusie-overname-of-joint-venture-melden.

8. Voornamelijk gericht op het aan banden leggen van de ongewenste effecten van concurren-

tiebeperkingen, zie Kamerstukken II 1995/96, 24 707, nr. 3, p. 9-10.
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de artikelen 26 tot en met 49 Mw.9 Alhoewel bij transacties in faillissement 

door de curator en de koper rekening gehouden dient te worden met het verbod 

op mededingingsafspraken (hierbij dient niet gedacht te worden aan afspraken 

die de mededinging verhinderen, beperken of vervalsen, zoals prijsafspraken, 

koppelverkoop, marktverdeling, maar eerder aan het (toelaatbaar) uitwisselen 

van concurrentiegevoelige informatie), mag (ook) het concentratietoezicht voor 

curatoren bij grotere transacties geen ondergeschoven kindje zijn.

2.1. Concentraties

“Ondernemingsconcentraties zijn vormen van samengaan van ondernemingen 
die leiden tot duurzame veranderingen in de structuur van de betrokken onder-
nemingen”, aldus de toelichting bij de Mededingingswet.10 Deze vormen van 

samengaan heeft de wetgever tot uitdrukking gebracht in artikel 27 Mw. Onder 

een concentratie wordt volgens de wet verstaan:

(a) het fuseren van ondernemingen;

(b) het direct of indirect verkrijgen van zeggenschap over een onderneming11 

(de (bedrijfs)overname); of

(c) het tot stand brengen van een gemeenschappelijke onderneming (de joint 

venture).

In deze bijdrage zal voornamelijk worden ingezoomd op (b) de (bedrijfs)over-

name, nu de overige vormen (fusies en joint ventures) in faillissementssituaties 

niet snel aan de orde zullen zijn.12

2.2. Omzetdrempels

In aansluiting op de defi nitie van een concentratie, geeft artikel 29 Mw het toe-

passingsbereik van het concentratietoezicht aan door middel van omzetdrem-

pels. Het concentratietoezicht is alleen van toepassing op concentraties:

– waarbij de gezamenlijke wereldwijde omzet van de samengaande onder-

nemingen in het voorafgaande kalenderjaar meer bedroeg dan € 150 miljoen; 

én

9. Dit vindt eveneens een grondslag in het VWEU nu concentraties die de mededinging op (een 

gedeelte van) de gemeenschappelijke markt belemmeren, zich niet verdragen met artikel 101 

en 102 VWEU.

10. Kamerstukken II 1995/96, 24 707, nr. 3, p. 31.

11. Zie voor een defi nitie van het verkrijgen van zeggenschap artikel 26 Mw.

12. Het merendeel van de concentratiemeldingen bij ACM ziet ook op (bedrijfs)overnames.
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– van voornoemd bedrag ten minste € 30 miljoen omzet in Nederland is be-

haald door twee van de samengaande ondernemingen ieder.

Voor sommige sectoren zijn afwijkende omzetdrempels opgenomen. Zo geldt 

voor de zorgsector dat het concentratietoezicht alleen van toepassing is op con-

centraties:

– waarbij de gezamenlijke wereldwijde omzet van de samengaande onder-

nemingen in het voorafgaande kalenderjaar meer bedroeg dan € 55 miljoen; 

én

– van voornoemd bedrag ten minste € 10 miljoen omzet in Nederland is be-

haald door twee van de samengaande ondernemingen ieder.13

De omzetdrempels bepalen eveneens of de voorgenomen concentratie bij de 

nationale mededingingsautoriteit gemeld dient te worden. Voorgenomen con-

centraties met een zogenaamde ‘communautaire dimensie’ zullen op grond van 

artikel 7 van Verordening 139/2004 wellicht gemeld dienen te worden bij de 

Europese Commissie, die dan (exclusief) bevoegd zal zijn.14

Daarnaast kunnen ook andere autoriteiten soortgelijke meldingen verplicht stel-

len. Zo geeft artikel 49a Wmg een vergelijkbare bepaling en bepaalt dat het een 

zorgaanbieder niet is toegestaan een concentratie als omschreven in de Mede-

dingingswet tot stand te brengen, zonder daaraan voorafgaande goedkeuring van 

de NZa.15 Van belang is overigens dat een voorgenomen fusie of overname van 

zorginstellingen (voor zover deze onder het toepassingsbereik van het concen-

tratietoezicht vallen) bij zowel de ACM als de NZa gemeld dient te worden.16 

Daarbij dient als eerste goedkeuring van de NZa en/of ontheffi ng van NZa te 

worden verkregen, die een zogenaamde ‘zorgspecifi eke fusietoets’ uitvoert, al-

vorens melding bij de ACM wordt gedaan.17

13. Verlenging tijdelijke verruiming van het toepassingsbereik van het concentratietoezicht op 

ondernemingen die zorg verlenen, Stb. 2017, 503.

14. De van toepassing zijnde omzetdrempels liggen in dit geval hoger. In het kader van dit artikel 

zal hier niet verder op worden ingegaan.

15. Ook dit verbod uit de Wmg brengt nadrukkelijk een standstill-verplichting met zich. Daar-

naast heeft de wetgever voorzien in een mogelijkheid om informatie te delen met bijvoor-

beeld de ACM (Regeling gegevensverstrekking ACM 2019, Stcrt. 2018, 10923).

16. Er is al geruime tijd een wetsvoorstel (34 445) aanhangig om de zorgspecifi eke fusietoets 

tevens door de ACM te laten uitvoeren, zodat ACM en NZa niet naast elkaar beoordelen en 

geen dubbele toetsing plaatsvindt. Een derde nader verslag met betrekking tot dit wetsvoor-

stel is onlangs gepubliceerd, zie Kamerstukken II 2019/20, 34 445, nr. 17.

17. Artikel 34 lid 2 Mw.
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2.3. Melding

Indien een (voorgenomen) concentratie op grond van de omzetdrempels binnen 

de werkingssfeer van de Mededingingswet en daarmee het concentratietoezicht 

valt, geeft artikel 34 Mw een verbod op het tot stand brengen van een con-

centratie voordat het voornemen hiertoe is gemeld bij de ACM én vervolgens 

vier weken zijn verstreken. Alhoewel men uit het eerste gedeelte van dit verbod 

slechts een meldingsplicht zou kunnen afl eiden, wordt met betrekking tot het 

laatste gedeelte opgemerkt dat dit een daadwerkelijke standstillverplichting be-

treft op grond waarvan de concentratie voor de duur van vier weken (nog) niet 

tot stand mag worden gebracht.18

Het zijn voornamelijk de gevolgen van het overtreden van de standstillverplich-

ting die voor de curator van belang zijn in geval van faillissement. Hiermee 

wordt hoofdzakelijk gedoeld op de nietigheid van de transactie in de zin van 

artikel 3:40 lid 2 BW. Al uitgevoerde prestaties dienen dan te worden terug-

gedraaid nu de rechtsbasis daarvoor ontbreekt.19 Alhoewel dit in de dagelijkse 

(transactie)praktijk uiteraard al ongewenste gevolgen met zich brengt, zal de 

curator die met een mogelijke nietigheid wordt geconfronteerd tot extra naden-

ken gestemd zijn.

Hierboven spraken wij over een voorgenomen concentratie. Een vraag die in dit 

kader rijst, is in hoeverre in zo’n geval al dan niet sprake dient te zijn van een 

concrete transactie, terwijl deze transactie – gelet op de standstillverplichting – 

sowieso nog niet volledig mag worden uitgevoerd. Het is aan de verzoeker om 

te beslissen wanneer de melding wordt gedaan. Enerzijds zal dit niet te vroeg 

dienen te zijn20 en zal er een gedegen en voldoende concreet plan moeten zijn 

dan wel zullen de hoofdlijnen van de transactie duidelijk moeten zijn (het voor-
nemen).21 Anderzijds zullen afspraken tussen partijen voldoende waarborgen 

dan wel voorbehouden dienen te bevatten, zodat de zeggenschap niet al overgaat 

en al sprake ís van een concentratie. Dit zou immers in strijd zijn met artikel 34 

Mw.

Dit zou ondervangen kunnen worden door een letter of intent of een overnameo-

vereenkomst met opschortende voorwaarden. Het opnemen van een ontbindende 

18. Op het overtreden van de standstillverplichting staat een boete, zie verder onder paragraaf 

‘Handhaving’.

19. Kamerstukken II 1995/96, 24 707, nr. 3, p. 77.

20. Mede gelet op de benodigde gegevens die verstrekt dienen te worden.

21. Kamerstukken II 1995/96, 24 707, nr. 3, p. 37.
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voorwaarde indien geen goedkeuring zou worden verleend door de ACM lijkt 

echter in strijd met de standstillverplichting. Uiteraard is het wel mogelijk een 

opschortende voorwaarde in een overeenkomst op te nemen die wordt vervuld 

door de mededeling van de ACM dat geen vergunning is vereist voor de voor-

genomen concentratie.

De meldingsplicht komt voort uit de achterliggende gedachte bij het gekozen 

preventieve systeem. De hieruit voortvloeiende toetsing vooraf leidt tot rechts-

zekerheid en bovendien krijgen ondernemingen hierdoor zo spoedig mogelijk 

uitsluitsel over de toetsing (strikte termijn van vier weken),22 terwijl niet achteraf 

door de ACM wordt ingegrepen in reeds tot stand gebrachte concentraties.23 Een 

belangrijke uitzondering op dit uitgangspunt betreft de ontheffi ngsmogelijkheid 

van artikel 40 Mw, die hierna uitvoerig zal worden besproken.

Binnen vier weken na de melding, dient de ACM te berichten of de voorgeno-

men concentratie een vergunning vereist.24 De melding kan, gelet hierop, opge-

volgd worden met voornamelijk de volgende beslissingen:25

– De voorgenomen concentratie vereist een vergunning, nu er reden is om aan 

te nemen dat de voorgenomen concentratie de daadwerkelijke mededinging 

op de Nederlandse markt of een deel daarvan op signifi cante wijze zou kun-

nen belemmeren (artikel 37 lid 2 Mw). Indien een vergunning is vereist, zal 

men een aanvraag om vergunning moeten indienen omdat artikel 41 Mw 

bepaalt dat het verboden is een concentratie tot stand te brengen zonder ver-

gunning, terwijl deze ingevolge artikel 37 Mw wel vereist is. Hiermee zal 

de tweede fase (de vergunnningsfase van artikel 41 Mw e.v.) worden aange-

vangen, die in beginsel maximaal dertien weken in beslag zal nemen. In de 

vergunningsfase wordt onderzocht of de voorgenomen concentratie de daad-

werkelijke mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan op 

signifi cante wijze belemmert.26

– Niet alle voorgeschreven gegevens zijn verstrekt of de verstrekte gegevens 

zijn onvoldoende voor de beoordeling van de melding.27 De ACM zal binnen 

22. De standstillverplichting eindigt al na de onvoorwaardelijke mededeling van de ACM dat 

voor de voorgenomen concentratie geen vergunning is vereist (artikel 37 lid 3 Mw).

23. Kamerstukken II 1995/96, 24 707, nr. 3, p. 32.

24. Overigens heeft de wetgever bepaald dat het uitblijven van een reactie tot na de standstillver-

plichting van vier weken automatisch betekent dat geen vergunning is vereist (artikel 37 lid 

5 Mw).

25. Daarnaast kunnen beslissingen verkort worden afgedaan, zie onder paragraaf ‘Spoedpro-
cedure’.

26. Kamerstukken II 1995/96, 24 707, 3, p. 77.

27. Regeling gegevensverstrekking Mededingingswet, Stcrt. 2014, 19743.
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vijf werkdagen na ontvangst van de melding de melder moeten verzoeken 

om toezending van de ontbrekende gegevens. De termijn van vier weken 

vangt aan op de dag waarop de ontbrekende gegevens zijn verstrekt.

– De voorgenomen concentratie vereist geen vergunning indien voldaan wordt 

aan enkele voorwaarden. Deze zogenaamde (structurele) remedies zijn voor-

waarden die gesteld kunnen worden om de mededingingsrechtelijke bezwa-

ren weg te nemen.28

– De voorgenomen concentratie vereist geen vergunning.

– De voorgenomen concentratie valt niet binnen de werkingssfeer van het in de 

Mededingingswet geregelde concentratietoezicht.29

In het geval de curator een (doorstart)transactie wenst te bewerkstelligen waar-

bij hij de gehele onderneming (of onderdelen daarvan) aan een derde verkoopt, 

zal hij acht dienen te slaan op het concentratietoezicht. Een concentratie kan 

immers ook ontstaan door een doorstart in faillissement, in de regel een activa-

transactie en geen aandelentransactie. Alhoewel de beslissing van de rechter-

commissaris over een doorstart doorgaans niet lang op zich laat wachten, spreekt 

het voor zich dat een standstillverplichting van vier weken – met uitzondering 

van eerdere beslissingen of uitgestelde beslissingen – in faillissementssituaties 

te lang kan zijn. Aangezien een curator de failliete onderneming bij voorkeur 

‘going concern’ overdraagt, is het mogelijk dat de (toegestane) tijdelijke voort-

zettingsperiode (gelet op boedelkrediet, beschikbaarheid personeel, etc.) korter 

is dan de benodigde wachttijd in geval van de melding bij de ACM. Zoals eerder 

gezegd, mag een transactie nog niet zijn uitgevoerd (als hiermee een concentra-

tie zou ontstaan), voordat in beginsel vier weken na de melding zijn verstreken. 

Ter voorkoming van dergelijke situaties heeft de wetgever de ontheffi ngspro-

cedure in het leven geroepen.

3. Ontheffi ngsprocedure

3.1. ACM

Zo lang nog geen goedkeuring is verleend, geldt een verbod om een transactie 

en daarmee een concentratie tot stand te brengen (de standstillverplichting). 

Van de standstillverplichting kan degene die een melding heeft gedaan – bij een 

transactie in faillissement is dat de koper – op grond van ‘gewichtige redenen’ 

28. Zie artikel 37 lid 4 Mw. In het kader van dit artikel zal hier niet verder op worden ingegaan.

29. Zie bijvoorbeeld Besluit ACM van 24 april 1998, nr. 361 (SKALA/SNS Reaal Invest – MW 
Investments).
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een ontheffi ng verzoeken.30 Van zo’n gewichtige reden is sprake indien ‘on-
herstelbare schade’ wordt toegebracht aan een concentratie wanneer de stand-

stillverplichting in acht dient te worden genomen.31 Onherstelbare schade kan 

ontstaan in geval van faillissement.32 Het is de verzoeker die voldoende con-

creet aannemelijk dient te maken dat sprake is van onherstelbare schade als de 

standstillverplichting in acht dient te worden genomen. Bij het aantonen hiervan 

kan ondersteuning van de curator benodigd zijn. De curator zou bijvoorbeeld 

informatie kunnen overleggen waaruit blijkt dat een pandhouder heeft aange-

geven niet langer bereid te zijn de verpande voorraad ter beschikking te stellen 

aan de boedel als niet snel duidelijkheid is over een transactie in faillissement. 

De overlegging van dergelijke informatie kan van belang zijn omdat de ACM 

een ontheffi ngsverzoek restrictief toetst.33

Een verzoek tot ontheffi ng brengt níet met zich dat geen melding dient te wor-

den gedaan en geen goedkeuring behoeft te worden verkregen.34 Het enige ver-

schil is dat de transactie al mag worden uitgevoerd vóór het moment van (even-

tuele) goedkeuring. Dit maakt een ontheffi ng voor zowel de koper als de curator 

slechts een tijdelijke oplossing. De kans is namelijk altijd nog aanwezig dat 

geen goedkeuring wordt verleend en vervolgens maatregelen in gang worden 

gezet om bewerkstelligd te krijgen dat de transactie wordt teruggedraaid. Vaak 

is dat niet meer goed mogelijk of heeft de koper ten behoeve van de (in dat 

geval dan tijdelijke) transactie aanzienlijke fi nanciële middelen ter beschikking 

gesteld, die niet meer kunnen worden teruggekregen.

3.2. Vormvrij

In tegenstelling tot een melding, die via een meldingsformulier in viervoud bij 

de ACM dient te worden ingediend, is een ontheffi ngsverzoek vormvrij.

3.3. Beperkingen en voorschriften

De ACM kan een ontheffi ng onder beperkingen verlenen. Indien de bezwaarlijk-

heid van de standstillverplichting enkel op bepaalde onderdelen van een onder-

neming betrekking heeft, ligt het voor de hand om de ontheffi ng te beperken tot 

die onderdelen.

30. Artikel 40 lid 1 Mw.

31. Kamerstukken II 1995/96, 24 707, nr. 3, p. 78.

32. Zie bijvoorbeeld Besluit ACM 2 maart 1998, nr. 69 (BAM-Habo).

33. Zie (eerste deel) paragraaf ‘Praktijkvoorbeelden’.

34. Sterker nog, een verzoek tot ontheffi ng kan (pas) zodra een melding is gedaan.
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Daarnaast kan de ACM een ontheffi ng vergezeld laten gaan van voorschriften. 

Een voorschrift is een aan de ontheffi ng verbonden verplichting, bijvoorbeeld 

de verplichting om de organisatie of boekhouding van de betrokken onder-

neming(en) vooralsnog niet feitelijk te integreren. De ACM zal zo’n voorschrift 

aan een ontheffi ng verbinden indien zij de kans niet verwaarloosbaar acht dat 

een vergunningseis dient te worden gesteld en dat de concentratie uiteindelijk 

op mededingingsbezwaren zal stuiten.35 Indien het voorschrift niet wordt nage-

leefd, kan de ACM een boete opleggen.36

3.4. NZa

De zorginstellingen die de NZa goedkeuring verzoeken om een concentratie tot 

stand te brengen, hebben eveneens de mogelijkheid om een ontheffi ngsverzoek 

in te dienen.37 Om voor een ontheffi ng in aanmerking te kunnen komen, dient 

sprake te zijn van een ‘spoedeisend geval’, waardoor het voor de verzoeker niet 

mogelijk is om goedkeuring van de NZa af te wachten, en dient de NZa een 

‘redelijk vermoeden’ te hebben dat zij haar goedkeuring niet zal onthouden.38 

Ook hier is het de verzoeker die voldoende concreet aannemelijk dient te maken 

dat sprake is van een spoedeisend geval waardoor de standstillverplichting niet 

in acht kan worden genomen. Dat de ondersteuning van de curator daarbij van 

belang is, volgt bijvoorbeeld uit een besluit van de NZa van 24 januari 2018:

“Virenze verkeert in staat van faillissement. De curator heeft de NZa schriftelijk 
bevestigd dat het UWV, in het kader van de loongarantieregeling, momenteel de 
lonen van de werknemers betaalt gedurende hun opzegtermijn. Vanaf 29 januari 
2018 ontvangen de werknemers geen salaris meer. Vanaf 1 januari 2018 moeten 
de werkzaamheden worden gestaakt en kan de zorgverlening aan de cliënten 
van Virenze niet langer worden voortgezet.

Wegens deze omstandigheden acht de NZa het aannemelijk dat de continuïteit 
van de zorgverlening aan de cliënten van Virenze gevaar loopt. Tevens acht 
de NZa het aannemelijk dat de zorgverlening aan de cliënten kan worden ge-
continueerd indien de voorgenomen concentratie op korte termijn plaatsvindt. 

35. Zie bijvoorbeeld Besluit ACM 24 september 2014, nr. 14.1060.23 (Stichting Reinier Haga 
Groep-Stichting ’t Lange Land Ziekenhuis).

36. Artikel 71 lid 1 Mw, zie hierover meer onder paragraaf ‘Handhaving’.

37. Artikel 49d lid 1 Wmg.

38. Kamerstukken II 2011/12, 33 253, nr. 3.
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Gezien het voorgaande acht de NZa het aannemelijk dat er sprake is van een 
spoedeisend geval”.39

Bij het redelijk vermoeden-criterium beoordeelt de NZa met name of voldoende 

concreet aannemelijk is dat personeel, cliënten en andere betrokkenen (zoals 

zorgverzekeraars) op een zorgvuldige wijze zijn en zullen worden betrokken bij 

de totstandbrenging van de concentratie. Daarnaast onderzoekt de NZa aan de 

hand van de bij het verzoek overgelegde informatie of de cruciale zorg in gevaar 

komt. Dit laatste is niet het geval als er geen verandering plaatsvindt in de ver-

lening van de vorm van zorg.40

Anders dan bij een verzoek bij de ACM, volgt na een ontheffi ng door de NZa 

geen ‘bodemtoets’ meer. Groen licht betekent hier dus meteen door. Wel kan de 

NZa binnen vier weken na het verlenen van een ontheffi ng hieraan nog voor-

waarden en voorschriften verbinden.41

4. Spoedprocedure

Naast de ontheffi ngsprocedure biedt de ACM de volgende mogelijkheid die 

ertoe kan leiden dat kort na faillissement een concentratie tot stand kan worden 

gebracht:

“In geval van nood spannen wij ons in om al na 9 dagen een beslissing te 
nemen. Dat kan als mededingingsbezwaren onwaarschijnlijk zijn. Bijvoorbeeld 
als de activiteiten van de bedrijven weinig overlap hebben of niet aan elkaar 
gerelateerd zijn. Geef ons dus al vóór uw concentratiemelding zo veel mogelijk 
informatie over de bedrijven en de relevante markten. Na onze beslissing kunt u 
direct beginnen met de concentratie.”42

De ACM geeft aan “dat met deze manier, anders dan bij een ontheffi ng van de 
standstill-verplichting, niet het risico wordt gelopen dat de concentratie moet 

39. Besluit NZa 24 januari 2018 (Besluit concentratie Parnassia Groep B.V. – een onderdeel van 
Virenze Algemeen Beheer B.V. – een onderdeel van Virenze Riagg B.V.), overwegingen 18 en 

19.

40. Idem, overwegingen 21 – 29.

41. Artikel 49d lid 2 Wmg.

42. https://www.acm.nl/nl/onderwerpen/concurrentie-en-marktwerking/concentraties-van-

bedrijven/fusie-overname-of-joint-venture-melden.

368



Het mededingingstoezicht bij transacties in faillissement

369

worden teruggedraaid. Dit is dus een snellere beslissing”.43 Hiervoor is wel 

van belang dat álle benodigde informatie bij het verzoek wordt ingediend. Al-

hoewel voor deze spoedprocedure geen wettelijke basis bestaat, kunnen wij dit 

niet anders zien dan een handreiking van de ACM om tot een snelle, defi nitieve 

beslissing te komen.

De termijn van negen dagen bestaat uit de dag van de melding, de hierop vol-

gende publicatie in de Staatscourant, gevolgd door de mogelijkheid voor be-

langhebbenden om binnen zeven dagen na publicatie hun opmerkingen kenbaar 

te maken. Wij zijn van mening dat deze spoedprocedure niet kan bestaan zonder 

de mogelijkheid om een melding verkort af te doen in de zin van de Uitvoerings-

regel verkorte afdoening.44

Om te weten of bij een (doorstart)transactie in faillissement al dan niet een ont-

heffi ngsverzoek en/of een spoedprocedure dient te worden doorlopen, kan een 

koper, ondersteund door de curator, informeel contact zoeken met de ACM. De 

ACM zelf geeft aan dat zij graag van tevoren met de betrokken partijen in ge-

sprek gaat over een zaak.45

5. Praktijkvoorbeelden

Zoals gemeld, is het aan de verzoeker van de melding om aannemelijk te maken 

dat de standstillverplichting niet kan worden afgewacht. De besluiten van de 

ACM over ontheffi ngsverzoeken geven een kijkje in de keuken over de facto-

ren die voor de ACM doorslaggevend zijn om aan te nemen dat onherstelbare 

schade zal ontstaan indien de standstillverplichting dient te worden afgewacht.

Meerdere keren oordeelde de ACM over ontheffi ngsverzoeken waarbij de voor-

genomen concentratie bestond uit een in staat van faillissement verkerende 

onderneming. De aannemelijke kans dat personeel kort na faillissement zou 

43. Dit heeft als bijkomend voordeel dat de kosten voor het ontheffi ngsverzoek van € 2.325,- 

niet voldaan hoeven te worden. Overigens ontkomt men hiermee niet aan de kosten voor het 

indienen van de melding van € 17.450,-, die ook verschuldigd zijn bij het geheel of gedeel-

telijk afwijzen van de melding en in het geval intrekking van de aanvraag plaatsvindt voordat 

daarop door de ACM is beslist.

44. ACM Uitvoeringsregel verkorte afdoening, Stcrt. 2013, 8686. Herhaaldelijk wordt in de 

Kronieken concentratiecontrole van de afgelopen jaren (tijdschrift Markt & Mededinging) 

opgemerkt dat het – gelet op de hoge kosten – teleurstellend is dat er niet meer bruikbare 

precedenten voortkomen uit het concentratietoezicht van de ACM. Dit is een mening die wij 

delen.

45. https://www.acm.nl/nl/onderwerpen/concurrentie-en-marktwerking/concentraties-van-

bedrijven/fusie-overname-of-joint-venture-melden.
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overstappen en zodoende orders niet konden worden uitgevoerd, de aanneme-

lijke kans dat pandhouders hun zekerheidsrechten op voorraden uit gaan oe-

fenen en zodoende zaken uit de boedel gaan, een zeer beperkte mogelijkheid 

voor het ‘going concern’ houden van de onderneming na faillissement (waarbij 

tevens aandacht was voor de mogelijke onherstelbare schade aan de kant van de 

koper) én een groot risico voor de continuïteit van de zorg en de veiligheid van 

patiënten in Nederland na faillissement van een ziekenhuis, zijn slechts enkele 

voorbeelden van factoren die een rol spelen bij de beoordeling of sprake is van 

onherstelbare schade.46 Ook de acute dreiging van een faillissement of sur-

seance van betaling zonder vooruitzicht op een mogelijk boedelkrediet van de 

over te nemen onderneming vormt een factor die het aannemelijk maakt dat het 

in acht nemen van de standstillverplichting zal leiden tot onherstelbare schade.47 

Daarnaast zijn er verschillende voorbeelden van niet-faillissement gerelateerde 

factoren, zoals een mogelijk verval van vergunningen of vergunningen die niet 

tijdig kunnen worden verkregen bij afwachting van de standstillverplichting, die 

eveneens kunnen leiden tot onherstelbare schade.48

5.1. Intertoys

Ter illustratie bespreken wij nu het recente besluit van de ACM in de zaak Inter-

toys.49

Partijen hebben op 4 september 2019 een melding op grond van artikel 34 Mw 

ingediend en tegelijkertijd een ontheffi ngsverzoek. Het verzoek richt zich op 

de overname van Green Swan Logistics B.V. en dochteronderneming Intertoys 

B.V. door Mirage ToysGroup B.V. De ACM heeft de ontheffi ng één dag na in-

diening toegewezen.

Intertoys verkeerde fi nancieel in zwaar weer, waardoor de dreiging van fail-

lissement reëel was. Investeerders waren enkel bereid mee te werken als een 

overnametransactie spoedig zou plaatsvinden. Partijen konden aantonen dat de 

46. In volgorde van benoeming: Besluit ACM 12 december 2008, nr. 6583 (Hawama/Dijksman); 

Besluit ACM 27 april 2004, nr. 4016 (De Harense Smid/Megapool); Besluit ACM 13 au-

gustus 2008, nr. 6465 (DSM/Diolen); Besluit ACM 31 december 2018, nr. ACM/18/034722 

(OLVG/Slotervaartziekenhuis) en Besluit ACM 5 februari 2019, nr. ACM/19/034888 (St. 
Jansdal).

47. Besluit ACM 24 juni 1998, nr. 676 (Watco/VéVéWé) en Besluit ACM 24 juni 1998, nr. 849 

(Drie Mollen-Olland).

48. Besluit ACM 27 april 2005, nr. 4971 (TUI-HollandExel) en Besluit ACM 28 augustus 2013, 

nr. 13.0659.22 (TDH Services-Erasmus MC-LUMC).

49. Besluit ACM 5 september 2019, nr. ACM/19/036357 (Intertoys).
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voorraden (zowel in de winkels als in de distributiecentra) en de verkopen (zowel 

in de fysieke winkels als online) aanzienlijk waren teruggelopen. Een dringend 

tekort aan werkkapitaal (dat tevens voor lege schappen zorgde) maakte dat Inter-

toys geen nieuwe bestellingen kon plaatsen omdat zij de betalingen hiervan niet 

meer zou kunnen garanderen. Mede gelet op de aanstaande eindejaarsperiode, 

waarin in korte tijd vermoedelijk een aanzienlijk deel van de jaaromzet zou 

worden behaald, zou het achterwege blijven van werkkapitaal de nekslag voor 

Intertoys zijn. Zeker nu de voorraden pas enkele maanden na het plaatsen van 

de orders Intertoys bereiken en daarmee haast geboden is: “als Intertoys niet 
spoedig over de benodigde aanvullende fi nanciële middelen beschikt, bestaat 
een signifi cant risico op een faillissement van Intertoys op de korte termijn”, 

aldus de argumenten van partijen in het verzoek.

Daarnaast – en eigenlijk in het verlengde hiervan – speelde het (mogelijke) han-

delen van twee investeerders een belangrijke rol. Indien de eerste van deze in-

vesteerders de verstrekte geldlening direct zou opeisen, betekende dit in zekere 

zin direct het faillissement van Intertoys. Een tweede investeerder wilde alleen 

werkkapitaal verstrekken indien de voorgenomen concentratie spoedig zou wor-

den bewerkstelligd. Gelet op deze gestelde feiten en voornamelijk het gebrek 

aan fi nanciële middelen, heeft de ACM besloten een ontheffi ng toe te wijzen, 

nu zij het aannemelijk vindt dat het afwachten van de standstillverplichting tot 

onherstelbare schade zal leiden. Hieruit blijkt dat per geval beoordeeld wordt 

welke specifi eke factoren een rol spelen bij de beslissing op het ontheffi ngsver-

zoek. De ACM oordeelt als volgt:

“De ACM heeft overwegende betekenis gehecht aan de teruggelopen voorraden 
en verkopen en in het bijzonder aan de onmogelijkheid om bestellingen te doen 
en voorbereidingen te treffen ten behoeve van de cruciale eindejaarsperiode. 
De ACM acht het daarom aannemelijk dat voortzetting van de onderneming in 
gevaar komt, indien de wachtperiode van artikel 34 van de Mededingingswet in 
acht moet worden genomen.”50

Op 18 september 2019 oordeelde de ACM dat de voorgenomen transactie onder 

het concentratietoezicht van de Mededingingswet valt en de ACM heeft deze 

vervolgens onderzocht. De ACM heeft haar besluit uiteindelijk verkort afge-

daan en gemeld dat geen vergunning nodig is nu er geen reden bestaat om aan 

te nemen dat de voorgenomen concentratie de daadwerkelijke mededinging op 

signifi cante wijze zou kunnen belemmeren.

50. Besluit ACM 5 september 2019, nr. ACM/19/036357 (Intertoys), overweging 11.
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6. Handhaving

De ACM heeft de bevoegdheid om een last onder dwangsom en/of boete op te 

leggen bij overtreding van de normen betreffende het concentratietoezicht. Een 

eventuele boete zal, in ieder geval bij het achterwege blijven van een melding, 

ten laste komen van de koper en niet van de uit faillissement verkopende curator. 

Omdat in dit geval de koper kwalifi ceert als een ‘betrokken onderneming’.51 

Het CBb heeft over dit begrip bepaald dat zowel de tekst van de wet, de wets-

geschiedenis als het feit dat aansluiting is gezocht bij de Europese regelgeving 

geen aanknopingspunten geven om een verkopende partij te zien als een bij de 

concentratie betrokken onderneming. Zeker gelet op de rechtszekerheid bij een 

verbodsbepaling dient duidelijk te zijn tot wie het verbod zich richt en artikel 34 

Mw richt zich in ieder geval niet tot de verkoper (van in dit geval aandelen).52

In het verlengde van deze uitspraak van het CBb menen wij dat de ACM ook 

voor de overige beboetbare gedragingen geen boete of last onder dwangsom aan 

de curator mag opleggen, omdat de hiermee verband houdende bepalingen zich 

uiteindelijk eveneens richten tot de koper.53 Desalniettemin dient de curator erop 

bedacht te zijn, dat aan de koper de hierna te bespreken lasten onder dwangsom 

en boetes kunnen worden opgelegd.

6.1. Last onder dwangsom

Een last onder dwangsom kan erop gericht zijn om de overtreding geheel of 

gedeeltelijk terug te draaien of te beëindigen. Daarnaast kan deze erop gericht 

zijn om herhaling van de overtreding te voorkomen en de gevolgen van een 

overtreding weg te nemen of te beperken.54 Concreet betekent dit dat de last kan 

inhouden dat de concentratie teruggedraaid wordt, alsnog melding wordt gedaan 

en (eventueel) een vergunning wordt aangevraagd of de voorschriften dienen 

te worden nageleefd. De dwangsommen die zijn verbeurd, dienen binnen zes 

weken te worden betaald aan de Staat.55

51. CBb 24 februari 2012, ECLI:NL:CBB:2012:BV6874, NJB 2012/794.

52. CBb 24 februari 2012, ECLI:NL:CBB:2012:BV6874, NJB 2012/794, r.o. 5.3. e.v. De ACM 

had al  eerder getracht uitbreiding te geven aan een in de Mw neergelegde verbodsnorm door 

in de toelichting bij het meldingsformulier op te nemen dat bij een overeenkomst tot koop en 

verkoop van aandelen of activa (ook) de verkopende partij de concentratie dient te melden.

53. Zie voor de mogelijke beboetbare gedragingen hierna onder subparagraaf ‘Boete’.

54. Artikel 5:1 aanhef en onderdeel b Awb en artikel 5:31d Awb.

55. Artikel 5:33 Awb en artikel 5:10 Awb jo. artikel 12t Instellingswet ACM.
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6.2. Boete

Er worden meerdere beboetbare gedragingen met betrekking tot het concentra-

tietoezicht in de Mededingingswet genoemd.56

Een bestuurlijke boete van € 900.000,- of, indien dat meer is, van ten hoogste 

1% van de omzet van de onderneming, kan worden opgelegd aan degene die 

onjuist of onvolledige gegevens verstrekt bij een melding van een concentratie 

of bij de aanvraag van een vergunning.

Een bestuurlijke boete van € 900.000,- of, indien dat meer is, van ten hoogste 

10% van de omzet van de onderneming, kan onder meer worden opgelegd aan 

degene die:

– aan een ontheffi ng verbonden voorschriften niet naleeft (artikel 71 lid 1 

Mw);

– een concentratie tot stand brengt zonder deze vooraf te melden (artikel 74 lid 

1, onder 1 Mw);57

– een concentratie niet in overeenstemming brengt met de daaraan verbonden 

beperkingen en voorschriften (artikel 74 lid 1, onder 5 Mw);

– een concentratie niet terugdraait – na een toegewezen ontheffi ngsverzoek 

– terwijl is medegedeeld dat een vergunning noodzakelijk is en deze niet is 

aangevraagd dan wel het verzoek hiertoe is ingetrokken of afgewezen (ar-

tikel 74 lid 1, onder 3 Mw);

– een concentratie tot stand brengt zonder vergunning, terwijl een vergunning 

vereist is (artikel 74 lid 1, onder 4 Mw).

Voor de verjaring van de beboetbare gedragingen dient te worden teruggevallen 

op het algemeen bestuursrecht. Artikel 5:45 lid 1 Awb bepaalt dat de bevoegd-

heid tot het opleggen van een bestuurlijke boete vijf jaar nadat de overtreding 

heeft plaatsgevonden komt te vervallen.

56. Met inwerkingtreding van de Wet verhoging boetemaxima (Stb. 2016, 22) is het maximum 

verhoogd van € 450.000,- naar € 900.000,- euro en is als boete verhogende omstandigheid 

een recidivebepaling toegevoegd. Met deze bepaling kan de boete met 100% worden ver-

hoogd indien de overtreder reeds eerder (periode van vijf jaar voorafgaand aan de betreffende 

boete) is beboet voor eenzelfde of soortgelijke overtreding.

57. In Besluit ACM 12 december 2007, nr. 5700/70 (Van Kerkhof en Visscher) oordeelde de 

ACM eerder in bezwaar dat een boete voor het totstandbrengen van een concentratie, zonder 

dit voornemen te hebben gemeld, gehandhaafd bleef, ondanks dat de concentratie uiteinde-

lijk wél was ingediend en een vergunning niet noodzakelijk werd geacht.
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7. Conclusie

De curator dient zich terdege bewust te zijn van de mededingingsrechtelijke as-

pecten die mogelijk een rol spelen wanneer een (doorstart)transactie kan worden 

gerealiseerd bij grotere ondernemingen die in staat van faillissement verkeren. 

Tegelijkertijd is de curator niet (meer) degene aan wie een boete wordt opgelegd 

bij overtreding. Het is dan ook de koper uit faillissement die het voortouw dient 

te nemen bij de naleving van de normen betreffende het concentratietoezicht. 

Wel is de ondersteuning van de curator hierbij van belang. De curator zal im-

mers informatie dienen aan te leveren, waarmee de koper kan voldoen aan de 

wettelijke verplichtingen. Hierbij heeft de curator ook een eigenbelang. Des te 

eerder de goedkeuring voor een (voorgenomen) concentratie wordt verkregen, 

des te sneller de transactie defi nitief kan worden uitgevoerd. De ontheffi ngs- en 

spoedprocedures van de ACM en NZa kunnen hieraan bijdragen. Een snelle 

transactie leidt hoogstwaarschijnlijk tot waardebehoud met als gevolg dat de 

hoogst mogelijke opbrengst voor de schuldeisers wordt gerealiseerd.
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Beginsel van gelijkheid van schuldeisers, paritas 
creditorum en gelijkheidsregel: tautologieën?

MR. M.J. NOTEBOOM1

1. Inleiding

Regelmatig wordt de paritas creditorum ex artikel 3:277 BW vereenzelvigd met 

(het beginsel van) de gelijkheid van schuldeisers.2 De paritas creditorum wordt 

in deze benadering (impliciet) als homoniem beschouwd waarbij het soms de 

betekenis heeft van de concrete in artikel 3:277 BW neergelegde verdelings-

regel en soms van het aan het executierecht ten grondslag liggende beginsel 

van de gelijkheid van schuldeisers.3 Vervolgens wordt in de nodige gevallen 

onder het beginsel van de gelijkheid van schuldeisers begrepen:4 zowel het aan 

het executierecht ten grondslag liggende beginsel van de gelijkheid van schuld-

eisers als een door de Hoge Raad ontwikkelde ongeschreven rechtsregel, welke 

rechtsregel door mij hierna wordt aangeduid als de: gelijkheidsregel.5 Eén 

rechtsbeginsel en twee rechtsregels worden in deze benadering over één kam 

geschoren. Ik meen dat deze benadering onjuist is en zal dat in deze bijdrage 

1. Johan Noteboom is advocaat bij DNA-Legal. Hij is als buitenpromovendus verbonden aan de 

Open Universiteit en werkt aan een proefschrift over de paritas creditorum.
2. Ook wel aangeduid als: ‘het beginsel van de gelijke behandeling’, het ‘gelijkheidsbeginsel’ of 

‘het beginsel van de paritas creditorum’.
3. Zie bijvoorbeeld G.A.J. Boekraad 1997, Afwikkeling van de faillissementsboedel, Deventer: 

Tjeenk Willink 1997, p. 5; K.A. Messelink & R. van den Bosch, Juridisch handboek intensief 
beheer. Beheer van bancaire kredieten van klanten met fi nanciële problemen, Serie Recht en 

Praktijk Insolventierecht, Deventer: Wolters Kluwer 2017, p. 231; N.J. Polak, bewerkt door 

M. Pannevis, Insolventierecht, Deventer: Wolters Kluwer 2017, p. 2; Rank-Berenschot, ‘De 

paritas creditorum geprolongeerd’, in: M.E. Franke e.a. (red.), Beginselen van vermogens-
recht BW-krant jaarboek 1993, Arnhem: Gouda Quint 1993, p. 103; A.D.W. Soedira, Het 
akkoord, Deventer: Kluwer 2011, p. 17; B. Wessels, ‘Moeten schuldeisers altijd gelijk behan-

deld worden?’, NJB 2010, p. 271 en R.D. Vriesendorp, Insolventierecht, Deventer: Kluwer 

2013. Deze benadering staat overigens in een respectabele historische traditie: Vgl. W.P. 

Erasmus, Bevoorrechte vorderingen, Zwolle: Tjeenk Willink 1976, p. 15 e.v. en W.L.P.A. 

Molengraaff, De Faillissementswet verklaard door Mr. W.L.P.A. Molengraaff, 3e druk, be-

werkt door C.W. Star Busman en H.R. Ribbius, ’s-Gravenhage: Gebr. Belinfante 1936, p. 228 

en 229. Zie ook: F.M.J. Verstijlen, ‘Paritas creditorum, voorrang en preferentie’, Tijdschrift 
Voor Privaatrecht 2006, nr. 2, p. 1160 e.v.

4. Een tweede homoniem derhalve. Zie bijvoorbeeld: Rank-Berenschot, a.w., p. 103 e.v.

5. Aan deze door de Hoge Raad ontwikkelde rechtsregel zal ik verderop in deze bijdrage nader 

aandacht besteden.
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nader toelichten. Hierbij probeer ik niet zozeer terminologisch orde op zaken te 

stellen, maar vooral (1) meer inzicht te verstrekken in de karakteristieken van 

de paritas creditorum, het beginsel van de gelijkheid van schuldeisers en de 

gelijkheidsregel in het kader van het faillissement van een schuldenaar en (2) 

lering te trekken uit deze karakteristieken. Een bespreking van de mogelijke 

rol van deze rechtsfi guren in de schemerperiode voor het faillissement van de 

schuldenaar blijft hierbij buiten beschouwing.

2. De paritas creditorum

2.1 De in artikel 3:277 BW neergelegde paritas creditorum kan, ook bij toe-

passing tijdens faillissement, niet goed worden begrepen zonder voorafgaande 

kennis van titel 10 Boek 3 BW (materiële bepalingen van het executierecht) in 

combinatie met Boek 2 Rv (de formele regels van het individuele executierecht). 

Hierna bespreek ik daarom de paritas creditorum tegen de achtergrond van de 

biotoop, waarin de paritas creditorum gedijt: de individuele executieprocedure.

2.2 Een schuldenaar dient een verplichting die voortvloeit uit een verbintenis na 

te komen. Die verplichting kan bestaan uit een prestatie tot een geven, een doen 

of een nalaten.6 Onder een prestatie tot een geven wordt verstaan het geven van 

een goed, waaronder valt het betalen van een geldsom.7 Indien een schuldenaar 

nalaat een verbintenis tot betaling van een geldsom na te komen, kan hij, op de 

ex artikel 3:296 BW ingestelde vordering van een schuldeiser, door de rechter 

worden veroordeeld om de prestatie waartoe de schuldenaar verplicht is, te ver-

richten. Indien een schuldenaar ook nalaat aan de veroordeling van de rechter te 

voldoen, komt het verhaalsrecht in beeld.

2.3 Boek 3 BW, titel 10, genaamd: ‘verhaalsrecht op goederen’, bevat alle alge-

mene bepalingen betreffende het verhaalsrecht op goederen en de rangorde die 

bij het verhaal in acht moet worden genomen.8 Artikel 3:276 BW kent schuldei-

sers een verhaalsrecht op, in beginsel,9 het gehele vermogen van de schuldenaar 

toe. Het vermogen van de schuldenaar staat in voor de schuld en de schuld-

eiser kan daarop verhaal zoeken als de schuld niet wordt voldaan. Het met zijn 

6. Artikel 3:296 lid 1 BW.

7. Alle andere verbintenissen tot een positieve prestatie zijn verbintenissen om te doen (zoals 

bijvoorbeeld die tot het verrichten van arbeid, artikel 7:610 BW). Onder een prestatie tot een 

niet-doen worden verbintenissen tot een negatieve prestatie verstaan (een schuldenaar dient 

bijvoorbeeld iets te dulden).

8. Het verhaalsrecht is overigens niet uitputtend in deze (algemene) titel neergelegd.

9. In beginsel, want artikel 3:276 BW geeft aan: “tenzij de wet of een overeenkomst anders 
bepaalt”.
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vermogen instaan voor de schuld wordt ook wel genoemd Haftung10, te vertalen 

als ‘verhaalsaansprakelijkheid’. Op grond van artikel 3:276 BW vloeit derhalve 

uit de verbintenis voor de schuldeiser, naast een vorderingsrecht, een verhaals-

recht voort. Voor de schuldenaar ontstaat daartegenover uit de verbintenis – 

naast de schuld – krachtens artikel 3:276 BW verhaalsaansprakelijkheid.11

2.4 Het verhaalsrecht van de schuldeisers moet worden onderscheiden van de 

vraag naar de onderlinge rangorde van de schuldeisers bij de verdeling van de 

executieopbrengst. Verdeling is uitsluitend aan de orde indien er sprake is van 

een concursus creditorum: twee of meer schuldeisers zoeken verhaal op een 

goed, terwijl de opbrengst van de executie ontoereikend is om eenieder te vol-

doen.12 Op welke wijze verdeling plaatsvindt indien er sprake is van een con-
cursus creditorum, wordt geregeld in artikel 3:277 lid 1 BW.

2.5 Artikel 3:277 lid 1 BW luidt als volgt: “Schuldeisers hebben onderling een 
gelijk recht om, na voldoening van de kosten van de executie, uit de (netto-) 
opbrengst van de goederen van hun schuldenaar te worden voldaan naar even-
redigheid van ieders vordering, behoudens de door de wet erkende redenen van 
voorrang.” Het in dit artikel neergelegde uitgangspunt dat een schuldeiser – na 

voldoening van de kosten van de executie en na afwikkeling van de voorrangs-

rechten – recht heeft op ontvangst van een pro-ratadeel van zijn vordering, wordt 

de paritas creditorum genoemd.13

2.6 De paritas creditorum is een materiële bepaling van executierecht die in de 

eerste plaats werking heeft in het kader van een individuele executieprocedure. 

Daarom wordt hierna ingegaan op Boek 2 Rv14 (de formele regels van het indivi-

duele executierecht). Een analyse van deze bepalingen maakt duidelijk wanneer 

aan de paritas creditorum ex artikel 3:277 BW in het kader van het individuele 

executierecht betekenis toekomt.

2.7 Bij de verhaalsuitoefening is er een belangrijk verschil tussen enerzijds de 

verbintenis tot het betalen van een geldsom en anderzijds de verbintenissen tot 

10. Vgl. Van der Kwaak, a.w., p. 100.

11. Vgl. Asser-Sieburgh, a.w., randnummer 33 en E.B. Rank-Berenschot, Over de scheidslijn 
tussen goederen- en verbintenissenrecht, Deventer: Kluwer 1992, p. 207.

12. Concursus creditorum betekent letterlijk: samenloop van schuldeisers. Vgl. C. de Koninck, 

Glossarium van Latijnse en Romeinse Rechtstermen, MAKLU Uitgevers 1997, p. 82.

13. Vgl. F.M.J. Verstijlen, De faillissementscurator, Tilburg: Schoordijk Instituut Center for 

Company Law 1998,

p. 15 e.v.

14. Zijdelings is ook de vierde titel van Boek 3 Rv van belang (conservatoir beslag).
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het geven van een goed (anders dan de betaling van een geldsom), tot een doen 

of tot een nalaten.15 Bij de verbintenis tot betaling van een geldsom dient de 

weg gekozen te worden van de verhaalsexecutie.16 Bij de overige verbintenissen 

dient gekozen te worden voor reële executie.17

2.8 Verhaalsexecutie valt uiteen in parate executie en beslagexecutie. Beslagexe-

cutie vindt kort gezegd (en niet volledig weergegeven) plaats door beslag te leg-

gen, het beslagen goed te executeren en het verdelen van de opbrengst volgens 

de wettelijke verdelingsregels. Aan de paritas creditorum ex artikel 3:277 BW 

wordt in het kader van het individuele executierecht uitsluitend toegekomen, 

indien cumulatief is voldaan aan de volgende voorwaarden:

– er is sprake van een beslagexecutie;

– in deze executie participeren twee of meer schuldeisers;

– de opbrengst van de executie is, na voldoening van de kosten, toereikend om 

de schuldeisers met een recht van voorrang te voldoen;

– de opbrengst van de executie is onvoldoende om alle concurrente schuld-

eisers te voldoen;

– de betrokken partijen komen in onderling overleg niet tot overeenstem-

ming.18

Indien aan deze voorwaarden wordt voldaan, dient de rechter, in het kader van 

de daaropvolgende rangregeling bij het opstellen van de staat van verdeling re-

kening te houden met de paritas creditorum.19

2.9 Slechts onder zeer specifi eke omstandigheden komt derhalve aan de pari-
tas creditorum in het individuele executierecht betekenis toe. Indien deze om-

standigheden zich voordoen, geldt het volgende. De paritas creditorum is een 

verdelingsregel waarbij de crediteuren die zich niet op een wettelijk recht van 

15. Vgl. Stein a.w., p. 20 en A.W. Jongbloed, Reële executie in het privaatrecht, Beuningen 1987, 

p. 17.

16. De grondslag voor de verhaalsexecutie wordt gegeven door artikel 3:276 BW.

17. Over de reikwijdte van het begrip ‘reële executie’ wordt (van oudsher) verschillend gedacht. 

Vgl. Jongbloed 1987, a.w., p. 2 e.v. die de verschillende opvattingen op een rijtje zet. Dat er 

een verschil is in de wijze van verhaalsuitoefening tussen de verbintenis tot betaling van een 

geldsom en de verbintenissen tot voldoening van een niet-geldelijke prestatie staat echter 

buiten kijf.

18. Vgl. artikel 480 lid 2 Rv.

19. Zie artikel 480 Rv e.v. (Boek 2, 3e afdeling “van de verdeling van de opbrengst der executie”). 

Zie nader over de rangregelingsprocedure: E. Loesberg, ‘Enige opmerkingen over executie, 

zuivering, rangregelingsprocedure en verdeling van executieopbrengsten’ in: Compendium 
Beslag- en executierecht, onder redactie van S.J.W. van der Putten en M.R. van Zanten, Den 

Haag: SDU 2018, p. 839-844.
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voorrang20 kunnen beroepen een gelijk recht hebben op een pro-ratadeel van de 

netto-opbrengst.21

2.10 In plaats van te opteren voor een individuele beslagexecutie kan een schuld-

eiser (ex artikel 1 Fw) ook het faillissement van de schuldenaar laten uitspreken. 

Ten behoeve van alle schuldeisers komt daarmee op het gehele vermogen van 

de schuldenaar een (faillissements)beslag te liggen. In het kader van het faillis-

sement als algemeen beslag geldt de paritas creditorum ook.22 Hierbij geldt de 

paritas creditorum op een zoveel mogelijk gelijke wijze als in het individuele 

executierecht. Dit betekent naar mijn mening voor de faillissementsprocedure 

het volgende.

2.11 In een faillissement kunnen twee fasen worden onderscheiden: de beheer-

fase en de verdelingsfase.23 De beheerfase loopt vanaf de faillietverklaring van 

de schuldenaar tot en met de verifi catievergadering (dan wel indien geen ve-

rifi catievergadering wordt gehouden tot het tijdstip dat het actief – indien voor-

handen – wordt uitgedeeld aan de schuldeisers). De verdelingsfase loopt vanaf 

de verifi catievergadering (dan wel indien die niet wordt gehouden vanaf het mo-

ment dat het actief, indien voorhanden, wordt uitgekeerd) tot het tijdstip dat het 

faillissement is beëindigd. In die fase wordt het gerealiseerde boedelactief – aan 

20. Hierbij geldt een gesloten systeem van voorrechten: het voorrangsrecht moet uit de wet 

voortvloeien. Zie bijvoorbeeld HR 3 februari 1984, NJ 1984/752 (Slis-Stroom).

21. Voor schuldeisers met een voorrecht geldt een vergelijkbare regel die is neergelegd in artikel 

3:281 BW.

22. Vgl. Van der Feltz I, a.w., p. 7 en 339; Molengraaff, a.w., p. 40 en Parl. Gesch. BW Boek 3  
1981, a.w., p. 843: “Verhaalsrecht op goederen en de redenen van voorrang van bepaalde 
vorderingen behoren zeker in het algemeen vermogensrecht thuis. .. Slechts de vorm waarin 
men het voorrecht kan uitoefenen, wordt elders geregeld, nl. in de Faillissementswet en 
het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.” Zie voorts J.J. van Hees 2011, ‘Ieder het 

zijne: verdeling, insolventie en retentierecht’, WPNR 6882 (2011) en HR 13 mei 1988, NJ 

1988/748 (Banque de Suez/Bijkerk q.q.): “Het stelsel van de Faillissementswet brengt mee 
dat het faillissement als algemeen beslag in de plaats treedt van de maatregelen van executie 
die tevoren de schuldeisers afzonderlijk konden nemen, en dat het tijdens het faillissement 
de curator is die optreedt ten behoeve van de gezamenlijke crediteuren in de plaats van de 
afzonderlijke schuldeisers, wier bevoegdheid tot het nemen van maatregelen van executie op 
hem is overgegaan.”

23. Vgl. Polak-Pannevis, a.w., p. 14 en 15; Molengraaff, a.w., p. 40, drukt zich uit in termen van 

het individuele executierecht als hij stelt dat het faillissement is “een conservatoor beslag, 
dat overgaat in een executoriaal beslag. Daardoor zijn in het faillissement twee perioden te 
onderscheiden: de eerste, de conservatore, bestemd ter verifi catie eenerzijds van de inschul-
den, van de rechten der schuldeischers, anderzijds van de goederen, die hunnen gemeen-
schappelijken waarborg uitmaken; de tweede, de executoriale, waarin de tegeldemaking van 
de in beslag genomen goederen wordt voorbereid en ten uitvoer gebracht en de opbrengst 
dier goederen pondspondsgewijze onder de schuldeischers wordt verdeeld.”
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de hand van de verdelingsregels zoals hiervoor besproken – verdeeld onder de 

schuldeisers. Zoals in het kader van de individuele executieprocedure de paritas 
creditorum pas aan de orde komt bij de rangregeling, is de paritas creditorum 

in het kader van een faillissementsprocedure in beginsel pas van toepassing in 

de verdelingsfase.24

2.12 De paritas creditorum heeft hierbij uitsluitend betrekking op de concur-

rente schuldeisers van de schuldenaar.25 Daarnaast heeft de paritas creditorum 
tijdens de faillissementsprocedure uitsluitend betrekking op een verbintenis tot 

het geven van een goed en wel meer in het bijzonder op het betalen van een 

geldsom.26 Ook hier valt de vergelijking met de individuele executieprocedure 

te maken. Daar komt de paritas creditorum immers niet aan de orde bij een reële 

executie, maar uitsluitend in het kader van de verhaalsexecutie waarbij het gaat 

om een verbintenis tot betaling van een geldsom.

2.13 Indien een faillissement wordt afgewikkeld via de weg van de homologatie 

van een akkoord, geldt overigens een afwijkende regel. De achterliggende ratio 

is dat een akkoord een overeenkomst is, waarbij het partijen tot op zeker hoogte 

vrijstaat af te wijken van de paritas creditorum als verdelingsregel. Alsdan geldt 

een bijzonder maatstaf waarbij de doorbreking van de paritas creditorum niet 

tot grote onbillijkheid jegens de overige schuldeisers mag leiden en voor een 

eventueel onderscheid tussen schuldeisers in ieder geval redelijke en objectieve 

gronden aanwezig moeten zijn.27

24. Een aanwijzing hiervoor kan ook rechtstreeks aan de wettekst (artikel 3:277 BW) worden 

ontleend. Daar wordt gesproken over: “na voldoening van de kosten van de executie”. De 

kosten van de executie kunnen pas in de eindfase worden bepaald. In het geval van een 

negatieve boedel geldt artikel 3:277 BW niet rechtstreeks, maar wordt deze bepaling naar 

analogie toegepast. Zie HR 22 december 1990, NJ 1991/305 (De Ranitz q.q./Ontvanger) en 

HR 5 februari 2016, RI 2019/45 (Rabobank/Verdonk q.q.).
25. Op schuldeisers met een voorrangsrecht is de regel immers niet van toepassing, zo leert 

artikel 3:277 BW. In het kader van een negatieve boedel wordt deze regel naar analogie 

toegepast op de concurrente boedelschuldeisers.

26. Vgl. J.E. Fesevur, Voorrechten en retentierecht (Monografi eën BW nr. B13), Deventer: Wol-

ters Kluwer 2017, p. 4: “Benadrukt zij, dat het voorgaande betrekking heeft op verhaalsuit-
oefening. Als namelijk schuldeisers ten aanzien van hetzelfde goed rechten op levering willen 
effectueren (bijvoorbeeld bij een dubbele verkoop), dan geldt geen paritas creditorum, en is 
het oudste recht in beginsel sterker (zie art. 3:298 BW; zie ook art. 736 lid 2 Rv).”

27. Vgl. Hof Arnhem-Leeuwarden 21 juli 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:5413 (Sia/Spyker) en 

HR 9 augustus 1989, NJ 1990/399 (Breevast).
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3. Het beginsel van de gelijkheid van schuldeisers 

3.1 De morele opvattingen die in een maatschappij leven, kunnen in mindere 

of meerdere mate worden teruggevonden in het recht. Dergelijke opvattingen 

kunnen in het recht worden opgespoord door op hoger abstractieniveau dan het 

niveau van de concrete rechtsregel het recht te analyseren. Die analyse brengt 

rechtsbeginselen aan het licht.28 In veel rechtsbeginselen komen achterliggende 

waarden tot uiting.29

3.2 Gelijkheid is zo’n waarde die in rechtsbeginselen tot uitdrukking komt. Toe-

gespitst op de inhoud van deze bijdrage kan in dit verband gesteld worden, dat 

aan het (individuele en het collectieve) executierecht het rechtsbeginsel van de 

gelijkheid van schuldeisers ten grondslag ligt.30 Dit betekent ook dat meer spe-

cifi ek gesteld kan worden dat dit rechtsbeginsel aan het faillissementsrecht ten 

grondslag ligt. Dit beginsel houdt in geval van een faillissement in dat schuld-

eisers in gelijke gevallen op gelijke wijze worden behandeld in het kader van de 

faillissementsprocedure. Het beginsel van de gelijkheid van schuldeisers ligt ten 

grondslag aan de volledige faillissementsprocedure en is – in tegenstelling tot de 

paritas creditorum – niet beperkt tot een bepaald type schuldeiser.

3.3 Een rechtsbeginsel moet worden onderscheiden van een rechtsregel. Rechts-

regels verbinden rechtsgevolgen aan bepaalde nader omschreven feiten: als ‘X’ 

dan ‘Y’. Regels normeren menselijk gedrag. Rechtsbeginselen zijn de normatieve 

28. P. Scholten, Mr. C. Asser’s Handleiding tot beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 
Algemeen Deel*, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1974, p. 63, noemt het opsporen van het 

rechtsbeginsel zelfs “een der voornaamste functies der rechtswetenschap”. J.B.M. Vranken, 
Mr. C. Asser’s handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Alge-
meen Deel**, Deventer: Kluwer 1995, p. 86 en 87, maakt onderscheid tussen twee soorten 

rechtsbeginselen: de meest fundamentele noemt hij de algemene rechtsbeginselen die gelden 

voor het gehele burgerlijk (vermogens)recht. Hierbij denkt hij aan noties zoals respect voor 

de ander, rechtszekerheid en gelijkheid. Rechtsbeginselen van deze categorie zijn volgens 

hem de bruggenhoofden van recht en ethiek, vertrekpunten voor zowel juridisch als zedelijk 

handelen die aan het licht brengen dat het recht ook een morele dimensie heeft. Daarnaast 

(p. 92) noemt Vranken andersoortige “meer profane rechtsbeginselen” die hij omschrijft 

als “overkoepelende gezichtspunten, karakteristieke eigenschappen, uitgangspunten of in-
richtingseisen”.

29. Zie ook: A. Soeteman, ‘Hercules aan het werk. Over de rol van rechtsbeginselen in het recht’, 

Ars Aequi AA 40 (1991) 10, p. 28-40.

30. Vgl. Van der Kwaak, a.w., p. 100, laatste zin, in het kader van zijn bespreking van de hoofd-

regels van het verhaals- en beslagrecht (zowel individueel als collectief) en Boekraad, a.w., 

p. 5.
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grondslag van rechtsregels.31 Het beginsel van gelijkheid van schuldeisers komt 

in het individuele en collectieve executierecht bijvoorbeeld tot uitdrukking in 

de volgende rechtsregels32: artikel 3:276 BW (“Tenzij de wet of een overeen-
komst anders bepaalt, kan een schuldeiser zijn vordering op alle goederen van 
zijn schuldenaar verhalen”)33, artikel 3:277 BW (in de zinsnede: “schuldeisers 
hebben onderling een gelijk recht”) en artikel 3:281 lid 1 BW (“Onderscheiden 
voorrechten die op hetzelfde bepaalde goed rusten, hebben gelijke rang, tenzij 
de wet anders bepaalt”).

3.4 In het collectieve executierecht (waarbij ik mij in het onderhavige kader be-

perk tot het faillissement) is er meer behoefte aan rechtsregels, die het beginsel 

van de gelijkheid van schuldeisers uitwerken dan in het individuele executie-

recht. Dit houdt verband met het volgende.

3.5 Een gelegd verhaalsbeslag heeft een individualistisch karakter, d.w.z. zij 

strekt uitsluitend tot zekerheid voor de individuele beslagleggende crediteur.34 

Dit heeft ook tot gevolg dat een verhaalsbeslag slechts één dimensie heeft. Er 

wordt een verhaalsobject aangewezen en in het kader van de afwikkeling van het 

beslag zijn (eventuele) overige verhaalsobjecten irrelevant.

3.6 Het faillissement daarentegen is een collectieve maatregel ten behoeve van 

de gezamenlijke schuldeisers van de schuldenaar. Het faillissement wordt wel 

een gerechtelijk beslag genoemd op het gehele vermogen van de schuldenaar 

en lijkt zo bezien ook wel eendimensionaal. Het vermogen van de schuldenaar 

bestaat echter (normaal gesproken) uit meerdere verhaalsobjecten. Zo bezien 

worden – in vergelijking met de situatie buiten faillissement – in feite meerdere 

beslagen tegelijk afgewikkeld. Doordat die ‘beslagen’ niet individualistisch en 

niet eendimensionaal worden benaderd, maar als één algeheel ‘beslag’ worden 

afgewikkeld, ontstaat er (in vergelijking met het individuele executierecht) in 

het kader van een faillissement meer behoefte aan regels, waarbij schuldeisers 

31. Vgl. C.E. Smith, Regels van rechtsvinding, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2007, p. 

110 en 111.

32. Zie voor voorbeelden buiten het executierecht bijvoorbeeld: artikel 2:92 BW, artikel 7:646 

BW, artikel 5 e.v. Algemene wet gelijke behandeling.

33. In dit artikel is neergelegd dat schuldeisers – ongeacht of er sprake is van een voorrangsrecht – 

gelijke verhaalsrechten hebben. Vgl. Van der Kwaak, a.w., p. 100 en Boekraad, a.w., p. 6.

34. Vgl. Van der Kwaak, a.w., p. 215 e.v. en Boekraad, a.w., p. 7.
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die in een relatief gelijke positie verkeren niet ongelijk worden behandeld.35 Nu 

het faillissement mede is ingesteld om de gelijke behandeling van de schuld-

eisers te bewaken,36 is in het kader van de inrichting van de faillissementspro-

cedure al voor een belangrijk deel voorzien in deze behoefte. Dit komt tot uiting 

in procedurele regels in de Faillissementswet waarin schuldeisers dezelfde pro-

cedurele rechten worden toegekend.37 Er blijven echter situaties voorbijkomen 

waarbij betoogd kan worden dat de bestaande regels onvoldoende voorzien in 

een gelijke behandeling van de schuldenaar. In enkele gevallen heeft de Hoge 

Raad duidelijkheid geschapen door zelf een regel te creëren met een beroep op 

het beginsel van de gelijkheid van schuldeisers. Op deze regel ga ik – aan de 

hand van de achterliggende jurisprudentie – in de volgende paragraaf nader in 

zonder een uitputtende bespreking na te streven.

4. De gelijkheidsregel 

4.1 De casus die ten grondslag ligt aan het eerste arrest van de Hoge Raad dat 

ik hierna zal bespreken, is kort samengevat als volgt. Nebula, eigenaar van een 

bedrijfspand met bovenwoningen, draagt de economische eigendomsrechten 

van het pand over aan Donkelaar. Donkelaar heeft vervolgens, met instemming 

van Nebula, de economische eigendomsrechten van het pand overgedragen aan 

Walton. Nebula wordt in staat van faillissement verklaard. Na de faillissements-

datum sluit Walton, buiten de curator om, een huurovereenkomst waarbij een 

bovenwoning van het pand van Nebula aan Mulders c.s. wordt verhuurd. Mul-

ders c.s. zijn dus schuldeisers van Nebula in die zin dat zij aanspraak hebben op 

het gebruik van de woning.

4.2 De situatie doet zich hier voor dat Mulders c.s. als schuldeisers wel betaling 

ontvangen, terwijl de overige schuldeisers van Nebula hun rechten uitsluitend 

geldend kunnen maken via artikel 26 Fw. (dan wel indien het boedelschuldeisers 

zijn door af te wachten of de boedel toereikend is om hun vorderingen te beta-

len). Hier botst het beginsel van de gelijkheid van schuldeisers met het beginsel 

dat de faillietverklaring lopende wederkerige overeenkomsten in beginsel onge-

moeid laat. Het probleem dat zich hier aandient, is dat een beginsel als zodanig 

35. Ook zijn er verbintenissen tot het verrichten van een ander prestatie dan het verrichten van 

een betaling, terwijl de schuldeiser niet kiest (of niet kan kiezen) voor indiening ter verifi ca-

tie. Bij een individuele beslagexecutie speelt dit niet of beperkt. Immers, indien bijvoorbeeld 

beslag is gelegd op een auto, kan een gehuurde bedrijfsruimte nog steeds ontruimd worden 

opgeleverd.

36. Vgl. Boekraad, a.w., p. 6 en Van der Feltz I, a.w., p. 49.

37. Zie bijvoorbeeld de artikelen 26, 69 en 109 Fw. Vgl. R. Bork, Principles of cross-border 
insolvency law, Cambridge: Intersentia 2016, p. 116.
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nog geen norm bevat voor de oplossing van een geschil. Er zal eerst gewicht 

moeten worden toegekend aan het beginsel van de gelijkheid van schuldeisers 

ten opzichte van het beginsel dat de faillietverklaring lopende wederkerige over-

eenkomst ongemoeid laat. In een regel is het gewicht van de beginselen ten 

opzichte van elkaar voor een bepaald type geval vastgelegd.38 Om een beslissing 

in een concreet geval te kunnen nemen, dient derhalve een toepasselijke regel 

te worden aangewezen.39 De Hoge Raad kan zijn beslissing niet rechtstreeks op 

het beginsel van de gelijkheid van schuldeisers gronden. Tegen deze achtergrond 

formuleert de Hoge Raad de regel, door mij aangeduid als de gelijkheidsregel, 

dat het beginsel van de gelijkheid van schuldeisers niet op ‘onaanvaardbare 
wijze’ mag worden doorbroken.40 Indien die situatie zich voordoet, wordt het 

beginsel van de gelijkheid van schuldeisers het dominante perspectief.

4.3 In casu heeft de toepasselijkheid van de gelijkheidsregel tot gevolg dat de 

Hoge Raad beslist dat een economisch eigenaar de curator niet kan binden aan 

een huurovereenkomst die na het faillissement van de juridisch eigenaar van de 

verhuurde zaak is aangegaan door de economisch eigenaar op grond van een 

hem daartoe door de juridisch eigenaar verleende contractuele bevoegdheid.41 

Nu het Walton niet was toegestaan om aan Mulders c.s. huurgenot te verschaf-

fen, kunnen zij dit genot niet aan de boedel tegenwerpen.

4.4 De gelijkheidsregel kan ook een beroep op verrekening in de weg staan. 

De Hoge Raad heeft dit bijvoorbeeld uitgemaakt in het kader van de volgende 

casus. RSH verhuurt aan NMB een bedrijfsruimte. RSH is in staat van faillis-

sement verklaard. De huurovereenkomst is nadien blijven voortduren. NMB 

heeft een huurschuld aan de boedel. NMB heeft uit hoofde van een krediet-

overeenkomst met RSH een faillissementsvordering die zij in het faillissement 

van RSH ter verifi catie heeft ingediend. NMB wenst deze vordering met haar 

huurschuld te compenseren. De vraag staat vervolgens centraal of verrekening 

in dit geval is toegestaan.

38. Vgl. C.E. Smith, a.w., p. 117.

39. Nieuwenhuis, a.w., p. 39, stelt – onder verwijzing naar A. Kaufmann, Rechtsphilosophie im 
Wandel, Frankfurt am Main 1972, p. 130.e.v. – dat de verwerkelijking van het recht zich vol-

trekt in drie fasen: beginsel, regel en beslissing.

40. Dit kan worden opgevat als een specifi eke faillissementsrechtelijke toepassing van de rede-

lijkheid en billijkheid waarbij een geldende wettelijke regel buiten toepassing moet blijven 

nu dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar wordt geacht.

41. Vgl. HR 3 november 2006, NJ 2007/155 (Nebula) jo. HR 11 juli 2014, NJ 2014/407, onder 

3.6.5 (Berzona).
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4.5 Op grond van artikel 53 Fw zou betoogd kunnen worden dat verrekening is 

toegestaan. Artikel 53 Fw biedt immers niet alleen de mogelijkheid tot verreke-

ning indien vordering en schuld beide zijn ontstaan voor de faillietverklaring, 

maar ook indien zij voortvloeien uit handelingen voor de faillietverklaring met 

de gefailleerde verricht. De Hoge Raad stelt in het in dit kader gewezen arrest 

ook voorop dat deze regel nog steeds geldt. Op grond van de gelijkheidsregel is 

verrekening desondanks in dit geval niet toegestaan. De Hoge Raad is namelijk 

van oordeel dat “een uitzondering moet worden aanvaard voor het geval van een 
na de faillietverklaring ontstane schuld die voortvloeit uit een daarvoor met de 
gefailleerde gesloten, na de faillietverklaring nog voortdurende overeenkomst, 
krachtens welke die schuld de tegenprestatie betreft voor een prestatie die van 
de faillietverklaring af ten laste van de boedel moet worden verricht, zulks in 
dier voege dat deze uitzondering met name geldt wanneer de curator, zoals bij 
de onderhavige huurovereenkomst, ondanks het faillissement gehouden is die 
prestatie te blijven verrichten en de wederpartij compensatie verlangt met een 
vordering die met deze overeenkomst geen verband houdt. Een andere opvat-
ting zou ertoe leiden dat het aan de Faillissementswet mede ten grondslag lig-
gende beginsel van de gelijkheid van de schuldeisers op onaanvaardbare wijze 
zou worden doorbroken, doordat de betreffende schuldeiser hier niet alleen ter 
verkrijging van voldoening van zijn vordering gebruik zou kunnen maken van 
de bijzondere, hem ten opzichte van het gemene recht begunstigende regel van 
art. 53, doch bovendien aldus veelal zonder reële tegenprestatie aanspraak zou 
kunnen blijven maken op hetgeen jegens hem door de curator ten laste van de 
boedel moet worden verricht.”42

4.6 Bij een duurovereenkomst kan de vraag rijzen of de wederpartij van de fail-

liet na de faillissementsdatum haar verplichtingen kan opschorten, teneinde af 

te dwingen dat voor de faillissementsdatum verrichte leveringen alsnog worden 

betaald. De Hoge Raad heeft bepaald dat dit recht in beginsel kan worden uitge-

oefend. De curator zal vervolgens het belang van de boedel bij voortzetting van 

de leveranties hebben af te wegen tegen het belang van een gelijke behandeling 

van de schuldeisers. Indien er sprake is van levering van gas en water aan een 

particulier door een nutsbedrijf met een monopoliepositie zal de curator het 

echter niet snel kunnen laten aankomen op opschorting van de leveranties. In 

een dergelijk geval zal het belang van een gelijke behandeling van schuldeisers 

op andere wijze moeten worden beschermd en wel door in dat geval een uit-

zondering te aanvaarden op de hoofdregel dat opschorting is geoorloofd. Een 

42. HR 22 december 1989, NJ 1990/661 (Tiethoff q.q./NMB), onder 3.2. Nader over dit arrest: 

N.E.D. Faber, Verrekening, Deventer: Kluwer 2005, p. 546 e.v. Vgl. HR 25 mei 1990, NJ 

1990/605 (Ruijgrok q.q./Amrobank), onder 3.4.
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nutsbedrijf komt daarom vanwege de gelijkheidsregel de bevoegdheid tot afslui-

ting wegens een onbetaald gebleven schuld van voor de faillietverklaring niet 

toe, indien de faillietverklaarde afnemer hierdoor in de eerste levensbehoeften 

van hem en zijn gezin zou worden getroffen.43

4.7 Een beroep op de gelijke behandeling komt op het eerste gezicht in deze 

context wellicht merkwaardig over. Waar het om gaat, is dat als hoofdregel 

een faillissementsschuldeiser zijn vordering ter verifi catie moet indienen. Een 

schuldeiser mag zich echter op een opschortingsrecht beroepen.

De curator zal dan het belang van de boedel bij voortzetting van de leveran-

ties hebben af te wegen tegen het belang van een gelijke behandeling van de 

schuldeisers.44 Dit laatste belang zal er in het algemeen mee gediend zijn dat van 

verdere leveranties wordt afgezien. Betaling van een dergelijke schuldeiser in de 

beheerfase is in dit geval niet in het belang van de boedel, maar vindt uitsluitend 

plaats vanwege een persoonlijk belang van de gefailleerde.

4.8 Resumerend tot zover. De Hoge Raad heeft, zoals hiervoor besproken, in 

enkele situaties waarin de bestaande regels onvoldoende voorzien in een gelijke 

behandeling van schuldeisers, deze lacune opgevuld. Hierbij is in de concrete 

voorliggende casusposities beslist dat (1) een economisch eigenaar zijn (con-

tractuele) gebruiksrecht niet aan de boedel mag tegenwerpen, (2) verrekening 

niet wordt toegestaan, ondanks het feit dat toepassing van artikel 53 Fw moge-

lijk was geweest en (3) een leverancier geen beroep kon doen op een bestaand 

opschortingsrecht. Het bijzondere aan deze jurisprudentie is dat de Hoge Raad 

een botsing van beginselen beslecht aan de hand van de door de Hoge Raad zelf 

ontwikkelde gelijkheidsregel, te weten de regel dat een onaanvaardbare door-

breking van het beginsel van de gelijkheid van schuldeisers niet is toegestaan.45

5. Praktische lessen

5.1 Onder welke omstandigheden kan een beroep worden gedaan op de paritas 
creditorum, het beginsel van de gelijkheid van schuldeisers of de gelijkheids-

regel? Op deze vraag ga ik hier nader in.

43. HR 20 maart 1981, NJ 1981/640 (Veluwse Nutsbedrijven/Blokland q.q.). Vgl. HR 16 oktober 

1998, NJ 1998/896 (Van der Hel q.q./Edon). Deze regel is voor nutsbedrijven achterhaald na 

de invoering van artikel 37b lid 1 Fw.

44. Vgl. HR 12 mei 1989, NJ 1989/613 (Reco/Staat).
45. Vgl. F.M.J. Verstijlen, De faillissementscurator, Tilburg: Schoordijk Instituut Center for 

Company Law 1998, p. 74 en 75.
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5.2 De in artikel 3:277 BW neergelegde paritas creditorum is een verdelings-

regel die geldt tussen concurrente schuldeisers in het kader van het opstellen van 

de uitdelingslijst ex artikel 180 Fw. Naar analogie geldt deze regel bij het doen 

van uitkeringen aan de concurrente boedelschuldeisers. Indien één van die situa-

ties zich voordoet, moet de curator hier rekening mee houden bij de verdeling 

van de opbrengst. Indien de curator dit nalaat, kan hij aansprakelijk zijn voor een 

schending van de in artikel 3:277 BW neergelegde paritas creditorum.46 Indien 

een faillissement wordt afgewikkeld op grond van een vereenvoudigde afwik-

keling ex artikel 137a Fw wordt niet toegekomen aan de paritas creditorum. Bij 

een dergelijke afwikkeling blijft de afhandeling van de concurrente schulden 

immers achterwege.

5.3 Het beginsel van de gelijkheid van schuldeisers strekt ertoe schuldeisers 
die zich in een gelijke positie bevinden, gelijk te behandelen. Wanneer bevin-

den schuldeisers zich echter in een gelijke positie? Het beginsel vormt slechts 

zeer beperkt een ankerpunt om te bepalen welke gevallen gelijk moeten worden 

behandeld en welke gevallen ongelijk. Een rechtsregel – in vervolg op artikel 

3:277 BW – met de inhoud: “Uitsluitend schuldeisers met een seizoenkaart van 
Feyenoord kunnen zich op een voorrangsrecht beroepen” zou naar mijn mening 

in strijd kunnen worden geacht met het beginsel, nu een evident irrelevant on-

derscheid als criterium wordt aangehouden. Veel meer richting kan het beginsel 

naar mijn mening niet geven vanwege haar formele karakter.47 Uit het beginsel 

kan namelijk niet een extern en onafhankelijk criterium worden afgeleid op 

grond waarvan kan worden bepaald welk geval gelijk is en welk geval ongelijk.

5.4 Het tijdens een faillissement geldende rangordestelsel (er geldt een paritas 
creditorum, tenzij een schuldeiser zich op een voorrangsrecht kan beroepen) 

geeft een belangrijke materiele invulling bij de vaststelling of er sprake is van 

een gelijk geval.48 Een beroep op het beginsel moet derhalve altijd worden ge-

daan tegen de achtergrond van het geldende rangordestelsel. Indien, om maar 

een voorbeeld te noemen, een schuldeiser met een zekerheidsrecht wel betaling 

ontvangt en de overige schuldeisers niet, is er derhalve geen sprake van een on-

gelijke behandeling in de zin van het beginsel. Het betreft hier immers – vanuit 

het perspectief van de geldende rangorde – geen gelijke gevallen.

46. Vgl. Hof Arnhem-Leeuwarden 30 januari 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:1922.

47. Zuivere codifi catie van het beginsel leidt uitsluitend tot formeel faillissementsprocesrecht. 

Zie nader over de procesrechtelijke dimensie van het beginsel: R. Bork, Principles of cross-
border insolvency law, Cambridge: Intersentia 2016, p. 116.

48. Over de wijze waarop het rangordestelsel bepaalt welke crediteuren gelijk zijn en welke niet 

kan uiteraard een (rechtspolitiek) debat worden gevoerd.
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5.5 Het beginsel van de gelijkheid van schuldeisers kan voorts uitsluitend aan 

de orde worden gesteld indien de onderlinge verhouding tussen de schuldeisers 

in het geding is. In een geschil tussen een curator en een debiteur van de boedel 

die niet tevens schuldeiser is, hoort een beroep op het beginsel bijvoorbeeld niet 

thuis.49

5.6 Zoals hiervoor toegelicht, kan in rechte een beslissing niet rechtstreeks wor-

den gegrond op het beginsel van de gelijkheid van schuldeisers. Wel kan het 

beginsel een rol spelen bij de uitleg van de wet. Zo heeft de Hoge Raad bijvoor-

beeld uitgemaakt dat ook wat betreft het recht op informatie een schuldeiser 

geen aanspraak kan maken op een voorkeursbehandeling: “Gelet op het stelsel 
van de Faillissementswet en in het bijzonder in verband met het beginsel van 
gelijkheid van schuldeisers moet worden aangenomen dat naast de specifi eke 
bepalingen van die wet met betrekking tot het verschaffen van inlichtingen en 
de mogelijkheid op de voet van art. 69 F. de curator te nopen tot het verstrekken 
van inlichtingen omtrent het beheer en de vereffening van de boedel in beginsel 
geen plaats is voor een uit het ongeschreven recht voortvloeiende verplichting 
van de curator aan een individuele schuldeiser de door deze gewenste inlich-
tingen te verstrekken en verantwoording af te leggen.”50 Het beginsel wordt hier 

door de Hoge Raad gebruikt bij de uitleg van de geldende regels rondom het 

verstrekken van informatie door de curator aan een individuele schuldeiser. Het 

beginsel kan in situaties die zich hiervoor lenen, worden gebruikt ter versterking 

van de stelling dat de wet op een bepaalde wijze moet worden uitgelegd.

5.7 Indien een beroep wordt gedaan op het beginsel van de gelijkheid, terwijl dit 

beroep voldoet aan de hiervoor genoemde eisen, kan dit doorgaans nog steeds 

vrij eenvoudig worden gepasseerd. Het is inherent aan beginselen dat er ook 

andere beginselen gelden die in een tegengestelde richting wijzen. Het beginsel 

‘afspraak is afspraak’ staat bijvoorbeeld in veel gevallen haaks op het beginsel 

van de gelijkheid van schuldeisers.51 Het beginsel van de gelijkheid van schuld-

eisers is derhalve slechts een perspectief dat concurreert met andere perspectie-

ven. Dat maakt mede dat een beroep op het beginsel niet absoluut is en maar een 

relatief beperkte kans van slagen heeft.

49. Vgl. bijvoorbeeld HR 12 april 2013, NJ 2013/224 (Megapool/Laser).

50. HR 21 januari 2005, ECLI:NL:HR:2005:AR3406 (Jomed), onder 4.1. Merk op dat de Hoge 

Raad niet spreekt over een onaanvaardbare doorbreking van het beginsel van de gelijkheid 

van schuldeisers. Het gaat hier alleen al om deze reden dus niet om een toepassing van de 

gelijkheidsregel.

51. Vgl. B. Wessels, ‘Gelijkheid van schuldeisers in insolventiezaken’, in: I. Spinath, J.E. Stadig 

& M. Windt (red.), INSOLAD jaarboek curator en crediteuren, Deventer: Kluwer 2009, p. 16  

en zie HR 3 november 2006, NJ 2007/155 (Nebula).
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5.8 De gelijkheidsregel geeft een materiële invulling aan het beginsel van de 

gelijkheid van schuldeisers, met name door te bepalen of een schuldeiser zich 

terecht niet aansluit bij de groep van schuldeisers die hun vordering ex artikel 

26 Fw ter verifi catie indienen. Deze gelijkheidsregel strekt er hierbij toe een 

voorkeursbehandeling te voorkomen. In rechte kan een beslissing rechtstreeks 

worden gegrond op de gelijkheidsregel.52 De gelijkheidsregel kan, anders dan 

de paritas creditorum, in beginsel betrekking hebben op ieder type verbintenis. 

Ook is de reikwijdte niet noodzakelijk beperkt tot de concurrente schuldeisers. 

De gelijkheidsregel geldt (voornamelijk) in de beheerfase. Het gestelde onder 

5.4 en 5.5 met betrekking tot het beginsel van de gelijkheid van schuldeisers 

geldt ook voor de gelijkheidsregel.

5.9 Naast het rangordestelsel zijn er nog de nodige wettelijke bepalingen die een 

ongelijke behandeling in beginsel van een rechtvaardigingsgrond voorzien. Met 

name zodra de wettelijke bepaling een feitelijk voorrangsrecht laat ontstaan,53 

dient kritisch te worden bekeken of geen beroep op de gelijkheidsregel mogelijk 

is. Dit zal niet snel het geval zijn. Deze noodrem wordt door de Hoge Raad uit-

sluitend getrokken in zeer uitzonderlijke gevallen.

5.10 De gelijkheidsregel is in ieder van geval van toepassing, indien zich een 

casus aandient die identiek is aan een door de Hoge Raad berecht geval zoals 

hiervoor besproken. Er is dan geen sprake van een (vrijblijvend) perspectief, 

maar van een dwingende door de Hoge Raad geformuleerde regel. Het beroep op 

deze regel dient dan ook te worden gegrond op een rechtstreekse verwijzing naar 

het betreffende arrest. Doorgaans verschillen casusposities van elkaar. Hoe meer 

kan worden beargumenteerd dat een casuspositie overeenkomt met een situatie 

waarin de Hoge Raad de gelijkheidsregel heeft toegepast, hoe meer een beroep 

op de gelijkheidsregel kans van slagen heeft.54 Ter illustratie wijs ik op het arrest 

van de Hoge Raad van 21 juni 201955 waarin wordt uitgemaakt: “Gelet op de 
hiervoor in 3.1.3 genoemde karakteristieken van de bodemverhuurconstructie 

52. Zie bijvoorbeeld in de lagere rechtspraak: Rb. Gelderland 9 september 2015, ECLI:NL:RBGEL:2015:5770 

en Rb. Midden-Nederland 2 maart 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:823.

53. Dat is bijvoorbeeld het geval indien een beroep op verrekening wordt gedaan of indien een 

opschortingsrecht wordt gebruikt om op die wijze als dwangcrediteur af te dwingen dat be-

taling plaatsvindt.

54. Zie Rb. Almelo 30 juli 2012, ECLI:NL:RBALM:2012:BX3143 voor een uitspraak waarin 

onder verwijzing naar het Nebula-arrest een beroep op de gelijkheidsregel is gehonoreerd. 

In appel oordeelt het Hof Arnhem 6 november 2012, ECLI:NL:GHARN:2012:BZ0345, ver-

volgens “dat de onderhavige zaak in relevante mate afwijkt van de zaak die aan de orde was 
in het Nebula-arrest” waarna vernietiging van het vonnis in eerste aanleg volgt.

55. HR 21 juni 2019, ECLI:NL:HR:2019:995 (Houtman q.q./Rabobank).
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vormt de mogelijkheid voor de pandhouder om op grond van art. 53 lid 1 Fw 
de uit de overeenkomst verschuldigde huur te verrekenen met zijn openstaande 
vordering waarvoor het pandrecht door hem is bedongen, geen onaanvaardbare 
doorbreking van de gelijkheid van de schuldeisers als bedoeld in het arrest Tiet-
hoff q.q./NMB. Het gaat om verhuur voor de in de regel slechts korte tijd die is 
gemoeid met het bereiken van het doel daarvan, die op korte termijn kan worden 
beëindigd. Het doel van de huur als onderdeel van de bodemverhuurconstructie 
is bovendien de uitoefening van het zekerheidsrecht mogelijk te maken, waarop 
de pandhouder jegens de schuldenaar en de andere schuldeisers aanspraak kan 
maken. Dit geval verschilt dan ook op meerdere punten wezenlijk van het geval 
waarop het arrest Tiethoff q.q./NMB betrekking heeft.” Het beroep op de ge-

lijkheidsregel slaagt derhalve in dit geval niet nu de onderliggende casuspositie 

te veel verschilt met de situatie die aan de orde is geweest in het (hiervoor be-

sproken) arrest Tiethoff q.q./NMB.

6. Afsluiting 

De paritas creditorum, de gelijkheidsregel en het beginsel van de gelijkheid 

van schuldeisers moeten niet over één kam worden geschoren. Het zijn geen 

synoniemen. Anderzijds zijn het ook geen antoniemen. De paritas creditorum 

en de gelijkheidsregel zijn de materiële bovenbouw bij de formele onderbouw 

van het beginsel van de gelijkheid van schuldeisers. Gezamenlijk vormen zij 

(met diverse overige regels) een systeem dat tracht, zowel in formeel als in ma-

terieel opzicht, het ideaal van een gelijke behandeling van de schuldeisers van 

de schuldenaar in het recht te realiseren.
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Het rendement van de Garantstellingsregeling en 
opbrengstmaximalisatie in procedures

MR. R.J. PHILIPS1

1. Inleiding

Decision analysis is een formele manier om complexe keuzes te analyseren en 

leent zich goed voor het in kaart brengen van de onzekerheden rondom proces-

beslissingen.

In eerdere artikelen over dit onderwerp ben ik ingegaan op cognitieve val-

kuilen (biases) bij het nemen van procesbeslissingen en de vraag waarom wij 

überhaupt procederen, aangezien er in theorie bijna altijd een schikkingssce-

nario is dat gunstiger is voor beide partijen.2 Dit artikel gaat over mogelijke 

toepassingen van decision analysis in procedures die curatoren voeren in faillis-

sementen. Het artikel bestaat uit drie delen:

1. Een analyse van de resultaten van de Garantstellingsregeling curatoren 2012 

en haar voorgangers (hierna simpelweg: de Garantstellingsregeling), met als 

doel om een algemeen beeld te krijgen van beoordelingsvermogen van cu-

ratoren als het gaat om het starten van procedures. Dit is op basis van de be-

schikbare gegevens maar in zeer beperkte mate mogelijk. Toch levert het wel 

interessante inzichten op: over het algemeen is het resultaat van de Garantstel-

lingsregeling voor de samenleving waarschijnlijk positief, maar veel minder 

positief dan de berichtgeving van Dienst Justis doet vermoeden (Hoofdstuk 2).

2. Een beschrijving van de basiselementen van decision analysis voor de 

toepassing op de analyse van juridische procedures aan de hand van een-

voudige casus (Hoofdstuk 3).

3. Een analyse, met behulp van de technieken van decision analysis, van de beteke-

nis van de opdracht aan de curator om de opbrengst voor de boedel te maximali-

seren bij het wel of niet starten van juridische procedures. Hieruit blijkt dat op-

brengstmaximalisatie een te ruim criterium is om een beslissing van de boedel om 

te procederen aan te toetsen. Mijn aanbeveling is om een element toe te voegen 

dat er concreet op is gericht om verlies voor de boedel te beperken (Hoofdstuk 4).

1. R.J. Philips, directeur en medeoprichter van Redbreast Associates N.V.

2. R.J. Philips, ‘Procederen of schikken? Lessen voor de procespraktijk’ uit: Thinking fast, and 
slow van Daniel Kahneman, MvO 2016/8-9 en R.J. Philips, ‘Procederen of schikken? The 

War Puzzle’, MvO 2017/8-9.
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2. Het rendement van de Garantstellingsregeling

Voordat ik curatoren technieken ga aanreiken waarmee zij betere procesbeslis-

singen zouden kunnen nemen, is het goed om een beeld te hebben van hoe cura-

toren op dit moment presteren.

Helaas wordt in zijn algemeenheid in faillissementen niet bijgehouden wat 

de opbrengsten voor boedels (positief of negatief) uit de investeringen in pro-

cedures zijn. Voor dit hoofdstuk neem ik daarom mijn toevlucht tot de garant-

stellingsregeling waarover wel beperkte openbare gegevens beschikbaar zijn.

Opvallend is dat de berichtgeving over het effect van de garantstellingsrege-

ling vanuit Dienst Justis zeer positief is.3 Een communiqué van de Dienst Justis 

uit oktober 2013 vermeldt:

“Een analyse van de cijfers wijst uit dat het gebruik van de GSR de laatste jaren 
is toegenomen en dat het rendement van de regeling aanzienlijk is: in de jaren 
2000 tot 2012 is ruim € 30 miljoen teruggevloeid in de boedels.” En: “Alleen 
al in 2012 is meer dan € 6 miljoen aan boedelbedrag gerealiseerd, terwijl ruim 
zeven ton werd besteed aan het uitbetalen van garanties. Ook gemiddeld gezien 
loopt de opbrengst van de GSR weer op. De laatste jaren vloeit per zaak een 
steeds hoger bedrag terug in de boedel. Dit betekent dat het geld dat wordt be-
steed aan de GSR steeds meer rendement oplevert voor de samenleving.”4

Daarbij werd de volgende grafi ek gepubliceerd:

3. Nieuwsbericht 10 juli 2019, Wederom successen Garantstellingsregeling curatoren, www.

justis.nl/nieuws/2019/wederom-successen-garantstellingsregeling-curatoren.aspx [geraad-

pleegd op 12 oktober 2019].

4. Dienst Justis, Ministerie van Veiligheid en Justitie, Garantstelling curatoren: een effectief in-

strument, www.justis.nl/binaries/4.uit-de-praktijk-garantstellingsregeling-curatoren-tcm104-

517804_tcm34-85284.pdf [geraadpleegd op 12/10/2019].
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In januari 2015 kopte het FD: “Dankzij regeling halen curatoren miljoenen 

binnen voor lege boedels.”5 Het artikel vermeldt dat het bedrag dat in 2014 is 

betaald onder de regeling € 1,2 miljoen bedraagt terwijl het totale bedrag dat is 

ontvangen door boedels € 7,6 miljoen bedraagt.

De suggestie lijkt te zijn dat iedere euro die onder de garantstellingsregeling 

wordt uitgegeven zich ongeveer zeven keer terugverdient. Dit blijkt bij nadere 

beschouwing iets te rooskleurig.

2.1. De garantstellingsregeling

Om de door de Dienst Justis gemelde resultaten te kunnen beoordelen, moet 

men weten hoe de garantstellingsregeling werkt.

De curator in een faillissement met een lege boedel kan bij Dienst Justis van 

het Ministerie van Veiligheid en Justitie (hierna: het Ministerie) een garant-

stelling aanvragen voor het onderzoeken en instellen van vorderingen uit hoofde 

van – kort gezegd – bestuurdersaansprakelijkheid en pauliana.

De garantstelling houdt in dat het Ministerie tot het bedrag van de garantstelling 

instaat voor het negatieve saldo op een rekening-courant van de boedel bij de Kas-

bank. De curator brengt de kosten van het onderzoek en de eventuele procedure waar-

voor de garantstelling is verleend ten laste van de rekening bij de Kasbank. Eventuele 

inkomsten voor de boedel, ook uit andere bron dan de bedoelde procedures, dienen 

vervolgens eerst te worden afgelost op de rekening-courant met de Kasbank.

De garantstelling wordt door het Ministerie om niet ter beschikking gesteld en in 

het beste geval niet aangesproken. Als de opbrengst van de procedure waarvoor de 

garantstelling is verleend en de eventuele overige boedelinkomsten onvoldoende zijn 

om het saldo bij de Kasbank aan het einde van het faillissement aan te zuiveren, dan 

betaalt het Ministerie het verschil onder de garantstelling aan Kasbank. Zoals hierna 

duidelijk zal worden zijn dit de betalingen die het Ministerie in de berichtgeving aan-

merkt als de kosten van de garantstellingsregeling en laat men de omvang van het 

bedrag waarvoor de garanties zijn verleend ten onrechte buiten beschouwing.

2.2. Het rendement op procedures die gevoerd worden onder 
Garantstellingsregeling

In zijn meest eenvoudige vorm is de vraag naar het rendement van een procedure, 

de vraag wat er resteert van de opbrengst van een procedure, na aftrek van de 

kosten van de procedure. Helaas valt uit de berichtgeving van Dienst Justis noch 

over de kosten, noch over de opbrengsten met zekerheid iets zinnigs te zeggen.

5. FD 15 januari 2015, https://fd.nl/frontpage/economie-politiek/1088252/dankzij-regeling-

halen-curatoren-miljoenen-binnen-voor-lege-boedels [geraadpleegd op: 12 oktober 2019].
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2.2.1. De kosten van de procedures waarvoor garantstellingen zijn verleend

In werkelijkheid kost de garantstellingsregeling meer dan de uiteindelijke kosten 

die het Ministerie maakt om negatieve saldi bij de Kasbank aan te zuiveren. De 

curator kan onder de garantstellingsregeling bij de Kasbank een bedrag ter hoogte 

van de garantstelling opnemen ten behoeve van de betaling van (een deel van) 

zijn eigen salaris en de kosten van derden in verband met de procedure of onder-

zoek en zal dat bedrag in de regel ook volledig aanwenden.6 Dat het Ministerie 

het negatieve saldo dat zo ontstaat, afhankelijk van de uiteindelijke boedelinkom-

sten, niet altijd hoeft aan te zuiveren, neemt niet weg dat het volledige garantie-

bedrag, althans het deel daarvan dat wordt opgenomen bij Kasbank, de basis zou 

moeten zijn voor de berekening van het eventuele rendement van de regeling. 

Immers, alleen voor zover de inkomsten van de boedel de uitgaven ten laste van 

de Kasbankrekening overstijgen, kunnen deze inkomsten ten goede komen van 

de gezamenlijke schuldeisers.7 Voor het overige zijn het kosten van de procedure.

2.2.2. De opbrengsten van de procedures waarvoor garantstellingen zijn 
verleend

Het is niet duidelijk of Dienst Justis met ‘de inkomsten die in de boedel zijn 

gevloeid’ alleen doelt op de opbrengsten uit de procedures waarvoor een garant-

stelling is verleend, of op de totale inkomsten van de boedel. Gezien de ruime 

omschrijving valt niet uit te sluiten dat men voor het beoordelen van het effect 

van de garantstellingsregeling ook opbrengsten van de boedel meeneemt die 

niets te maken hebben met de procedures waarvoor de garantstelling is ver-

leend. Dat zou natuurlijk vreemd zijn want inkomsten uit andere hoofde dan 

de procedures waarvoor de garantstelling is verleend, kunnen moeilijk worden 

toegeschreven aan de garantstellingsregeling.8 Hoewel de tekst dus anders doet 

vermoeden, ga ik er hierna for the sake of argument van uit dat de inkomsten 

6. Uit de enquête die is uitgevoerd in het kader van de Evaluatie garantstellingsregeling 1999-

2005 blijkt dat de garantstelling slechts in 26,7% van de gevallen voldoende was om de 

kosten te dekken.

7. Dienst Justis spreekt ook wel van een ‘bate voor de samenleving’. Aangenomen mag worden 

dat de Belastingdienst als hoog preferente crediteur in veel gevallen zal profi teren van der-

gelijke meeropbrengsten. In zoverre is er daadwerkelijk sprake van een bate voor de samen-

leving. In het geval van uitkeringen aan andere private schuldeisers zou men erover kunnen 

twisten of dit is aan te merken als een bate van de samenleving die een investering door het 

Ministerie van Justitie en Veiligheid kan rechtvaardigen.

8. De opstellers van de evaluatie van de Garantstellingsregeling in 2005 worstelden ook al met 

de verslaglegging door het Ministerie van de opbrengsten van de garantstellingsregeling, zie 

R.D. Vriesendorp, F.M.J. Verstijlen, G. van Dijck, m.m.v. D.F. Kopalit, Evaluatie Garant-
stellingsregeling curatoren 1999-2005, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2006, p. 40.
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van de boedel samenvallen met de opbrengsten van de procedures waarvoor een 

garantie is verleend. Ook als Dienst Justis dit onderscheid niet zo nauw maakt, 

is deze aanname wellicht ook verdedigbaar vanuit de veronderstelling dat de 

voornaamste opbrengsten voor boedels die in aanmerking komen voor een ga-

rantstelling (lege boedels) zullen bestaan uit de opbrengsten uit de procedures 

waarvoor de garantstelling wordt verleend.

2.2.3. Analyse op basis van nadere gegevens van Dienst Justis

In 2016 vroeg ik Dienst Justis al eens om een overzicht van de resultaten van 

de garantstellingsregeling omdat ik als procesfi nancier nieuwsgierig was of het 

investeren in procedures in faillissementen loonde en omdat hierover op grond 

van de eerder genoemde berichtgeving geen conclusie viel te trekken. Men 

stuurde mij toen de volgende tabel met ‘managementinformatie’ toe:

TOTALEN Garantstellingsregeling curatoren JAREN 2006 t/m 2015.
A B C D E F

JAAR AANTAL 
ONT-

VANGEN 
NIEUWE 

AAN-
VRAGEN 
GARAN-

TIES

AANTAL 
AFGE-

WEZEN 
AAN-
VRA-
GEN 

GARAN-
TIES

TOTAAL 
VERLEENDE 
GARANTIES 

TOTAAL IN-
KOMSTEN 
VOOR DE 
BOEDEL

TOTAAL 
UITGAVEN 

GARANTIES 

2006 100 2 € 1.138.319,46 € 1.621.048,80 € 265.912,25

2007 102 2 € 1.583.980,12 € 2.241.481,32 € 216.008,17

2008 120 1 € 2.052.280,49 € 2.237.462,17 € 134.281,60

2009 112 4 € 2.562.828,44 € 944.205,71 € 293.222,06

2010 159 2 € 3.173.572,79 € 1.689.214,78 € 286.835,41

2011 186 3 € 4.880.055,18 € 2.565.045,91 € 760.987,69

2012 197 5 € 3.922.757,00 € 6.300.836,14 € 719.456,28

2013 234 7 € 4.900.716,00 € 2.510.121,15 € 1.068.448,87

2014 289 6 € 4.771.080,00 € 7.671.574,29 € 1.333.354,20

2015 258 4 € 5.681.203,67 € 6.282.539,25 € 1.429.005,51

Uit de toelichting die ik per e-mail ontving op de kolommen, begreep ik dat 

kolom D het totale bedrag aan garantstellingen was dat in een bepaald jaar was 

verleend. Van kolom E gaf Dienst Justis desgevraagd aan dat deze kolom de 
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baten voor de gezamenlijke schuldeisers vormden zonder overigens de hier-

boven besproken onduidelijkheden weg te nemen. Kolom F betreft de zaken 

waarin geen of onvoldoende baten waren en die in dat betreffende jaar waren 

afgesloten. De bedragen in kolom F zijn dus de daadwerkelijke uitgaven van het 

Ministerie in een bepaald jaar om de negatieve saldi bij Kasbank aan te zuiveren 

onder de garantstellingsregeling.

De bedragen in de kolommen E en F komen min of meer overeen met de 

bedragen in de berichtgeving van Dienst Justis over de kosten en de opbrengsten 

van de Garantstellingsregeling. De omvang van de garantstellingen zelf, kolom 

D, wordt niet vermeld in de berichtgeving. Hieronder zijn kolommen D, E en F 

weergegeven in een grafi ek.
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Als kolom D inderdaad het bedrag van de in een bepaald jaar verleende garanties 

betreft, dan kan daaruit een aantal voorzichtige conclusies worden getrokken. In 

tien jaar tijd bedragen de totale verleende garanties € 34.666.793,15, terwijl de 

inkomsten van de boedel in die jaren in totaal € 34.063.529,52 bedragen. In de 

loop van tien jaar overstijgt de omvang van de garantstellingen de boedelinkom-

sten dus met ongeveer € 600.000. Als men ervan uitgaat dat het bedrag van de 

garantstellingen door de curatoren volledig wordt aangewend voor de gegaran-

deerde procedures,9 dan zou het rendement van de garantstellingsregeling over 

tien jaar genomen dus negatief zijn.

9. Dit lijkt een redelijke aanname aangezien de garantstelling volgens de enquête in de Evalua-

tie garantstellingsregeling curatoren 2005 slechts in 26,7% van de gevallen voldoende was 

om de kosten te dekken.
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Deze conclusie blijkt bij nadere beschouwing echter (veel) te negatief. De ge-

gevens van Dienst Justis geven namelijk geen inzicht in wat de garantstellingen 

in een bepaald jaar aan inkomsten hebben opgeleverd en wanneer. De inkomsten 

van de boedel in een jaar (kolom E) hebben maar voor een klein deel betrekking 

op procedures waarvoor in datzelfde jaar een garantstelling is verleend (kolom 

D).10 De boedelinkomsten uit de eerste jaren van de periode vanaf 2006 zullen 

dus voor een signifi cant deel zijn toe te schrijven aan garantstellingen uit eerdere 

jaren, dus van vóór 2006. De garantstellingen in de laatste jaren zullen daar-

entegen in veel gevallen pas tot inkomsten leiden ná 2015. Omdat het aantal 

verleende garanties en het totaalbedrag van alle verleende garanties in tien jaar 

sterk is toegenomen, geeft het optellen en vergelijken van totaalbedragen een 

vertekend beeld. Dit komt doordat het hogere aantal garantstellingen in de jaren 

voorafgaand en in 2015 voor een groot deel pas ná 2015 in – naar verwachting – 

navenant hogere opbrengsten zullen resulteren.

Het valt niet precies te zeggen wat het resultaat dan wel is, maar een indruk 

kan men wel krijgen door er bijvoorbeeld van uit te gaan dat de boedelinkom-

sten in verband met een garantstelling gemiddeld twee jaar ná die garantstelling 

volgen. Relateert men op die manier de garantstellingen tussen 2006-2013 à 

+/- € 24 miljoen aan de boedelinkomsten in 2008-2015 van +/- € 30 miljoen, 

dan overstijgen de boedelinkomsten de garantstellingen met bijna 6 miljoen. 

Dit ‘rendement’ van € 6 miljoen is dan dus gedurende een looptijd van tien jaar 

gemaakt op een investering in het salaris van de curator en andere proceskosten 

van € 24 miljoen. Het werkelijke resultaat zal wat hoger of lager zijn; duidelijk 

is wel dat het positief is, maar niet in de buurt komt van het ‘rendement voor de 

samenleving’ zoals Dienst Justis het presenteert.11

Een belangrijke aanname hierbij is dus wel dat de inkomsten van de boedel 

zoals opgenomen in het overzicht van Dienst Justis geen signifi cante andere 

inkomsten omvatten dan de opbrengsten van de procedures waarvoor de garant-

stelling is verleend. Als dat wel zo zou zijn dan zou het rendement op de proces-

kosten in procedures waarvoor de garantstelling is verleend toch nog negatief 

kunnen worden. Een ander element dat het resultaat zou kunnen drukken, zijn 

de kosten (uren) die de curator maakt voor de procedure die niet gedekt wor-

den door de regeling. Indien er uiteindelijk een opbrengst wordt gerealiseerd 

waarmee het saldo op de Kasbank kan worden aangezuiverd dan zullen uit de 

10. Overigens past deze kanttekening ook bij de berichtgeving van Dienst Justis waarin duidelijk 

een verband tussen de uitgaven van de justitie en de inkomsten van de boedel in een bepaald 

jaar wordt gesuggereerd.

11. In een bepaald opzicht is dat ook geruststellend want het is hiermee wel duidelijk dat het 

Ministerie geen taak naar zich toetrekt die ook makkelijk door commerciële procesfi nanciers 

zou kunnen worden vervuld.
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meeropbrengst immers eerst deze kosten worden voldaan voordat de gezamen-

lijke schuldeisers aan bod komen. Daartegenover staat dat het ook wel eens zal 

voorkomen dat het bedrag van de garantstelling niet volledig wordt opgenomen.

2.3. Conclusies

Hoewel de Garantstellingsregeling niet zo’n wondermiddel is als de Dienst Jus-

tis door haar berichtgeving doet vermoeden, lijkt het op grond van het voor-

gaande aannemelijk dat curatoren er als collectief in slagen om in procedures 

waarvoor een garantstelling is verleend meer opbrengsten te realiseren, dan 

kosten te maken. Dat is geen kleine verdienste.

Over het beoordelingsvermogen van individuele curatoren zegt dit alles na-

tuurlijk niets en de gemiddelde curator bestaat niet. In werkelijkheid zullen er 

curatoren zijn die het veel beter doen dan het gemiddelde en curatoren die het 

veel slechter doen. Bovendien draait het bij de Garantstellingsregeling niet al-

leen om geld maar ook om fraudebestrijding en kan een fi nancieel matig succes-

volle zaak maatschappelijk gezien toch een succes zijn.

De lezer zal dus zelf moeten bedenken of hij nog iets te leren heeft van het 

volgende hoofdstuk, dat gaat over de vraag hoe de opdracht om de opbrengst te 

maximaliseren moet worden ingevuld bij de afweging om, los van de Garant-

stellingsregeling, als een curator een aansprakelijkheidsprocedure te starten.

3. Decision analysis

In veel gevallen biedt de opdracht om de opbrengst voor de boedel te maxi-

maliseren de curator een duidelijk criterium voor zijn beslissingen. Als er twee 

kopers zijn voor hetzelfde boedelactief dan schrijft dit criterium voor dat de 

curator het actief verkoopt aan de hoogste bieder.

Bij de beslissing om een procedure te starten is opbrengstmaximalisatie ech-

ter een minder eenduidig criterium. Een procedure vergt immers een investering 

vanuit de boedel, terwijl de opbrengst nog onzeker is. Decision analysis is een 

manier om toch tot een onderbouwde afweging te komen.

Decision analysis omvat een spectrum aan methodes en technieken die be-

hoorlijk complex kunnen worden en onder meer olie- en gasbedrijven en de 

farmaceutische industrie worden gebruikt om grote investeringsbeslissingen te 

nemen.

Het mooie ervan is dat het ook in zijn meest eenvoudige vorm al een krachtig 

instrument kan zijn bij de besluitvorming. Juridische procedures zijn in ver-

houding tot andere investeringsbeslissingen betrekkelijk voorspelbare trajecten 

en laten zich op hoofdlijnen vaak op één of twee A4-tjes in kaart brengen. Er 

komt wat lagere school rekenwerk aan te pas, maar dat zou niemand moeten 
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afschrikken en curatoren zeker niet. Als een proces wat complexer wordt is het 

handig om in Excel te werken, maar voor een grove analyse op hoofdlijnen kom 

je op een kladblok of whiteboard ook een eind.

In dit hoofdstuk bespreek ik, zoveel mogelijk aan de hand van eenvoudige 

casusvoorbeelden, de basiselementen van decision analysis en hoe deze kunnen 

worden gebruikt om procesbeslissingen te onderbouwen in het licht van de op-

dracht om de opbrengst van de boedel te maximaliseren.

3.1. Het gebruik van percentages voorkomt misverstanden over de 
omvang van de gecommuniceerde risico’s

Mijn ervaring is dat de grootste uitdaging van het aan de man brengen van deci-
sion analysis bij de beoordeling van juridische procedures zit in het feit dat het 

van advocaten vraagt om onzekerheidsoordelen uit te drukken in percentages in 

plaats van in proza. Ik had en heb deze weerstand zelf ook. Deze weerstand tref 

ik bij niet-advocaten niet of veel minder aan.

Naast een zekere romantische aversie tegen het kwantifi ceren van het juri-

dische oordeel, heeft het volgens mij te maken met de evolutionaire hard coding 

van de advocaat die hem, op straffe van ongewisse doch ernstige gevolgen, 

zijn oordeel altijd zo laat formuleren, dat hij er later weer onderuit kan. Men 

doet hier soms badinerend over en het kan zeker doorslaan (de zogenaamde 

cover-your-ass-lawyer), maar ik ben er gaandeweg van overtuigd geraakt dat 

deze neiging in essentie geen onterechte bangigheid is maar beroepsmatig van 

levensbelang. Anders zou het niet zo diep geworteld zijn in een beroep dat al 

zo lang bestaat. Bij nader inzien is dit ook niet zo gek. Voor mensen die zich 

beroepsmatig in confl ictueuze en (dus) emotionele situaties begeven, aan wiens 

woorden door cliënten en het publiek een grote waarde wordt toegekend en 

wiens fouten grote gevolgen kunnen hebben, is het van levensbelang om zich 

voorzichtig uit te drukken.

Sterk gewortelde gewoontes die ons helpen te overleven, brengen echter vaak 

ook een zekere blindheid met zich voor de minder praktische kanten van die 

gewoontes. Dit gebeurt volgens mij ook bij de advocaat die principieel weigert 

om percentages te gebruiken bij de beoordeling van zaken. Het gebruik van 

percentages bij het uitdrukken van onzekerheden in juridische procedures biedt 

de advocaat namelijk een inzicht in de zaak dat niet toegankelijk is voor de 

advocaat die het houdt bij ‘aannemelijk’, ‘goede kans’, ‘onwaarschijnlijk’ en 

‘verdedigbaar’.

Een simpel voorbeeld illustreert dit.12

12. Dit voorbeeld is ontleend aan R.J. Philips, ‘Procederen of schikken? The War Puzzle’, MvO 

2017/8-9.
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Stel, een advocaat heeft de volgende discussiepunten geïdentifi ceerd ten aan-

zien van een door de curator in te stellen vordering op grond van onrechtmatige 

daad:

1. Is de Nederlandse rechter bevoegd?13

2. Is er voldoende bewijs van de gestelde feiten?

3. Als de feiten worden vastgesteld, kwalifi ceren deze dan als een onrecht-

matige daad?

4. Is er een causaal verband met de gestelde schade?

5. Omwille van de eenvoud wordt aangenomen dat, indien een onrechtmatige 

daad wordt vastgesteld, vaststaat dat de schade € 500.000 bedraagt en dat er 

geen verhaalsrisico is.

In tabel 1 worden de conclusies van het procesadvies weergegeven, in woorden 

en in percentages.

Tabel 1. De conclusies van het procesadvies

Discussiepunt Conclusie in woorden Conclusie in 
percentages

1.  Nederlandse rechter 

bevoegd?

‘… waarschijnlijk bevoegd’ 80%

2.  Voldoende bewijs voor 

de gestelde feiten?

‘… aannemelijk dat de 

rechter de feiten bewezen zal 

achten’

80%

3.  Onrechtmatige daad? ‘… goed verdedigbaar dat er 

sprake is van een 

onrechtmatige daad’

60%

4. Causaal verband? ‘… zeer waarschijnlijk 

voldoende causaal verband’

90%

De advocaat die het advies zonder percentages heeft opgesteld, heeft het waar-

schijnlijk niet afgesloten met de woorden “… op grond van het voorgaande acht 

ik de kans groot dat uw vordering wordt afgewezen”. Toch zou dit een juist ad-

vies zijn.14 Om schadevergoeding toegewezen te krijgen moet de eisende partij, 

achter elkaar, op elk van de discussiepunten gelijk krijgen.15 Dat betekent dat, 

om de kans op schadevergoeding te berekenen, de kansen dat de cliënt gelijk 

13. Waarbij de aanname is dat procederen buiten Nederland geen reële optie is.

14. Als wij het er tenminste over eens zijn dat een kans van 65% ‘groot’ te noemen is.

15. De aanname in dit voorbeeld is dat de bevoegdheid van de Nederlandse rechter een voor-

waarde is om de zaak te kunnen voeren.
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krijgt op elk van de discussiepunten met elkaar moeten worden vermenigvul-

digd. Dat leidt tot de volgende berekening: 0,8 × 0,8 × 0,6 × 0,9 = 0,35.16 Er is 

dus een kans van 65% dat de vordering wordt afgewezen.

3.2. De beslisboomanalyse

Een beslisboom is een eenvoudige techniek om een proces met onzekere uit-

komsten in kaart te brengen. De eerste versies van een beslisboom maak je op 

papier maar als je hem scherp hebt is het nuttig om hem in Excel te zetten. De 

beslisboom van de voorbeeldcasus hierboven zou er als volgt uit kunnen zien:

Toewijzing 
vordering?

Kans op 
scenario

ja 90% Ja 35%
ja 60% nee 10% Nee 4%

ja 80% nee 40% Nee 26%
ja 80% nee 20% Nee 16%

nee 20% Nee 20%
100%

Jurisdictie? Voldoende bewijs? O.D.? Causaal verband?

Een paar dingen zijn bij het opstellen van een beslisboom van belang:

1. Formuleer de beslissing die voorligt. Bijvoorbeeld: procederen of niet? Of: 

doorprocederen of schikken voor bedrag X?

2. Formuleer het doel of criterium waaraan de beslissing moet worden ge-

toetst. Bijvoorbeeld: opbrengstmaximalisatie.17

3. Breng de belangrijkste hobbels in kaart die moeten worden genomen om tot 

toewijzing van de vordering én betaling van de vordering te komen in kaart. 

Dit worden de knopen in de beslisboom.

4. Bepaal in welke volgorde de verschillende onderdelen bij de rechter en, 

mogelijk na vonnis, bij het nemen van verhaal aan de orde zullen komen. 

Op deze manier geven de vertakkingen van de beslisboom de verschillende 

scenario’s zoveel mogelijk in de chronologische volgorde weer.

5. Formuleer de vraag die aan de beoordeling van een onderdeel ten grondslag 

ligt zo, dat met de antwoorden ‘ja’ of ‘nee’ 100% van de uitkomstscenario’s 

16. Omwille van de eenvoud is er hier van uitgegaan dat het onafhankelijke kansen betreft, dat 

wil zeggen dat de uitkomst van een van de discussiepunten niet de winkans op een ander 

discussiepunt beïnvloedt. Zie Celona 2016, p. 347-360 voor voorbeelden van en berekenin-

gen met verschillende mogelijke uitkomsten die andere uitkomsten beïnvloeden (dependent 
probabilities).

17. In de volgende paragraaf bespreek ik waarom dit eigenlijk een te weinig gespecifi ceerde 

doelomschrijving is bij de beslissing over de vraag of een procedure moet worden gestart.
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van dat onderdeel gedekt zijn.18 Bijvoorbeeld: ‘Is er een causaal verband 

tussen de onrechtmatige daad en de schade?’. En niet: ‘Waaruit blijkt het 

causaal verband?’. Hierdoor zorg je ervoor dat geen scenario’s over het 

hoofd worden gezien en dat het mogelijk is om ieder scenario afzonderlijk 

door te rekenen.

6. Controleer of alle scenario’s aan het einde optellen tot 100%. Als het meer 

of minder is, dan is er ergens iets misgegaan en moet de afzonderlijke stap-

pen in de beslisboom worden gecontroleerd.

De beslisboom die hier als voorbeeld is gebruikt, ziet alleen op de juridische 

analyse en zegt nog niets over het procesverloop (mogelijke incidenten, aantal 

instanties, etc.) en de mogelijke duur, opbrengst en kosten van de procedure. Al 

deze elementen lenen zich ook goed voor een analyse met een beslisboom. Voor 

een iets uitvoeriger analyse is het nuttig om een aparte beslisboom op te stellen 

voor (1) de juridische analyse en (2) het procesverloop en de daarbij behorende 

kosten.

In de volgende paragraaf is een sterk versimpeld voorbeeld opgenomen 

waarin ook de verwachte kosten en opbrengsten worden meegenomen in de 

analyse.

4. Opbrengst maximaliseren en decision analysis

Decision analysis is een methode om de scenario’s die zich kunnen voordoen 

als gevolg van het nemen van een bepaalde beslissing scherp en kwantitatief in 

kaart te brengen. Het vergroot zo het inzicht in de keuze die voorligt zodat een 

kwalitatief goede beslissing kan worden genomen.

Decision analysis is geen instrument om te voorspellen wat de uitkomst van 

een beslissing zal zijn. Het draait bij decision analysis om decision quality en 

niet om decision outcome. De veronderstelling is natuurlijk wel dat kwalitatief 

goede beslissingen over het algemeen leiden tot betere uitkomsten, maar in in-

dividuele gevallen kan dit goed anders uitpakken. Dit heb ik toevallig zelf aan 

den lijve mogen ondervinden in de zaak van een curator die wij fi nancierden die 

in eerste aanleg is afgewezen, hoewel onze inschatting van de slagingskansen 

18. Er zijn beslispunten waarvan de uitkomsten niet binair zijn gedistribueerd maar continue. 

Dit geldt bijvoorbeeld vaak voor de beslissing over de omvang van de schade. De schade is 

zelden 0 of 100 maar kan door de rechter op ieder bedrag tussen 0 en 100 worden vastgesteld. 

Hetzelfde geldt voor de kosten. Er zijn technieken waarmee ook met dergelijke continue dis-

tributies op een betrekkelijk eenvoudige manier kunnen worden geïntegreerd in een beslis-

boom, maar een bespreking van die technieken voert buiten de reikwijdte van dit artikel. Een 

goede beschrijving is te vinden in J. Celona, Winning at litigation through decision analysis, 

Springer International Publishing 2016, p. 139 e.v.
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voorafgaand aan de procedure 70% was. Misschien was onze inschatting op 

onderdelen te optimistisch maar dat hoeft niet zo te zijn. Het is ook goed moge-

lijk dat zich simpelweg een scenario heeft voorgedaan dat viel binnen de ruimte 

van 30% van voorziene uitkomsten waarin de procedure niet zou slagen. Door 

kansinschattingen en uitkomsten van procedures structureel bij te houden, krijg 

je op termijn wel een idee of je structureel te positief of te negatief inschat en 

of het nodig is om je beoordelingsproces aan een onderzoek te onderwerpen.19 

Dit geldt niet alleen voor de uiteindelijke juridische uitkomst maar ook voor de 

inschattingen van de verwachte kosten en opbrengsten.

De beslisboom bepaalt op zichzelf nog niet wat de juiste keuze is. Dat wordt 

bepaald door de maatstaven of doeleinden aan de hand waarvan degene die be-

slissing moet nemen toetst of de beslissing, gegeven de uitkomst van de analyse, 

een goed idee is. Daarbij komt dat als de uitkomst van de analyse niet in over-

eenstemming is met de intuïtie over de zaak, dat geen reden is om de intuïtie te 

negeren. De intuïtie, of het onderbuikgevoel, of hoe je het ook wil noemen, kan 

gevaren of kansen zien die het analytische bewustzijn ontgaan. Het is daarom 

van belang om te proberen de oorzaak van de intuïtie te expliciteren zodat hij 

in de analyse kan worden meegenomen. Als dat niet lukt, en intuïtie en kansin-

schatting zijn niet met elkaar in overeenstemming te brengen, zou ik afraden om 

daarop toch een positieve investeringsbeslissing te nemen.

Om te voorkomen dat men achteraf gaat beredeneren waarom de analyse een 

bepaalde voorkeurskeuze rechtvaardigt, is het van belang om van tevoren zo 

scherp mogelijk vast te stellen wat het doel of het criterium is waaraan de ana-

lyse wordt getoetst (zie stap 2 in de vorige paragraaf).

Hiermee kom ik op de opdracht van de curator om de opbrengst voor de boe-

del te maximaliseren. Om een procesbeslissing objectief te toetsen is opbrengst-

maximalisatie, zonder nadere toelichting, een te weinig eenduidig criterium. 

Zolang er een enigszins verdedigbaar scenario is waarin de opbrengst van de 

procedure de verwachte kosten overstijgt, kan immers worden beargumenteerd 

dat de procedure onder de opdracht van de curator valt. Zo ontstaat een situatie 

waarin het karakter van de curator bepalender wordt voor de vraag of er in een 

faillissement wordt geprocedeerd dan of de boedel daar naar objectieve maat-

staven mee gediend is.

Mogelijk zou dit kunnen worden opgelost door opbrengstmaximalisatie zo 

te interpreteren dat het betekent dat de procedure een positieve verwachtings-

waarde moet hebben.

19. Een kanttekening hierbij is dat je niet weet of procedures die je niet voert omdat je ervan 

afziet of omdat ze geschikt worden, zouden hebben uitgepakt als ze wel waren uitgepro-

cedeerd. Het is daardoor makkelijker om erachter te komen of dat je te positief inschat dan 

om er achter te komen of je de kansen van een procedure te negatief inschat.
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4.1. Het bepalen van de verwachtingswaarde van een procedure

Een manier van het bepalen of procederen een goed idee is, is het berekenen 

van de verwachtingswaarde van de zaak. In zijn meest eenvoudige vorm is de 

verwachtingswaarde of de expected value (EV) van een zaak: de verwachte op-

brengst van de zaak in geval van slagen (Value), maal de kans van slagen (Pro-

bability), minus de verwachte kosten (Costs). Oftewel: EV = V × P – C.

Stel: een curator maakt voorafgaand aan een aansprakelijkheidsprocedure 

een inschatting dat een vordering een kans van slagen heeft van 50% op winst 

en dus 50% kans op verlies. Als de vordering wordt toegewezen, is de opbrengst 

€ 500.000. De totale verwachte kosten van een procedure zijn volgens een con-

servatieve inschatting € 100.000 en de procedure zal naar verwachting twee tot 

vier jaar in beslag nemen. Er is geen verhaalsrisico. Deze gegevens leiden tot 

een signifi cante positieve verwachtingswaarde van 0,5 × 500.000 – 100.000 = 

150.000.

De verwachtingswaarde is echter niet de uitkomst van de procedure maar de 

gewogen waarde van de mogelijke uitkomsten. Tenzij er geschikt wordt, is het 

in werkelijkheid alles of niets. De realiteit van die mogelijke uitkomsten moet 

ook worden meegewogen bij het nemen van de beslissing om te procederen. Een 

beslisboom maakt dit inzichtelijk. De mogelijke uitkomstscenario’s in het voor-

beeld hierboven kunnen als volgt worden weergeven:20

KEUZE: 
Procederen?

Vordering 
wordt 
toegewezen? Kans (P)

Opbrengst 
(V) Kosten (C) Resultaat

Kans op 
scenario

Ja 50%  € 500.000 € -100.000  €        400.000 50%
Ja

Nee 50%  €              - € -100.000  €      -100.000 50%

Nee  €                     - 100%

De beslisboom laat zien dat een positieve verwachtingswaarde nog niet per de-

fi nitie betekent dat procederen voor de boedel een goed idee is.

4.2. Het uitgangspunt is hier dat de curator een positieve boedel heeft van (ten 

minste) € 100.000. De curator kan dat bedrag uitkeren aan de schuldeisers of het 

investeren in een procedure. Voor die investering geldt dat tegenover de kans van 

20. Een eventuele kostenveroordeling is buiten beschouwing gelaten.
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50% op een resultaat van € 400.000, een kans van 50% staat dat er na twee tot 

vier jaar € 100.000 is verloren. Ondanks de positieve verwachtingswaarde moet 

men zich afvragen of het verantwoord is voor de boedel om voor rekening en 

risico van de schuldeisers een dergelijke speculatieve investering te doen.

4.3. Opbrengstmaximalisatie ongeschikt criterium voor beoordeling

Uit het voorgaande blijkt dat maximalisatie van de verwachtingswaarde van de 

opbrengst, op zichzelf nog geen of onvoldoende geschikte criterium is om de 

beslissing van de boedel om een procedure te starten aan te toetsen.

In tegenstelling tot verkoopbeslissingen, vraagt een procedure om een inves-

tering van de boedel teneinde een onzekere opbrengst te realiseren. Het gaat 

bij het aangaan van procedures om de inschatting van de kans op een netto-

opbrengst (of rendement) én beperking van een mogelijk verlies. Beslissings-

criteria voor het aangaan van een procedure zouden dan ook langs deze lijnen 

moeten worden uitgewerkt zodat de analyse van de proces- en verhaalskansen 

objectief kunnen worden getoetst. Hier volgt een eenvoudig, willekeurig voor-

beeld van mogelijke criteria op basis van de voorbeeld casus hierboven die zich 

zouden lenen voor een objectieve toetsing. In de praktijk zouden de curator en 

de rechter-commissaris c.q. de schuldeiserscommissie moeten bepalen wat in 

een concreet geval geschikte criteria zouden zijn:

1. De verwachtingswaarde van de procedure is positief; en

2. De verwachte investering (de te maken kosten) in een conservatief scenario 

zal niet hoger zijn dan € [X]; en

3. De kans op verlies van de investering door de boedel is niet groter [Y]%.

5. Samenvatting

In Hoofdstuk 2 heb ik een poging gedaan om meer inzicht te krijgen in het ver-

mogen van curatoren  om voor de boedel positieve procesbeslissingen te nemen,  

door het rendement van de Garantstellingsregeling te analyseren. Dit is op basis 

van de beschikbare gegevens maar in zeer beperkte mate mogelijk. Toch levert 

het wel interessante inzichten op. Over het algemeen is het resultaat van de 

Garantstellingsregeling voor de samenleving waarschijnlijk positief en nemen 

curatoren als collectief procesbeslissingen waarvan de baten uiteindelijk de kos-

ten overstijgen. Het resultaat is echter veel minder positief dan de berichtgeving 

van Dienst Justis doet vermoeden. Het overgrote deel van de opbrengsten van de 

procedures is nodig om te kosten van die procedures af te dekken.

Hoofdstuk 3 is een beschrijving van de basiselementen van decision analysis 

voor de toepassing op de analyse van juridische procedures aan de hand van 

eenvoudige casus.
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In Hoofdstuk 4 heb ik, met behulp van de technieken van decision analysis, 

de betekenis van de opdracht aan de curator geanalyseerd om de opbrengst voor 

de boedel te maximaliseren als het aankomt op een beslissing om wel of niet 

te procederen. Hieruit blijkt dat opbrengstmaximalisatie een te ruim criterium 

is om een beslissing van de boedel om te procederen aan te toetsen. Mijn aan-

beveling is om een element aan het besliscriterium toe voegen dat erop is gericht 

om het verlies voor de boedel te beperken.
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